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Abstrakt 

Uppsatsen handlar om kundvalet och de privata hemtjänstsföretag som etablerat sig på 

marknaden i Varbergs kommun. Centrala begrepp i uppsatsen är konsumtion, 

individualisering och allmän välfärd. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie där 

informanterna har gett oss en berättelse hur de som anställda eller som chefer för hemtjänst 

upplever sitt arbete och kundvalet.  

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse kring hur den privata hemtjänsten bedrivs och hur 

dessa organisationer arbetar för att etablera sig på marknaden. Genom att till viss del också 

undersöka den offentliga verksamheten vill vi skapa en förståelse över hur denna påverkats av 

kundvalet som infördes 2007. Vi vill genom detta titta närmare på hur man konkurerar med 

varandra i människovårdande organisationer. 

Litteratur som används är Baumans teorier kring välfärdsstaten och konsumtion. Vidare 

använder vi oss av Becks teorier om risksamhället och individualisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Hemtjänsten är ett hårt arbete och vi anser att det inte är till någon skada att det 

uppmärksammas då det är ett yrke många tar förgivet. Det är ett tungt yrke fysiskt och 

psykiskt och kräver mycket av sina utförare. 

Vi vill tacka alla våra informanter för att de varit vänliga och tog sig tid för att ställa upp på 

intervjuer så att vi fått möjligheten att utföra vår studie. Er information är en stor byggsten i 

vår uppsats och utan er hade det inte varit möjligt för oss att utföra den på det vis vi gjort. 

Vi vill tacka vår handledare Thomas Knoll för att han med sin erfarenhet hjälpt oss att få vår 

uppsats så informationsrik som möjligt. Sist men inte minst vill vi ge varandra en klapp på 

axeln för att vi faktiskt har utfört vår studie.  
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Inledning 

 

Från den 1a januari 2007 har privata företag rätt att ansöka om rätten att bedriva hemtjänst. 

Detta kallas för kundval och tanken bakom är att man som enskild individ med rätt till 

hemtjänst ska få ett större inflytande och en större valfrihet i vilka utförare du vill skall utföra 

din beviljade hemtjänst. Det är fortfarande kommunen som beviljar hemtjänst och din 

omsorgshandläggare kan vägleda den enskilde i frågan om vilken utförare det finns att välja 

mellan men ej fatta beslutet åt honom eller henne. Om man inte är nöjd med den utförare man 

valt har man rätt att byta utförare till det att man är nöjd.  

I Varbergs kommun finns i nuläget 12 stycken privata hemtjänstföretag som tillsammans med 

kommunen ska konkurera om vårdtagarna. Det utlovas kontinuitet, flexibilitet och 

individanpassad omsorg för att göra sina kunder nöjda och inte riskera att bli bortvalda. 

Men är detta något företagen kan hålla och i så fall på vilken bekostnad?  

Vi har valt att utföra en studie om Varbergs kommuns olika hemtjänstutförare, hur de privata 

företagen bedrivs och till viss del hur kundvalet har påverkat den offentliga hemtjänsten.   

I vår undersökning har vi kommit fram till att kundvalet vars mening är att ge individen ökat 

inflytande och större valfrihet inte berör alla kommunens invånare  

”Jag tycker det är mysigt på landsbygden men tyvärr är det inte ekonomiskt försvarbart att 

utföra hemtjänst där för att sträckorna i bilen är för långa och obetalda”/ Marita  

Fortsatt har vi kommit fram till att den stress som personalen utsätts för är inte hälsosam 

varken för de själva eller för vårdtagarna. Om personalen inte hade funnits så hade det ju 

faktiskt inte gått att utföra hemtjänstverksamhet över huvudtaget. 

”Man har en inombordsstress och på mig går den rakt ner i gaspedalen, och det som är så 

jävla dumt är att du tjänar inte många minuter på att ligga fortare. Så tänker man, tänk om 

jag kör på en älg nu, och mina ungar ska de stå utan mamma då och det brukar hjälpa då 

sänker jag farten. Det är inte värt det, och de gamla har ju inget att tjäna på att jag kör i 

diket. Men det är ju den här inre stressen./ Kajsa 
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Hemtjänst är för alla äldre en tjänst som de skall känna sig trygga med. Kan de göra det med 

en stressad personal och med en konkurrens som bidrar att det kanske lovas mer än vad det 

kan hållas? 

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att skapa förståelse kring hur den privata hemtjänsten bedrivs och 

hur dessa organisationer arbetar för att etablera sig på marknaden. Genom att till viss del 

också undersöka den offentliga verksamheten vill vi skapa en förståelse över hur denna 

påverkats av kundvalet som infördes 2007. Vi vill genom detta titta närmare på hur man 

konkurerar med varandra i människovårdande organisationer. 

Frågeställningar 

1 Vilka för och nackdelar antas kundvalet ha i litteratur och tidigare forskning? 

2 Stämmer tidigare forskning överens med upplevelserna i Varbergs kommun? 

3 Hur konkurerar man i människovårdande organisationer? 

4 Hur påverkas de anställdas arbetsmiljö av konkurrensen? 

5 Tilläggstjänsterna är det dessa som får de privata att gå runt? Klasskillnad?  
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Bakgrund 

Historisk bakgrund 

Under 1800 talet då industrialismen hade sitt genombrott lämnade allt fler människor sina 

hem för att arbeta på industrierna. Detta resulterade i att bondesamhället blev allt mindre och 

många individer for illa med denna förändring, då det fanns färre familjemedlemmar kvar i 

hemmet som kunde hjälpa till att ta hand om barnen, de äldre och de sjuka.  

I början av 1900 talet hade det vuxit fram en rad ideella föreningar för att hjälpa de grupper 

som for illa av förändringen. En sådan förening var Svenska fattigvårdsförbundet. De äldre 

hade ingen ekonomisk trygghet och hamnade därför ofta i fattigvården (Sand, 2007). 

Fattigvården ersattes senare av ålderdomshemmen. 

Under 1900-talets första hälft bestod Sveriges äldreomsorg nästan enbart av 

institutionsliknande ålderdomshem. Dessa äldreboenden kom till att bli en belastning för 

samhällsekonomin och då politikerna uppmärksammade att antalet äldre skulle öka skulle 

detta medföra ännu större kostnader. Ungefär samtidigt som den ekonomiska aspekten blev ett 

bekymmer för politikerna riktade Ivar Lo-Johansson 1945 kraftig kritik mot äldrevården och 

argumenterade med parollen ”hemvård istället för vårdhem” detta ändrade snabbt den 

offentliga ideologin på hur åldringsvård skulle bedrivas och man började i större utsträckning 

vårda de gamla i hemmen (Szebehely, 1995). 

1950 startade röda korset ett försök till hjälp i hemmet som kom att kallas 

hemsamaritverksamhet. Till denna hjälp anställdes hemmafruar som fick arbeta ett par timmar 

om dagen. Verksamheten blev snabbt populär både hos de äldre och hos de ansvariga för 

äldreomsorgen, då denna typ av vård sågs som ett billigare alternativ (Szebehely, 1995). 

Några år senare 1957 stärktes denna ideologi ytterligare då kvarboendeprincipen kom att bli 

lagstadgad. Syftet med kvarboendeprincipen är att kommunerna ska möjliggöra att de som 

önskar i största möjliga mån ska kunna få den vård och omsorg de behöver i det egna hemmet 

(SOU 1956:1). 

1982 ersattes socialhjälpslagen av socialtjänstlagen som styr socialtjänstens verksamhet och 

täcker de tidigare lagarna för fattigvård. Med denna nya lag stärker man än mer individens 

ställning. Oavsett ålder och vårdbehov så skall individen få välja var denne vill bo och deras 

hjälpbehov ska tillgodoses (Sand, 2007). 
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Genom äldrereformen som trädde i kraft 1992 fick kommunerna ett ökat ansvar för de äldre 

och den ofta långvariga somatiska vården som tidigare bedrivits i landstingens regi flyttades 

över till kommunerna. Syftet var med denna reform att skapa klara och tydliga 

ansvarsförhållanden för att på bästa sätt kunna bedriva äldreomsorgen (Norström & Thunved, 

2008). 

 

Lagstiftning 

SoL är en ramlag och med ramlag menas att kommunerna har en stor frihet att själva anpassa 

sin verksamhet för att kunna ta större hänsyn till den enskilda individens behov och önskemål 

Verksamheterna och dess mål vilar på grunderna i portalparagrafen (Norström & Thunved, 

2008). 

1 kap 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas 

-ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala          

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

I SoL finns ytterligare lagstiftning som direkt syftar till att stärka de äldres levnadsvillkor. 

4 kap 1§ ska garantera kommunens invånare en skälig levnadsnivå, och det är denna paragraf 

som reglerar bistånd såsom hemtjänst. 

5 kap 4 § talar om att socialnämnden ska verka föra att de äldre ska ha möjlighet till att leva 

och bo självständigt under trygga förhållanden. 

