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Abstract  
Charlotta Hedberg & Katarina Pettersson, 2006: Innovative Entrepreneurs in 
Health Care: Gender and Entrepreneurship Perspectives on Self-employed 
Women and Men in Stockholm. Swedish text with a summary in English. 

This is a study on entrepreneurs in the healthcare sector in Sweden viewed 
from a gender and entrepreneurial perspective. In the study both quantitative 
and qualitative methods are used to answer the main research questions: 
what characterizes health care entrepreneurship in Sweden, and why and 
how do the entrepreneurs perform the related tasks? 

In the quantitative study it is concluded that women make up a large part 
(68 per cent) of the sector. Disaggregated by region, we demonstrate that the 
female entrepreneurs in this sector are most prevalent in the county of Stock-
holm, the Swedish capital region, and that men in the sector are mostly found 
in the county of Uppsala, but to a relatively large extent also in Stockholm. 
The capital region thus seems to be well suited for entrepreneurship in the 
health care sector. 

The qualitative study is an interview study of 11 women and 8 men in the 
county of Stockholm. The results indicate that the main driving force behind 
starting businesses in this sector is an ambition to help people in one way or 
another. Another main conclusion is that the entrepreneurs in the health care 
sector are innovative, both in that they start-up a business to realise their 
ideas and ways to produces services, and through the constant development 
of these ideas and services. The study also concludes that entrepreneurship 
in healthcare can be understood as a collective process performed in relation 
to other people, often through the personal networks of the entrepreneurs. 
 
Key words: gender perspective, innovative, entrepreneurship, entrepreneur, 
self-employed, health care, Stockholm, Sweden.  
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Förord 

Efter skrivandet av en avhandling om diskursen om småföretagarregionen 
Gnosjö, där texter utgjorde det empiriska materialet hade jag, Katarina 
Pettersson, stor lust att studera företagare och företagande genom att träffa 
och intervjua företagare. Jag ville också fortsätta problematisera 
företagandets manliga stämpling och fundera på varför främst män och 
manliga branscher av ekonomin ses som innovativa och bidragande till 
samhällsekonomins utveckling, medan kvinnors kunskaper och arbete inte 
gör det på samma sätt. Därför sökte jag – och fick – tillsammans med 
Gunnel Forsberg, som varit projektledare, finansiering för projektet 
Innovativa företagare i vård och omsorg – Innovationssystem ur ett 
genusperspektiv, av VINNOVA. Projektet har bedrivits vid Kultur-
geografiska institutionen, Stockholms universitet, inom ramen för Sveriges 
kommuner och landsting, Trygghetsfonden och VINNOVA:s gemensamma 
forskningsprogram Innovativa kommuner, landsting och regioner, inom 
vilket denna rapport författats.  

För att kunna driva projektet i hamn fick jag efter en tid engagera 
Charlotta Hedberg i projektet. Det var ett lyckokast! Vi har gemensamt stött 
och blött syftet, frågorna, teorin och tolkningarna och detta ”dubbelarbete” 
har verkligen gynnat forskningen inom projektet. Vi är båda lika delaktiga i 
föreliggande rapport. Vi vill rikta ett tack till Gunnel Forsberg, som bredvid 
projektledarskapet också läst och gett konstruktiva synpunkter på 
slutmanuset. Ett tack riktar vi till Jonas Eriksson som var mycket behjälplig 
med att sammanställa och bearbeta delar av statistiken. Ett tack går också till 
ovan nämnda forskningsprogram – och särskilt till Lars Roswall, Thomas 
Tydén och Ulla-Britt Strömberg. Tack till Ann-Charlotte Wistedt som har 
skött projektets ekonomi. Tack också till Maria Ohlsson som har 
spårkgranskat slutmanuset. 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till er företagare, som vi har 
haft förmånen att få träffa, intervjua och lära oss mycket av om företagandets 
varför och hur! 

 
Charlotta Hedberg och Katarina Pettersson, juni 2006 
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1. Inledning 

Företagande inom vård- och omsorgsbranschen blir allt vanligare. En 
markant ökning har skett sedan slutet på 1990-talet, något som har bidragit 
till diskussioner inom massmedia och i olika politiska läger. Utvecklingen av 
företagande inom vård- och omsorgssektorn har å ena sidan ansetts leda till 
bättre vård, effektivare organisationer och lägre kostnader (jfr Ekelund, 
2003). Tanken har varit att effektivisera offentligt drivna verksamheter så att 
de kostar mindre, men samtidigt ger bättre vård eller omsorg genom att de 
konkurrensutsätts på en marknad. Å andra sidan har privatdriven vård och 
omsorg ansetts gynna rika människor och därmed öka samhällsklyftorna, 
försämra kvaliteten i vården för patienter och arbetsvillkoren för 
vårdpersonal samt leda till minskad insyn i verksamheten (Einevik-
Bäckstrand, 2001). Vi har också läst upprörande massmediala reportage från 
äldreboenden som drivs av företag, som framställs missköta vårdtagare på 
grund av för lite personal och för hög arbetsbelastning. Snarare än att 
bedriva kvalitativ vård sägs företagens främsta syfte vara att öka 
produktiviteten och tjäna pengar. Men kanske är vissa av farhågorna mot 
företagare verksamma inom vård och omsorg överdrivna. Debatten förs ofta 
enligt partibok och har dessutom fokuserat på ett litet antal företag, som 
utmålas som skräckexempel. I praktiken är många av förutsättningarna för 
privat och offentligt driven vård och omsorg likartade. Finansieringen är 
exempelvis densamma och vårdens kvalitet ska skyddas av gemensamma 
regelverk (jfr Einevik-Bäckstrand, 2001).  

