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Abstrakt 
 

Title: Freedom of choice – power or inadequacy? An interview study on elderly's 

possibilities to make chocies and influence a competitive elderly care 

Author: Helena Lundh  

 

In recent decades, the Swedish welfare system has been characterized by the increasing 

occurrence of market solutions. One example of this development is the introduction of 

voucher systems in the elderly care.  

With the purpose to contribute empirically based knowledge about elderly caretaker’s 

ability to act in a voucher system, interviews have been conducted with eleven relatives 

to someone who lives in a residential home. By further focusing on the unique features 

of the elderly care and putting these in relation to Albert O. Hirschman's concept of exit 

and voice, several conclusions have been made about the individuals strategies towards 

the voucher system. The study shows that the individuals relation to the voucher system 

is characterized by emotions and social relations witch complicates the ability to act 

rationally towards the market.   

The unique character of the elderly care also means that the possibilities for exit (to 

change residential home when not content) are limited, as it implies a heavy burden for 

both relatives and caretakers to change residential home. Lack of information about 

what other options are available also limits the individuals ability to exit. 

 

The possibilities of voice (to protest and try to improve the quality of the care) are also 

limited to the individual as this is an option that takes a lot of energy and dedication. 

The study shows that protracted voice without improvement ultimately makes the 

individual give up his attempts to influence the quality of the care. The only option that 

remains when neither voice or exit is available is for the relative to personally take over 

the care of the caretaker.  
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 Inledning 
Valfrihet, konkurrens och marknadsutsättning – dessa tre begrepp kan användas för att 

sammanfatta utvecklingen som har präglat den svenska välfärden under de senaste tre 

decennierna (jmf Blomqvist 2004). Ett exempel på denna utveckling är uppkomsten av Lagen 

om valfrihetssystem (LOV) vilken sedan år 2009 har förenklat introducerandet av 

kundvalssystem för Sveriges alla kommuner och landsting. Ett av de områden där 

kundvalssystem har blivit allt vanligare är inom äldreomsorgen. Via LOV har kundvalssystem 

inom äldreomsorgen gått från att vara ett storstadsfenomen till att i dagsläget återfinnas i en 

majoritet av landets kommuner (SKL, Sveriges kommuner och landsting 2018). 

Kundvalssystem och krav på ett ökat medborgarinflytande är på många områden en följd av 

en allmän uppfattning om individens rätt att påverka den offentliga verksamheten (Edebalk & 

Svensson 2010). Intressant med valfrihetsystem inom äldreomsorgen är att det erbjuder en 

valfrihet som i mycket låg grad har efterfrågats av de som befinner sig i behov av omsorgen 

(Edebalk & Svensson 2005). Införandet av kundval inom denna sektor har snarare haft 

”politiska förtecken” (Edebalk & Svensson 2005 s.18).  

Ambitionen med kundvalssystemet i äldreomsorgen har varit att öka omsorgstagarnas 

inflytande över produktionen av omsorg. Genom att omvandla omsorgen till en vara och 

medborgarna till kunder, som själva kan välja och välja bort aktörer, förväntas en ökad 

lyhördhet från verksamheterna där de aktörer som inte uppfyller omsorgstagarnas krav 

automatiskt kommer att försvinna från marknaden (Edebalk & Svensson 2005).  

Vad ett sådant system förutsätter är medborgare som genom aktiva, välinformerade val och 

omval styr marknaden. Men vilka möjligheter har man egentligen som äldre och 

omsorgsbehövande att göra aktiva val på en omsorgsmarknad? Och vilka möjligheter har man 

att göra om sitt val eller att påverka verksamheten vid missnöjdhet?  

 Syfte och avgränsning 

Undersökningens syfte är att bidra med empiriskt baserad kunskap om vilka förutsättningar 

äldre omsorgsbehövande har för att förhålla sig till ett kundvalssystem. Studiens 

undersökningsobjekt, äldre i behov av omsorg, definieras som medborgare över 65 år som har 

ett biståndsbeslut som beviljar dem plats på särskilt boende i Växjö kommun. Förhållandet till 

kundvalssystemet innebär för studien inte bara vilka möjligheter den enskilde har att välja 

särskilt boende utan även vilka fortsatta möjligheter hon har att påverka boendet eller göra om 

sitt val om hon skulle vara missnöjd.  
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Studiens syfte har aktualiserats till följande forskningsfråga: 

- Hur kan vi förstå vilka möjligheter äldre med behov av plats på särskilt boende har att 

agera i ett kundvalssystem?  

Att fastställa vilka hinder och möjligheter den enskilde har för att agera i kundvalssystemet 

inom särskilt boende kan endast göras genom att empiriskt undersöka det unika fält 

äldreomsorgen innebär. För att besvara forskningsfrågan har därför ett antal mer empiriskt 

orienterade undersökningsfrågor formulerats: 

- Vilka förutsättningar omger valsituationen?  

- Vem är aktiv i valsituationen? 

- Vilka valmöjligheter finns och hur upplevs valmöjligheten?  

- Vilka förutsättningar har den enskilde för att förbättra situationen på ett boende när 

hon inte är nöjd? 

 Bakgrund  

 

 Definitioner 

Särskilt boende är den korrekta beteckningen för att beskriva den boendeform som 

kommunen enligt Socialtjänstlagen är skyldig att erbjuda dem med ett omfattande behov av 

stöd, service och omsorg (Växjö kommun 2016). På ett särskilt boende finns personal dygnet 

runt samt tillgång till gemensamhetsutrymme och aktiviteter. Särskilt boende motsvarar det 

som i folkmun brukar kallas äldreboende eller ålderdomshem. För att vid rekrytering av 

respondenter på ett tydligt sätt förmedla vad undersökningen handlar om har termen 

äldreboende (trots sin bristande aktualitet) använts.  

Den som bor på ett särskilt boende eller på andra vis tar emot insatser av kommunen refereras 

i studien till som omsorgstagaren. I uppsatsen används även begreppet den enskilde, vilket 

kan beteckna både omsorgstagaren och den anhörige.  

I studien definieras anhörig som någon som har en relation med omsorgstagaren. Begreppet 

inkluderar här inte endast de som har en traditionell familjerelation utan avser även vänner 

och släktingar. Viktigt att betona är att begreppet i studien inte används synonymt med 

närstående, som istället används för att beteckna den anhöriges relation till omsorgstagaren.  
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Kundvalssystem och valfrihetssystem används synonymt i studien för att beteckna den 

organisationsstrategi där offentliga verksamheter konkurrensutsätts genom att låta 

medborgarna själva välja bland ett antal utförare.  

 
 Valfrihetssystem inom äldreomsorgen  

Kundvalssystem inom äldreomsorgen regleras framförallt av två lagstiftningar: Lagen om 

offentlig upphandling (LOU) (SFS 2016:1145) och Lagen om valfrihetssystem (LOV) (SFS 

2008:962). En tillämpning av LOU innebär inte nödvändigtvis närvaro av kundvalssystem 

utan är en lag som möjliggör att kommunen uppdrar privata företag att bedriva delar av 

verksamheten. Anbudsförfrågning enligt LOU kan ske på tre sätt1. Antingen formulerar 

kommunen vilka kvalitetskrav som ställs för verksamheten som ska bedrivas, det är sedan den 

aktör som erbjuder att uppfylla kraven till det lägsta priset som vinner upphandlingen. Ett 

annat alternativ är att kommunen istället formulerar vilket pris de är beredda att betala och 

aktörerna får sedan konkurrera om vem som kan erbjuda högst kvalitet för det angivna priset. 

Det tredje alternativet är att kombinera de två och låta aktörerna konkurrera om vem som kan 

erbjuda högst kvalitet till lägst pris.1 Införandet av LOV innebär istället att kommunen 

formulerar ett förfrågningsunderlag där alla utförare som kan uppfylla kriterierna löpande 

måste tillåtas skriva avtal (SKL u.å). Det är sedan upp till omsorgstagarna (efter beviljat 

beslut) att välja bland de olika utförarna. Kommunen kan således inte kontrollera hur många 

privata aktörer som släpps in på marknaden, utan detta förväntas kontrolleras av marknaden 

själv. Vid tillämpning av LOV krävs att kommunen på förhand har formulerat ett 

ickevalsalternativ, det vill säga ett alternativ den enskilde tilldelas om denne inte vill eller inte 

kan välja (SKL u.å). Kundvalssystem kan även byggas upp enligt LOU där då alla aktörer 

som uppfyller kriterierna i kommunens förfrågningsunderlag godkänns. Det går även att 

tillämpa de två lagarna samtidigt och ha verksamheter i ett kundvalssystem som är 

upphandlade både enligt LOU och LOV jämsides. Värt att betona är att ett kundvalssystem 

inte nödvändigtvis behöver innehålla några privata aktörer utan också kan bestå av endast 

kommunala alternativ.  

För föreliggande uppsats är den mest relevanta skillnad mellan de två lagarna vid vilken 

tidpunkt i processen som konkurrens uppkommer vid tillämpning av respektive lag. Vid 

traditionell tillämpning av LOU (utan kundvalssystem) sker konkurrensen framförallt inför 

upphandlingen, då aktörerna konkurrerar om att kunna presentera det mest attraktiva 

                                                 
1 Telefonsamtal tjänsteman omsorgsförvaltningen Växjö kommun 180508 
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erbjudandet. Det är sedan kommunen som avgör vilket alternativ som är bäst lämpat för 

ändamålet. Vid tillämpning av LOV godkänns istället alla aktörer som uppfyller anbudet och 

konkurrensen uppkommer därför först när omsorgstagaren ska välja utförare. Det kan på så 

vis konstateras att makten över marknaden vid införandet av LOV delvis förflyttas från 

kommunen till den enskilde. Att öka omsorgstagarens makt över produktionen av omsorg 

anses vara ett av huvudsyftena med att tillämpa LOV (Edebalk & Svensson 2010). Genom 

kundvalssystemet ges omsorgstagaren möjlighet att byta utförare om hon inte är nöjd med sin 

omsorg. Kundvalssystemet förväntas på så vis leda till en ökad lyhördhet från utförarna 

gentemot omsorgstagarna då dessa blir kunder vars önskemål behöver tas i beaktande 

(Edebalk & Svensson 2010).  

Gällande de avgifter som den enskilde betalar för sin omsorg påverkas inte dessa av huruvida 

hon väljer en privat eller kommunal utförare (Växjö kommun 2017a). Alla avgifter som 

betalas beräknas enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) utifrån omsorgstagarens ekonomiska 

situation. Då myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen endast får utövas av kommunen 

betalas avgift för omsorg, måltider etc. alltid till kommunen.  Kommunen ersätter sedan 

eventuella privata utförare genom olika typer av fasta ersättningar (Växjö kommun 2017a). 

Det finns alltså ingen priskonkurrens i bemärkelsen att omsorgstagaren behöver betala olika 

pris för tjänsterna på olika boenden utan avgiften baseras på samma premisser oavsett om det 

är ett kommunalt eller privat boende. Hyran för lägenheten betalas direkt till det 

fastighetsbolag som äger fastigheten (Växjö kommun 2017a).  Det som kan skilja mellan de 

olika boendena är således hyran omsorgstagaren betalar för lägenheten samt att de privata 

alternativen kan erbjuda tilläggstjänster som omsorgstagaren själv får finansiera. 

Omsorgstagaren har rätt till bostadsbidrag för att ha råd att bo på samtliga särskilda boende 

som kommunen har avtal med.  Hyran ska på så vis inte bli ett hinder i valet av boende. 

 Kundvalssystem i Växjö kommun 

I Växjö kommun har kundvalssystem tillämpats inom hemtjänsten sedan 2007, (först via LOU 

och sedan via LOV)2. I särskilt boende togs beslut om införandet av LOV och därmed 

införandet av ett kundvalssystem i mars 2014 (Växjö kommun 2014). Kundvalssystemet kom 

sedan i bruk i början av år 2015. Före införandet av LOV tillämpande kommunen LOU även i 

särskilt boende men utan ett formellt valbarhetssystem.2 I dagsläget finns det 13 kommunalt 

ägda särskilda boenden samt fem privata boenden uppdelade på tre aktörer. Av dessa fem 

                                                 
2 Telefonsamtal tjänsteman omsorgsförvaltningen Växjö kommun 180508 
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boende är det fyra som drivs via LOV och ett som fortfarande drivs via LOU men som 

förväntas gå över till LOV hösten 2018.  

 Plats på särskilt boende i Växjö kommun 

Rätten till plats på särskilt boende regleras av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). För att få en 

plats på särskilt boende krävs att den enskilde förmedlar en ansökan till en 

biståndshandläggare på kommunens myndighetsavdelning (Växjö kommun 2018). 

Biståndshandläggaren utreder sedan den enskildes behov samt huruvida dessa kan tillgodoses 

i hemmet eller om den enskilde behöver en plats på ett särskilt boende3. I Växjö kommun har 

inte biståndshandläggaren beslutanderätt utan utredningen förmedlas till en 

bostadssamordnare som tar det slutgiltiga beslutet4.   

Om den enskilde beviljas plats på särskilt boende ges inom ramen för kundvalysystemet 

möjlighet att önska vilket särskilt boende denne vill bo på. Detta görs skriftligen på en 

blankett. Omsorgstagaren har då rätt att önska och rangordna upp till tre boenden. Denna 

önskan förmedlas sedan till bostadsamordnaren som när en plats på önskat boende blir ledig 

erbjuder denna till den enskilde. Om behovet är akut erbjuds den enskilde det boende där en 

plats först finns ledig för att där invänta en plats på det önskade boendet. Om den enskilde 

befinner sig på sjukhus eller på ett korttidsboende har denne inte rätt att där invänta en plats 

på det önskade boendet utan måste acceptera den första lediga platsen (Växjö kommun 2018). 

Den enskilde har sedan rätt att stå kvar i kön till det önskade boendet och erbjuds en plats när 

den blir ledig. Om den enskilde inte vill eller inte kan välja tilldelas denne ickevalsalternativet 

(Växjö kommun 2017a). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Se bilaga F för Växjö kommuns vägledning kring vilka kriterier som krävs för att beviljas plats på särskilt 

boende. 
4 Intervju biståndshandläggare Växjö kommun 180420 
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 Tidigare forskning 
 

 Historisk kontext – från jämlikhet till valfrihet 

För att förstå kundvalssystemet uppkomst och valfrihetens nuvarande position i 

välfärdsapparaten krävs en förståelse för den utveckling som präglat den svenska välfärden 

under de senaste decennierna. I en internationell kontext anses den skandinaviska välfärden på 

många sätt unik i sitt slag (Blomqvist 2004). Som central för välfärdsstatens utveckling 

betonar Blomqvist (2004) den mentalitet och ideologi som legat bakom utvecklingen. 

Välfärdsystemet, som det utformades av Socialdemokraterna under efterkrigstiden, byggde 

nämligen på uppfattningen om att alla medborgare hade rätt till välfärd av samma kvalitet och 

att detta endast kunde säkerställas genom en statlig producents monopol. Genom att se till att 

den statliga välfärden var av högsta kvalitet skulle behovet av privata lösningar minska och 

individen skulle på så vis ges skydd från de stratifierade egenskaper den fria marknaden 

ansågs innebära (Blomqvist 2004).  