5 kap 5 § talar om att socialnämnden ska verka för goda bostäder och ge de äldre det stöd de 

behöver i hemmet. 
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5 kap 6 § talar om att det är socialnämndens ansvar att vara medvetna om 

levnadsförhållandena i kommunen samt arbeta med en upplysande verksamhet för att 

invånarna ska vara medvetna om socialtjänstens verksamhet (Norström & Thunved, 2008). 

Utifrån gällande lagstiftning är det upp till varje kommun att bestämma hur just deras 

verksamheter ska bedrivas. 

 

The new public management 

Under 1980 talet skedde förändringar i hur den offentliga sektorn skulle organiseras, man 

ville öka effektiviteten och detta gjordes genom att mer och mer låta den offentliga sektorns 

styrning influeras av näringslivet. Detta nya sätta att styra och organisera den offentliga 

sektorn kom att kallas the new public management ((PM) (Thylefors, 2007).  

Trycket på prestation ökade och man såg tydligt hur organisationer avgränsades och 

decentraliserades, man såg också en ökad konkurrens, större löneskillnader och kontrollen 

inom den offentliga sektorn upptrappades eftersom man ville kunna mäta prestationen. 

Samhällets medborgare förvandlades till kunder. NPM har haft ett stort genomslag i Sverige 

och vi toppar listan över länder där modellen har haft störst genomslagkraft tillsammans med 

Australien, Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland (Thylefors, 2007).  

Då de kommunala verksamheternas krav ökade, stärktes också kontrollen och nya grunder för 

organisationsformer och konkurrensutsättning lades. Detta ledde i sin tur till att flera 

kommuner numera använder sig utav kundvalsmodellen (Thylefors, 2007). 

 

Kundvalsmodellen 

Den amerikanske nationalekonomen och president Ronald Reagans ekonomiska rådgivare 

Milton Friedman är mannen som sägs vara uppfinnare av kundvalsmodellen. I slutet av 1970 

talet och under 1980 talets början reste Milton runt i världen och argumenterade för en 

marknadsorienterad ekonomisk politik. Hans syn på penningpolitik, privatisering och 

avreglering påverkade många länders regeringar framförallt Storbritanniens, Kanadas och 

Nya Zeelands. Det är i dessa länder som tillsammans med Sverige och Australien som new 

public manegement som styrnings och ledningsmetod introducerats mest i den offentliga 
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sektorn. Den första kundvalsmodellen i Sverige som innebar att kunden själv fick välja vilken 

hemtjänstleverantör de villa anlita infördes i Nacka kommun 1992. 2007 avvecklades den 

kommunala hemtjänsten helt i Nacka, detta pga. av ett budget underskott (SOU 2008:15). 

 

LOV, lagen om valfrihet 

Syftet med denna lagstiftning är att skapa konkurrens mellan privata aktörer och den 

kommunala verksamheten, detta för att öka valfriheten för kunden. Lagen trädde ikraft januari 

2009 och det är denna lagstiftning som tillämpas och reglerar avtal då en myndighet beslutat 

om valfrihet inom hälsosjukvård samt socialtjänst (SOU 2008:15). 

 

Kundvalsmodellen i Varbergs kommun 

2007 infördes kundvalsmodellen i Varbergs kommun, kundvalsmodellen går ut på att man 

som enskild individ själv ska besitta rätten att bestämma vem som ska utföra de 

hemtjänstinsatser man blivit beviljad. Det är fortfarande socialförvaltningens 

omsorgshandläggare som fattar beslut om hemtjänst ska beviljas eller inte. Detta görs genom 

individuella behovsbedömningar, i dessa ska det tydligt framgå vilken typ av hjälp den 

enskilde är beviljad och hur lång tid denna insats beräknas ta för hemtjänstpersonalen att 

utföra. Bistånd i form av hemtjänst, försörjningsstöd eller livsföring i övrigt finns till för att 

tillförsäkra en skälig levnadsnivå (socialstyrelsen, 2007). 

Varbergs kommun har i dagsläget inte mindre än 12 privata aktörer som tillsammans med 

kommunen ska konkurrera om vårdtagarna. Endast 4 av dessa bedriver verksamhet utanför 

stadskärnan (Varbergskommun, 2010). 

 

Tidigare forskning 

Det finns inte mycket kunskap om kundvalets konsekvenser, frågan har också en stark 

ideologisk laddning. Förespråkarna hävdar att kundvalsmodellen ger en maktförskjutning till 

från stat till enskild individ, medans motståndarna menar att äldre och sjuka människor inte 

ska behöva agera som kunder. En av de få empiriska studier som genomförts i Sverige är 

utförd av Gustaf Kastberg 2002 och rör Nacka kommun, den kommun som var först att införa 

kundvalsmodellen. Studien visar att politiker och tjänstemän är positivt inställda till 
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kundvalsmodellen, av studien framgår även att det är väldigt få som utnyttjar sin möjlighet att 

byta utförare. Studien visar också att de privata tenderar att plocka de ”bästa kunderna” de 

väljer bort besvärliga kunder och de som bor långt bort för att minska transportkostnaderna 

(Szebehely, Hemhjälp i Norden, 2003). Att välja bort besvärliga kunder är inte längre möjligt, 

men att exkludera människor från kundvalet pga. av geografiskt avstånd är fortfarande 

möjligt. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Vårt moderna/postmoderna samhälle präglas av att tidigare syn på samhällsorganisering byts 

ut. Med ökad industrialisering måste nya sätt att organisera samhället växa fram. Framförallt 

postmodernismen kännetecknas av nya tankesätt och en öppen framtidstro. I ett 

konsumtionssamhälle där allt fler blir allt äldre är det inte slump att nya vägar prövas för att 

på ett så effektivt sätt som möjligt organisera vår äldreomsorg. Vi har utifrån detta valt att 

använda oss av Zygmunt Baumans teorier om välfärdstaten och konsumtionssamhället. Vi 

använder också oss utav Ulrich Becks teorier om individualiseringsprocesser samt 

risksamhället. 

 

Zygmunt Bauman 

Välfärdstaten växte fram som ett botemedel mot en mängd olika samhällsproblem och krav, 

problemen kom från en ekonomi som inte var på topp och en arbetarrörelse som inte själva 

kunde försäkra sig mot den ekonomiska cykelns växlingar. Välfärdstaten fick en stor 

genomslagskraft och blev en självklarhet för ett modernt samhälle. Numera är detta inte 

längre en självklarhet och ett samhälle utan välfärdstats ses snarare som en möjlighet i 

framgångsrika ekonomiska samhällen (Bauman, Arbete,konsumtion och den nya fattigdomen, 

1998). 

Bauman menar att en välfärdsstat är en stat som ger sina medborgare en överlevnad med 

värdighet, denna välfärdsgaranti lades på de statligt styrda institutionerna, de är dessa som ska 

tillförsäkra sina medborgare en välfärd av värdighet. Då ansvaret lades på statens institutioner 

kom uttrycket också att ändras till allmän välfärd (Bauman, Arbete,konsumtion och den nya 

fattigdomen, 1998). Denna allmänna välfärd har varit vida omdiskuterad, enkelt uttryckt 

hamnade på ena sidan de som tog utan att ge och på andra de som ansåg sig ge utan att få.  

Välfärdsstaten kunde genom att tillhandahålla god utbildning, sjukvård och bra mat i skolorna 

tillförsäkra sig friska arbetsföra medborgare. Denna arbetskraft blev för näringslivet en vara 

de var villiga att köpa. När de inte fanns någon efterfrågan på denna typ av arbetskraft, vara 

fungerade välfärdstatens medborgare som en reservarmé med arbetskraft som väntade på att 

bli behövda (Bauman, Arbete,konsumtion och den nya fattigdomen, 1998). 

 Då arbetsgivarna märkte att de största intäkterna kom ifrån mjuka investeringskostnader, 

vilket inte innefattar arbetskraft blev efterfrågan på statens reservarmé ganska snabbt mindre 
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och mindre. Arbetskraften gick från att ha varit en tillgång till att bli en belastning. Många är 

de chefer som genom att gjort många människor arbetslösa själva håvat in stora summor för 

denna bedrift (Bauman, Arbete,konsumtion och den nya fattigdomen, 1998). 

Även om de statliga välfärdsåtgärderna visserligen var skattemässigt kostsamma sågs de 

fortfarande som goda investeringar. Man hade förhoppningar på att reservarmén skulle 

komma att behövas då företagen ville expandera. Då arbetskraften kom att få en allt mindre 

betydelsefull roll för produktionen kom investeringar i välfärden att bli allt mindre lönsamma. 

I förlängningen kom detta att medföra att staten mer och mer lämnade ifrån sig ansvaret och 

har helt eller delvis låtit de privata ta över tjänster som skola, äldreomsorg och ett antal 

växande medicinska tjänster (Bauman, Konsumtionsliv, 2009). 