För att svara på frågan om företagare inom vård- och omsorgssektorn 
främst drivs av vinst- eller vårdintressen – eller kanske både och – har 
forskningen en viktig uppgift att fylla. Trots det starka intresset för vård och 
omsorg på de massmediala och politiska arenorna har branschen dock fått 
liten uppmärksamhet inom forskningen om företagare och entreprenörskap 
(se dock Asoh et al, 2005; Cantzler, 2000; Sundin, 1997; Tillmar, 2004). En 
förklaring till bristen på forskning kan vara att branschen ses som kvinnlig, 
eftersom verksamheten präglas av vård, omsorg och omvårdnad (se bland 
andra Forsberg, 2000; Johansson, 1997). En annan förklaring kan vara att 
den begreppsbildning som finns kring företagande och entreprenörskap ofta 
har en manlig underton och ofta har handlat om män som är företagare (se 
Sundin & Holmquist, 1989; Gunnerud Berg, 1997). En företagare har 
således setts som en man som är nydanande, äventyrlig, risktagande, framåt 
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och innovativ och med fokus på att bli sin egen och vara hårt arbetande (se 
bland andra Ahl, 2002; Holmquist, 1997; Lindgren, 2000; Pettersson, 2002).  

I denna studie undersöker vi kvinnor och män som är företagare i vård 
och omsorgsbranschen ur ett genus- och entreprenörskapsperspektiv. Genom 
fokus på både män och kvinnor som startat företag inom vård- och omsorgs-
branschen är det möjligt att utmana föreställningen om att det i stort sett 
endast är kvinnor som startar företag i denna bransch och också att skapa 
kunskap som inte bygger på en manlig norm. Vi betraktar företagande och 
entreprenörskap som en process med kollektiva inslag (jfr Hjorth & 
Johannisson, 1998; Johannisson, 2005; Katz & Steayert, 2004). Företagarna 
ses i detta perspektiv som beroende av olika sammanhang och nätverk för 
sitt företagande. Vi visar att företagarna drivs av en ambition att hjälpa 
människor på ett eller annat sätt, ibland kombinerat med ett intresse av att 
tjäna pengar på sin verksamhet. Denna vinst använder många av företagarna 
för att vidareutbilda sig och vissa satsar också på att utveckla sin personal. 

Vi vill också genom denna studie se på vård- och omsorgssektorn ur ett 
brett utvecklingsperspektiv genom att diskutera huruvida denna bransch kan 
ses som bidragande till ekonomisk tillväxt och regional utveckling. Att 
betrakta en kvinnligt dominerad bransch som tillväxtskapande, 
entreprenöriell och innovativ är ett perspektiv som ofta saknas inom 
forskningen, liksom i den allmänna debatten (jfr Nutek, 2005; Pettersson & 
Saarinen, 2005). En utgångspunkt för föreliggande studie är att nydanande 
verksamhet inte bara sker inom teknologiskt präglade och typiskt manliga 
eller mansdominerade branscher, utan även genom nytänkande och 
företagande inom traditionellt kvinnliga branscher som vård- och 
omsorgssektorn (jfr Asoh et al. 2005). Det finns således anledning att 
fundera över huruvida företagande inom vård- och omsorgssektorn kan 
betraktas som innovativt och entreprenöriellt samt vidare om branschen kan 
ses som en grund för innovationssystem och kluster.  

Det finns några exempel på forskning, visioner och politik där vård- och 
omsorgssektorn betraktas som delar av ett större sammanhang – ett innova-
tionssystem eller kluster – vilket bidrar till ekonomisk tillväxt och regional 
utveckling. Exempelvis nämner regeringen i departementsskriften Innovativa 
Sverige – en strategi för tillväxt genom förnyelse (DS 2004:36) att den 
offentliga sektorn bör användas som drivkraft för hållbar tillväxt. Varor och 
tjänster som ursprungligen har utvecklats för och inom den offentliga 
sektorn har potential att exporteras till andra länder, exempelvis vård och 
hjälpmedel inom sjuk- och åldringsvården. Även Norén och Crawford 
(2003) urskiljer vård- och omsorgssektorn som en ny tillväxtbransch som är 
särskilt stark i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Branschen har 
tillväxtpotential och kan ge vinst. Den kan också ge underlag för regional 
utveckling och klusterbildning samt ger exportmöjligheter på en 
internationell marknad menar de (se också Invest in Sweden Agency, 2003).  
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Det finns dock få empiriska studier av företagare inom branscher som 
grundar sin verksamhet på kunskaper utvecklade inom den offentliga 
sektorn, såsom vård- och omsorgsbranschen. Kempinsky m.fl. (2005) pekar 
också på behovet av att koppla samman entreprenörskapsperspektiv med 
innovationssystem- och klusteransatsen. Vidare uppmärksammar Pettersson 
& Saarinen (2005) bristen av diskussioner kring människor som aktörer i den 
svenska klusterpolitiken. 

Föreliggande studie bidrar med kunskaper som kan fördjupa diskussio-
nerna kring dels kvinnodominerad vård- och omsorgsverksamhet som 
innovativ och dels kring företagares roller i innovationssystem. Studien visar 
att företagare som baserar sina verksamheter på kunskaper inom vård- och 
omsorgsområdet, ofta med erfarenhet från den offentliga sektorn, är innova-
tiva. Å ena sidan är de innovativa genom själva omorganisationen av sin 
egen verksamhet till ett eget företag, å andra sidan är de innovativa genom 
att de kontinuerligt utvecklar sina respektive idéer och verksamheter. 
Nyskapandet sker genom att företagarna tillgodogör sig nya och fördjupade 
kunskaper om de tjänster som de erbjuder. 