På 1970-talet förändrades dock den riktning i vilken välfärden utvecklades, främst på grund 

av den ekonomiska nedåtspiral som då drabbade västvärlden (Stolt och Winblad år; 

Blomqvist 2004; Forsberg 1993). Kritik började riktas mot välfärdsstatens organisation som 

beskrevs som stelbent och ineffektiv (Stolt och Winblad ; Blomqvist 2004). Framförallt 

betonades vikten av att införa valfrihet och medborgarinflytande i det rådande systemet 

(Blomqvist 2004). Dessa åsikter kom att få allt större utrymme i debatten och nästkommande 

decennium präglades av decentralisering, avreglering och ett minskat statlig inflytande över 

välfärden för att gynna konkurrens och privatisering (Blomqvist 2004; Feltenius 2012). 

Blomqvist (2004) lånar ett av tidens politiska slagord när hon beskriver utvecklingen under 

1990-talet som en valfrihetsrevolution där de traditionella värderingar om jämlikhet som låg 

bakom uppbyggnaden av det svenska välfärdsystemet fick lämna plats för tankar om valfrihet 

och konkurrens (se även Forsberg 1993).  

Ovanstående beskrivna utveckling är på inget vis unik för Sverige utan bör förstås som en del 

av ett globalt fenomen, ofta betecknat som New Public Management (NPM) (Hood 1995; 

Almqvist 2006). NPM är ett samlingsbegrepp över de organisatoriska reformer som i skenet 

av en ökad spridning av liberalism och ekonomisk teoribildning under 1980-talet kom att 

förändra organiseringen av offentlig sektor i ett flertal av OECD-5länderna (Stolt och Winblad 

2009; Hood 1995). Fenomenet kännetecknas av en uppfattning att offentlig sektor per 

                                                 
5 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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definition är ineffektiv och resursslösande samt att detta behöver åtgärdas genom införandet 

av marknadslösningar. Kännetecknande för NPM:s inflytande blir därigenom att medborgaren 

ses som en kund, vilket gör att värden som nöjdhet och valfrihet får ökad vikt i organisationen 

(Hood 1995).  

Utifrån ovanstående historiska beskrivning är införandet av LOV och kundvalssystem inom 

äldreomsorgen endast en fortsättning på den utveckling som präglat offentlig sektor sedan 

1980-talet. Den tidigare forskningen på området bidrar med en förståelse för den vikt som 

politiskt och organisatoriskt lagts på valfriheten i välfärden. Enligt tidigare studier har 

uppkomsten av valfrihetsystem inom äldreomsorgen i mycket låg grad efterfrågats av de som 

befinner sig i behov av omsorg utan snarare haft ”politiska förtecken” (Edebalk & Svensson 

2005 s.18). Särskilt intressant att beröra blir därför hur valfriheten uppfattas och brukas av de 

som befinner sig i systemet.  

 

 Den äldre medborgaren i valfrihetsystemet 

För att ett kundvalssystem ska fungera krävs att det finns mer än två aktörer att välja mellan 

samt att det finns medborgare (kunder) som gör aktiva val i relation till den information som 

finns tillgänglig om utförarna (Kastberg 2010; Edebalk & Svensson 2010).  

I den tidigare forskningen finns det dock delvis motstridiga resultat kring hur medborgaren 

upplever och utnyttjar sin valfrihet i äldreomsorgen. I en litteraturstudie utförd av Gustav 

Kastberg (2010) på uppdrag av Socialstyrelsen konstateras det att många äldre som har 

möjlighet att välja utförare inom hemtjänst inte har utnyttjat sin valmöjlighet. Trots det är det 

en majoritet av de äldre som uppskattar möjligheten att välja (Kastberg 2010). Andra studier 

poängterar att många äldre uppfattar valmöjligheten som svår samt att många är motvilliga 

eller oförmögna att aktivt välja utförare (Szebehely 2011; Edebalk & Svensson 2010; 

Rothstein och Blomqvist 2008). Detta tyder på att upplevelsen av valmöjligheten är mer 

komplex än vad den förefaller vid första anblick. Downing och John (2009 s.228) refererar till 

en enkätstudie av cancersjuka som belyser denna komplexitet. I underökningen uppgav 65 

procent av de som inte hade cancer att de själva skulle vilja välja behandling om de 

insjuknade medan 88 procent av de som faktiskt hade cancer uppgav att de inte vill välja sin 

behandling själva.  

Vidare diskuterar Downing och John (2009) val utifrån ett teoretiskt perspektiv. De framhäver 

att det kan finnas ett egenvärde i valet, oavsett om ett valfrihetsystem leder till ökad kvalitet 
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eller inte. Att välja kan ge en större känsla av autonomi och delaktighet för medborgaren. De 

identifierar fyra kostnader som dock behöver tas i beaktande vid nyttjande av valmöjligheten. 

För föreliggande studie är två av dessa kostnader relevanta. Informationskostnad innebär att 

om det finns för många valmöjligheter försvåras möjligheten att göra ett rationellt val 

(Downing & John 2009 s.225). Psykologisk kostnad innebär att det känns olustigt eller tungt 

för individen att välja, kanske på grund av sjukdom eller oförmåga att ta till sig relevant 

information (Downing & John 2009 s.227). Den psykologiska kostnaden sammanhänger ofta 

med informationskostnaden och upplevs därför som större om det finns för många alternativ 

att välja mellan. Författarna gör även en distinktion mellan hårda val och mjuka val (Downing 

& John 2009 s.220). Att introducera fler hårda val innebär att fler alternativ tillförs till 

systemet medan introducerandet av mjuka val innebär att större fokus ska läggas på att stödja 

medborgaren i sitt val. De konstaterar att valfriheten i välfärden inte enbart kan stärkas genom 

att tillföra fler hårda val då informationskostnaden och den psykologiska kostnaden i så fall 

blir för hög. För att valfriheten ska stärkas krävs tillförnandet av mer mjuka val, det vill säga 

ge mer stöd och information till den enskilde som ska välja. Denna slutsats delas även av 

Nordgren (2010 s.122) som konstaterar att valfrihet i vården utan att kombineras med stöd 

och information blir ett ”tomt löfte” [min översättning].  

Centralt för systemets funktion blir således den information om verksamheterna som når 

medborgarna. Kastberg (2010) listar fem kriterier formulerade av Statskontoret kring vilken 

information som krävs för att medborgaren ska kunna göra ett rationellt val. Kriterierna lyder 

som följande:  

 

1. Information måste finnas om att det finns en valmöjlighet.  

2. Information måste finnas kring vad som händer om inget val görs, samt hur omval går till.  

3. Information måste finnas kring utbudet beträffande vilka producenter det finns och vad för slags 

tjänster de erbjuder.  

4. Information måste finnas kring skillnader och likheter mellan producenterna.  

5. Informationen måste omfatta olika kvalitetsaspekter. 

(Kastberg 2010 s.32) 

Flera studier konstaterar att informationen som förmedlas till omsorgstagarna i valsituationen 

är bristfällig (Szebehely 2011; Kastberg 2010). Szebehely (2011) konstaterar till exempel att 

sex år efter kundvalssystemets införande i Stockholm var det närmare hälften (45 procent) av 

de aktuella omsorgstagarna som inte visste att de hade rätt att välja utförare. Kastberg (2010) 
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konstaterar att medvetenheten om att valmöjligheten över huvud taget finns är lägre i 

äldreomsorgen än i andra sektorer inom välfärden.  

Källor till information som identifieras i den tidigare forskningen är skriftliga broschyrer eller 

hemsidor där jämförelse mellan olika utförare är möjlig (Eek 2011; Kastberg 2010). 

Betydelsefullt att betona är att en av de viktigaste källorna till information om olika utförare 

ofta är bekanta eller andra informella kontakter – dessa beskrivs i vissa studier till och med 

som mer betydelsefulla än informationen som ges från kommunen (Kastberg 2010; Eek 

2011). De huvudsakliga brister i informationsförmedlingen som identifieras i den tidigare 

forskningen är att informationen många gånger är för omfattande och svåröverskådlig samt att 

skillnader mellan olika utförare inte tydligt framgår (Eek 2011).  

I förhållande till informationsförmedlingen inom äldreomsorgen är omsorgstagarnas 

möjlighet att ta till sig information viktig att belysa. Eek (2011) uppmärksammar att valet ofta 

behöver göras hastigt på grund av att omsorgsbehovet hos omsorgstagaren är akut. Det blir i 

en sådan situation mycket svårt för omsorgstagaren, som ofta är drabbad av sjukdom, att ta till 

sig och bearbeta stora mängder information (Eek 2011). Kastberg (2010) drar dessutom 

slutsatsen att även om en medborgare har fått och tagit till sig relevant information väljer 

denne inte alltid det alternativ med dokumenterat bäst kvalitet till lägst pris, det vill säga det 

val som är mest rationellt utifrån ekonomisk teoribildning. Istället har det visat sig att andra 

faktorer såsom geografisk placering, personalens etnicitet och sociala förmåga kan påverka 

den enskildes val (Kastberg 2010; Gavanas 2011; Eek 2011).  

Den tidigare forskningen kring medborgarnas valmöjligheter visar alltså att alla medborgare 

inte utnyttjar sin valfrihet eller agerar ”rationellt” (på det vis som systemet föreskriver) i 

relationen med välfärdsmarknaden.  

 Demokrati och kundvalssystem 

Kvar att beröra är vad den genomgångna forskningen fastställt kring hur kundvalssystemet 

förhåller sig till de tidigare målsättningar om demokrati och jämlikhet som präglat det svenska 

välfärdsystemet (Jmf Blomqvist 2004). Valfrihet och konkurrens står per definition emot den 

tidigare rådande principen att omsorgstjänster skall vara så likartade och jämlika varandra 

som möjligt (Rothstein och Blomqvist 2008).  

Flera av de genomlästa studierna konstaterar att valfrihetssystemet i vård, skola och omsorg i 

längden leder till en ökad klassegration eftersom de högre samhällsklasserna oftare utnyttjar 
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sin valmöjlighet (Rothstein och Blomqvist 2008; Kastberg 2010; Nordgren 2010). Kastberg 

(2010 s.28) konstaterar att den medborgare som generellt sett har störst möjlighet att aktivt 

förhålla sig till en välfärdsmarknad är en ”ung, välutbildad förälder med god socioekonomisk 

ställning”.  

 Slutsatser av tidigare forskning 

Den genomlästa forskningen kommer på flera områden fram till motstridiga resultat. NPM 

och marknadslösningarnas intåg i välfärden är fenomen som undersökts och diskuterats 

utifrån många olika discipliner, ofta med varierande slutsatser. Inte minst präglas fältet av sina 

kopplingar till politik och ideologi. Det går utifrån den tidigare forskningen inte att fastställa 

huruvida valfrihetsystem och privatisering faktiskt leder till ökad kvalité i välfärden. Den 

presenterade forskningen belyser att kundvalssystemet i teorin innebär fler valmöjligheter och 

bättre kvalité – under förutsättningen att aktörerna agerar som ekonomisk teori föreskriver 

(något flera studier poängterar att långt ifrån alla gör). Den tidigare forskningen kan på så vis 

delas in i två läger baserat på inställningen till valfrihetsystemen, NPM och synen på 

individen. De två lägren präglas inte bara av olika discipliner utan även av vilken typ av 

institution som står som avsändare till texten. De texter med myndigheter som avsändare 

ställer sig generellt sett mer okritiska till valbarhetsysstemen än de texter som skrivits av 

samhälsvetenskaliga forskare. Myndighetspublikationer tenderar även att fokusera mer på 

praktiska problem medan de publikationer som är författade i forskningssammanhang i större 

utsträckning talar utifrån en strukturell nivå. Generellt sett präglas den tidigare forskningen 

också av ett fokus på själva valet snarare än vilka fortsatta möjligheter individen har att agera 

till kundvalssystemet även efter valet är gjort. 

Flertalet författare förvånas även över hur få studier som gjorts på området och poängterar att 

mer forskning behövs för att förstå kundvalssystemets konsekvenser (Szebehely 2011; 

Edebalk & Svensson 2010; Winblad m.fl 2009; Edebalk 2011). Det går även att konstatera att 

det finns en viss överrepresentation av litteraturstudier i förhållande till antalet empiriska 

studier som gjorts på ämnet. Detta har lett till en rundgång i materialet (jmf Kastberg 2010).  

En överblick av den genomgångna litteraturen visar dessutom att de flesta empiriska studier 

som gjort är av kvantitativ eller kartläggande karaktär. Den enskildes egna upplevelser kring 

kundvalssystemet är underrepresenterade. Därtill bör beaktas att av de intervjustudier som har 

gjorts är en absolut majoritet riktade mot omsorgstagare med hemtjänst. Det har inför denna 

studie inte påträffats en enda publikation som undersökt hur kundvalssystemen inom ramen 
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för LOV praktiskt fungerar i fallet särskilt boende. Möjligtvis beror detta på att 

kundvalssystem inom denna sektor fortfarande är relativt ovanligt. Vad den tidigare 

forskningen dock konstaterar är att det inte finns några tecken på att utvecklingen mot ökad 

valfrihet och privatisering kommer att avta (Blomqvist 2004). Samtidigt visar den tidigare 

forskningen att olika delar av välfärdsystemet har unika egenskaper som behöver sättas i 

relation till valfriheten (Forsberg 1993). Det är därför av största vikt att undersöka hur 

valfrihetsystemet upplevs och brukas av de som ska flytta in på just särskilt boende. Att flytta 

in på ett särskilt boende bör ses som en unik situation, som inte kan likställas med valfriheten 

på andra områden. Aktuellt vore därför att göra en mer kvalitativt inriktad undersökning, där 

stor vikt läggs på omsorgstagares och anhörigas upplevelser och förhållningssätt till 

kundvalssystemet inom särskilt boende samt de omgivande förutsättningar som präglar inte 

bara valsituationen utan även de efterkommande möjligheterna att förhålla sig till systemet.  
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 Teoretiskt ramverk 
Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk och de teoretiska begrepp som kommer att 

användas för att förstå det valda fenomenet. Inledningsvis presenteras Hirschmans (2008 s.39) 

begrepp sorti och protest. Dessa begrepp har utifrån den tidigare forskningen identifierats som 

användbara för studien (jmf Forsberg 1993; Feltenius och Wide 2015; Edebalk & Svensson 

2005; Kastberg 2010)  

 Sorti och Protest 

Hirschman (2008 s.39) presenterar de två alternativen sorti och protest som de val en individ 

har när hon inte är nöjd med en organisation eller vara. Beroende på hur stor lojalitet 

individen känner för organisationen eller varan kan denne välja att lämna situationen (sorti) 

eller stanna kvar och försöka förbättra den (protest). Hirschman beskriver ett flertal situationer 

där protest och sorti samverkar på olika sätt och visar hur användande av strategierna 

beroende på situationen är olika effektiva för att skapa förbättring. Viktigt att beakta är att det 

finns vissa kostnader för både sorti och protest som styr individens tillämpning av 

alternativen. I Hirschmans resonemang innebär protest en kostnad då det kräver både tid och 

energi för att göra sin röst hörd. Vad författaren dock visar är att protesten i vissa fall kan ha 

ett värde i sig, framförallt när det handlar om något som individen upplever som en nytta för 

fler än bara för en själv. Hirschman identifierar även kostnader för sorti, dessa kostnader beror 

på den lojalitet som individen har gentemot organisationen eller varan (Hirschman 2008 

s.102). Om det finns en hög lojalitet till organisationen är det mindre sannolikt att individen 

tar till sorti utan använder med större sannolikhet sig av protest för att försöka påverka 

organisationen inifrån. Teorin anses aktuell för föreliggande studie då den erbjuder 

användbara begrepp för att förstå och undersöka den äldre omsorgstagarens valmöjligheter 

och handlingsutrymme när denne inte är nöjd med sin omsorg.   