Då man inte längre efterfrågar van inarbetad arbetskraft utan en arbetskraft som efterfrågar 

spontanitet snarare än rutin och som och inte räds nya utmaningar samt är beredd att lämna 

företaget när hon inte längre behövs. Denna nya konst behöver arbetarna lära sig av någon 

som inte redan är invand i det gamla tankemönstret och då konsumtionsmarknaden redan var 

kända för att besitta dessa egenskaper föll sig överlåtandet till dessa naturligt. Att detta sker är 

en början på ”statens övergång till kulten av avreglering och privatisering” (Bauman, 

Konsumtionsliv, 2009, s. 17). 

Varje vara som är tänkt att säljas måste också ha en köpare som är villiga att konsumera. 

Köparen är inte intresserad av att konsumera varan om den inte kommer med ett löfte att 

uppfylla köparens behov. Mötet mellan konsumenterna och föremålen som bjuds ut är den 

viktigaste byggstenen i de mellanmänskliga relationerna som nu mera är känt under namnet 

konsumtionssamhället. Det utvecklas en speciell relation mellan konsumenten och dennes 

tilltänkta vara här, flätas trådarna mellan människor samman och de staket som skiljer dem 

från andra byggs (Bauman, Konsumtionsliv, 2009).  

Konsumtionssamhället framstår som ett möte mellan objekt och subjekt där konsumenten blir 

subjektet och varan framställs som objektet. Objektet blir något man kan se på, tillägna sig 

eller alternativt avstå ifrån (Bauman, Konsumtionsliv, 2009). Då vi lever i ett samhälle som 

allt mer präglas av konsumtion blir det också allt viktigare för företagen att skaffa sig de bästa 

konsumenterna. Bauman beskriver i sin bok konsumtionsliv hur företag skaffar sig speciella 

system för att så effektivt som möjligt gallra bort de minst attraktiva konsumenterna från 

deras marknad. Man vill alltså gallra bort de minst värdefulla kunderna, människor utan 

kontanter från sitt marknadsområde.   
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Ulrich Beck 

Individualisering 

Enligt Bonniers svenska ordbok betyder individualisera att, särprägla, anpassa efter eller 

utforma för den enskilde (Malmström, Györki, & Sjögren, 1994). 

Dagen sociologiska debatt menar att individualismen både har ökat och blivit allt mer radikal. 

Individerna är numera grunderna för samhället och välfärden har i stor utsträckning vikt 

undan för individens frihet. Individen måste aktivt skapa sin egen individualitet i förhållande 

till utbildning, expertkunskap och den globala kulturen. Individen har aldrig tidigare haft så 

stora möjligheter att själva skapa sin identitet men då alla individer inte har har samma 

förutsättningar finns risken att identiteten påverkas av yttre makter som marknaden, 

byråkratin och dagens mediekultur (Brante, Andersen, & Korsnes, 2003). 

Beck tar sig an begreppet individualisering i sin bok Individualization. Han menar att vi blir 

allt mer individualiserade på det privata planet men han menar även att individualisering sker 

på våra institutioner. Vi ska själva välja vilka vägar vi ska gå i livet, ingenting är längre 

självklart eller förutbestämt. Detta medför också att vi själva är ansvariga för våra vals 

konsekvenser. Det finns både positiva och negativa aspekter av individualiseringen, det 

hänger till stor del samman med om vi individualiserar oss, eller om vi blir individualiserade. 

Normen i samhället har gått från reflektion till reflexivitet vilket innebär att vara självständig 

och ha sitt eget liv i centrum, vi skapar oss vår identitet genom att iaktta oss själva i 

förhållande till omvärlden (Beck & Beck-Gernsheim, Individualization, 2002). 

Moderniseringen kännetecknas enligt Beck utav teknologisk rationalisering och ändringar i 

både arbete och organisation. Samhället blir alltmer produktivt, med produktion kommer en 

ökad rikedom men också ökade risker. Detta medför förändringar i hela samhällstrukturen och 

vi kan även se förändringar i vårt välfärdssamhälle. Det tidigare traditionella sätten att 

organisera välfärden byts ut mot allt mer produktiva individualiserade lösningar eller system.  

De risker som vi står inför i vårt nya samhälle är inte längre naturliga risker utan 

konsekvenser av vårt allt mer industriella samhälle. Riskfördelningen tenderar också att följa 

ett klassmönster likt fördelningen av rikedom fast tvärtom. Rikedomen är som störst i de 

högre klasserna och riskerna som mest utbredda i de lägre. Detta hänger självklart ihop med 
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att rikedom i form av ett ekonomiskt kapital gör dig kapabel att köpa dig fri från många av 

riskerna. Beck menar att drömmen om klassamhället går ut på att alla ska få en bit av kakan 

medans risksamhällets dröm är att alla ska skonas från giftet (Beck, Risksamhället, På väg 

mot en annan modernitet, 2005, s. 69).  

Samhällets välfärdssystem har en tendens att gå ifrån offentligt institutionaliserade 

verksamheter till mer individualiserade produktiva företag (Beck, Risksamhället, På väg mot 

en annan modernitet, 2005).  

Då människorna i vårt senmoderna samhälle har en allt högre levndaststandard och ett allt 

högre materiellt välstånd, tenderar vi enligt Beck samtidigt att tappa våra traditioner och vår 

välfärd drar sig tillbaka. Vi har större valmöjligheter men med valmöjligeheterna följer också 

ett större ansvar. Dessa valmöjligheter och stora egenansvar kan för många skapa en 

osäkerhet. De utsätts för risker de inte vill utsättas för och vägar som tidigare varit självklara 

måste nu väljas. Det är politiska processer som ligger bakom denna utveckling. När de 

kollektiva lösningarna dras bort blir det den enskilda individen som drabbas (Beck & Beck-

Gernsheim, Individualization, 2002). 
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Metod 

Hermeneutik 

Vi har valt att arbeta efter ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken har fyra huvudmoment, 

tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring (Gustavsson, 2004).  Det är genom 

tolkningen man skapar sin förståelse. Tolkningen blir en form av översättning där man tolkar 

innebörder och betydelser i det man fått berättat för sig. Eftersom våra informanter har i våra 

intervjuer berättat hur de ser på sitt arbete så får vi en redan tolkad beskrivning för oss som vi 

sen skall tolka igen. Detta är vad Anthony Giddens skulle kalla en dubbel hermeneutik.  

Det kan vara en svår balansgång att tolka någon annan. Det gäller att vara försiktig som 

tolkare. Det finns ett etiskt krav som inte alltid tillgodoses som innebär att ge den som tolkas 

möjligheten att ta del av och diskutera tolkningarna.                                                                                                             

Förförståelsen är grunden till att vi kan förstå. Det finns en hermeneutisk lag som lyder ”utan 

förförståelse, ingen förståelse”. Förförståelsen byggs upp på våra tidigare erfarenheter, därför 

har alltid förförståelsen en riktning och man kan därför aldrig bli helt neutral i sina tolkningar 

(Gustavsson, 2004).  

Vi vill nedan presentera vår förförståelse. 

 

Förförståelse  

Förförståelse är den tolkandes personliga erfarenheter och kunskaper inom ämnesområdet.   

Jag (Johanna) har själv arbetat inom hemtjänsten och anser att det är ett tungt arbete både 

psykiskt och fysiskt. Det är svårt att hinna med det som vårdtagarna är lovade och du måste 

hela tiden vara lyhörd på att de faktiskt vill att man skall utföra det som är lovat. Min 

förförståelse säger mig att det ofta lovas mer än vad som kan hållas och vad som efterfrågas 

av själva vårdtagaren, då det ofta är de anhöriga som anser sig veta vad som behövs. 

Att de drar ner på personal ser jag som allt annat än positivt då det enbart resulterar i att man 

utför ett arbete under stress för att hinna med att göra det som anses viktigast i vården och 

omsorgen. Det uppmärksammas i media om hur olika hemtjänster misslyckas med att utföra 
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det arbete som de lovar vilket är skrämmande. Samtidigt skall man någonstans ha i 

bakhuvudet att det faktiskt är flera som får den vård de behöver. Men att personalen sliter på 

sina ”knän” för att utföra ett så gott arbete de kan när det är på jobbet är inte lika 

uppmärksammat.  

I hemtjänsten i Varberg har du olika verktyg som är där för att hjälpa dig i ditt arbete. 

Lapscare är ett av dessa verktyg som i datorn hjälper dig att lägga upp din dag och som talar 

om för dig vad som skall göras hos varje vårdtagare. Detta är sedan tidigare infört i datorn och 

dagen planeras på minuten var du skall vara och när det skall göras. Ett annat verktyg är 

intraphone som innebär att varje gång du kommer till en vårdtagare skall rapportera via 

telefon med din egna personliga kod att du har anlänt. När du skall lämna skall du återigen 

rapportera in vad du har gjort och vad som inte blev gjort av olika anledningar. Detta för att 

vårdtagaren skall betala just för det som utförs och för den tid som de verkligen har hjälp. Min 

förförståelse i detta är att det någonstans finns en tanke om att det arbete som utförs sker 

under sådan stress att de vill att man skall kunna ha något att luta sig tillbaka emot då stressen 

är för hög. Detta främst för att man inte skall glömma något som sen drabbar vårdtagaren och 

får dem att byta utförare. 