Syfte 
Syftet med studien är att studera kvinnors och mäns företagande i vård- och 
omsorgsbranschen ur ett genus- och ett entreprenörskapsperspektiv. Vi syftar 
också till att ge ett bidrag till diskussionen om huruvida vård- och omsorgs-
företagande kan ses som innovativ verksamhet. Vidare kartläggs den 
regionala utbredningen av vård- och omsorgsföretagandet i Sverige fördelat 
på kvinnor och män. De forskningsfrågor som vägleder undersökningen är: 

• Hur och varför ”företagar” företagare i vård- och omsorgs-
branschen?  

• Hur ser branschens utbredning ut i Sverige med avseende på genus, 
län, företagsform och delbransch?  

• Företagar män och kvinnor på likartade sätt eller förekommer det 
skillnader? 

• Vilka idéer finns bakom företagandet? Präglas företagarna av vinst-
motiv och/eller av en vårdambition? 

• Är företagarna att betrakta som innovativa? 
• Hur är företagandet organiserat? I vilka sammanhang och nätverk 

ingår företagarna? 
• Var bedrivs företagandet och vilka förutsättningar ger platsen (till 

exempel den kommunala politiska kontexten) för företagandet? 

För att uppfylla syftet har vi dels genomfört en kvantitativ delstudie av 
officiell statistik och dels en kvalitativ intervjustudie. I den kvantitativa 
studien undersöker vi var i Sverige som företagande i vård och omsorg är 
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vanligast förekommande uppdelat på kvinnor och män. För det län som 
utmärker sig genom störst antal företagare – Stockholms län – undersöker vi 
inom vilka delbranscher (hälso- och sjukvård, tandvård, övrig vård och 
omsorg samt barnomsorg) och företagsformer (enskild firma och aktiebolag) 
som den största andelen kvinnor respektive män är representerade.  

Inom ramen för den kvalitativa studien har vi gjort 19 djupintervjuer med 
elva kvinnor och åtta män som är företagare i Stockholms län i olika 
delbranscher. Dessa intervjuer analyserar vi utifrån ett genusperspektiv på 
företagare och utifrån ett perspektiv där företagande ses som en process som 
sker i samspel med andra människor. Det innebär att vi bland annat 
undersöker huruvida arbetsmarknadens genussegregation avspeglas bland 
företagarna i denna bransch, exempelvis om kvinnors generella 
familjeansvar och deltidsarbete är vanligt förekommande bland företagarna 
samt om valet av företagsform är färgat av genus. Teman som också 
behandlas är vilka drivkrafter som ligger bakom företagandet, hur politisk 
styrning påverkar och vilka förutsättningar för företagande som finns i olika 
delbranscher, om företagarna främst ser sig som företagare eller vårdare, 
eller både och, om företagarnas tidigare erfarenheter från barndomen och 
yrkeslivet påverkar start och drift av företagen, om företagarna har några 
utvecklingstankar med sitt företagande, samt vilka nätverk de ingår i. 

Metoder och material 
Studien har en forskningsdesign som syftar till att fånga både breda 
tendenser av företagande inom vård och omsorg, och en djupare analys av 
hur entreprenörskap utövas inom denna sektor. Kombinationen av 
kvantitativ och kvalitativ metod gör att vi både översiktligt kan beskriva 
utbredningen av branschen och nå fram till en djupare förståelse för 
företagarna och deras situationer (jfr Sayer, 1984/1992; Danermark m.fl., 
1997). Medan den kvantitativa studien beskriver företagarna när det gäller 
aspekterna län, genus, företagsform och delbransch, bidrar den kvalitativa 
studien med en fördjupad tolkning av hur och varför företagarna företagar.  

Avgränsning av vård- och omsorgsbranschen 
I studien undersöker vi företagare som tillhandahåller ett brett spektrum av 
vård- och omsorgstjänster. Inom sektorn ryms en mängd olika tjänster, från 
ett barns tandläkarbesök, som finansieras av landsting och stat, till ett besök 
hos en naprapat, som betalas av kunden. Företagarna kan således å ena sidan 
utföra tjänster som till övervägande del betalas av det offentliga, men med 
tillägg av patientavgifter eller liknande, och å andra sidan företagare, som 
utför tjänster som helt betalas av kunden. Till den första gruppen hör bland 
sjukvård, tandvård och sjukgymnastik, service från hemtjänsten, barnomsorg 
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och boende på vårdhem; samt hem för vård och boende (HVB-hem). 
Exempel på den andra gruppen, tjänster som betalas ur kundens egen ficka, 
är besök hos naprapat, psykoterapeut och kiropraktor, viss tandvård och viss 
service från hemtjänsten.  

Bland företagarna i den kvantitativa undersökningen finns således 
exempel på allt från företag med många anställda till små aktiebolag och 
enskilda firmor som saknar anställda. Såväl antal aktieägare som antal 
anställda kan variera stort, från en person i en enskild firma till aktiebolag 
med många aktieägare och en extern vd. I den kvalitativa studien har vi valt 
att exemplifiera de olika kategorierna, men med fokus på mindre företagare. 
Hälften av de intervjuade företagen har ingen anställd, medan det största 
företaget har cirka 70 anställda. Denna avgränsning har vi gjort eftersom 
företagare generellt sett i Sverige är just små företagare med färre än 50 
anställda (jfr Nutek, 2003). 

Kvantitativ delstudie 
Den kvantitativa studien har inneburit att statistiskt material har bearbetats 
genom en deskriptiv metod, i syfte att beskriva tendenser, snarare än att 
förklara samband (jfr Bohrnstedt & Knoke, 1994). Det statistiska materialet 
har summerats och sammanställts för att kartlägga vård- och omsorgs-
företagare i Sverige. Resultatet har sedan relaterats till antalet företagare per 
län och sysselsatta generellt per län genom andelsberäkningar.  