En förenklad beskrivning om hur begreppen sorti och protest samverkar vid missnöje kan 

förklaras med hjälp av följande figur (Olofsson & Agevall 2008 s.29)  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Protest och sorti 
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Olofsson och Agevall (2008s. 29) har namngivit de fyra kategorierna enligt följande: (1) 

Protest och sorti, (2), Tyst sorti, (3) Stanna kvar – protest och (4) Ingen sorti, ingen protest.  

Den första rutan (1) representerar de fall där protest och sorti sker samtidigt. Det kan till 

exempel handla om en situation där individen väljer att lämna organisationen men fortfarande 

känner så stor lojalitet till den att hon fortsätter att försöka påverka från utsidan. Lojaliteten 

kan här bestå i att individen bedömer att organisationens fortsatta funktion är av allmännytta 

och därför fortsätter att kämpa för en förändring även efter att hon själv har lämnat 

organisationen.  

I den andra rutan (2) ryms de fall där individen lämnar organisationen utan att protestera. I 

detta fall finns det ingen lojalitet och individen lämnar organisationen relativt lättvindigt utan 

att bry sig om hur framtiden för organisationen kommer att te sig. 

De individer som väljer att stanna kvar i organisationen och utrycka sitt missnöje via protest 

återfinns i den tredje rutan (3). Individen försöker här påverka organisationen inifrån, kanske 

på grund av en stark lojalitet eller på grund av att det finns ett allmänintresse av att 

organisationen fungerar väl. Detta alternativ kan också vara aktuellt för de individer som inte 

upplever att det finns några andra alternativ att ersätta organisationen med (Olofsson & 

Agevall 2008).  

 

Den fjärde rutan (4) representerar de individer som trots sitt missnöje varken lämnar 

organisationen eller protesterar. Olofsson och Agevall (2008) beskriver hur denna kategori av 

individer kan påverkas både av lojalitet men även av svaghet eller osymmetriska 

maktförhållanden. Exempel som författarna ger för att illusterara individerna i den fjärde 

rutan är de som på grund av fysisk eller kognitiv sjukdom varken kan protestera eller lämna 

organisationen (Olofsson & Agevall 2008). För att förstå dessa individer kan även begreppet 

”beroende” användas, vilket kommer att beskrivas vidare nedan. Den fjärde kategorin bedöms 

vara mycket relevant för föreliggande studie.  

Ännu ett av Hirschmans (2008 s.110) begrepp som anses relevanta för studien är 

självbedrägeri. Hirschman beskriver hur en viss typ av lojalitet är omedvetet skapad av 

individen. Han finner att desto mer individen har investerat i form av tid, engagemang och 

ekonomiska resurser ju längre tid är individen benägen att förneka sitt missnöje och istället 

känna fortsatt lojalitet till organisationen. Detta blir en typ av dissonans där individen på 
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grund av sina investeringar inte vill erkänna sitt misslyckande, varken för omvärlden eller för 

sig själv. Detta resonemang kommer att utvecklas ytterligare i uppsatsens resultat- och 

analyskapitel.  

Ovanstående beskrivna kategorier kommer i uppsatsens analys fungera som viktiga 

utgångspunkter om hur respondenterna och deras närståendes handlar i relation till 

kundvalssystemet kan förstås. För att göra resonemanget ytterligare relevant för studien 

presenteras nedan Olofsson och Agevalls (2008) utveckling av Hirschmans begrepp i relation 

till en omsorgssituation.  

 Fortsatt utveckling av begreppen  

Olofsson och Agevall (2008) har i ett förord till den nya svenska utgåvan av Sorti eller protest 

– en fråga om lojaliteter utvecklat Hirschmans teori och visar hur andra faktorer utöver 

lojalitet påverkar individens möjligheter till sorti och protest. Som komplement till 

lojalitetsbegreppet lyfter författarna att begreppet beroende är av stor vikt för att förstå 

individens möjligheter (Olofsson & Agevall 2008 s.31f). En äldre i behov av omsorg är ofta i 

en så stor beroendesituation att hon inte kan använda sig av något av alternativen - varken 

lämna eller protestera. Författarna beskriver situationen som allvarligast när ett beroende finns 

men lojalitet saknas. Individen skulle då vilja lämna organisationen men hindras av ett starkt 

beroende. Beroende kan även göra att individen drar sig för att protestera då protest kan 

innebära en försämrad relation med organisationen vilket kan förväntas ge negativa 

konsekvenser för individen. Ett stort beroende kan således innebära ökade kostnader för både 

sorti och för protest. Inte minst behöver detta sättas i relation till Hirschmans (1980 s.449) 

begrepp ”sortitrötthet”. Begreppet innebär att sorti kan medföra uppoffringar för individen. 

Hur påtaglig sortitröttheten blir beror på vilken typ av organisation individen lämnar 

(Olofsson och Agevall 2008). 

 Den unika välfärdsmarknaden 

Ännu ett teoretiskt perspektiv som är relevant för studien är Forsbergs (1993 s.67,75) begrepp 

valets karaktär och barnomsorgens egenart. Forsberg argumenterar för att välfärden inte kan 

ses som vilken marknad som helst, utan att särskild åtanke behöver läggas på dennes speciella 

karaktär. Utifrån fallet barnomsorg konstaterar hon att det på grund av de sociala relationer 

som omger verksamheten inte är oproblematiskt för individen att bryta upp och välja en annan 

aktör. I relation till föreliggande studie kommer Forsbergs begrepp modifieras till 
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”äldreomsorgens egenart” och referera till de speciella förutsättningar som ett kundvalssystem 

inom särskilt boende innehar.  

Forsberg (1993 s.69) presenterar även begreppet oåterkalleliga val. Hon talar utifrån detta 

begrepp om att konsekvenserna av valet blir unika på en välfärdsmarknad eftersom ett 

felaktigt val kan ha så svåra konsekvenser för individen att de inte går att gottgöra med ett 

nytt val. Forsbergs resonemang kommer att beröras ytterligare i uppsatsens resultat- och 

analysdel. 
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 Metod och genomförande 
Uppsatsens syfte är att empiriskt undersöka vilka möjligheter den enskilde har att aktivt 

förhålla sig till ett kundvalssystem. Det konstaterades i uppsatsens forskningsöversikt att det 

finns många motstridiga resultat kring hur kundvalssystem inom välfärden verkar. Det 

konstaterades även att det finns en kunskapslucka där de studier som tidigare genomförts 

framförallt består av litteraturstudier och att omsorgstagarnas eget perspektiv saknas på fältet. 

Intressant blir därför att lägga fokus på den enskildes upplevelser och förhållningssätt till 

valfriheten inom särskilt boende samt till de omgivande förutsättningar som präglar 

valsituationen. 

För att besvara forskningsfrågan och fånga den enskildes upplevelser och erfarenheter av 

kundvalssystemet bedömdes intervjuer som den lämpligaste metoden. Ahrne och Svensson 

(2015) beskriver intervjumetodens kärna som följande: 

Utgångspunkten är med andra ord att språket under gynnsamma förutsättningar kan förmedla inre, 

mentala fenomen såsom känslor, tankar, kunskaper och upplevelser. (Ahrne och Svensson 2015 s.20) 

 

Ambitionen med intervjuerna har således varit att lyckas fånga historien och kontexten som 

omger inte bara valsituationen - utan även livet före och efter flytten till särskilt boende. För 

att förstå de äldres förutsättningar att agera i kundvalssystemet krävs en förståelse för den 

unika kontext som valet sker i (jmf Forsberg 1993). Att även upplevelserna av situationen är 

relevanta för studien beror på att hur stor känsla av valfrihet omsorgstagaren och den anhörige 

upplever att de har kommer att påverka deras möjlighet att göra aktiva val (jmf Hiltunen 

2017).  

 Metodologisk reflektion  
Det finns ett flertal metodologiska svårigheter med att undersöka det valda fenomenet.   

För det första innebär det en viss problematik att få tillträde till de respondenter som 

frågeställningen faktiskt rör. Tidigare forskning visar att det är de som är svagast och i störst 

behov av omsorg som har svårast att förhålla sig till marknaden. Att endast intervjua 

omsorgstagaren själv innebär därför en stor risk för ett snedfördelat material då de som har 

möjlighet att uttrycka sig i en intervju med stor sannolikhet har lättare att förhålla sig till ett 

kundvalsysytem än de som inte kan det. Att undersöka de som inte längre kan föra sin talan 

för oss dock in på den andra metodologiska svårigheten – nämligen den etiska aspekten. Det 

är etiskt problematiskt att undersöka en så utsatt grupp som äldre med plats på särskilt 
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boende. Inte bara på grund av den sekretess som omger fältet utan även på grund av det 

tillstånd som en stor del av undersökningsgruppen befinner sig i6.  

För att undkomma ovanstående metodologiska och etiska problem har studiens empiri samlats 

in genom intervjuer med anhöriga till någon som är bosatt på ett särskilt boende. Att intervjua 

anhöriga innebär emellertid också viss metodologisk problematik då studien i första hand 

riktar sig mot vilka möjligheter omsorgstagararen har för att förhålla sig till 

kundvalssystemet.  Inför studien har emellertid bedömningen gjorts att den anhörige är den 

som bäst kan förväntas företräda omsorgstagaren. I skenet av de genomförda intervjuerna kan 

det dessutom konstateras att det i många fall är just den anhörige som har varit aktiv i valet 

samt i den omgärdande situationen och att det därför är denne som bäst kan uttala sig om hur 

det hela har gått till. Om den anhörige anses kunna företräda den enskilde i valsituationen bör 

denne även kunna företräda den enskilde vid en intervju. Inför intervjuerna har studiens 

undersökningsfrågor varit ledande. Genom att intervjua anhöriga som varit delaktiga i 

processen att få en plats på ett särskilt boende har relevant empiri erhållits, om till exempel 

hur processen gick till, på vilka grunder ett eventuellt val gjordes samt hur boendet upplevs i 

nuläget. Som ett komplement till de anhörigas perspektiv har även en intervju med en 

omsorgstagare som bor på ett särskilt boende genomförts. Vid ytterligare två intervjuer har 

omsorgstagaren, på initiativ av den anhörige, närvarat och efter förmåga deltagit vid intervjun. 

Den inledande ambitionen var att intervjua flera omsorgstagare. Efter att den första intervjun 

ensam med en omsorgstagare genomförts konstaterades dock att det var mycket svårt att 

erhålla relevant empiri från denna typ av intervjuer. Detta kommer att behandlas ytterligare i 

uppsatsen resultat- och analysdel.  

Utöver intervjuer med anhöriga och omsorgstagare har även två intervjuer med handläggare 

från omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning utförts. Vid dessa har information kring hur 

systemet fungerar, på vilket vis processen har förändrats sedan kundvalssystemet infördes 

samt hur biståndshandläggaren upplever omsorgstagarens kontra den anhörigas 

förhållningsätt till valmöjligheten inhämtats. Intervjuerna med handläggarna har förutom att 

ge en större bakgrundsförståelse för valsituationen även fungerat som en jämförelsepunkt för 

övriga intervjuer. Sammanlagt har 13 intervjuer genomförts vilka har resulterat i cirka tolv 

timmars inspelat material. 

                                                 
6 Jmf bilaga F – Vägledning vid bedömning av särskilt boende 

 
 



  
 

21 

 Ytterligare etiska reflektioner 

I undersökningen kommer vetenskapsrådets etiska principer att efterföljas (se 

Vetenskapsrådet 2002). Att behöva flytta från sitt hem till ett särskilt boende upplevs många 

gånger en svår och omvälvande situation, både för den äldre och för anhöriga. Detta har tagits 

i beaktande genom att respondenten på förhand har informerats om att denne kan välja att inte 

svara på alla frågor samt välja att avbryta medverkan i undersökningen (se bilaga E). Namn 

på omsorgstagare, anhörig och boende har hållits konfidentiellt. För att säkerställa att ingen 

respondent kan identifieras utifrån studien skrivs varken namn eller alias ut i samband med de 

presenterade citaten. Att respondentens identitet inte avslöjas är i detta fall särskilt viktigt då 

omsorgstagaren befinner sig i en beroendesituation gentemot omsorgsgivaren. Det kan vara 

svårt för en anhörig att uttala sig negativt om ett boende om det finns risk att uttalandena kan 

kopplas tillbaka till denne. Respondenterna informerades inför intervjun både skriftligt och 

muntligt om i vilket syfte intervjuerna utförs och vad det insamlade materialet kommer att 

användas till. 

 Urval  

Relevanta respondenter för undersökningen har avgränsats till individer som har en 

närstående på ett särskilt boende i Växjö kommun. För att få ett omfångsrikt material har 

definitionen av anhörig varit bred och inkluderar inte endast de som har en traditionell 

familjerelation utan avser även vänner och släktingar. Utöver detta har dessutom en variation 

av boendets driftsform (kommunalt kontra privat drivet boende) och geografiska placering 

(centralort kontra landsbygd) eftersträvats. I nedanstående tabell (tabell 1) presenteras de 

genomförda intervjuerna. Viktigt att betona är att antalet omsorgstagare som har bytt boende 

är överrepresenterat i urvalet. Över hälften av de ahörigas närstående som har bytt boende har 

tvingats göra detta i samband med att ett kommunalt boende har lagts ned. Detta ses dock inte 

som en brist utan snarare som en fördel för studien. I samband med nedläggningen fick alla 

som bodde på det aktuella boendet välja var de ville bo. Detta gör att flera av respondenterna 

har en färsk upplevelse av både en valsituation och en flytt. Vidare bör tilläggas att flera av 

respondenterna hade erfarenheter relaterade till flera anhöriga och hade till exempel varit 

delaktiga både när deras mor och far vid olika tillfällen beviljats en plats på särskilt boende. 
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Trots att kommunens valbarhetssystem endast varit i drift sedan 2014 har medvetet ingen 

avgränsning för hur länge den aktuella omsorgstagaren har bott på särskilt boende gjorts. 

Även respondenter som har blivit beviljade plats på särskilt boende innan valbarhetssystemet 

varit i drift anses relevanta för undersökningen, då även dessa har erfarenheter av hur 

situationen omkring en flytt till särskilt boende går till och upplevs. I sken av de genomförda 

intervjuerna kan dock konstateras att att samtliga respondenter har erfarenheter av en flytt till 

ett särskilt boende eller en flytt mellan två boende inom ramen för kundvalssystemet. 

Respondenter till undersökningen har hittats via ett flertal olika organisationer. Inledningsvis 

kontaktades fem pensionärsföreningar samt tre anhörigföreningar. Hos två av 

pensionärsföreningarna gavs tillfälle att närvara vid ett medlemsmöte och där informera om 

undersökningen samt lämna ut kontaktuppgifter till de som var intresserade av att delta. 

Respondenterna ifrån övriga pensionärsföreningar och anhörigföreningarna har nåtts genom 

att en kontaktperson för föreningen tillfrågade de medlemmar som denne upplevde som 

relevanta för undersökningen samt att kontatkpersonen informerade om undersökningen vid 

ett medlemsmöte. Det upptäcktes vid deltagandet på medlemsmöten att även dessa tillfällen 

erbjöd relevant empiri för undersökningen och i samband med mötena gjordes 

observationsanteckningar som senare blev en del av undersökningens resultat.  