Då vi kommer tolka vårt material tillsammans tyckte vi det var av stor vikt att diskutera vår 

förförståelse med varandra.  

Jag (Hanna) har också arbetat inom äldreomsorgen och detta innan både finanskris och 

privatisering, dock aldrig inom ren hemtjänst. Jag anser att man redan innan finanskrisen hade 

svårt att hinna med de arbetsuppgifter man blev tilldelad. För att hinna med det man skulle 

fick man många gånger stressa mer än vad jag anser vara rimligt. Detta bidrog enligt mig till 

både en sämre arbetsmiljö och en sämre omsorg till de äldre man var där för att vårda. 

Jag är nu nyfikenheten kring om kundvalet bidragit till en bättre arbetsmiljö och i 

förlängningen också en bättre vård och omsorg. Vanvård och misstag inom vården rapporters 

ofta om i våra medier och jag ställer mig frågande till om konkurrensen kommer att råda bot 

på denna problematik. Jag tror att privatiseringen inom hemtjänsten bidar till att öka 

klasskillnaden, de med pengar kan idag hos de privata aktörerna köpa sig tilläggstjänster, 

såsom noggrannare städning, fönsterputsning och husdjurspromenader. De med pengar har i 

alla tider kunnat köpa sig fler tjänster, men jag är rädd att konkurrensen sätter en alldels för 

stor press på personalen och att det genom detta skapas en stressigare arbetsmiljö, vilket i sin 

tur kan medföra en ännu sämre vård till de som inga pengar har. Jag hoppas att verkligheten 
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inte stämmer överens med denna förförståelse då vi sett och hört om tillräckligt många 

skandaler inom äldreomsorgen.  

 

 

Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss utav kvalitativ metod då vill skapa en djupare förståelse för hur 

hemtjänst och då framförallt den privata hemtjänsten bedrivs. Det finns en del viktiga saker 

att ta hänsyn till då man utför forskningsintervjuer. Viktigt är att få till ett samtycke med den 

man intervjuar samt att man garanterar att det som sägs inte kommer att tillskrivas 

informanten och att informationen endast används för det ändamål som avses (Denscombe, 

2000). Vi har använt oss utav semistrukturerade intervjuguider när vi utfört våra 

forskningsintervjuer, detta innebär att vi haft en mall med teman samt frågor vi sökt svar på.  

Genom att låta informanten tala fritt kring varje tema håller vi också dörren öppen för nya 

intressanta synvinklar (Denscombe, 2000). Ibland hände det att informanten talade mycket 

kring saker som egentligen inte berörde vårt syfte, då var det positivt att ha intervjuguden att 

falla tillbaka på så att man så smidigt som möjligt kunde leda tillbaka informanten till ämnet.  

 

Kvalitativ data blir bara data då den tolkas, därför är det viktigt att ta hänsyn till våra egna jag 

då vi presenterar våra data, våra jag utgör en stor del i analysprocessen därför är det är viktigt 

både för oss själva och för våra läsare att vara medvetna om detta. Då vi båda har erfarenheter 

kring ämnet förstod vi att det skulle bli högst omöjligt att ställa oss helt neutrala i 

analysprocessen, vi ser vår förståelse som en resurs och inte som en begränsning men har valt 

att lägga stor vikt på att presentera våra jag och vår förförståelse (Denscombe, 2000). 

 

Urval/ Tillvägagångssätt 

Vårt urval av informanter består till största del av hemtjänstpersonal och deras chefer, främst 

från den privata marknaden men också från den offentliga. Detta för att vi tror att det är denna 

grupp av människor som känner till hur organisationen fungerat, fungerar och påverkats av 

kundvalet. Vi har valt att genom mejl och telefon kontakta deras verksamhetschefer, vi har 

här haft fokus på den privata marknaden men samtidigt tyckt att det är av intresse och vikt för 

resultatet att kontakta en verksamhetschef på den offentliga sidan. Det är cheferna som bär det 
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yttersta ansvaret och också de som vet hur de kunnat etablera sina verksamheter, alltså hur de 

burit sig åt för att konkurrera med den offentliga marknaden som haft monopol på 

hemtjänsten i Varbergs kommun under väldigt lång tid. 

Vi kontaktade först cheferna via mejl där vi presenterad oss och vårt syfte, vi skickade mejl 

till 7 stycken chefer från den privata marknaden och till 5 stycken från den offentliga. Vi lät 

dem svara på ett par inledande frågor och bad sedan att de kontaktade oss för att boka 

intervjuer om intresse för detta fanns. Det visade sig vara svårare än vi först trodde att nå fram 

denna väg så efter ett antal dagar ringde vi upp och återkopplade till mejlet för att försöka få 

en mer personligare kontaktat och på detta sätt få ett samtycke eller ett avböjande till 

intervjuer. Vår målgrupp har baserats på ett sannolikhetsurval (Denscombe, 2000) då vi valt 

att sända mejl till de som driver eller arbetar som chefer över hemtjänstpersonal. Vilka som 

sedan kontaktade oss tillbaka eller valde att ställa upp har vi inte haft något inflytande över, vi 

har heller inte begränsat oss mer än att verksamheten ska bedriva hemtjänst i Varbergs 

kommun. 

 

Etiska riktlinjer 

Vid all forskning måste hänsyn tas till de etiska riktlinjer och krav som ställs på forskaren. 

Kvale pratar i sin bok den kvalitativa forskningsintervjun om tre olika etiska riktlinjer 

Informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser (Kvale, 2007). 

Vi var noga med att få ett samtycke ifrån våra informanter.  Vi var öppna med att tala om hur 

vi hade planerat att använda deras information men tydliggjorde också att syftet vid uppsatsen 

start kanske skulle komma att ändras då deras information kunde komma att ge oss andra 

synvinklar. Vi garanterade att det övergripande syftet skulle kvarstå. 

 I samband med att vi informerade om detta, talade vi om att vi så långt som möjligt kommer 

att hålla på konfidentialiteten. Samtidigt blir det svårt att helt garantera att den information vi 

publicerar inte kommer att kunna hänföras till informanten då vi valt att använda oss utav 

direkta citat i vår uppsats. 

Viktig är också att beakta vilka konsekvenser undersökningen kan få för de medverkande. 
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 I vårt fall bedömer vi att ingen kommer lida skada av vad vi skriver. En del av våra 

informanter uttryckte tydligt när de sa något som de inte ville att vi skulle publicera, detta har 

vi självklart respekterat (Kvale, 2007). 

Vi har erbjudit oss att skicka en kopia på vår färdiga uppsats till de som vill ta del av den.  
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Intervjuerna 
Intervjuer har utförts med 2 stycken verksamhetschefer inom privat verksamhet samt 2 

stycken anställda inom den privata verksamheten. Vi har också intervjuat 2 stycken 

kommunalt anställda inom hemtjänsten.  

Mejl har skickats till 5 stycken kommunala verksamhetschefer, vi mottog svar från 2 utav 

dessa. Mejl skickades också till 7 privata verksamhetschefer och vi mottog svar från 5 utav 

dessa.  

Vår empiri består alltså utav 6 stycken intervjuer samt 7 stycken mejlintervjuer.  

För att så gott som möjligt anonymisera våra informanter har vi valt att använda fingerande 

namn, denna metod ansåg vi vara den bästa att använda då vi sammanställer vårt material.  

Nedan kommer en kort presentation av våra informanter. 

 

Lena privat verksamhetschef i ett företag som funnits sedan 2005. 

Anneli privat verksamhetschef i ett företag som funnits sedan 2008. 

Sara privat verksamhetschef i ett företag som funnits sedan 2001. 

Marita privat verksamhetschef i ett företag som funnits sedan 2007. 

Karin privat verksamhetschef som funnits sedan 2005. 

Carina verksamhetschef i offentlig verksamhet. 

Annika verksamhetschef i offentligverksamhet. 

Lisa anställd privat verksamhet, arbetat i ca 2 månader. 

Eva anställd privat verksamhet, arbetat ca 1 år. 

Lina arbetat i offentlig verksamhet i 17,5 år. 

Malin arbetat i offentlig verksamhet i 4 år. 

Kajsa arbetat i offentlig verksamhet i 17 år. 
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Presentation av material 

All empiri har tolkats likvärdigt oavsett om de kommit till oss via mejl eller via en inspelad 

intervju med informanten. Vi har valt att presentera vårt material utifrån teman. Dessa teman 

har vuxit fram då vi studerat empirin noggrant för att hitta likheter respektive 

meningsskiljaktigheter hos våra informanter.  

De teman vi kommer att presentera är: konkurrens, arbetsmiljö., kundvalsmodellen, 

trygghet/kontinuitet. 