Statistiskt material 
Den jämställdhetspolitiska utredningen Makt att forma samhället och sitt 
eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål (SOU 2005:66) pekar på att 
statistiken om kvinnor och män som är företagare ännu inte är tillfreds-
ställande. För att effektivt kunna driva och granska en politik som främjar 
kvinnors företagande måste man utveckla statistik som är uppdelad på 
kvinnor respektive män utvecklas, menar utredningen. Sundin & Holmquist 
(1989) pekade redan för lite drygt femton år sedan på bristerna i statistiken 
kring företagare när det gäller genus, på grund av att kvinnor som är 
företagare ofta inte syns. Enligt utredningen kvarstår dessa skillnader 
fortfarande (se även Holmquist & Sundin, 2002). 

Till detta kan man också foga tanken att statistik uppdelad på kvinnor 
respektive män är bra för att synliggöra män som är företagare inom 
traditionellt kvinnliga branscher som vård och omsorg. Att betrakta kvinnor 
och män som är företagare ur ett genusperspektiv bidrar således till att 
utmana invanda föreställningar om hur typiska företagare är. Denna typ av 
undersökningar bidrar också med kunskaper om hur människor faktiskt 
bedriver företag. 

För att undersöka den regionala spridningen av företagare uppdelad på 
kvinnor och män har vi bearbetat specialbeställd statistik ur Statistiska 
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Centralbyråns (SCB) Sysselsättningsregister från år 2001, kallat RAMS. 
RAMS är den enda källa till företagare uppdelad på kvinnor och män som 
finns att tillgå. Denna källa innebär dock att data måste sammanställas och 
summeras på egen hand, eftersom det inte finns några sammanställda källor 
till denna information (jfr Holmquist & Sundin, 2002).1 Uppgifterna har 
bearbetats utifrån branschkoden Hälso- och sjukvård, sociala tjänster och 
veterinärverksamhet enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI 85) fördelad 
på kvinnor och män och arbetsställets kommun  

(www.scb.se/Grupp/Foretagsregistret/Dokument/050111snisorterad.pdf, 
051201). Projektet har avgränsats till att gälla företagare i alla delbranscher 
inom branschen Hälso- och sjukvård, sociala tjänster samt veterinärer, utom 
veterinärer.2 RAMS omfattar uppgifterna: om företagaren är kvinna eller 
man, företagarens geografiska hemvist ner till kommunnivå, företagsform (i 
två kategorier) och SNI-koder på femsiffernivå. Vi har grupperat företagarna 
efter delbranscher, vilka vi har definierat utifrån verksamhet, SNI-koder och 
ansvarig politisk aktör, se Tabell 1. 

Tabell 1: Delbranscher inom vård- och omsorgssektorn som 
analyseras, efter SNI-koder och delbranschens andel av branschen 
som helhet3 

Delbransch Ansvarig aktör SNI-koder Andel (%) 

Hälso- och sjukvård landsting 85 110, 85 120, 85 140 66,7 
Tandvård landsting 85 130 15,3 
Övrig vård och omsorg 
 

kommun 
 

85 311, 85 312, 85 313, 85 323,  
85 324 

1,00 
 

Barnomsorg 
Summa 

kommun 85 321, 85 322 17,0 
100,0 

                               
1 I RAMS finns en ögonblicksbild från situationen i november varje år. För egna företagare 

innebär det att de finns med i RAMS om de inte har en inkomst från en anställning utom det 
egna företaget i november. 

2 I de data vi erhöll från SCB är vissa företagare borttagna på grund av sekretessregler, vilka 
innebär att SCB inte får redovisa celler med färre än tre observationer. Det betyder 
exempelvis att om en kommun har en eller två manliga (eller kvinnliga) företagare i en viss 
delbransch så är dessa borttagna ur data. Därigenom saknas en del företagare i de data som 
vi bearbetat. Det totala antalet egna företagare (enskild firma och handelsbolag) och 
företagare i eget AB, utan att celler med färre än tre observationer exkluderats, uppgår till 
8340 i en totalsammanställning gjord av SCB. Av dessa är 3009 (36,1%) män och 5331 
(63,9 %) kvinnor. Bortfallet på grund av sekretessen är 21 %, eftersom det totala antalet 
företagare, då celler med färre än tre observationer har exkluderats, är 6585. Av dem är 
4505 kvinnor (68,4 %) och 2080 är män (31,6 %). Det är viktigt att lägga märke till att detta 
bortfall på grund av SCB:s sekretessregler kan innebära en snedvridning av materialet. Den 
övergripande bilden och de stora dragen är dock förmodligen riktiga, vilket vi utgår från i 
den här studien. Det finns heller inget annat statistiskt material att tillgå som bättre hade 
kunnat besvara projektets frågor.  

3 En ytterligare kategori, ”övriga delbranscher”, finns också i statistiken. Den innefattar dock 
noll företagare i materialet och har därför exkluderats. 
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Värt att notera är att RAMS fokuserar på företagare och inte på företag. 
Generellt sett kan man, enligt uppgift från SCB, konstatera att det finns fler 
företagare än företag, eftersom flera personer kan deklareras som delägare i 
handelsbolag eller som fåmansbolagsdelägare (telefonkontakt med SCB, Jan 
Andersson, 2005-08-09). SCB:s företagsregister (finns också i form av till 
exempel UC Select) omfattar ungefär 200 000 egna företagare och 100 000 
fåmansbolagsdelägare, medan RAMS omfattar 600 000–700 000 egna 
företagare. Uppgifter om företagare säger förmodligen mer om företagande, 
och om hur människor lever och försörjer sig, än statistik som handlar om 
företag (telefonkontakt med SCB, Jan Andersson, 2005-08-09). 