Utöver detta kontaktades även enhetschefer från kommunala och privata särskilda boende i 

kommunen. Med de etiska aspekterna i åtanke delgavs enhetscheferna ett missivbrev (se 

bilaga E) att dela ut till de anhöriga som kunde tänkas vara intressanta för undersökningen. 

Intervju Datum Roll Drift Bytt boende 

K1 2018-04-16 Dotter Kommunalt Nej 

K2 2018-04-24 Syster Kommunalt - Privat Ja 

K3 2018-04-24 Vän Kommunalt - Privat Ja 

K4 2018-04-25 Maka Kommunalt Nej 

M5 2018-04-26 Son Kommunalt Ja 

M6 2018-04-26 Son Kommunalt Ja 

M7 2018-04-27 Make Kommunalt Ja 

K8 2018-04-30 Omsorgstagare Kommunalt Ja 

K9 2018-05-03 Maka Privat Nej 

K10 2018-05-04 Dotter och maka Kommunalt - Privat Ja 

K11 2018-05-09 Dotter Kommunalt Ja 

M12 2018-04-20 Biståndshandläggare   

K13 2018-04-26 Boendesamordnare   

Tabell 1 –Respondenter  
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Dessa fick sedan efter eget intresse ta kontakt med undertecknad. På så vis har inga namn 

eller kontaktuppgifter erhållits utan respondentens samtycke samtidigt som enhetscheferna 

inte med säkerhet kan veta vilka anhöriga som deltagit i undersökningen. 

Genom att låta en kontaktperson eller enhetschef välja vilka som har fått information om 

undersökningen har urvalet delvis varit utanför undertecknads kontroll. Då respondenter 

erhållits från ett flertal olika föreningar och organisationer bedöms dock risken för att urvalet 

skulle vara manipulerat som liten.  

 Intervjuguiden 

Inför intervjuerna konstruerades semistrukturerade intervjuguider (jmf Kvale & Brinkman 

2014) (Se bilaga A,B,C,D). Intervjuguiden för anhöriga och omsorgstagare är uppbyggd runt 

händelseförloppet vid flytten till särskilt boende, hur respondenten tänkte i valsituationen 

samt hur boendet uppleves i dagsläget. Enligt den tidigare forskningen är informationen som 

förmedlas inför valet av mycket stor vikt för den enskildes möjlighet att bruka sin 

valmöjlighet. Intervjuguiden innehöll därför frågor kring vilken information respondenten fått 

inför valet samt hur stödet från biståndshandläggaren upplevdes. För att fånga eventuella 

möjligheter till sorti eller protest inkluderades även frågor kring hur flytten gick till, om 

infromanten hade övervägt att byta boende och hur infromanten gick tillväga vid ett eventuellt 

missnöje.  

 Sortering och kodning av materialet  

I relation till det teoretiska ramverket och begreppet äldreomsorgens egenart lades vid 

transkribering av de inspelade materialet extra fokus på att få med de känslor som framkom 

vid intervjuerna. Att tala om tiden när en närstående behövde flytta till särskilt boende 

upplevdes många gånger som tungt eller ledsamt för den anhörige, framförallt i de fall där 

man inte var nöjd med boendet i dagsläget. Flera av respondenterna uppvisade både ilska, 

sorg och skuld i intervjusituationen. Dessa känslor och uttryck för missnöjdhet kom att bli 

betydelsefulla längre fram i analysen.  

Med fortsatt utgångspunkt i undersökningens teoretiska ramverk kodades sedan utsagor in i 

kategorierna sorti, utebliven sorti, protest, utebliven protest, beroende, och äldreomsorgens 

egenart. Vid kodningen upptäcktes även empiri som inte inledningsvis kunde förstås utifrån 

de teoretiska begreppen men som ändå ansågs intressant för studien. Denna empiri kodades in 

som dissonans och kommer att utvecklas ytterligare i uppsatsens resultat- och analysdel. 
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Utöver detta markerades även mer konkret information om hur valsituationen hade gått till 

och vad valet baserades på. 

Intressant för att besvara forskningsfrågan blev även de anhörigas förmåga att redogöra för 

hur valsituationen och flytten till särskilt boende gick till samt på vilket sätt omsorgstagaren 

porträtterades i intervjuerna. Genom att eftersöka vem som är den aktive i situationen har 

relevant empiri om omsorgstagarens möjlighet att förhålla sig till kundvalssystemet 

synliggjorts. 

Nästa steg i analysen bestod i att utifrån Agevalls och Olofssons typsorter kategorisera in 

respondenterna i en fyrfältstabell (se Figur 1 s.15). Genom att kategorisera in respondenternas 

berättelser i figuren synliggjordes inte bara intressanta resultat kring hur protesten och sortin 

förhåller sig till varandra utan även hur det givna fältet erbjuder en unik konext som präglar 

individens möjligheter till de båda handlingsalternativen. Även detta resonemang kommer att 

återupptas i uppsatsen resultat- och analyskapitel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

25 

 Resultat och analys 
I den tidigare redovisade forskningen beskrevs välfärdssamhällets utveckling under den 

senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet. Införandet av valfrihetssystem beskrevs 

här som ett sätt att öka medborgarnas makt att påverka den offentliga verksamheten genom att 

via val och omval gynna den aktör som erbjuder bäst omsorg. Utifrån det teoretiska ramverket 

kan valfrihetsystemets införande ses som ett sätt att öka möjligheten till sorti i välfärdsystemet 

(jmf Forsberg 1993). Den offentligt drivna välfärden har traditionellt sett endast gått att 

påverka genom protest då få eller inga andra utförare än den offentliga har funnits till hands. 

Värt att betona utifrån Hirschmans (2008) teori är att genom att förstärka möjligheten till sorti 

uppnås även större möjlighet för individen att lyckas med sin protest då hotet om sorti kan ge 

ökat gehör för en eventuell protest (jmf Edebalk & Svensson 2010).   

Huruvida detta resonemang stämmer för den faktiska verkligen och i fallet kundval inom 

särskilt boende kan inte fastställas utan en empirisk undersökning. Nedan redovisas den 

empiri som är relevant för att besvara studiens forskningsfråga om hur den äldre 

omsorgstagarens möjligheter att förhålla sig till ett kundvalssystem i särskilt boende kan 

förstås. Individens möjligheter att förhålla sig till valfrihetsystemet handlar inte bara om 

dennes möjligheter att aktivt välja utförare utan även om att sedan kunna byta utförare om 

man inte är nöjd. Nedanstående resultat och analys ämnar därför att måla upp en bild av hela 

den situation som omger kundvalssystemet i särskilt boende. Först genom en förståelse för 

den kontext som omger valet samt vad som föregår och efterföljer valet kan forskningsfrågan 

besvaras.  

 

 Omsorgstagaren och valet 

En av de viktigaste komponenterna i att besvara forskningsfrågan är att konstatera hur 

omsorgstagarens möjligheter att vara aktiv i valsituationen ser ut. Det går utifrån det 

insamlade materialet konstatera att omsorgstagaren är mycket passiv i valsituationen. Flera av 

omsorgstagarna i materialet har på grund av sitt sjukdomstillstånd inte ens kunnat närvara när 

beslutet om att flytta till ett särskilt boende tagits, än mindre ge sin åsikt om vilket boende 

som föredras. I dessa fall har det istället legat på den anhörige att företräda omsorgstagarens 

önskemål, något som inte alltid bedömts som helt enkelt.  En respondent berättar om när 

hennes närståden på grund av nedläggning tvingastes byta boende: 

Det var inte lätt nej. Och varför var det inte lätt. Jo det var kanske därför att vi hade inte, vi var 

inte engagerade så att vi hade varit runt och tittat. Det var kanske dumt gjort av oss. Men för oss 
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var det ,det att vi ville, att eftersom hon inte kunde säga någonting... För henne kunde vi inte ha 

med oss. Vi kan inte ha med henne på samtal, då måste jag sitta själv med personalen, för hon 

kan inte det. 

Respondenten berättar senare i intervjun hur hon försökt att resonera kring vilket boende 

hennes närstående själv skulle ha valt, men att hon i slutändan fick bortse från dessa tankar 

och istället välja ett boende som skulle passa bra ur hennes eget perspektiv.  

Några respondenter uppger emellertid att omsorgstagaren var närvarande när beslutet togs och 

att den anhörige har försökt inkludera denne i valet. Det går utifrån intervjuerna dock att 

konstatera att omsorgstagaren i dessa fall i hög grad har förlitat sig på den anhöriges beslut 

och inte gjort några egna ställningstagande. Denna slutsats blev ännu tydligare i relation till de 

intervjuer som gjordes med omsorgstagare. Mest relevant att lyfta är den enda intervju som 

gjordes ensam med en omsorgstagare. Intervjun hade föregåtts av en intervju med 

omsorgstagarens son som hade berättat om valsituationen ur sin synvinkel. Sonen har 

spenderat mycket tid på att hitta information om de olika boendena och även varit och besökt 

och fotograferat det alternativ som han anser vara mest aktuellt. Enligt sonen hade 

omsorgstagaren varit delaktig i beslutet. Det blev emellertid tydligt vid intervjun att 

omsorgstagaren visst hade varit tillfrågad om hon ville bo på det aktuella boendet men att hon 

inte hade varit särskilt aktiv i att välja. Vid intervjun hade omsorgstagaren nämligen mycket 

svårt att redogöra för hur valet hade gått till och kunde inte uppge hur hon själv hade resonerat 

i situationen, trots att hon var vid god kognitiv hälsa. Vid frågor om hur det gick till när valet 

gjordes återkommer hon ständigt till hur den faktiska flytten gick till, hur lägenheten ser ut 

och så vidare, snarare än hur hon resonerade inför flytten. Detta har tolkats som att hon inte 

vet hur hon ska svara. Följande utdrag ur intervjun synliggör omsorgstagarens förhållande till 

situationen: 

H: Men när du fick reda på att du skulle flytta, vad tänkte du då, visste du vart du ville komma 

någonstans? 

 

I: Ja jag visste att jag skulle komma hit till Boende X här. Och en så fin lägenhet här, sol och 

södersida. Och han [sonen] kom igår och satte blommor på balkongen. Och han är ju så 

hjälpsam, och likaså hon. [...].  

 

Citatet visar även den återkommande problematiken i den aktuella intervjun, att respondenten 

flyktigt svarar på frågan och sedan övergår till att prata om något annat. I respondentens värld 

tycks det bara ha funnits ett alternativ att flytta till, och det är det boende som hennes son har 

bedömt som det mest lämpliga.  
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Detta resultat bekräftades även av en annan intervju när omsorgstagaren var närvarande. Vid 

denna intervju fick den anhörige gripa in och förklara hur omsorgstagaren hade resonerat vid 

valsituationen eftersom omsorgstagaren själv hade svårt att förhålla sig till hur det hade gått 

till. Detta tyder på att det framförallt är den anhörige som får företräda omsorgstagaren i 

valsituationen, även om omsorgstagaren anses vara delaktig. Omsorgstagarens val är således 

ofta att välja det boende som den anhörige har valt. Utifrån detta resultat kan slutasaten dras 

att metoden att intervjua just anhöriga var den lämpligaste metoden då det är de som besitter 

information om hur valet faktiskt gick till. 

Viktigt att lyfta är dock att det var en omsorgstagare som förefaller ha varit mycket aktiv i 

valsituationen. Den anhörige beskriver hur det i situationen till och med har varit anhöriga 

som har försökt att övertyga omsorgstagaren om att välja ett annat alternativ men att 

omsorgstagaren, med stöd från dottern, höll fast vid sitt val.  

Ännu en faktor som har bedömts stärka slutsatsen om omsorgstagarens passivitet är sättet de 

anhöriga refererade till omsorgstagaren. Återkommande i flera intervjuer var utsagor som ”då 

tog jag hit henne” eller ”jag funderar på att flytta honom”, vilka tyder på att den anhörige är 

den som är aktiv i sammanhanget.  

 Valets karaktär och äldreomsorgens egenart 

För att bevisa vikten av att se valet av särskilt boende som en unik situation som inte kan 

likställas med kundvalssystem på andra områden kommer nu de empiriska fynd som visar på 

äldreomsorgens egenart presenteras (Jmf Forsberg 1993).  

Det insamlade materialet visar att valsituationen ofta kantas av en turbulent tillvaro.  

Historierna respondenterna delger kring tillvaron innan valet visar att omsorgstagaren ofta har 

blivit så kognitivt eller fysiskt sjuk att tillvaron hemma blivit ohållbar. Att överhuvudtaget ta 

det första steget och söka en plats på särskilt boende förskjuts ofta till en punkt där läget är så 

akut att få valmöjligheter finns. En av respondenterna berättar: 

 I: […] Det här var ju liksom en fruktansvärt stor grej i mitt liv. Nej det var, usch nej, det var 

inte enkelt.  

 

H: Tyckte du det var svårt att välja?  

 

I: Nej det blev lite annorlunda än vad jag hade tänkt för jag trodde liksom inte... Det blev ju lite 

akut kan man ju säga. Och då hade det varit också så jätteoroligt, hon hade ringt här på nätterna 

och larmat på kvällarna till hemvården. Det blev ju väldigt... Det går ju såhär lite upp och ner 

också. Och just då var det mycket […]  
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Flera av respondenterna vittnar om likande situationer där läget var så akut att man valde det 

boende som först fanns till hands, även om det inte var ett av de boende man från början hade 

tänkt sig. Det går således inte att bortse ifrån att omsorgstagarens sjukdomstillstånd ibland 

försvårar valsituationen.  

Vad som framförallt gör valsituationen unik är de starka känslor och relationer som omger 

hela situationen. Precis som Forsberg (1993) konstaterar i fallet barnomsorg präglas det 

undersökta fältet av sociala band och relationer. För att förstå hur de anhöriga har agerat går 

det inte att bortse ifrån de starka känslor som förknippas med situationen. Det som den 

anhörige ska överlåta till någon annan är många gånger det man värnar mest om, nämligen 

omsorgen av någon man älskar. Denna omsorg är inte bara av en mycket privat karaktär utan 

präglas också av kärlek och omtanke. Kärlek är ett begrepp som återkommande kan användas 

för att beskriva utsagorna i det insamlade materialet. Kärleken till den närstående är en reell 

faktor och det enskilt mest användbara begrepp som kan användas för att förstå den anhöriges 

agerande gentemot omsorgstagaren och välfärden. Valet som görs sker enligt materialet inte 

bara på rationella och kalkylerande grunder, en viktig del av agerandet i kundvalssystemets 

beror av känslor, moral och sociala relationer (Jmf Forsberg 1993). Det finns i materialet flera 

exempel på hur personkemi och relationer till personal har styrt respondenternas handlande. 

En respondent berättar om hur det gick till när hon valde mellan två boende som hennes mor 

blivit erbjuden plats på: 

[... ] Jag vet inte om det var det men det var inte den känslan som jag hade när jag kom till 

Boende X någon timme efter. För där kände jag att om jag blir så väl omhändertagen så måste 

de ju vara bra. Glada pigga, lätta... Hur ska jag säga, de är så lätta på något sätt. Och nu efteråt 

har jag fått reda på att de hade ju fått lite diplom och utmärkelser och så, så det var ju... Men det 

visste jag inte då.  