 

Konkurrens 

Samtliga av våra informanter har talat om den konkurrenssituation som uppstår i 

människovårdande organisationer i och med att kundvalsmodellen införts. Åsikterna går isär 

men bara enstaka informanter säger att de inte upplever konkurrensen överhuvudtaget. Vi kan 

tydligt urskilja att konkurrensen är hårdast inne i centrum. En verksamhetschef inom den 

offentliga verksamheten uttrycker sig såhär när vi frågar om och hur hon upplever 

konkurrensen: 

”det blir mycket prat de boende emellan, sitter uppe en del marknadsföring i trapphusen. Vad 

man däremot råkar ut för är att kunderna hotar med att byta utförare om de inte får hjälp på 

de tider som de önskar samt om hjälpen inte utförs som de önskar”/ Carina 

Karin uttrycker sina tankar om konkurrensen såhär: 

”Vi har lyckats bygga upp ett rätt så bra nätverk i Varbergs kommun, de privata 

konkurrenskänslorna finns nog snarare kvar i kommunen som känner att de är 

konkurrensutsatta av oss”/ Karin 

Marita berättar att hon vid starten av kundvalet märkte konkurrensen tydligt, hon säger till oss 

med ett leende på läpparna: 

”…det har varit lite slagsmål på anslagstavlorna, de som rev ner mina lappar och satte upp 

sina. Lite vilda Västern..”/ Marita 

Vi har som nämnt ovan kunnat urskilja att det råder en större konkurrens mellan 

verksamheterna inne i centrum. Detta har sin naturliga förklaring i att det finns betydligt fler 

privata hemtjänstsföretag inne i centrala Varberg. 
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En anställd inom hemtjänsten på landsbygden talar om sina erfarenheter på detta vis: 

”..när jag jobbade i stan var det väldigt många som hade bytt till privat, men i den lilla byn 

jag oftast arbetar i är det få som har bytt”/ Malin 

När vi ställer frågan om de privata företagen har verksamhet utanför centralorten berättar de 

båda vi intervjua att det tyvärr inte har detta. Som anledning talar båda om att det inte blir 

ekonomiskt lösamt att bedriva verksamhet i kommunens ytterområden. 

Marita berättar att hon från början hade verksamhet i Tvååker, hon talar om att den låga 

ersättningen medförde alldeles för mycket gratisarbete och att detta inte var hållbart. Därför 

har hon numera bara verksamhet i de centrala delarna. Hon tycker att detta både är tråkigt och 

orättvist, hon säger: 

”..det är jätte mysigt att vara på landet och framför allt är det demokratiskt,..detta blir ju 

orätt ,ja det blir ju en orättvis fördelning…”/ Marita 

Den andra privata verksamhetschefen vi intervjuat uttrycker sig på ett liknande sätt i frågan. 

Även dessa hade från början verksamhet i ytterområden och anger liknande skäl till varför de 

i dagsläget bara inriktar sig på centrum. 

”från början hade vi hela Varberg men vi har valt att gå ur det så vi är bara i stan, av rent 

ekonomiska skäl, för det går inte riktigt att få ekonomi i det när det blir för långa sträckor att 

köra, för mycket tid i bilen.”/ Karin 

Sammanfattning: Oavsett på vilket sätt de vi intervjuat talar om konkurrensen är det enligt oss 

ett faktum att det råder konkurrens inom människovårdande organisationer i Varbergs 

kommun. Tydligt är att konkurrensen var hårdast i början av kundvalet då många ville 

etablera sina företag på marknaden. I centrum är konkurrensen störst och många bytte 

hemtjänstsleverantör när kundvalet infördes våren 2007.  Det blev viktigt för de privata att 

marknadsföra sina tjänster för att locka till sig sina kunder, de annonserade i tidningar, lokal 

TV samt satte upp lappar i trappuppgångar och anslagstavlor i hela kommunen. I början var 

flera företag även etablerade utanför stadskärnan men detta drogs senare in då de inte ansåg 

att detta blev ekonomiskt lönsamt. Man förstår även om de undviker att säga det rakt ut, att 

det i grund och botten handlar om att driva ett lönsamt företag. 
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Det finns de företag som fortfarande bedriver verksamhet i ytterområden och då vi intervjuade 

dessa förstod vi att det krävs mycket av personalen för att få det att gå runt. Vilket leder oss in 

på vårt andra tema. 

 

Arbetsmiljö 

När vi tolkar våra informanter anser vi att arbetsmiljön är något bättre i den offentliga 

verksamheten på landsbygden i alla fall om man ser på rasterna. Vi anser att raster är en 

ytterst väsentlig del för att uppnå god arbetsmiljö. 

När vi ber Eva som arbetar privat berätta för oss hur en vanlig arbetsdag ser ut säger hon: 

”stressigt, kör som en biltjuv inte mycket matraster, men det funkar jag har inte ont av det 

alls”/ Eva 

Även om Eva uttrycker att hon inte har ont av sin arbetssituation anser vi att ”köra som en 

biltjuv” inte vittnar om en god arbetsmiljö. Det är både farligt, olagligt och vi tror att den inre 

stress man får genom detta arbetssätt på sikt även påverkar vårdtagaren.  

Kajsa som arbetar offentligt talar även hon om bilkörningen, Kajsa ser bekymrad ut och säger: 

”Alltså då har man en inombords stress och på mig går det rätt ner i gaspedalen och det som 

är så jävla dumt är att du tjänar inte många minuter på att ligga fortare. Så tänker man. Tänk 

om jag kör på en älg nu. Och mina ungar. Skall de stå där utan mamma då”/ Kajsa 

Alla våra informanter har talat mer eller mindre om den stress de känner i sin yrkesroll, några 

berättelser var mer skrämmande än andra. Vi undrade hur det stod till med rasterna, då vi 

anser att det är extra viktigt med en rast för att återhämta sig inför nästa runda med tillsyn, 

medicinering, rehabinsatser och bilkörning. 

När Kajsa berättat om sina vansinneskörningar frågar vi henne om raster hon svarar:  

”Jag gapar högt om vi inte får ut våra raster”/ Kajsa 

Hennes respons på frågan tolkar vi som att personalen oftast får sina raster. 

Malin som också arbetar offentligt på landsbygden säger när vi pratar om raster: 
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”..rasterna är inplanerade men det är inte alltid de infaller när de ska. Och ligger du efter får 

du inte ta hela din rast, oftast får man sin rast men det händer att man inte får sin rast”/Malin 

Vi förstår att de inom den offentliga verksamheten är noga med att planera i personalens 

raster och det är vid undantagsfall personalen tvingas skjuta på dessa. Detta kan man ha 

förståelseför då det är människor man arbetar med, vilket gör det omöjligt att planera in alla 

insatser på minuten. Man måste kunna vara flexibel i ett yrke som har med människor att 

göra. 

Lisa som arbetar privat uttrycker sig på detta vis: 

”…man blir slapp om man ska ha raster, för mig funkar det nu kör jag min runda själv och 

kör på” 

Lisa berättade vidare för oss att de gånger hon äter lunch består denna utav kall mat som både 

förvaras och äts i bilen. Detta eftersom transportsträckan in till kontoret är alldeles för lång, då 

körtiden räknas som rast blir det ingen tid över att äta på. De vi pratat med som arbetar 

offentligt har kontor på den ort de arbetar i vilket vi tror medför att de har lättare för att ta sina 

raster. Att ha ett kontor i närheten av de man besöker ökar antagligen personalens möjlighet 

till återhämtning och raster markant. Lisa berättar att hennes kollegor som arbetar inne i stan 

har en helt annan möjlighet till att ta ut sina raster än vad hon har. 

Lisa har tidigare arbetat offentligt och hon säger: 

”det var slappare, alla var närmare så då hann man gå in på kontoret om man var 

kissnödig”/ Lisa 

Lisa skrattar när hon berättar att nu får hon kissa hos vårdtagarna eller i skogen. 

De privata verksamhetschefer vi har pratat med som har sina verksamheter i centrum menar 

att personalens raster är viktiga Marita säger:  

” ..de får välja hur lång rast de vill ha och så lägger jag in det i schemat” / Marita 

Inom den offentliga verksamheten arbetar de efter ett system som heter Lapscare, detta 

bygger på att man varje morgon får en lapp utskrivet ur ett datasystem där dina 

arbetsuppgifter finns specificerade, din rast är också inplanerad på denna lapp. De privata 

använder sig inte utav denna typ av datasystem. Lina som arbetar offentligt beskriver en 

vanlig morgon på detta vis. 
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”(är man kommer dit går man igenom om det hänt någonting i SOL och HSL eller så, och 

det ska man ha gjort innan man går ut så man inte ger någon felbehandling eller någonting 

utan man vet vad som har hänt. Så går man ut ett par tre timmar innan alla har kommit upp. 

Ger frukost, mediciner, duschar och så. Sen går vi in och rapporterar och fikar”/Lina 

Kajsa som även hon arbetar i offentlig hemtjänst och dessutom är Lapscare ansvarig i gruppen 

säger: 

”jag är stenhård på att vi ska ha våra raster, jag planerar alltid in dem..”/ Kajsa 

Vi förstår att de arbetar i en väldigt stressad miljö. Detta tycker vi är än en större anledning till 

att alla skall vara hårda med att få sina raster. De som utför hemtjänst vet att de kan bli 

bortvalda, detta tror vi medför både en ökad stress och press. I verkligheten kan detta medföra 

att de inte har tid att ta ut sina raster som vi anser de så väl behöver.  