De två kategorier företagare som finns i RAMS är egna företagare och 
företagare i eget AB.4 I stort sett kan man säga att dessa kategorier innebär 
företagare med enskilda firmor respektive företagare med aktiebolag. 
Visserligen inkluderar kategorin egna företagare även en mindre andel 
handelsbolag5, men i avsnittet om den kvantitativa delstudien har vi för 
tydlighetens skull valt att referera till SCB:s kategorisering egna företagare 
som enskilda firmor. I intervjustudien särskiljer vi inte på företagarna efter 
företagsform, utan vi betecknar alla som företagare. Villkoren skiljer sig åt 
mellan de två kategorierna enskilda firmor och företagare i eget AB 
beträffande ekonomiskt ansvar, kapitalinsats och krav på revision eller ej.6 
Bolagsverket, myndigheten för företagsregistrering, har formulerat en lista 
på frågor som en företagare i vardande kan ställa sig när det gäller valet av 
företagsform (Bolagsverket, odaterad, www.bolagsverket.se, 2005-08-03). 
Frågorna handlar bland annat om hur mycket kapital man är beredd att satsa, 

                               
4 Enligt SCB:s definition innebär egna företagare personer som deklarerar som enskilda 

näringsidkare som har haft ett rörelseöverskott, samt delägare i handelsbolag som deklarerar 
som egna företagare och har haft ett rörelseöverskott. En nackdel med RAMS är således att 
personer som har haft ett underskott, trots att de varit aktiva och jobbat i företaget, inte finns 
med i RAMS. Om en person är företagare vid sidan av en fast anställning görs en 
jämförelse mellan inkomsten som företagare och inkomsten av anställningen – och den 
största inkomstkällan avgör kategoriseringen. Om exempelvis en sjukgymnast dels har en 
enskild firma och dels en anställning i landstinget som sjukgymnast, så hamnar denna i 
kategorin egna företagare i RAMS endast om inkomsten från den enskilda firman överstiger 
den som hon har som anställd. Detsamma gäller för delägare i handelsbolag. Företagare i 
eget AB innebär enligt SCB de företagare som deklarerar som fåmansbolagsdelägare i 
aktiebolag. Också för kategorin företagare i eget AB gäller att de finns med i RAMS endast 
om inkomsten från företaget överstiger den från en annan anställning. Trots detta är det 
enligt vår bedömning en bra källa som kan bidra till att besvara frågorna i föreliggande 
projekt. Jämfört med andra statistikkällor är RAMS ändå ett nödvändigt val, eftersom 
alternativet – SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) – är en urvalsundersökning som 
inte är geografiskt fördelad (Telefonkontakt, Jan Andersson, 050809). 

5 Att andelen handelsbolag är mindre än enskilda firmor framgår inte av RAMS, som 
sammanför dem, men har bekräftats av såväl SCB (telefonkontakt, Jan Andersson, 2005-08-
09) som av de undersökningar vi har gjort av Bolagsverkets uppgifter. 

6 I praktiken visar dock våra intervjuer att företagarna inte uppfattar några större skillnader i 
villkor. Valet av företagsform tycks inte vara en stor fråga för företagarna, vilka ibland inte 
har gjort ett medvetet eller aktivt val av företagsform, se nedan. 
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hur många delägare företaget ska ha, vilket ansvar och vilka risker man är 
beredd att ta, huruvida man vill särskilja sin privatekonomi från verksam-
hetens ekonomi samt vilka skatte- och lönemässiga fördelar det finns med de 
olika företagsformerna.  

Fördelar som Bolagsverket lyfter fram med att ha enskild firma är att man 
kan börja i liten skala utan något startkapital. En nackdel är samtidigt att det 
inte finns någon gräns mellan företagets ekonomi och den privata ekonomin 
för denna företagsform. Ett aktiebolag kräver en kapitalinsats på 100 000 
kronor och denna form av företag innebär också högre krav på 
administration än till exempel enskilda firmor, enligt Bolagsverket. En fördel 
med aktiebolag är att det finns en tydlig skiljelinje mellan företagets 
ekonomi och den privata ekonomin (Bolagsverket, odaterad, 
www.bolagsverket.se, 2005-08-03). 

Kvalitativ delstudie 
Den kvalitativa studien vi har genomfört för att förstå hur och varför man 
företagar i vård- omsorgsbranschen; således för att få insikt i den process 
som företagande inom vård och omsorg innebär. Vår intervjustudie består av 
19 djupintervjuer. Studien har utformats i enlighet med de teorier om 
entreprenörskap och genusperspektiv som presenteras nedan (jfr Hjorth & 
Johannisson, 1998; Johannisson, 2005; Steyaert & Katz, 2004). Intervju-
frågorna syftar till att utforska de sammanhang och drivkrafter som influerar 
hur och varför man företagar. För att förstå denna process understryker 
Hjorth & Johannisson (1998) vikten av så kallad lokal kunskap och 
vardagliga berättelser. De berättelser som framkommer ur intervjuerna har vi 
sedan tolkat och granskat med utgångspunkt i den teoretiska förståelsen (jfr 
Sayer 1984/1992; Danermark m.fl., 1997). 