Det är utifrån citatet och den fortsatta intervjun med kvinnan tydligt att hon i hög uträckning 

baserade sitt val på en känsla av detta var rätt boende. Citatet visar att det finns en 

dokumenterad kvalitet på boendet (att de har fått diplom och utmärkelser) men det är inte 

denna information som respondenten baserar valet på. Likande uttryck återkom i andra 

intervjuer där respondenter sa: ”Det kände man liksom i luften” (att det var ett bra boende) 

eller ” det upptäckte vi så fort vi kom dit, att det var ett ställe som inte passade alls”. Det går 

utifrån materialet således inte att ignorerar de känslor respondenterna har då dessa har visat 

sig högst relevanta för respondentens fortsatta beteende.  

Forsberg (1993) argumenterar även för att konsekvenserna av valet behöver tas i beaktande 

när valets karaktär kartläggs. Precis som Forsberg konstaterar i fallet barnomsorg går det här 
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att konstatera att konsekvenserna av ett felaktigt val kan upplevas som ödesdigra för 

individen. Det kommer längre fram i resultatredovisningen redogöras för hur permanent ett 

val av särskilt boende faktiskt blir. Om valet bedöms som felaktigt blir konsekvensen att den 

anhörige upplever att dess närstående far illa, vilket ofta innebär en stor påfrestning för den 

anhörige.  

Relevant för studiens fortsatta resonemang är även att sätta begreppet missnöje i relation med 

äldreomsorgens egenart. I fallet särskilt boende blir nämligen även missnöjet av en särskild 

karaktär i förhållande till en mer traditionell marknad. Det faktorer som respondenterna 

hänvisar till som missnöje är ofta av en sådan karaktär att den anhörige fruktar för 

omsorgstagarens hälsa eller till och med liv. En respondent berättar om det missnöje han 

kände på det boende hans mor tidigare bodde på:  

Men jag lägger ner mycket tid på henne. Hon skulle inte ha levt, hon skulle varit borta för två år 

sedan, de höll på att ta livet av henne på Boende X i Stad, där hon bodde. […] jättedålig alltså 

de misskötte henne så. 

Flera respondenter delger likande historier där missnöjdheten har bestått i att den man älskar 

inte har fått en omsorg som bedöms som god vilket som upplevs som mycket påfrestande för 

den anhörige. Denna definition av missnöje behöver hållas i åtanke i uppsatsens fortsatta 

resonemang.  

 Upplevelser av valmöjlighet 

Ännu en komponent som är viktig för förståelsen av individens möjligheter att agera i 

kundvalssystemet är huruvida denne har varit medveten om sin valmöjlighet, och hur 

valmöjligheten i så fall har upplevts. I en majoritet av de undersökta fallen har den anhörige 

varit medveten om sin rätt att välja - att det finns ett formellt kundvalssystem tycks däremot 

ha undgått det flesta av respondenterna. I de fall där respondenterna har erfarenheter av en 

situation där den anhörige flyttar in på särskilt boende både före och efter införandet av ett 

kundvalssystem tycks valfriheten dock har upplevts som större vid det senare tillfället. Värt 

att poängtera att är dock att mer än en respondent hade inte fått fylla i några val genom 

valbarhetsblanketten, trots att situationen skedde när kundvalssystemet var i bruk. Dessa 

respondenter vittnar istället om att man fick ett erbjudande på ett boende och tackade ja till 

det utan att egentligen veta vilka andra möjligheter som fanns. Med stor sannolikhet beror 

detta på att situationen inför valet har bedömts som så akut att det inte funnits tid till några 

formella önskemål.  
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Ett återkommande ämne i intervjuerna är även den ekonomiska aspekten, ofta diskuterat på 

initiativ från respondenten. Flera respondenter lyfter hyran är mycket hög på boendena, 

framförallt på de nybyggda alternativen. Trots att systemet via biståndsbedömningen och 

möjligheten att söka bostadsbidrag är uppbyggt på ett sätt som ska motverka att den 

ekonomiska aspekten blir ett hinder för valet tycks detta hinder delvis kvarstå. Flera av 

respondenterna tar upp den höga hyran på de nya boendena som en av aspekterna som gjort 

att man valt bort dessa boende. Det tycks dock inte vara så att hyran är det enskilda 

anledningen till att ett boende väljs bort när individen befinner sig i den faktiska 

valsituationen. Att den ekonomiska biten dock är ett orosmoment går att tyda ur följande 

observationsanteckning som är skriven efter en pensionärsförenings sammanträde. 

Situationen har föregåtts av att förvaltningschefen för omsorgsförvaltningen har haft ett 

föredrag om förvaltningens verksamheter och däri även berört LOV inom särskilt boende.  

Efter att förvaltningschefen har pratat och gått tar ordförande vid och säger då något i stil med: 

’Jo jag vill bara säga det med angående LOV, för jag var ju på pensionärsdebatten igår, jag vet 

ju att det är vissa som tror att de inte har råd med de nya boendena. Men alla har råd att bo på 

ett dyrt boende!’ Genast hörs protester från stora delar av åhörarna. Någon säger högt: ’Nej det 

har man inte’. ’Jo!’ Säger ordföranden igen, och försöker göra sig hörd över surret som uppstått 

i lokalen ’För man måste ha 2000 kr över efter att alla utgifter är betalda, det ser kommunen till 

att man får’. Någon frågar hur det går om man har sparat kapital. Ordföranden svarar att man 

får ha upp till hundra tusen sparat. Men fortsätter ’Det är många av oss som inte har något 

kapital’ Surret fortsätter och hon upprepar åter igen ’Alla har råd att bo på ett fint boende’. Men 

hennes ord tycks inte tas emot av åhörarna.  

(Observationsanteckning 180419) 

 

Observationsanteckningen illustrerar den oro som många av studiens respondenter uttrycker, 

nämligen hur man ska ha råd med allt man är van vid när man blir äldre. Efter mötet stod 

dessutom ett par kvinnor kvar och fortsatte prata om frågan. De konstaterade, efter att ha gått 

igenom vilka utgifter man har per månad, att 2000 kr inte är särskilt mycket pengar. Intressant 

med situationen är inte bara att flera av deltagarna på mötet inte visste att man har rätt att 

välja vilket boende man vill, oavsett ekonomiska resurser, utan även att flera av deltagarna 

när informationen presenteras för dem, fortfarande inte ser det som en reell möjlighet. 

Damernas samtal efter mötet visar även att trots att man blir kompenserad finns det en oro för 

att ett för dyrt val kommer leda till att kompensationen inte ska täcka in den levnadsstandard 

som man är van vid.  
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Oavsett om det är så att den ekonomiska aspekten är ett reellt hinder i valsituationen är 

respondenternas upplevelse av att den är det högst relevant. Genom att ha uppfattningen att 

man inte har råd med vilket boende som helst så har individen medvetet, eller omedvetet, valt 

bort vissa alternativ. Trots att ekonomin inte förefaller vara en avgörande faktor för vilket val 

man gör är det en av aspekterna som behöver tas i beaktande för att förstå valmöjligheten och 

det handlingsutrymme som de enskilde har i kundvalssystemet.  

 Vad valet baseras på  

Relevant för undersökningen är den information omsorgstagaren och den anhörige fick inför 

valet. Den tidigare forskningen har visat det är av sörsta vikt att den enskilde får ta emot 

lättöverskådlig och relevant information om sina valmöjligheter för att kunna göra ett 

rationellt val (Kastberg 2010; Edebalk & Svensson 2010). Vad som dock har visat sig vid 

intervjuerna är att informationen som de anhöriga och omsorgstagaren får ta del av är mycket 

begränsad. För kundvalssystemet inom hemtjänsten finns det en tryckt folder med information 

om varje utförare. Motsvarande folder finns inte för särskilt boende. Den information som 

finns om boendena går endast att finna på kommunens hemsida. Det omsorgstagaren och den 

anhörige får till sig i valsituationen är istället den blankett där alla boendena finns listade. På 

denna blankett finns ingen information om var boendet ligger eller vad hyran ligger på. För att 

ta reda på denna information hänvisas den enskilde istället till kommunens hemsida. Värt att 

poängtera är att information om hyran för respektive boende inte finns sammanställt, för att få 

information om hyran krävs istället att den enskilde ringer runt till respektive boende. Den 

intervjuade biståndshandläggaren uppger dock att det ofta är så att omsorgstagaren har ett 

eller två boende i åtanke och att biståndshandläggaren då kan hjälpa till att ta fram 

information som efterfrågas om dessa. Informationen som biståndshandläggaren kan och får 

lov att ge ut är emellertid begränsad. Då biståndshandläggaren ska vara konkurrensneutral får 

denne enligt informanten inte rekommendera ett boende till någon även om de efterfrågar 

specifika profileringar eller kvalifikationer. Vid intervjun med biståndshandläggaren gav 

denne uttryck för att det ibland är svårt att veta var gränsen för konkurrensneutraliteten går 

och att denne därför hellre undviker att svara på vissa frågor och istället ber den enskilde att 

själv finna svar på frågan, antingen via kommunens hemsida eller hos respektive utförare. En 

av de anhöriga berättar om sitt möte med en handläggare:  

[…] Och då frågade jag... Jag trodde att hon var påläst, så jag frågade ’Vad har ni för ställen då 

som är aktuella?’ Eftersom jag bor i Växjö vet jag en del då. […] Så då bad jag henne berätta 

lite om de olika. ’Nej det kan inte jag, det får ni googla på nätet.’ ’Jaha, så ni har ingenting att 

föreslå då?’ sa jag. Så vi körde ju runt själva då och började titta på boende. När den här damen 
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då inte kunde beskriva någonting. För jag sa ’min mamma uppskattar uteplats eller balkong, har 

ni det i nått av era boende?’ ’Det vet inte jag.’ ’Men vem vet?’ sa jag, ’Någon måste ju veta...’ 

’Nej ni får googla det’. Jaha. Då hade vi en bekant som jobbade på Boende X. Och hon sa, vi 

har ju balkonger på våra lägenheter. Så vi åkte ut och tittade då. 

 

Respondenten berättar även att de varit inne och läst på kommunens hemsida om boendena. 

Som svar på frågan om de tyckte att informationen var till hjälp svarar han:  

Ja det fick vi ju delvis hjälp, för där stod ju då om det kommunal regi eller om det var extern 

regi. Vi fick ju veta var saker och ting låg, för de svänger sig med namn där, Boende X och 

Boende Y... Det är inte så lätt att veta var ligger det till att börja med. Så det kunde vi ju också 

spåra då så vi fick fram adresser. 

Ovanstående situation är mycket intressant för studiens resultat. Oavsett om ordväxlingen har 

utspelat sig så som respondenten minns gick han ifrån mötet utan att ha fått någon information 

om vad de olika alternativen på blanketten innebar. Utdraget visar att göra ett aktivt, 

välinformerat val kräver rätt så mycket av den enskilde. Trots att mannen i fråga är uppvuxen 

i Växjö vet han inte var alla boenden ligger. Mannen och hans fru lägger ner mycket tid på att 

läsa på om boendena på hemsidan och kör även runt och tittar på några av boendena. Att de 

sedan hittar ett lämpligt boende med balkong beror delvis på att de känner någon som arbetar 

i verksamheten. Att hitta ett boende som passar in på de ställda kraven kräver således både 

viss kognitiv och fysisk förmåga. Senare i intervjun utrycker respondenten oro för att hans 

mor inte själv hade kunnat hitta den information som har letat fram och han frågar sig vilket 

boende hon hade hamnat på om han inte varit närvarande. Precis som det tidigare konstaterats 

blir det åter igen tydligt att det är svårt att omsorgstagaren själv, utan hjälp av anhöriga, ska 

kunna göra ett välinformerat val.  

En annan vanlig strategi för att få till sig information är att förlita sig på bekantas omdömen 

om boendena. Det förefaller dock inte vara helt lätt att förhålla sig till allt man hör om de 

olika boendena och ofta har respondenten tagit emot motstridiga omdömen av samma boende 

vilket gör det svårt att bedöma vad som egentligen gäller. En av respondenterna berättar: 

Ja jag funderar på Boende X, men så pratade jag med en som jobbar i affären här inne. Så hade 

hon, hennes man eller... Så sa hon att det är inte bättre där. Det är så svårt att veta, folk har så 

mycket olika åsikter. 

Värt att diskutera i förhållande till vad valet baseras på är huruvida den enskilde sedan är nöjd 

med sitt val. Materialet visar att de faktorer man framförallt baserar valet på är boendets 

geografiska placering och lägenhetens utformning. Vad som senare avgör om man är nöjd 

med boendet eller inte är dock helt andra faktorer, så som det bemötande man får av 

personalen och hur god man bedömer omsorgen vara. Materialet visar därför att det individen 
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baserar valet på ofta inte är det som senare avgör om hon är nöjd eller missnöjd med boendet. 

Det kan således konstateras att möjligheterna att göra ett rationellt val är begränsade eftersom 

det finns få sätt för den enskilde att på förhand få information om de faktorer som senare 

kommer styra om man faktiskt är nöjd med sitt val.  

 Agerande vid missnöjdhet - protest och utebliven protest  

En viktig del av den enskildes sätt att förhålla sig till kundvalssystemet är hur denne agerar 

vid ett eventuellt missnöje. Respondenterna visar upp flera olika sätt på vilka de gör sina 

röster hörda när de inte är nöjda. Det vanligaste sättet är att direkt ta upp frågan med 

närvarande personal eller enhetschef. Förvånansvärt många av respondenterna riktar även sin 

protest högre upp i hierarkin. Flera av respondenterna har varit i kontakt med 

omsorgsnämndens ordförande och delgivit honom saker de varit missnöjda med, andra har via 

sin förening varit i kontakt med förvaltningschef och även där utryckt sitt missnöje. Värt att 

nämna är att detta resultat med stor säkerhet kan hänvisas till urvalsstrategin för studien. Då 

de anhöriga delvis har eftersökts via anhörigföreningarna är en överrepresentation av aktiva 

eller politiskt informerade anhöriga sannolik. Detta kan i sig ses som ett intressant resultat i 

studien. Att organisera sig förefaller vara en bra strategi för att öka möjligheten att ens protest 

blir hörd och uppmärksammad. Flera av respondenterna delger historier som visar hur 

organiseringen i en förening har gett chans till att komma i kontakt med politiker och 

tjänstemän. En respondent berättar: 

Och sen har jag ju varit i kontakt med det här föreningen rätt mycket, och de har lovat nu att 

stötta upp det här jag har skrivit. […] Så de underrättade om det här. Och jag har talt, varit i 

kontakt, med högste på omsorgsförvaltningen i Växjö. Han fick de här åsikterna på mötet, han 

var kallad, och fick detta med sig, och lovade då på mötet att återkomma till mig […] 

Många av respondenterna har således flera kanaler för att nyttja sin protest. Huruvida detta 

har gett resultat varierar från fall till fall. De flesta av studiens respondenter upplever att de 

brukar få gehör av verksamheten för sin protest och är således i stort nöjda med boendet. 

Materialet visar emellertid att det även finns flera hinder för att bruka protest som en strategi 

för förbättring. Ett av de tydligaste hindren är när det finns språkliga barriärer. Ett tydligt 

exempel på detta bidrar en av studiens respondenter med. Respondenten berättar hur han gick 

in och började hjälpa en bekant och hans maka när mannen blev sjuk och behövde särskilt 

boende. Då makan inte var född i Sverige och i takt med tilltagande ålderdom fick allt svåra 

att uttrycka sig på svenska klarade hon inte själv av att ta kontakt med biståndshandläggare, 

försäkringskassa och så vidare. Det krävdes därför att respondenten, som inte hade några 

starka band till paret gick in och hjälpte till. Respondenten beskriver vidare hur han även efter 
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att mannen fått en plats på särskilt boende fick vara fortsatt aktiv då makan inte var nöjd med 

omsorgen på boendet. Respondenten fick då fungera som ett språkrör åt paret och föra fram 

makans synpunkter till personal och enhetschef. Exemplet visar även att det krävs vissa 

språkliga resurser, men även resurser i from av kunskap för att kunna nyttja 

protestalternativet. Respondenten betonar att makan många gånger saknade kunskap som hur 

äldreomsorgen och systemet fungerade för att efterfråga det hon hade rätt till. 