Sammanfattning: Kundvalet ska medföra en större valmöjlighet för brukaren men vi anser att 

cheferna trots konkurrensen inte får lov att glömma hur viktigt det är med en god arbetsmiljö. 

Som vi ser det bidrar kundvalet till en hetsjakt för personalen. De ska prestera och utföra sina 

uppgifter så effektivt och professionellt som möjligt. De känner en stress inför att oförutsedda 

saker ska inträffa, vilket vi anar att det med största sannolikhet gör eftersom man arbetar med 

människor. Att lägga vikt på kontinuitet är positivt men inte om det innebär att arbetsmiljön 

försämras så pass mycket att de anställda inte hinner ta sina raster. Vi anar att en stressig 

arbetsmiljö utan möjlighet till återhämtning är en miljö man inte orkar arbeta särskilt länge i 

och detta leder till att kontinuiteten i det långa loppet brister. 

 

Kundvalsmodellen 

Samtliga vi intervjuat talar om valfrihet, de menar att det som är mest positivt med 

kundvalsmodellen är just att den enskilde själv har valfriheten att välja utförare och också 

valfriheten att byta om de inte är nöjda. 

Denna valfrihet gäller tyvärr inte alla kommunens invånare då de inte alls finns samma utbud 

av utförare att välja mellan om du är bosatt utanför stadsgränsen. Kundvalsmodellen bidrar på 

detta vis till en exkludering av väldigt många människor, och vi ställer oss frågande till om 

man verkligen kan tala om valfrihet för kommuninvånarna när det endast gäller en utvald 
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population av människor. Denna orättvisa är också något som de vi intervjuat lyfter fram. När 

vi frågar Marita om kundvalsmodellen medfört något negativt svarar hon: 

”Det jag tycker är negativt är det här med landsbygden, jag känner att det blir inte rättvist 

men vi kan inte bedriva välgörenhet, det är ersättningen som är negativ det är det enda”/ 

Marita 

En aspekt som är värd att nämna är att kundvalsmodellen satt större press på den offentliga 

verksamheten att inte halka efter i utvecklingen. De måste kunna hålla samma mått som de 

privata och en utav cheferna för den offentlig hemtjänst menar att de äntligen fått gehör för 

problem det tidigare försökt lyfta fram men som tystats ner Carina berättar om detta och 

säger: 

”Problem som den kommunala hemtjänsten tidigare försökta att på tala som ignorerats lyfts 

nu även upp av de privata utförarna och nu lyssnar man helt plötsligt, så helt klart har man 

fått draghjälp”/ Carina 

Som nämnts ovan lyfter de allra flesta upp valfriheten som den positivaste effekten av 

kundvalsmodellen. 

”Kunden har nu möjlighet till ett helat annat utbud av utförare än tidigare”/ Carina 

”Kunderna kan göra mer val på utförare, som kommunal utförare måste du kunna hålla 

samma kvalité som alla andra utförare”/ Annika 

”Jag tycker det är en fantastisk företeelse att folk får lov att välja själva, det sätter lite fokus 

på det och ökar medvetenheten om vad hemtjänsten ger”/ Karin 

Valfriheten är i fokus och det kan ju ses som positivt men det finns enligt oss också en 

baksida av valfriheten. De äldre, de inom stadsgränsen har 13 stycken olika hemtjänstutförare 

att välja mellan. De vi har pratat med har haft fina broschyrer som marknadsför just deras 

verksamheter och att som enskild behöva ta ett beslut kring vem man ska anlita tror vi många 

gånger medför en oro och stress. Detta talar också våra informanter om när vi talar om 

kundvalsmodellen. Annika säger: 

”För en del kunder är det oerhört svårt att välja, de vet inte hur de ska välja”/Annika 

Även Sara säger att det ofta är mycket för de äldre att sätta sig in i om man inte från början 

vet vilken utförare man vill välja. 
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Kajsa menar att de allra flesta utav hennes vårdtagare inte är insatta i kundvalsmodellen, det 

är endast ett fåtal som är ”klara” som har kunnat läsa om kundvalet i tidningen.  

”nej alltså tyvärr är det så att många gamla har ju inte hängt med i det här. Det är en del 

som är så pass klara att det har kunnat läsa i tidningen. De har ju annonserat då en 

del.”/Kajsa 

Vi tror med detta sagt att konkurrensen och medvetenheten om kundvalet kommer öka med 

nästa generation av äldre som då har kunnat hänga med i utvecklingen och kunnat sätta sig in 

i vad kundvalet kan medföra för dem.  

Kundvalsmodellen har också en tendens att skapa lite rädsla hos en del, många anser att det är 

moralsikt fel att göra vinst på människors sjukdom, denna aspekt lyfter en utav de privata 

verksamhetscheferna upp och säger: 

”Det finns någon form av inbyggd rädsla i folket att vi gör vinning på folks sjukdom och så, 

men det behöver de inte vara rädda för, det är inte så det ser ut”/Karin 

Vi tror att osäkerheten kring kundvalsmodellen kommer att lägga sig och den ”nya” 

generationen äldre kommer att vara mer införstådda i vad de har att vänta och vad de själva 

kommer att kunna ställa för krav. Dessa krav tror vi kommer att vara de som de privata 

marknadsför sig med nu. Kontinuitet, säkerhet och kvalitet. Just nu marknadsför sig 

kommunen som den trygga hemtjänsten eftersom de är den största mest etablerade 

hemtjänstutövare på marknaden. De skall och har alltid det yttersta ansvaret. 

Sammanfattning: Om kundvalet kan medföra kontinuitet och kvalitet för alla utan att varken 

personalens eller vårdtagarens säkerhet blir lidande vore kundvalet enligt oss det ultimata. Vi 

anser att verkligheten ser annorlunda ut. Alla har tyvärr inte samma valmöjligheter. En stor 

andel av kommuninvånarna exkluderas. Vi befarar att exkluderingen kommer att bli större då 

de privata utförarna har ett tak på sina verksamheter. De som vill bli stora liknar alltmer 

kommunen och de som vill hålla sig små och familjära har redan nått sina tak och finns därför 

inte tillgängliga för nya kunder att välja.  
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Trygghet/kontinuitet 

När vi läser de olika privata verksamhetsbeskrivningarna som finns att tillgå på Varbergs 

kommuns hemsida beskriver så gott som alla sina verksamheter som individanpassade. De 

menar att de anpassar sina verksamheter efter den enskildes behov. Våra informanter talar 

också om personkontinuitet som en viktig faktor. När vi ber en av våra informanter skilja sin 

verksamhet från kommunens svarar hon: 

”Vi har personkontinuitet och flexibilitet”/ Lena 

Andra inom den privata verksamheten talar också om detta och Marita talar om att hennes 

anställda trivs väldigt bra med att ta hand om samma personer, hon menar att hennes anställda 

har möjlighet att ge en personlig och omtänksam vård. Vilket kunderna också visar 

uppskattning för. 

En anställd som har arbetet både offentligt och privat pratar också om kontinuiteten och hon 

berättar att hon inte upplever några större skillnader verksamheterna emellan, men menar 

ändå att de privata har lite mer tid hos sina vårdtagare och att kontinuiteten är större. Detta på 

både gott och ont, beroende på med vems ögon man ser. Hon säger: 

”Det läggs lite mer tid på privat hemtjänst, inte lika rörigt med hundra olika personaler. Vi 

kör alltid samma runda vilket blir tråkigt för oss men de gamla tycker om det”/ Lisa 

En chef inom privat verksamhet ser också personalkontinuiteten som en fördel men menar 

även att om personalen inte trivs med detta arbetssätt blir det ju en stor nackdel. 

Kajsa som arbetar offentligt berättar att det bästa med hennes arbete är att ha ”tio bollar i 

luften samtidigt” Att detta leder till att personalen är stressad är inte konstigt. När vi frågar 

om vårdtagarna märker av denna stress svarar hon:  

”Ja det är det de klagar på och sen att vi har så många olika som kommer. Alltså vi är för 

mycket folk. (ackdelen när man slår ihop grupper som de har gjort.”/ Kajsa  

Att det inte är bra att arbeta i för stora grupper anser inte heller privata enhetschefen Marita. 

Hon menar att det inte är de stora grupperna som gör att det går runt utan det är den planering 

som läggs ner på den grupp man har. Man får inte låta massa resurser rinna mellan fingrarna 

för det är det som kostar pengar. Hon säger: 
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”Jag har sånt finlir nu att allt bara fungerar till topp. Men då får det vara en så här liten 

enhet.  Så skulle kommunerna ha det. De skulle ha sånna här små enheter. Ja jag tror 

det”/Marita 

Hon menar att när de privata hemtjänstgrupperna har som ambition att bli större och större 

förloras vitsen med att välja privat. Hon menar att då blir verksamheterna mer och mer lika 

kommunens med en massa olika personal och mycket spring hit och dit. 