Urval av intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersoner har vi delvis gjort på basis av den kvantitativa 
studien. Den övergripande ögonblicksbild som vi fick ur det statistiska 
materialet har således fått leda studien vidare. Samtidigt vill vi understryka 
att intervjustudien är en kvalitativ undersökning där förståelse, fördjupning 
och förklaring har varit ledord, framför en ”matchning” mot statistiken.7 De 
intressanta resultat som den kvantitativa studien gav som har legat till bak-
grund för urvalet är följande: 

 
 

                               
7 En sådan ”matchning” hade inte heller varit möjlig att genomföra på ett stringent sätt, bland 

annat eftersom det statistiska materialet bygger på inkomstuppgifter för år 2001 medan 
intervjupersonerna har valts ut och intervjuats under 2004 och 2005.  
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• Det finns en regional koncentration av företagare inom vård och 
omsorg till Stockholms län 

• En majoritet av företagarna inom vård och omsorg är kvinnor, 
medan företagare generellt i Sverige till största delen är män 

• De flesta företagen inom vård och omsorg är enskilda firmor, 
medan de flesta företag i Sverige är aktiebolag 

Mot bakgrund av dessa resultat har vi valt ut 19 företagare som vi har 
intervjuat (se Tabell 2, nästa sida, och Bilaga 1). Företagarna är fördelade 
enligt de kategorier där företagarna enligt den kvantitativa delstudien är 
vanligast förekommande. De fördelar sig delbranscherna: hälso- och sjuk-
vård, tandläkare, övrig vård och omsorg, barnomsorg, mellan företags-
formerna enskild firma och aktiebolag, samt mellan kvinnor och män. 

Vi har använt två huvudkällor har för att komma i kontakt med 
företagarna: dels databasen Affärsdata (www.ad.se) för att hitta företagare 
som driver aktiebolag och dels Bolagsverkets näringslivsregister 
(www.bolagsverket.se) för att finna personer som driver enskilda firmor. 
Affärsdata är en databas där handels- och kommanditbolag samt aktiebolag 
registreras. En fördel med denna databas är att den innehåller detaljerade 
uppgifter över företaget, bland annat antal anställda, verksamhet samt 
kontaktuppgifter. Nackdelar med databasen är dock att den innehåller 
eftersläpningar i tid, samt att företag som inte har någon omsättning finns 
med. Det innebär exempelvis att företag utan aktiv verksamhet förekommer. 
Förekomsten av kontaktuppgifter visade sig vara till stor hjälp när vi skulle 
kontakta de företagare som har aktiebolag.  

Bolagsverkets näringslivsregister är en förteckning av samtliga företagare 
i Sverige.8 I registret finns uppgifter om organisationsnummer, vilket när det 
gäller enskilda firmor utgörs av företagarens personnummer, därigenom 
kunde vi utläsa företagarens kön och ålder, men däremot inte den verksam-
het som bedrivs (företagets SNI-kod). För att hitta vård- och omsorgs-
företagare blev vi således hänvisade att söka på företagsnamn. Detta kan 
vara problematiskt, eftersom det inte ger en heltäckande bild av företagen 
enligt näringsgrensindelning. En företagare kanske inte finns i SNI 85, trots 
att namnet tyder på det, till exempel om företagsnamnet innefattar ord som 
hälsa eller vård. Samtidigt exkluderas de företag som inte har ord som pekar 
på företagets branschindelning ur undersökningen. De sökord som vi 
använde för att hitta intervjupersonerna redovisas i Tabell 3.9 

 

                               
8 Här kan företagare som inte finns med i RAMS finnas med, det vill säga de företagare som 

inte har haft någon inkomst av företaget samt de som har haft ett underskott i sin 
verksamhet. 

9 Eftersom tandläkare är tvungna att ha aktiebolag finns de inte med i tabellen, som behandlar 
sökandet efter enskilda firmor. 
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Tabell 2. Förteckning över intervjuade företagare i Stockholms län  

* Företaget har nyligen omregistrerats i Bolagsverkets register som aktiebolag. Det 
framkom dock ej i intervjusituationen.  

  Enskild firma   Företagare i eget aktiebolag 
  Män Kvinnor Män Kvinnor 
Hälso- och 
sjukvård 
 
 

 
 
 
 
 

Conny Franzén, 
naprapat,  
Naprapat Conny 
Franzén 
 

Jan Kullefors,  
leg. läkare  
 

Günther Görres, 
kiropraktor, 
Hägerstens 
Kiropraktor- 
klinik 
 

Karl Forsell, 
psykolog och 
forskare 
 

Marita Svanström, 
psykolog  
 

Christin Verkland, 
kiropraktor, 
Verkland 
Kiropraktor Klinik  
 

Åse Pavelssen, 
akupunktör, 
Hälsa i samverkan; 
Harmoni & Hälsa  
 

Anita Strömstedt, 
sjukgymnast  
 

Nina Yderberg, 
psykiatriker, Mor-
Barn Mottagningen  

 Annika Jung 
Backman, 
sjukgymnast, 
Nacka 
Sjukgymnastik 
AB 
 
 
 
 

Tandvård 
 
 

 
 
 

 Olle Grönberg, 
tandtekniker, 
Olle Grönbergs 
Dental AB 

Marthe 
Waerhaug, 
tandläkare,Waerh
aug-Ekstrand 
Vårdbolag AB 

Övrig vård 
och omsorg  
 
 
 

 
 
 

 Nick Tessmo, 
behandlingsassist
ent, 
Ungdomsstegen 
AB 
 

Johan Persson, 
biträdande 
psykolog, 
Äldreboende AB 

Anne Stalin, 
anstaltspedagog, 
Hemtjänst Anne 
Stalin AB 
 
 
 
 

Barn-
omsorg 
 
 

Anders Hörnell, 
barnskötare,  
Kaspers  
förskola  
 
 

Susanne Hallenstål, 
mellanstadielärare, 
Zannas busfrön  
 

Kerstin Wiel-
Berggren, 
förskollärare, 
Kerstins  
Familjedaghem*  
 

Susanne Klejus, 
barnskötare, 
Sussies Barntoffla 
Familjedaghem  

  
 