Språket är således en vital förutsättning för att den enskilde ska kunna bruka sin protest. Vad 

som är viktigt att betona i förhållande till materialet är att språket är något som enligt 

respondenterna fattas hos många av omsorgstagarna. När det kommer till att bruka protest är 

omsorgstagarna i materialet mycket passiva, en stor del av protesten sker via de anhöriga. 

Detta är ett resultat som bedöms vara av stor generaliserbarhet. Som tidigare nämnts är 

omsorgstagaren vid en flytt till ett särskilt boende ofta så sjuk att möjligheterna till att föra sin 

egen talan är förminskade. I materialet finns flera exempel på omsorgstagare som har tappat 

språket eller sin kognitiva förmåga i sådan grad att de inte längre kan uttrycka sig förståbart 

för omvärlden. I de fall där omsorgstagaren fortfarande hade möjlighet att utrycka sig berättar 

flera av de anhöriga att omsorgstagaren ändå sällan klagar inför personalen. Återkommande 

utsagor på detta tema var att den närstående är ”för snäll” för att säga ifrån eller att det hör 

generationen till att man inte klagar. Flera exempel i materialet visar även att omsorgstagaren 

i första hand säger till sin anhörig om det är så att man är missnöjd, det blir sedan den 

anhöriga som får ta saken vidare. Att förstå begreppet protest i förhållande till omsorgstagaren 

är således komplext. Materialet visar att omsorgstagarna har viss möjlighet att uttrycka sin 

protest, framförallt via det anhöriga. De råder dock risk för att inte bli betrodda. Det finns 

empiriska exempel på hur omsorgstagarnas klagomål har negligerats av anhöriga eller 

personal, med hänvisning till omsorgstagarens kognitiva tillstånd, där klagomålet senare har 

visat sig vara högst befogat. Följande utdrag ur en intervju med en anhörig exemplifierar 

problematiken: 

H: Men då när du tog upp det här med chefen till exempel, hur tyckte du att du blev bemött då?  

 

I: Ja från början var det inte bra, utan då var det precis som att det bara var jag...Att det var 

mamma som inbillade sig och jag som var orolig. Men nu hade de förstått att det var inte bra 

[berättar detaljer om situationen] Så då började de förstå att det var inte påhitt […]. 

 

Respondenten har i exemplet ett flertal gånger varit i kontakt med enhetschefen och försökt 

påtala problemet utan att bli betrodd. Citatet visar att omsorgstagarens trovärdighet är 
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ifrågasatt, även när den talar genom den anhörige, vilket försvårar möjligheterna till en 

effektiv protest.  

En aspekt som är mycket viktig att diskutera i samband med möjligheterna till protest är det 

beroende som präglar situationen. Agevall och Olofsson (2008) lyfter att den 

beroendesituation och maktasymmetri som finns mellan omsorgstagare och personal kan 

försvåra protesten för både omsorgstagare och anhöriga då man inte vill komma på kant med 

personalen. Det finns ett visst stöd för ett sådant antagande i materialet i denna studie. En av 

respondenterna berättar att hon i sin roll som aktiv i en anhörigförening ofta möter anhöriga 

som inte vågar säga ifrån då de enligt respondenten är ”rädda för att deras närstående ska få 

repressalier av det”. På frågan om respondenten själv har haft sådana tankar svarar hon dock 

nej. En annan respondent berättar om hur hon efter att hon bett att få byta kontaktman (en ur 

personalgruppen som har ett extra ansvar för omsorgstagaren) upplevde att den förra 

kontaktmannen blev ”trampad på tårna” av hennes klagomål och att detta (i kombination med 

andra klagomål) så småningom ledde till en infekterad konflikt mellan paret och vissa ur 

personalgruppen. Respondenten berättar sedan hur hon känner sig obekväm med att denna 

personal ska ge omvårdnad av privat karaktär till hennes man. Exemplet visar att 

omsorgsverksamheten till sin natur är sådan att protest kan upplevas som riskfylld eftersom de 

potentiella konsekvenserna av en konflikt kan innebära att omsorgen av någon man älskar blir 

lidande.  

Hirschman (2008) menar att protest är förenat med vissa kostnader för den enskilde. Att 

engagera sig och göra sin röst hörd tar tid och energi för individen. Detta är ett tema som är 

mycket framträdande i materialet. Flera respondenter benämner sitt engagemang till sin 

närståendes omsorg som en ”kamp” där respondenten hela tiden behöver vara vaksam och 

protestera om något är fel. I det långa loppet blir denna kamp mycket tröttsam och om 

förändring uteblir avtar tillslut individens ork att fortsätta protestera. Ett av flera exempel på 

denna trötthet ger en kvinna som under längre tid vårdat sin man hemma. Hon berättar hur 

hon tillslut var så trött på att det ständigt kom ny personal som de aldrig träffat till hemmet att 

hon slutade ansöka om den hjälp de behövde. Intressant med just detta exempel är att 

avsaknaden av protest inte ens föregåtts av en lång tids protesterande. Respondenten vittnar i 

stället om att den omgärdande situationen tar så mycket krafter att protesten helt uteblir. En 

viktig del av hur länge respondenten orkar stå ut med att protestera blir det stöd som fås av 

omgivningen. Flera respondenter uppger att de tagit hjälp av sina barn och låtit dem föra sin 
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talan gentemot enhetschef eller personal. Även stödet man får genom att vara aktiv i en 

förening eller av kommunens anhörigkonsulent ger kraft att fortsätta protestera.  

För att kunna fullfölja detta resonemang och visa hur protest och sorti förhåller sig till den 

unika situationen som fältet erbjuder krävs nu en presentation av de resultat som är kopplade 

till sorti-begreppet. I relation till studien innebär detta en redovisning av hur en flytt till 

särskilt boende upplevs. 

 Flytten till särskilt boende 

Hur en flyttsituation har upplevts av respondenterna och omsorgstagarna varierar. Många 

utsagor visar att flytten har setts som en mycket krävande tid för både den anhörige och för 

omsorgstagaren. Flyttsituationen förknippas i intervjuerna både med den vanliga ansträngning 

en flytt kan betyda - att lyfta tungt, packa saker i lådor eller att inreda en ny lägenhet, men 

även med oro kopplad till äldreomsorgens egenart - om omsorgstagaren fysiskt ska orka med 

flytten eller om dennes sjukdomstillstånd kommer att förvärras av en flytt. En respondent 

svarar på frågan om hon var orolig inför flytten:  

 

Oron för mig var mer, ska hon orka sitta uppe så länge? Hon var ju 90 och skulle fylla 91 år i 

juni. Men hon orkade inte sitta uppe så länge, ibland satt hon uppe kanske ett par timmar eller 

så. Men hon fick ju väldigt ont i sin kropp och sin rygg och sånt, för hon hade värk. Och det var 

min oro - hur hon skulle orka det. 

 

Några respondenter vittnar dock om att flytten till särskilt boende eller att flytta från ett 

särskilt boende till ett annat inte påverkade omsorgstagaren så mycket som man trodde att det 

skulle göra. 

Det är utifrån materialet uppenbart att en flytt inte vanligtvis ses som något oproblematiskt 

eller lättgenomfört. Snarare uppvisar flera respondenter en stor motvillighet mot att flytta sin 

närstående, även om man inte är nöjd med det nuvarande boendet. På frågan om man kunde 

tänka sig att flytta sin närstående igen var det flera respondenter som uppgav att de inte trodde 

att omsorgstagaren skulle klara en flytt till. Vid intervjun med bostadsamordnaren visade det 

sig att ansökningar om att få byta boende är relativt vanligt förekommande, hon gissade att 

det kommer in mer än en sådana ansökningar varje vecka. Att flytten sedan blir av visade sig 

dock betydligt ovanligare. Boendesamordnaren menar att när det väl blir tal om att flytta 

avböjer de flesta och väjer att stanna kvar på det befintliga boendet.  
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Flera av respondenterna upplever även en flytt som något som innebär stor ansträngning för 

en själv, där flera olika delar ska samordnas. Kvittering av nycklar, uppsägningstid, dubbel 

hyra och adressändring är några av de aspekter som lyfts som orosmoment kring en eventuell 

flytt. En av respondenterna resonerar kring de fysiska åtagande en flytt innebär: 

 

[…] Ibland funderar jag på om jag ska flytta honom men... Det är ju inte enkelt det heller. Vi 

har ju borrat upp och han har ju sina grejor, så ska allting tas dän och så ska man flytta, och jag 

vet inte var det är bättre sen… 

 

Intressant i förhållande till citatet är inte bara att respondenten tycker att en flytt är 

betungande utan framförallt att hon inte vet vart hennes man i så fall kan flytta som är bättre 

än det nuvarande boendet. Detta tema genomsyrar hela intervjun, och trots att respondenten är 

mycket missnöjd med boendet och flera gånger under intervjun lyfter att hon har funderat på 

att flytta sin man, gör hon inte det – eftersom hon inte vet vilka alternativ som skulle vara ett 

bättre val. Flera gånger återkommer hon till frågan ”Var är det bättre då?”. Respondenten 

beskriver flera episoder där hon rådfrågat bekanta om vilka boende som är bra men eftersom 

hon ständigt får motstridiga svar tycks hon bara bli mer förvirrad desto fler hon frågar. Detta 

resultat bör sättas i relation till ovanstående slutsatser kring att informationen som finns 

tillgänglig för de anhöriga inte motsvarar den information de behöver för att göra ett 

tillfredställande val.  

 Sorti och utebliven sorti  

Utifrån ovanstående resonemang är det tydligt att alternativet sorti, trots kundvalssystemet, 

inte ses som ett självklart alternativ för omsorgstagaren. Sortin är i själva verket förknippad 

med oro och stor ansträngning. Detta resultat är mycket intressant i förhållande till 

Hirschmans teori. Hirschman (2008) framhåller, som tidigare nämnts, nämligen sorti som det 

alternativ som innebär minst ansträngning för den enskilde. Att detta inte stämmer i 

förhållande till det aktuella empiriska området kan förklaras av flera faktorer. För det första 

poängterar Hirschman att alternativet sorti blir enklare desto fler alternativa organisationer 

eller varor som finns tillgängliga för individen. Det har ovan konstaterats att information om 

vilka alternativ den enskilde har är bristfälliga. I det ovan givna citatet är det tydligt att 

respondentens sorti förhindras av att hon inte vet vilka andra alternativ som finns tillgängliga. 

För det andra behöver blicken återigen riktas mot äldreomsorgens egenart. Att göra sorti från 

ett särskilt boende kan inte likställas med sortier från andra organisationer eller att välja bort 

andra varor. Som det inledande stycket i resultatet konstaterade är omsorgssituationen av en 

för komplex art för att kunna likställas vid vilken vara som helst. Att göra sorti, och byta 
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boende, innebär en omstart för både anhörig och omsorgstagare, med ny personal, nya rutiner 

och nya relationella band som ska knytas. Mer än en respondent lyfter att det kan kännas svårt 

eller otryggt när ny personal ska hjälpa omsorgstagaren. En respondent berättar:  

Och jag förstår att även om att många i personalen gjorde så gott de kunde, så var det många 

som flyttade, som stod mamma närmast. Så kom det människor som inte kände henne och det 

var ingen bra situation, för de kände ju inte min mamma då, och kunde inte förstå hennes 

beteende som hon kanske hade då […] 

 

I citatet resonerar respondenten kring den oro det innebär när ny personal börjar på 

avdelningen där hennes mamma bor. I relation till denna tankegång är det inte svårt att tänka 

sig oron det innebär när all personal är ny, vilket blir den direkta konsekvensen av en sorti. 

Liknande resonemang förs även av andra respondenter. En respondent vittnar till exempel om 

att viktiga försämringar av hennes närståendes allmäntillstånd missades när man hade bytt 

särskilt boende, eftersom den nya personalen inte visste hur omsorgstagaren i vanliga fall 

brukade bete sig.  

Hindren för sorti bör även förstås i förhållande till Hirschmans (1980 s.449) begrepp 

sortitrötthet som betecknar den ansträngning det kan innebära att göra en sorti. Ovanstående 

resultatredovisning kring hur flytten till ett särskilt boende upplevdes av anhöriga och 

omsorgstagare visar att sortitröttheten i det här fallet inte bara består av den fysiska och 

kognitiva ansträngning en flytt innebär utan behöver sättas i relation med de sociala band som 

omsorgstagaren och den anhörige har på det nuvarande boendet. Precis om tidigare beskrivits 

blir såldes äldreomsorgens egenart högst relevant för att förstå de hinder som föreligger en 

sorti (jmf Forsberg 1993). Vidare bör sortitröttheten här inte bara ses som en känsla som 

uppkommer efter en flytt. Respondenternas oro och motvilja inför en eventuell ny flytt visar 

att sortitröttheten som begrepp även bör innefatta den känsla som föregår eller förhindrar 

flytten. Fortsättningsvis kommer därför begreppet att användas för att känneteckna alla de 

hinder som materialitet har visat föreligger en sorti.  

 Sorti och protest i relation till varandra 

För att närmre granska hur empirin förhåller sig till Hirschmans teori kommer Olofssons och 

Agevalls (2008) fyrfältstabell att användas (se figur 1). I studiens teorikapitel beskrevs de 

olika rutornas karaktär mer ingående och Agevall och Olofsson (2008 s.29f) namngav de fyra 

kategorierna enligt följande: (1) Protest och sorti, (2), Tyst sorti, (3) Stanna kvar – protest och 

(4) Ingen sorti, ingen protest. Det är nu dags att sätta dessa kategoriseringar i relation till den 

insamlade empirin. Vad som dock upptäcktes när empirin skulle kategoriseras in i figuren var 
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att respondenternas historia ofta var för komplex för att endast tillhöra en ruta. Flera av 

respondenterna har i stället över tid bytt position i figuren. Dessa förändringar anses mycket 

intressanta för studien, framförallt då det var tydligt att det fanns ett mönster i vilken riktning 

respondenterna förflyttade sig. Nedan kommer därför fokus läggas just på hur rörelserna inom 

figuren ser ut.  

 

 

(1) Protest och sorti - Som tidigare nämnts innefattar figurens första ruta de som både har 

protesterat och gjort sorti. Det är tre av studiens respondenter som kan kategoriseras in i 

denna kategori. Sortin upplevs här inte som särskilt tung utan när individen inte får gehör för 

sitt missnöje väljer man att lämna boendet. I två av de empiriska fallen har det handlat om att 

den anhörige istället för att byta boende har valt att åter ta hem den närstående för att fortsätta 

vårda denne i hemmet. Vad som dock är intressant i båda dessa två fall är att när situationen i 

hemmet åter igen blev ohållbar och omsorgstagaren flyttade in på ett nytt särskilt boende var 

den anhörige inte heller här nöjd med boendet. Denna gång uteblev dock sortin. Utifrån 

materialet går att konstatera att den uteblivne sortin orsakas av att respondenterna inte 

upplever sig ha några andra alternativ att ta till. Omsorgstagarens tillstånd var nu så försämrat 

att hemmet inte längre var ett alternativ. Individen upplever således en tilltagande 

sortitrötthet. Det enda alternativet som kvarstår när sortin inte längre upplevs som möjlig blir 

då protest. För att tala utifrån figuren finns det således i materialet en återkommande rörelse 

från figurens första till tredje ruta (se figur 2) där individen går från att se både sorti och 

protest som ett alternativ till att sortin inte längre anses möjlig.  