Svårigheten vi ser i detta är att de privata till en början vill vara så små som möjligt för att 

kunna skapa en god och nära omsorg, men detta innebär en väldigt stor planering och för att 

få det hela att gå runt börjar företagen sakta växa, detta för att bolagen måste gå med viss 

vinst för att kunna drivas. En utav våra informanter är chef vid ett av de största företagen i 

Varbergs centralort hon berättar för oss att: 

”det var en liten smygande start med en liten nätt skara och sen efter det drog det igång med 

fart. Så det har bara ökat och ökat hela tiden har det gjort”/ Karin 

Karin berättar att hon nu har 15 stycken anställda, och detta är jämförbart med de offentliga 

grupperna. Vi anser att ju mer personal man har desto svårare blir det att hålla på 

kontinuiteten och verksamheterna liknar mer och mer den kommunala. Den väsentliga 

skillnaden är ju att du som kund hos privat kan köpa tilläggstjänster från din privata hemtjänst 

vilket du inte kan från kommunen.  

Många äldre har inte bara hemtjänst utan också ett trygghetslarm som de kan använda vid 

akuta situationer. Denna del sköter fortfarande kommunen helt på egen hand vilket innebär att 

oavsett om du valt privat hemtjänst för att slippa kommunen är det ändå de som kommer om 

du plötsligt blir sjuk eller ramlar i ditt hem. 

Sammanfattning: Vi anser att det blir lika svårt för det privata utförarna att lova kontinuitet 

som för de offentliga så fort verksamheterna växer. De små enheterna har så klart lättare att 

hålla löftet om kontinuitet, då de har färre vårdtagare krävs självklart en mindre 

personalstyrka. Dessa små enheter fyller som nämnt ovan snabbt sin kvot och de som finns 

kvar för förfogande i kundvalet är de som är större och inte har lika lätt att hålla på 

kontinuiteten.  
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Sociologisk analys 

Ansvaret för invånarnas trygghet ligger på kommunen som en del i vår svenska välfärd.  

När insikten kom att de blev allt mindre lönsamt att investera i välfärd lämnades en del av 

ansvaret för vår allmänna välfärd över till privata företag (Bauman, Konsumtionsliv, 2009).  

I Varbergs kommun speglas detta tydligt då kundvalet infördes för hemtjänst våren 2007. 

Härmed blev människors hälsa och trygghet en produkt som man ville få enskilda individer 

att konsumera. Varje vara som är tänkt att säljas måste också ha en köpare som är villig att 

konsumera. Säljaren är de privata företagen som vill få kunden att köpa just deras produkt. 

Produkten som ska säljas är här biståndsbeviljad hemtjänst.  

Köparen är inte intresserad av att konsumera varan om den inte kommer med ett löfte att 

uppfylla dennes behov (Bauman, Konsumtionsliv, 2009). Därför blir det för de privata 

utförarna ännu viktigare att i största möjliga mån individanpassa sin hemtjänst. Kunden ska 

känna att de får den vård och omsorg de är beviljade och denna utförs till deras belåtenhet. 

Det är i denna stund som konkurrensen mellan säljarna uppstår. Det är många företag som vill 

sälja sina tjänster och konkurrensen var enligt våra informanter hårdast i starten.  

”..det har varit lite slagsmål på anslagstavlorna, de som rev ner mina lappar och satte upp 

sina. Lite vilda Västern..”/ Marita.  

Då kommunen tidigare haft monopol på hemtjänst blev det allt viktigare för de privata 

företagen att visa att deras ”produkt” var bättre än kommunens befintliga. De privata 

profilerade sin produkt med ord som trygghet, kontinuitet och individanpassad hemtjänst.  

 

Hur etablerar de privata företagen sig på marknaden? 

Syftet enligt Bauman är att det ska utvecklas en speciell relation mellan konsumenten och 

dennes tilltänkta vara, här mellan den som ska välja hemtjänst och den som utför denna. 

Tanken är att trådarna mellan produkt och konsument ska flätas samman och i bästa fall ska 

trådarna bli så pass starka att ett staket mot andra utförare byggs upp (Bauman, 

Konsumtionsliv, 2009). Att skapa ett förtroende och ett gott rykte är för de privata företagen 

av största vikt. 
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I vissa fall knyts de första trådarna samman redan innan konsumenten är i behov av hemtjänst, 

detta kan ske då man tidigare köpt tilläggstjänster från utföraren. Karin berättar för oss att det 

inte alls är ovanligt att hennes kunder först har börjat köpa hushållsnära tjänster. När sedan 

kunden blir äldre och kanske är i behov av mer hjälp i form av biståndsbeviljad hemtjänst är 

redan kontakten etablerad och de väljer då hennes företag som utförare av hemtjänsten också.  

Detta sätt att skapa kontakter saknar den offentliga hemtjänsten då de saknar möjligheter att 

sälja tilläggstjänster. I de allra flesta fall är det mun mot mun metoden som ger de privata 

företagen sina kunder, men viss annonsering i trapphus, tidningar och lokal TV har också 

förekommit. 

 

Hur drivs verksamheten och hur får man företagen att gå runt? 

Att verksamheterna drivs med en viss ekonomisk vinst är självklart en förutsättning för deras 

överlevnad. För att detta skall gå att utföra så är de flesta privata hemtjänsterna överens om att 

det krävs en oerhörd detaljplanering. Varje resurs behöver användas på det bästa och mest 

effektivaste sätt. För att detta skall gå ihop ser vi att det är personalen som blir lidande för att 

kunderna i de båda sektorerna skall vara nöjda med sina utförare.  

Vi ser en risk med att de privata företag som nu konkurerar med statens välfärdssystem likt 

Bauman beskriver, inte längre efterfrågar van inarbetad arbetskraft. De söker efter en 

arbetskraft som är spontan snarare än rutinerad som och inte räds nya utmaningar samt är 

beredd att lämna företaget när hon inte längre behövs (Bauman, Konsumtionsliv, 2009, s. 17).  

Vi ber en privatanställd kort beskriva sin arbetsdag: 

”stressigt, kör som en biltjuv inte mycket matraster, men det funkar jag har inte ont av det 

alls”/ Eva 

En annan anställd på ett utav de få privata företag som bedriver verksamhet även utanför 

stadskärnan, berättar när vi frågar hur hon gör med sina raster att hon oftast inte har några 

raster. Hon arbetar ensam hela dagen och äter sin kalla lunch i bilen, om det finns tid för detta.  

Hon likt flera av våra andra informanter säger sig inte ha ont av detta sätt att arbete, och det är 

precis denna form av arbetskraft som Bauman menar nu efterfrågas. En person som tycker om 

att arbeta fritt, spontant och drivkraftigt. 
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Anledningen bakom att hennes arbetssituation ser ut som hon beskriver, är att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att köra den långa sträckan tillbaka till kontoret för att fika, rapportera 

eller gå på toaletten, det senare gör hon hos vårdtagarna eller i skogen. 

Det är dessa sträckor som gör att de allra flesta valt att enbart bedriva verksamhet i centrum. 

Det blir ingen ekonomisk lönsamhet att spendera för mycket effektiv arbetstid sittandes i en 

bil. Många privata verksamhetschefer uttrycker sitt missnöje över detta då de säger att de 

verkligen skulle vilja erbjuda sina tjänster till alla som kan behöva dem.  

Vi tycker att den valmöjlighet som kundvalet faktiskt skall medföra brister när stora delar av 

kommunens befolkning exkluderas. Bauman beskriver i sin bok konsumtionsliv hur företag 

skaffar sig speciella system för att så effektivt som möjligt gallra bort de minst attraktiva 

konsumenterna från deras marknad. För de privata hemtjänstföretagen handlar det om en 

bortgallring av människor som bor utanför stadskärnan då transportsträckan gör verksamheten 

olönsam.  

Beck menar att samtidigt som vi i vårt moderna samhälle har en allt högre levnadsstandard 

tenderar traditioner och allmän välfärd att dra sig tillbaka. När de kollektiva lösningarna dras 

bort blir det den enskilda individen som drabbas (Beck & Beck-Gernsheim, Individualization, 

2002). När välfärden i Varbergs kommun drar sig tillbaka för den privata marknaden lämnas 

de äldre på glesbyggden kvar i en ickevalssituation. 

 

Arbetet 

Beck talar om vår tids individualisering, han talar om denna på två plan, dels på det privata 

planet och dels på det institutionella planet. Vi ser hur de olika privata 

hemtjänstleverantörerna vill individualisera sig genom att bryta sig loss från de tidigare 

traditionella och rutinmässiga sättet att utföra hemtjänst. De vill nischa sig genom att erbjuda 

speciella tjänster allt för att kunna konkurrera med vår välfärd.  

Detta tvingar mer eller mindre den offentliga sektorn att hänga med i utvecklingen så gott de 

förmår för att fortfarande ha kvar sina kunder. Detta sker genom att de hela tiden kämpar med 

sin effektivisering. De anställda inom den offentliga hemtjänsten berättar för oss om 

effektiviseringssystem som syftar till att få så mycket gjort på minsta möjliga tid. Detta 

stämmer väl överens om hur Beck kännetecknar moderniseringen, han beskriver hur 

moderniseringen skapar förändringar i sättet att organisera arbete. Allt ska vara så produktivt 
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som möjligt och han beskriver att dessa förändringar även går att se i vårt välfärdssamhälle. 