 13 

Tabell 3: Sökord för att hitta intervjupersoner som har enskild firma, 
inom respektive delbransch i Bolagsverkets näringslivsregister 
 
Hälso- och sjukvård Övrig vård och omsorg Barnomsorg 
Sjukvård Äldreomsorg Barnomsorg 
Hälsa Omsorg Familjedaghem  
Hälso- Ungdomshem Daghem 
Vård Äldreboende Förskola 
Praktik Ålderdomshem Fritidshem 
Klinik Funktionshindrade Dagis 
Läkare Behandlingshem Barndaghem 
Sjuksköterska Familjebehandlingshem Barnstuga 
Psykolog Familjehem Dagbarnvård 
Psyko- Vårdhem  
Naprapat Sjukhem  
Kiropraktor Servicehus  
Hälsomottagning Korttidshem  
Mottagning Äldrevård  
Sjukgymnast Hemsjukvård  
 Gruppboende  
 Pensionärshem  
 Hem för vård och boende  

En företeelse som visade sig orsaka problem vid urvalet av intervjupersoner 
var att Bolagsverkets näringslivsregister inte innehåller företagarens namn 
eller kontaktuppgifter, såsom adress eller telefonnummer. Ett stort antal 
företag, som vi hittade genom företagens namn med verksamheter inom 
hälso- och sjukvård samt barnomsorg, fanns inte heller i Gula sidorna på 
internet, och de stod inte heller att finna via sökmotorn Google på Internet. 
Urvalet av företagare som har enskild firma har därför blivit begränsat av 
registrets utformning liksom av företagens synlighet på Internet och i 
telefonkatalogen. Detta är inte helt förvånande, eftersom studien undersöker 
en bransch där företagarna inte alltid betraktar sig som företagare. Att vara 
registrerad på Gula sidorna är kostsamt och flertalet företagare visade sig i 
vår studie få sina kunder på annat sätt (se vidare nedan). 

Genomförande av intervjuer 
Företagarna kontaktades via telefon och blev tillfrågade om de ville delta i 
studien. Ett visst bortfall förekom, eftersom vissa personer – i synnerhet 
läkare – inte hade tid, eller inte ville delta i studien av andra skäl. Inter-
vjuerna genomfördes under tidsperioden september 2004 till december 2005, 
av antingen den ena eller den andra av oss författare. Oftast gjordes de på 
företaget, som ibland fanns hemma hos intervjupersonerna. I genomsnitt tog 
intervjuerna en timme att genomföra och vi upplevde generellt att 
informanterna svarade engagerat på våra frågor. Som vägledning för våra 



 14 

intervjuer hade vi en guide med intervjufrågor, som var formulerade med 
utgångspunkt i studiens forskningsfrågor (se Bilaga 2). Vi ställde dock inte 
alltid frågorna i den ordning som de står i guiden och under vissa intervjuer 
hann vi inte heller ställa alla frågor. Intervjuerna spelade vi in med hjälp av 
mp3-spelare och dem har vi sedan transkriberat.10 Vid intervjutillfället 
frågade vi också, av forskningsetiska skäl, företagarna om vi fick använda 
oss av deras och företagets namn, vilket fem av 19 personer inte ville. Vi har 
därför fingerat dessa fem företagares namn och anonymiserat beskriv-
ningarna av deras verksamheter.  

Analysen av de transkriberade intervjuerna har vi gjort genom att läsa och 
tolka det företagarna har svarat på våra intervjufrågor med utgångspunkt i 
studiens teoretiska ramverk. Samtidigt har det teoretiska ramverket 
utvecklats genom analysen av intervjuerna. På så sätt har teorier och 
intervjuanalys befruktat varandra. Vi vill beskriva analysarbetet som att vi 
har ställt analytiska frågor, som är mer detaljerade än forskningsfrågorna, till 
intervjuutsagorna. För att exempelvis besvara forskningsfrågan om hur man 
företagar har vi brutit ner den och ”frågat” utsagorna om vilka personer 
företagaren diskuterade starten av företaget med och vilka personliga nätverk 
som företagaren är involverad i. Dessa svar har vi sedan sökt på olika ställen 
i utsagorna. 

Ibland har vi överraskats av analysens resultat. Exempelvis var ett tydligt 
tema att många företagare har ett socialt företagararv, det vill säga de har 
föräldrar – oftast fäder – som är eller har varit företagare. Det här var ett 
tema som vi inte såg tydligt innan analysen genomfördes, och således inte 
heller när intervjufrågorna formulerades. Analysarbetet har således inneburit 
att vi efter att vi sett ett visst mönster i tematiken sökt teorier som kan 
förklara dessa mönster. 

Några gånger har analysen också inneburit att teorierna delvis 
problematiseras och således kan modifieras utifrån vår studie. Det gäller i 
synnerhet diskussionen om huruvida män eller kvinnor är mer beroende av 
det personliga nätverket för sitt företagande. Johannisson (2005) poängterar 
att kvinnor företagar genom sitt personliga nätverk i högre grad än män (se 
vidare teoriavsnittet), medan vår analys visar att även männen i högsta grad 
är beroende av sin partner för att kunna bedriva företagandet på det sätt som 
de gör. Analysarbetet har också inneburit att vi har analyserat temana efter 
vilken delbransch företagaren verkar i, liksom uppdelat på kvinnor och män, 
för att urskilja om det finns likheter mellan företagare inom samma 
branscher eller av samma genus. Resultaten av studien återspeglar således 
våra tolkningar av intervjuerna, mot bakgrund av diskussionerna kring teori 
och perspektiv. Det har ibland inneburit att vi har dragit andra slutsatser av 
vad företagarna har sagt än de själva har gjort. Ett exempel var när vi ställde 
frågan om huruvida företagarna ingår i något nätverk för sitt företagande. I 
                               
10 Inspelningarna och transkriptionerna förvaras hos författarna. 
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vissa fall har de svarat att det inte gör det, men vi har tolkat deras berättelser 
som att deras företagande sker i och genom ett personligt nätverkande. 