 

 

 

 

 

Figur 2 – Tilltagande sortitrötthet 

Figur 1 – Protest och sorti 
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(3) Stanna kvar, protestera -  Den tredje rutan är den kategori där flest respondenter passar 

in. I denna ruta ryms de respondenter som inte upplever sig få något gehör för sin protest men 

som inte ser sorti som en möjlighet. Denna kategori präglas således av sortitrötthet. 

Hirschman (2008) menar att protest endast kommer att brukas om individen tror sig ha en 

möjlighet att påverka organisationen, detta stämmer emellertid bara delvis in på materialet. 

Det tycks vara så att sortitröttheten som präglar fältet gör att protesten fortgår längre än i de 

fall där sorti är mer lättillgängligt. Om fältet hade fungerat helt enligt Hirschmans teori hade 

individen lämnat boendet när den hade försökt påverka verksamheten men inte fått gehör - 

materialet visar dock att de flesta infromanter inte gör det. Det finns flera empiriska exempel 

som visar hur hindren för sorti är så höga att respondenterna även när effekterna av protesten 

uteblir stannar kvar på boendet. Detta tydliggörs av att en absolut majoritet av respondenterna 

kan kategoriseras in i just figurens tredje ruta.   

Individerna i den tredje rutan har således protest som enda alternativ för att skapa förbättring. 

Den tidigare redovisningen av protestens karaktär i materialet visade dock att protest utan 

förbättring som följd tillslut avtar då det kostar för mycket energi för individen att fortsätta 

protestera (se s.35ff). Flera respondenter ger exempel på situationer där de har slutat att 

protestera sitt missnöje eftersom de helt enkelt inte har haft ork till det. Som en motsvarighet 

till sortitrötthet går det således utifrån det insamlade materialet att även tala om en 

protesttrötthet. Det finns på så vis även en rörelse mellan figurens tredje och fjärde ruta där 

individer som tillslut tröttnar på att inte får gehör helt slutar att protestera.  

 

 

(4) Ingen sorti, ingen protest - I den fjärde rutan befinner sig då de respondenter som varken 

protesterar eller gör sorti. Utifrån materialet går det att argumentera för att de som befinner 

sig i denna ruta varken ser sorti eller protest som ett brukbart alternativ till förbättring. 

Figurens fjärde ruta präglas på så vis både av sortitrötthet och protesttrötthet. Viktigt att 

nämna är att tillståndet hos respondenterna i ruta fyra inte nödvändigtvis är permanent utan att 

Figur 3 – Tilltagande proteströtthet 
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individen genom stöd från till exempel andra anhöriga eller sin förening åter kan få ork att 

protestera. Det går även att argumentera för att de respondenter vilka fortfarande brukar 

protest men inte upplever sig få något gehör för denna kan kategoriseras in i figurens fjärde 

ruta. Att inte få gehör för protesten ger nämligen samma konsekvenser för individen som att 

inte protestera alls – det vill säga utebliven förbättring.  

 

Frågan att ställa i relation till detta resultat blir således: om respondenten inte upplever varken 

sorti eller protest som effektivt eller möjligt, vad gör hon då?  

För att besvara denna fråga krävs att blicken åter vänds till undersökningens empiri. Det finns 

framförallt två respondenter som uppvisar protesttröttheten och sortitröttheten i kombination. 

Utöver dessa finns det ett flertal respondenter som fortfarande brukar protesten men som inte 

upplever sig få något gehör (protesttröttheten har inte ännu infunnit sig). Det som är den 

gemensamma nämnaren för dessa respondenter är att det alternativ som kvarstår blir att själv 

ta över omsorgen av den närstående. En respondent berättar om hur hon tänkte efter att hon 

efter en tid inte längre orkade protestera: 

 

Ja jag var mycket... Mycket, i början var jag ännu mer i kontakt med dem. Men sen blir det så 

till sist att man orkar inte, man blir så trött på det att man ger nästan upp. Och då får man istället 

vara där så mycket man kan där, och göra vad man kan där. 

 

Respondenten tyckte vid tidpunkten hon berättar om att sorti var en omöjlig uppgift. När inte 

heller protesten ger resultat blir det enda alternativet att själv se till att modern mår bra. 

Respondenten berättar att desto sämre situationen på boendet blev desto oftare upplevde hon 

att hon behövde hon hälsa på sin mor. Intressant med citatet är att det visar att ta över 

omsorgen av den närstående är en medveten strategi för respondenten. Det finns emellertid ett 

flertal respondenter som uppvisar samma strategi, omedvetet. Flera av respondenterna som 

inte är nöjda uppger att de besöker boendet varje dag, något de anser nödvändigt för att 

säkerställa att omsorgstagaren har det bra. Detta kan sättas i relation till de respondenter som 

istället är nöjda med sitt boende, vilka vittar om att de efter en tid började besöka boendet lite 

mindre regelbundet, utan att detta förknippades med någon oro. 

Ännu ett empiriskt exempel som kan ges på hur sortitröttheten och utebliven förbättring leder 

till att individen tar över omsorgen av den enskilde ges från en man vars fru under ett par års 

tid har bott på ett boende som han inte känner sig nöjd med. Före flytten till särskilt boende 

har paret under kortare perioder provat att makan skulle bo på ett växelboende men gjort sorti 
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genom att maken har tagit hem sin fru till det ordinarie boendet då han inte varit nöjd med 

växelboendet. Nu har makans allmäntillstånd försämrats så pass att mannen inte längre 

upplever sig ha några andra alternativ än att hon bor kvar på det särskilda boendet. Det finns 

således en sortitrötthet. Mannen har på flera sätt försökt att påverka verksamheten, både lokalt 

på enheten men även genom att tala med politiker och ansvariga. Detta har dock inte gett 

något resultat. Det han då gör, och ha gjort sedan makan flyttade till boendet, är att han varje 

dag, åker och hämtar sin fru och tar hem henne till deras tidigare gemensamma hem. Där 

lagar han mat och de äter tillsammans innan han några timmar senare behöver köra tillbaka 

henne till boendet för medicinering. Trots att detta är en mycket omständlig och slitsam 

procedur, som tar mycket fysisk och psykisk ork från mannen, fortsätter han då han upplever 

att detta är det enda sättet att säkerställa att hans fru blir väl omhändertagen. Mannen 

uttrycker i intervjun hur han är rädd att ingen på boendet talar med hans fru på ett sätt som 

hon förstår eller att ingen har tid att sitta ner och se till att hon äter ordentligt. Det kan mycket 

väl vara så att dessa rädslor är obefogade, oavsett så är det högst relevanta för studien då 

upplevelsen av dem styr mannens handlande.  

 

Att stanna kvar i ruta fyra och inte se några andra alternativ än att ta över omsorgen av sin 

närstående blir i längden mycket kostsamt för individen. Åtagandet tar mycket energi och 

innebär att individen behöver avsäga sig många andra delar av livet såsom föreningsliv, 

umgänge med vänner och så vidare. Materialets mest extrema exempel på den stora 

ansträngning det innebär att ta över omsorgen av den enskilde ges av en respondent som 

kategoriseras in i den fjärde rutan vilken under en längre tid varit sjukskriven, någon som 

beskrevs som en förutsättning för att få livet med den närståendes vistelse på boendet att gå 

ihop.  

 

Att ta över omsorgen av den närstående i det långa loppet kräver för mycket av individen blir 

alternativet att byta strategi och ”förflytta sig i figuren”, genom att ta till sig kraft och göra 

sorti, eller genom stöd av andra anhöriga eller sin förening finna nya vägar till protest. Det 

sista alternativet som kvarstår när orken inte längre finns blir att helt enkelt ge upp, och 

acceptera den närståendes situation på boendet. Materialet visar dock att användandet av det 

sistnämna alternativet får ett högt personligt pris för individen. Två av respondenterna 

beskriver hur de efter att ha försökt trappa ner stödet till sin närstående, trots att de inte känner 

sig trygga med att denne får bra omsorg har drabbats av så svåra skuldkänslor att man har fått 

söka professionellt stöd för att hantera dem. 
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(2) Tyst sorti - Kvar att beröra är figurens andra ruta, vilken inkluderar de fall där individen 

gör sorti utan att protestera. Det finns i materialet inga respondenter som passar in i denna 

kategori. Detta resultat bedöms vara av stor generaliserbarhet. Olofsson och Agevall (2008 

s.30) benämner fenomenet den andra rutan symboliserar som en ”tyst sorti”. Det finns i detta 

fall ingen lojalitet eller beroende och individen lämnar organisationen relativt lättvindigt utan 

att bry sig om hur framtiden för organisationen kommer att te sig. Det går utifrån denna 

beskrivning av den tysta sortins karaktär konstatera att denna inte är ett aktuellt alternativ på 

fältet. Materialet har visat att hindren för sorti är för höga för att individen lättvindigt ska 

kunna byta boende - protest blir således alltid den först beprövade strategin.  

Genom att sätta den insamlade empirin i relation till Olofsson och Agevalls (2008) figur har 

det visat sig att det givna fältet är för komplext för att individen permanent ska kunna placeras 

in i en kategori. Istället har det visa sig att individen varierar sina strategier för att förbättra 

verksamheten beroende på vilka möjligheter som upplevs som tillgängliga för stunden. I takt 

med att omsorgstagarens tillstånd försämras eller förbättras, att den anhöriges ork tilltar eller 

avtar förändras också förutsättningarna för användandet av protest och sorti. När inget av 

alternativen anses möjligt blir det enda alternativet för att klara av att leva med situationen att 

ta över ansvaret för den närståendes omsorg. Nedan kommer en fortsatt förklaring av 

individens tillvägagångssätt för att orka med situationen när hon ser sina strategier för 

förbättring som verkningslösa.  

 

 Självbedrägeri 

I det teoretiska ramverket gavs en kortare förklaring av Hirschmans (2008 s.110) begrepp 

självbedrägeri vilket innebär att individen medvetet eller omedvetet förnekar känslor av 

missnöjdhet, framförallt om hon har investerat stora mängder tid och pengar i organisationen 

eller varan. I relation till denna studie behöver dock begreppet justeras lite men är förövrigt 

högst relevant för att förstå vissa av respondenternas beteende. Snarare än att, som i 

Hirschmans ursprungliga teori, fungera som en mekanism som skjuter upp protest fungerar i 

detta fall självbedrägeriet istället för att möjliggöra att individen undviker sorti – trots att den 

beskriver situationen på boendet som ohållbar. En respondent berättar om hur han för sitt inre 

ser hur situationen ser ut nattetid för sin fru när hon nu bor på särskilt boende: 

 

Utan där sitter hon och skriker, ropar, knackar... Undrar var jag är. Så det... Det är väl det värsta 

tycker jag. Att en inte vet hur... Skulle hon vara hemma här, och bodde där jag bor, då vore jag 

ju uppe som blixten och kunde hjälpa henne ju.  
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Respondenten återkommer flera gånger under intervjun till hur situationen ser ut på boendet 

nattetid och att han upplever att där är för lite personal. I kombination med citatet ovan visar 

detta att mannen känner en stor oro för sin fru när hon är på boendet. När han får en direkt 

fråga om han känner sig orolig förnekar han dock att han skulle vara det. Detta kodades 

inledningsvis som dissonans i det transkriberade materialet men kan utifrån det teoretiska 

ramverket förstås som en form av självbedrägeri. Att mannen låter sin fru bo på ett ställe som 

han upplever som så dåligt förefaller vara svårt för mannen att erkänna i intervjusituationen, 

men kanske även för sig själv. Det går dock utifrån intervjun att utläsa att mannen inte ser det 

som en möjlighet att byta boende, självbedrägeriet blir således det enda sättet att stå ut med 

situationen. Likande beteende återfanns hos ytterligare två respondenter. Ännu ett exempel 

gav av en kvinna vars man under cirka två år har bott på ett boende som hon inte är nöjd med. 

Kvinnan är uppenbart ledsen när hon berättar om tillståndet på boendet och gråter flera gånger 

under intervjun. När hon får frågan om hon är orolig för sin make förnekar dock även hon att 

så skulle vara fallet.  Åter igen blir valets karaktär och äldreomsorgens egenart relevant för att 

utveckla begreppet. Självbedrägeriet bör i den aktuella kontexten sättas i relation till att det 

respondenterna har investerat i sitt val är långt mer än bara tid och pengar – det som 

investeras är istället omsorgen av någon man värnar om, vilket gör nederlaget än tyngre.  
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 Slutsatser  
Studiens syfte har varit att bidra med empiriskt baserad kunskap kring vilka förutsättningar 

äldre omsorgsbehövande har för att förhålla sig till ett kundvalssystem. Syftet aktualiserades i 

frågeställningen: 

- Hur kan vi förstå vilka möjligheter äldre med behov av plats på särskilt boende har att 

agera i ett kundvalssystem?  

Uppsatsen har redan behandlat problematiken i att efterfråga omsorgstagarnas möjligheter att 

agera i kundvalssystemet i förhållande till den valda metoden att intervjua anhöriga. Utifrån 

studiens resultat kan dock slutsatsen att det är de anhöriga snarare än omsorgstagarna som 

framförallt är aktiva gentemot kundvalssystemet dras. Omsorgstagaren är ofta så fysiskt eller 

kognitivt nedsatt att denne har svårt att på ett adekvat sätt förhålla sig till kundvalssystemet. 

Svar på forskningsfrågan blir således att de äldre med en beviljad plats på särskilt boendes 

möjligheter att agera i kundvalssystemet nästan uteslutande beror av de anhöriga. 

Omsorgstagarens möjligheter att bruka strategierna sorti och protest är begränsande med 

referens till dennes tillstånd. Undersökningen visar att omsorgstagaren ofta saknar fysisk eller 

kognitiv förmåga att kunna uttrycka sin protest, hon löper även risk för att inte bli betrodd i de 

fall där hon protesterar. Vidare har det konstaterats att även sorti från särskilt boende kräver 

både kognitiva och fysiska förutsättningar som omsorgstagaren ofta saknar.  

När det kommer till vilka valmöjligheter som finns och hur dessa upplevs går det utifrån 

uppsatsens resultat att konstatera att valsituationen ofta infinner sig i en turbulent och svår tid 

i individens liv. Ofta är omsorgstagarens tillstånd så akut att möjligheterna att göra ett aktivt, 

välinformerat val reduceras. Resultatet visar även att kundval inom särskilt boende behöver 

sättas i relation till den speciella karaktär situationen har. Valet av särskilt boende präglas inte 

bara av rationellt tänkande utan snarare av känslor och sociala förutsättningar där det den 

anhöriga lämnar över är något av det värdefullaste den har, nämligen omsorgen av en 

närstående. I relation till detta resultat blir konsekvenserna av ett felaktigt val ödesdigra för 

individen då det innebär att någon man värnar om upplevs fara illa.  

Flera av studiens respondenter föreföll vara medvetna om sin rätt att välja boende utan att för 

den saken skull vara medveten om det formella kundvalssystemet eller vad det innebär. 