Det tidigare traditionella sätten att organisera välfärden byts ut mot allt mer produktiva 

individualiserade lösningar eller system. När allt som ska göras under ett arbetspass är 

inplanerat på minuten finns en ständig stress och inre oro att något oförutsett ska ske.  

De arbetar med människor och med största sannolikhet sker också då oförutsedda saker. Såhär 

beskriver en offentligt anställd sin stress. 

”Man har en inombordsstress och på mig går den rakt ner i gaspedalen, och det som är så 

jävla dumt är att du tjänar inte många minuter på att ligga fortare. Så tänker man, tänk om 

jag kör på en älg nu, och mina ungar ska de stå utan mamma då och det brukar hjälpa då 

sänker jag farten. Det är inte värt det, och de gamla har ju inget att tjäna på att jag kör i 

diket. Men det är ju den här inre stressen./ Kajsa 

Med en ökad rationalisering och ökade valmöjligheter kommer även risker.  

Dessa valmöjligheter och stora egenansvar kan för många skapa en osäkerhet. De utsätts för 

risker de inte vill utsättas för och vägar som tidigare varit självklara måste nu väljas. Det finns 

en chans att de som  vill välja inte kan och detta är en risk du ska ta om du bor på 

landsbyggden.  

Detta scenarie får du lov att finna dig i om du bor på landsbyggden oavsett om du har ett stort 

eller litet ekonomiskt kapital. Denna orättvisa tillsammans med de äldres svårigheter att välja, 

var det enda som samtliga verksamhetschefer lyfte upp som negativt med kundvalsmodellen.  

Med nya organisationsformer, valmöjligheter och tillgänglighet hos hemtjänstgrupperna har 

kunderna stora möjligheter att få sina individuella önskningar uppfyllda. De privata talar om 

sin flexibilitet och sina möjligheter till det lilla extra, sin individanpassade hemtjänst. 

De som önskar kan om de har pengar köpa sig husdjurspromenader, trädgårdsarbete och 

hushållsnära tjänster. Detta ger stora möjligheter att verkligen sätta sina egna prioriteringar i 

centrum även om du är beroende utav att någon annan utför dem. Beck beskriver att ingenting 

längre är förutbestämt detta gäller även hur din hemtjänst ska utföras. Individualiseringen 

kännetecknas av valmöjligheter och eget ansvar (Beck & Beck-Gernsheim, Individualization, 

2002). De risker som följer med individualiseringen kan du om du bor i centrum och har 

ekonomiska möjligheter till skillnad från de på landsbygden köpa dig fri ifrån utan att mista 

personalkontinuiteten.  
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Beck menar att risker hänger samman med rikedom, desto större ekonomiskt kapital desto 

färre risker (Beck, Risksamhället, På väg mot en annan modernitet, 2005). Detta speglas 

tydligt i exemplet ovan.  

Att bli äldre och beroende av andra medför ofta en oro. Att släppa in utomstående i ditt hem 

upplevs av många som ett intrång i den personliga integriteten. Har du möjlighet att köpa 

trygghet i form av kontinuitet kan du tillförsäkra dig en högre levnadsstandard än den som 

beviljas via bistånd. Denna möjlighet har du inte på landsbygden. Inte för att du inte har det 

ekonomiska kapitalet utan för att kundvalet brister. 
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Reflektioner/Sammanfattning 

Reflektioner 

Kundvalsmodellens syfte var att skapa en valfrihet och ett ökat inflytande hos de som blivit 

beviljade hemtjänst. Flera företag etablerades och valmöjligheten för många av de beviljade 

ökade. Vi har underarbetets gång fått berättat för oss att landsbygden inte inkluderas i denna 

valfrihet. Hade vi varit medvetna om denna exkludering vid arbetets start hade vår uppsats 

kunnat få en annan inriktning.  

Vi hade då kunnat fokusera på hur denna exkludering upplevs av de som bor på landsbygden. 

Vi har i uppsatsen fokuserat på de anställda och deras chefer, hur de ser på kundvalet och hur 

deras arbeten bedrivs. Då fokus har varit att belysa privatiseringen har vi också ett större antal 

informanter från den privata sektorn.  

Vi har kommit fram till att arbetsmiljön framförallt på landsbygden är stressad. Få privata 

företag bedriver hemtjänst på landsbygden och utifrån det vi fått berättat för oss förstår vi att 

det någonstans blir personalen som blir lidande hos de företag som valt att även ha 

verksamhet i ytterområdena. 

Vi förstår syftet med kundvalsmodellen men anser inte att detta uppfylls i dagsläget.  

Vi anser att alla ska ha samma möjligheter oavsett geografiskt område, och som det ser ut i 

dagsläget anser vi inte att kundvalet blir till den enskildes fördel. De företag som vill finnas 

till allas förfogande lyckas inte fullt ut då deras personal inte enligt oss arbetar under 

acceptabla förhållanden. Då personalen arbetar stress och utan raster förstår vi att detta i 

slutändan kommer att drabba den enskilde brukaren.  

Vi känner oss tvetydiga att rikta kritik mot kundvalsmodellen i sin helhet då vi ändå anser att 

man som äldre ska kunna ha en valmöjlighet. Men denna valmöjlighet ska hälla alla oavsett 

var du bor och vilken ekonomisk status du har. Som vi ser det finns ingen väsentlig skillnad 

mellan verksamheterna så länge du inte köper tilläggstjänster. Att konkurrensutsätta den 

kommunala hemtjänsten verkar ha gjort att effektiviseringen hamnat i fokus, detta är inte det 

ultimata då vi anser att det är den enskilde individen och dennes behov som borde styra 

insatserna. Hemtjänst borde enligt oss bedrivas med kvalité som grund inte med kvantitet som 

anser det blir då man som personal ska övervakas och hinna med så mycket som möjligt på 

minsta möjliga tid.  



33 

 

Vi anser någonstans att det är moraliskt fel att tjäna pengar på människors hälsa, det är klart 

att de privata vill sälja sina tilläggstjänster då det är dem de kan göra vinst på. Vi förstår att 

kundvalsmodellen gynnar de rika mer än de fattiga oh vi är rädda för att denna skillnad 

mellan ”fattiga” och ”rika” kommer att bli för stor och att vården kommer att bli allt mer 

bristfällig för de som inte har råd att betala det extra. 

 

Sammanfattning 

I vår uppsats har ni fått läsa om hur olika hemtjänstföretag konkurrerar om våra äldre hur de 

äldre hemtjänstbehövande förvandlas till kunder i ett konsumtionssamhälle.  

Vi ställer oss frågande till om alla äldre verkligen har en önskan av att konsumera hemtjänst 

som en produkt, eller om det bara är ett politiskt agerande för att göra vinst på Sveriges 

tidigare välfärd.   

Det vi kommit fram till i vår studie är framförallt att kundvalet inte är ett val på allas lika 

villkor, äldre på landsbygden är inga attraktiva konsumenter därför gallras de bort från 

marknaden. De privata företagen väljer vilka områden de vill driva verksamhet på och nästan 

alla har valt att enbart ha verksamheter i de centrala delarna. 

Vi anser att det är personalen som blir lidande då konkurrensen blir hård, de är de som träffar 

sina vårdtagare och de som måste stå upp för vad företagen lovar. Är kunderna missnöjda 

riskerar de att bli bortvalda.  

Att man som hjälpbehövande har en möjlighet att byta utförare kan ses som positivt men 

tidigare studier visar att ytterst få utnyttjar denna möjlighet. Vi ställer oss därför frågande till 

om detta verkligen är att ses som en nödvändig funktion.  

Med kundvalet blev de äldre friställda i den meningen att de numera har en valmöjlighet, 

huruvida det är frågan om en frigörelse för den enskilda individen är svårt att svara på. Men 

då man blir tvingad till friställning anser vi att det svårt att tala om en frigörelse. 

För den enskilde kan det säkert uppfattas som en otrolig frigörelse att kunna byta 

hemtjänstleverantör om du länge varit missnöjd, samtidigt framgår det att de äldre uppfattar 

valet som svårt och att det i grund och botten är ett politiskt beslut.  

När personalen ur båda sektorena mer eller mindre tvingas att bli så effektiva som möjligt är 

vi rädda att detta tillslut drabbar den enskilde.  
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Vi förstår att inget privat företag går att drivas genom välgörenhet och att den ekonomiska 

vinningen är ett måste även om det inte uttrycks till fullo.  

Det är svårt att få en vinning i ren hemtjänst och pengarna måste komma någonstans ifrån. 

Som vi ser det antingen via effektivisering, färre personer gör samma jobb eller via förmögna 

kunder som köper deras tilläggstjänster.   

Enligt oss kommer detta oavsett om vården blir bättre eller sämre att bidra till ökade klyftor 

och en större klasskillnad.  
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