Valmöjligheten begränsas dock av att det finns för lite information om vilka alternativ som 

finns att välja mellan samt vad de olika alternativen innebär. Att göra ett välinformerat val 



  
 

46 

kräver relativt stor ansträning av den enskilde. Undersökningen visar även att det finns en 

diskrepans mellan den information som finns tillgänglig och som valet baseras på i 

förhållande till de faktorer som sedan styr om individen kommer vara nöjd med sitt val. 

Möjligheterna att göra ett rationellt och välinformerat val kan således konstateras vara 

begränsade eftersom det finns få sätt för den enskilde att på förhand få information om de 

faktorer som senare kommer styra om hon faktiskt är nöjd med sitt val.  

Trots tillämpning av bostadsbidrag som ska verka för att hyran inte ska bli något hinder i 

valsituationen visar studien att hyran påverkar individens möjligheter att välja där de nyare 

boendena anses utom räckhåll. Oavsett om det är så att den ekonomiska aspekten är ett reellt 

hinder i valsituationen är respondenternas upplevelse av att den är ett hinder högst relevant. 

Genom att ha uppfattningen att man inte har råd med vilket boende som helst så har individen 

medvetet, eller omedvetet, valt bort vissa alternativ. 

Att införa ett kundvalssystem i särskilt boende kan ses som ett sätt att stärka omsorgstagarnas 

möjligheter till sorti och därigenom även protest. Uppsatsens resultat visar dock att 

möjligheterna till både sorti och protest är begränsade. Möjligheterna till sorti är begränsade 

av den stora ansträngning det anses vara för både omsorgstagare och anhörig att byta boende. 

I relation till äldreomsorgens egenart innebär en sorti att sociala band slits upp och måste 

bindas om, något som uppfattas som både en ansträngning och en risk för att omsorgstagaren 

ska fara illa. Sortin hindras även av att individen har låg kunskap om vilka andra alternativ 

som finns och vilket boende som skulle innebära ett bättre alternativ. I förhållande till dessa 

resultat utvecklades Hirschmans begrepp sortitrötthet som en beteckning för de hinder som 

föreligger sorti.  

Studien visar att även möjligheterna till protest är begränsade på fältet. Åter igen blir 

äldreomsorgens egenart relevant för att förstå protestens begräsningar. Då omsorgstagaren 

och den anhörige står i beroendeställning till personalen på boendet kan det upplevas som 

riskfyllt att påtala fel eller brister i verksamheten. Framförallt hindras protesten av att det är 

en handling som tar mycket energi av individen, något som individen ofta saknar i relation till 

den redan svåra situationen av att ha en sjuk närstående. Det konstaterades att ett 

återkommande mönster i materialet är att individen efter en tids protesterande utan resultat 

inte längre orkar fortsätta. I relation till detta resultat presenterades begreppet protesttrötthet.  
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Ännu ett återkommande mönster som uppsatsen uppmärksammande var att sortitröttheten och 

proteströttheten ofta sammanfaller. Individen tvingas då ta till en annan strategi när hon är 

missnöjd med det aktuella boendet. Vad som kvarstår när varken protest eller sorti anses 

möjligt blir att ta över omsorgen av den närstående. Den anhörige trappar då (medvetet eller 

omedvetet) upp besöken till den närstående på boendet och går ofta även själv in och ger 

omsorg för att säkerställa att den närstående får så god omsorg som möjligt. Att trots sin oro 

släppa taget om omsorgstagaren innebär stora skuldkänslor för den anhörige. I förhållande till 

denna skuld fann studien även att en utveckling av Hirschmans begrepp självbedrägeri blev 

relevant för att beskriva individens hantering av situationen. Att förneka sin oro för 

omsorgstagaren blir det enda sättet för individen att orka med en situation där hon inte är nöjd 

med boendet men inte ser sorti som en möjlighet. 

Det har utifrån en teoretisk utveckling av hur Hirschmans begrepp samspelar på det aktuella 

fältet konstaterats att omsorgstagarens möjligheter att genom de anhöriga agera i 

kundvalsystemet är begränsad då det föreligger hinder för brukande av både protest och sorti. 

Utifrån den begreppsliga utvecklingen konstaterasdes att möjligheterna till att bruka sorti och 

protest dock varierar över tid i förhållande till både omsorgstagarens och den anhöriges ork 

och allmäntillstånd. Även stödet den anhörige får av andra anhöriga eller av att organisera sig 

i en anhörigförening fungerar för att öka möjligheterna till att bruka de båda alternativen.  
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 Diskussion 

Värt att diskutera i förhållande till föreliggande studie är de metodologiska valen kontra 

studiens generaliserbarhet. Det är ett inbyggt fel i undersökningen att de som på ett adekvat 

sätt kan redogöra för händelseförloppet i en intervju med större sannolikhet innehar de 

egenskaper som krävs för att genom protest eller sorti påverka verksamheten. Viktigt att 

betona är att den valda metoden även exkluderar de som är kanske ytterligare utsatta i ett 

marknadssystem - det vill säga de omsorgstagare som inte har närvarande anhöriga. 

Urvalstrategin för undersökningen har medfört att det framförallt är aktiva anhöriga som 

inkluderats i studien. Denna problematik är dock svår att komma ifrån då de anhöriga som på 

ett relevant sätt kan uttala sig om situationen kring valet per automatik blir de anhöriga som 

har varit engagerade i sin närståendes vardag. Genom att undersöka hur situationen ser ut för 

de som har närvarande anhöriga kan emellertid även vissa slutsatser om de omsorgstagare 

som är utan anhöriga dras. Det har i studien konstaterats att det framförallt är de anhöriga som 

är aktiva i förhållande till kundvalssystemet. Utifrån denna slutsats går det att konstatera att en 

omsorgstagare utan närvarande anhöriga med stor sannolikhet har svårt att aktivt förhålla sig 

till kundvalssystemet.  

Viktigt att betona i relation till studiens resultat är att syftet inte är att måla upp äldre 

omsorgstagare som en homogent svag grupp. De som har bedömts relevanta för studien är den 

grupp som på grund av sitt omsorgsbehov kan anses vara utsatta i en marknadssituation. Det 

finns säkerligen individer inom den undersökta gruppen som har möjligheter att förhålla sig 

till kundvalssystemet. Baserat på empirin som samlades in för denna undersökningen går det 

dock att ifrågasätta hur vanligt förekommande dessa individer är.  

Ännu en aspekt av studien som är värd att lyfta är att det största teoretiska och analytiska 

fokuset har lagts på situationen som sker efter valet, det vill säga vilka möjligheter individen 

har att agera om hon inte är nöjd. Det har i studien inte givits något teoretisk förklaring kring 

vilka förutsättningar respondenterna har för att göra aktiva och informerade val. Detta är 

delvis en brist för studien. Det går emellertid att argumentera för att det som har lyfts och 

argumenterats kring är det som har varit främst framträdande i empirin. Den tidigare 

forskningen har konstaterat att social klass är en faktor som i stor utsträckning påverkar 

individens möjligheter att göra aktiva val i ett kundvalssystem. Detta var dock ett resultat som 

inte bedömdes kunna vidareutvecklas utifrån den insamlade empirin. Att utveckla tidigare 

forsknings slutsatser om social klass i förhållande till kundvalssystem hade med stor 
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sannolikhet lett till en annan studie och hade fått ske på bekostnad av uppsatsens nuvarande 

resultat. Att vidare undersöka klassbakgrundens påverkan på förhållandet till 

kundvalssystemet inom äldreomsorgen är istället ett uppdrag för framtida studier.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A – Intervjuguide anhörig. 

• Vem är din närstående som behövt flytta in på särskilt boende? 

- Hur länge har hen bott där? 

 

• Hur gick det till när NN behövde flytta in på särskilt boende?  

- När började du känna att NN inte kunde bo hemma längre?  

- Hur kändes det? 

- Vad gjorde du då?  

 

• Mötet med biståndshandläggaren 

- Hur gick mötet med biståndshandläggaren till? 

- Träffades ni flera gånger?  

- Hur upplevde du biståndshandläggaren?  

- Hur fick ni reda på att NN hade fått en plats på särskilt boende?  

- Hur kändes det?  

 

• Valet  

- Hur gick det till när ni valde boende?  

- Vad tyckte NN? Var ni överens? 

- Vad fick ni för information om boendena? Hur upplevde du den informationen? 

- Vad kände du till om boendet sedan tidigare? Hyran? 

- Hur kom det sig att ni valde det boende ni gjorde?  

- Spelade det någon roll att det var ett kommunalt/privat boende? 

- Var ni där och kollade innan ni bestämde er? 

- Hur gick flytten? 

 

• Berätta lite om dig själv 

- Jobb/tidigare jobb? 

- Familj?  

 

• Berätta lite om NN  

- Hur skulle du beskriva NN? 

- Tidigare yrke? 

- Intressen? 

 

• Nuläge  

- Besöker du ofta NN på boendet? 

- Vad tycker ni om det särskilda boendet? Vad fungerar bra, vad fungerar 

mindre bra? Är det som ni förväntade er? 

- Vart vänder ni er med synpunkter? Hur brukar dessa tas emot?  

- Kan du komma på en situation där ni varit missnöjda med något? Vad gjorde du 

då?  



  
 

II 

- Brukar ni besvara brukarundersökningen? 

- Anhörigträffar? 

- Har ni någon gång funderat på att byta boende? 

- Vad har det inneburit för dig att NN bor på boendet? 

 

• Val i andra kontexter 

- Kan du berätta om en annan situation där du har behövt göra liknande val?  

- Skola, pension, vårdcentral? 

- Hur tänkte du när du gjorde det valet? 
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Bilaga B – Intervjuguide omsorgstagare 

 

 

• Tiden före särskilt boende 

- Hur länge har du bott på särskilt boende? 

- Jobb/tidigare jobb? 

- Familj? 

- Intressen? 

- Hur ser er familj ut? Barn? Make/maka?  

 

• Hur gick det till när du behövde flytta in på särskilt boende?  

- När började du känna att du inte kunde bo hemma längre?  

- Vad gjorde du då?  

- Vad tyckte eventuella anhöriga?  

 

• Mötet med biståndshandläggaren 

- Hur gick mötet med biståndshandläggaren till? 

- Träffades ni flera gånger?  

- Hur upplevde du biståndshandläggaren? 

- Hur fick ni reda på att du hade fått en plats på särskilt boende?  

- Hur kändes det?  

 

• Valet  

- Hur gick det till när du valde boende?  

- Var dina anhöriga med och valde? 

- Vad fick du för information om boendena? 

- Vad kände du till om boendet sedan tidigare? 

- Hur kom det sig att du valde det boende du gjorde?  

- Spelar det någon roll för dig att det är ett privat/kommunalt boende? 

- Var du där och hälsade på innan du bestämde dig? 

- Hur gick flytten? 

 

• Nuläge 

- Vad tycker du om det särskilda boendet? Personalen, hjälpen, aktiviteter? Vad 

fungerar bra, vad fungerar mindre bra? Är det som du förväntade dig? 

- Vart vänder du dig med dina synpunkter? Hur brukar de tas emot? 

- Kan du komma på en situation där du varit missnöjd med något? Vad gjorde du 

då?  

- Brukar du besvara brukarundersökningen? 

- Har du någon gång funderat på att byta boende? 
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Bilaga C – Intervjuguide biståndshandläggare 

 

 

• Hur går det till när en person beviljas särskilt boende?  

• Utifrån vilka kriterier beviljas man särskilt boende? 

• När i processen sker valet?  

• Hur går valet till?  

• Hur har processen förändrats sedan man införde LOV? 

• Vad får omsorgstagaren för information om de olika boendena? Besök på boende 

etc? 

• Vad har ni för informationsmaterial/verktyg för att förenkla omsorgstagarens val? 

• Är det stor skillnad på hyrorna? Blir det skillnad i praktiken? 

• Vad brukar omsorgstagarna ha för frågor om boendena? Vad får du som  

biståndshandläggare svara på?  

 

• Hur fungerar kösystemet? 

• Händer det ofta att omsorgstagaren inte vill eller inte kan välja?  

• Hur vanligt är det att anhöriga är delaktiga? 

• Upplever du att det finns vissa boende som är mer populära att välja än andra?  

• Hur ofta händer det att en omsorgstagare vill byta boende? Hur går det i så fall till?  

• Hur fungerar det när omsorgstagaren först har bott på en korttidsplats?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

 

Bilaga D – Intervjugudie bostadsamordnare  

 
 

• Hur har ditt arbete förändrats sedan man införde LOV? 

• Hur fungerar kösystemet? 

• Upplever du att det finns vissa boende som är mer populära att välja än andra?  

• Hur ofta händer det att en omsorgstagare vill byta boende? Hur går det i så fall till?  

• Ickevalsalternativet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

 

Bilaga E – Missivbrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Helena Lundh och till sommaren tar jag examen från 

Sociologiprogrammet på Linnéuniversitetet. I samband med mitt examensarbete 

undersöker jag vilka möjligheter äldre omsorgstagare har att välja äldreboende 

och vilken roll anhöriga spelar i detta val.  

 

I Växjö kommun tillämpar man lagen om valfrihetsystem vilket betyder att den 

som har fått en plats på ett äldreboende har rätt att välja bland både kommunala 

och privata utförare. Men vilka möjligheter har man egentligen att göra ett aktivt 

val och på vilket sätt är anhöriga delaktiga i denna process?  

 

Jag vore mycket tacksam om du som har en närstående som bor på ett 

äldreboende i Växjö kommun ville ställa upp på en intervju. Samtalet kommer 

kretsa kring hur det gick till när din närstående behövde flytta till ett 

äldreboende.   

 

Om du vill kan du vara helt anonym under intervjun och behöver inte uppge 

något namn. Ditt namn eller annan information som kan härledas till dig kommer 

inte heller vara en del av uppsatsen.  

 

Du väljer själv vilka frågor du vill svara på och kan när som under 

undersökningen avsluta din medverkan.  

 

Samtalet kommer att spelas in men ingen annan än jag kommer att höra 

inspelningen. Inspelningen kommer att raderas så fort undersökningen är färdig.  

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du vill delta eller har frågor kring 

undersökningen.  

 

Jag hoppas att du vill dela med dig av dina värdefulla erfarenheter som 

anhörig!  

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning 

 

Helena Lundh  

telenummer 

e-mail 
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Bilaga F – Vägledning vid bedömning av särskilt boende 

 
”Huvudinriktningen när det gäller omsorg om äldre är att förstärka möjligheten att bo 

kvar i det egna hemmet, även när den enskilde har omfattande behov av tillsyn, omsorg 

och vård. Syftet med särskilt boende är att erbjuda en bostad med tillgång till omsorg 

och vård dygnet runt för personer vars behov inte kan tillgodoses i ordinärt boende.  

 

Kriterier:  

• Omfattande och varaktigt behov av insatser över dygnets alla timmar för att tillgodose 

personlig omsorg och vård, skydd samt trygghet. Personen ska i normalfallet ha dagliga 

omsorgsinsatser i hemtjänst sedan tidigare, motsvarande minst 25 timmar i veckan. 

Även eventuella insatser av anhöriga kan vägas in i den samlade bedömningen av givet 

stöd. 

 • Demenssjukdom eller andra kognitiva nedsättningar som återkommande leder till fara 

för sig själv eller andra.  

• Dokumenterad psykisk ohälsa som leder till påtaglig och befogad oro.” 

 

(Växjö kommun 2017 Kallelse Omsorgsnämnden 2017-12-14 s.10) 

 