Vi redovisar analysen genom att referera till utsagorna från intervjuerna 
samt genom att citera företagarna. Vi har valt att redigera citaten för att öka 
läsbarheten och tydligheten, exempelvis genom att ta bort småord, 
upprepade ord och utpräglat talspråk. Ord som så, ja och liksom har därmed 
exkluderats, samtidigt som vi har lagt till ord som har saknats för att skapa 
ett flyt i läsningen.  

Vi anser att det har varit en fördel att vara två personer som genomfört 
analysen, eftersom vi delvis sett olika teman och delvis tolkat företagarnas 
utsagor på olika sätt. Dessa olika teman och tolkningar har vi fortlöpande 
diskuterat och analysen har enligt vår mening fördjupats och förbättrats 
genom detta ”dubbelarbete” då två par ögon ser mer än ett par. 
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2. Företagande i samspel med andra 
människor – teoretiska utgångspunkter  

För att förstå företagandet – varför man blir företagare och hur man företagar 
– är det fruktbart att använda ett perspektiv på företagande som en process 
samt ett genusperspektiv på företagande. Det är de perspektiven som vi 
använder i denna studie. Vi har valt att beskriva företagarnas agerande med 
hjälp av verbet ”företaga”, för att betona att företagandet är något som de gör 
fortlöpande i form av en process. Genom att använda det processuella 
perspektivet som undersöker företagandets kollektiva karaktär – som något 
som sker i samspel med andra människor – har vi undvikit att se på före-
tagaren som en manlig individuell, rationell homo oeconomicus, vilket är en 
stereotyp bild som ofta framkommer i traditionell entreprenörskapsforskning 
(Ahl, 2002; Gunnerud Berg, 1997; Hjorth & Johannisson, 1998; Sundin & 
Holmquist, 1989, Holmquist & Sundin, 2002; Pettersson, 2002; Pettersson, 
2004; Sundin, 1988). Vi betraktar alltså företagarna som personer som 
fortgående verkar i samspel med sin omgivning och som påverkas av om-
givande genusstrukturer. 

Genusperspektiv på företagare 
Vem som blir företagare och varför denna person blir företagare är klassiska 
frågor inom forskningen om företagare och entreprenörskap (se t.ex. 
Landström, 1999/2000). Denna teoribildning kännetecknas dock i stor 
utsträckning av ett ”genusblint” eller maskulinistiskt perspektiv som endast 
ser män som företagare, även om de inte betecknas som manliga företagare. 
Forskningen har i hög utsträckning byggt på studier av män, och har inte 
sällan utförts av män (Gunnerud Berg, 1997; Lindgren, 2000). Som en 
konsekvens av att begreppet företagare är maskulint märkt osynliggörs ofta 
kvinnor som är företagare. Osynliggörandet tar sig bland annat uttryck i brist 
på statistik över företagande uppdelad på kvinnor och män, vilket Sundin & 
Holmquist (1989) visar och som nämndes ovan. Det kan också medföra att 
kvinnor, snarare än att betraktas som företagare, ses som medhjälpare och 
stöd i deras makars företag, trots att de arbetar länge och mycket i företagen 
kallas de företagarhustrur (Pettersson, 2002). 
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Osynliggörandet innebär också att kvinnor som är företagare ofta ses som 
någonting nytt (Sundin, 1988). Det stämmer inte, enligt Sundin & Holmquist 
(1989), eftersom kvinnor historiskt sett har varit företagare, exempelvis 
månglerskor och krögerskor och genom att de har ärvt eller drivit sina mäns 
företag. Det är istället det massmediala intresset för kvinnor som är 
företagare som är nytt. Och genom det uppmärksammas kvinnor i branscher 
som uppfattas som kvinnliga, till exempel frisörbranschen, medan kvinnor 
som är företagare i mansdominerade yrken osynliggörs. Men alla kvinnor 
som företagar är inte hårfrisörskor, påpekar Sundin & Holmquist. Kvinnor 
som är företagare tenderar således att beskrivas i enlighet med ett antal 
myter: Kvinnors företagande är nytt, begränsat och återfinns i frisör-
branschen. Men det finns ingen enhetlig företagarkvinna, enligt Sundin & 
Holmquist, eftersom kvinnor precis som män som är företagare präglas av 
mångfald. 

Vi utgår i denna rapport från ett genusperspektiv på företagande. Det 
innebär att vi bland annat är medvetna om att genus skapas i relation till 
företagande, bland annat när det gäller ”kodningen” av begreppet före-
tagare/entreprenör och entreprenörskapsteori, men också genom att kvinnor 
och män är företagare på delvis olika sätt och i olika branscher. I en 
vardaglig förståelse betraktas skillnader mellan män och kvinnor inte sällan 
som något naturligt medfött.11 Genom att utgå från och använda ett genus-
perspektiv hävdar vi istället att villkoren kring att vara kvinna eller man, 
samt föreställningar kring hur kvinnor och män betraktas, är socialt och 
kulturellt skapade (jfr Forsberg, 2000; Gothlin, 1999; Hirdman, 1988; 
Hirdman, 2002; Holmquist, 2002; Kulick, 1987; Sundin, 1997; 2002). 
Därigenom är inte vad som är manligt eller kvinnligt och på vilket sätt 
kvinnor och män lever och handlar naturgivet. Det beror istället på att 
normer, traditionella föreställningar och diskurser om genus anger att 
individer ska vara på ett visst sätt. Parallellt med detta finns också 
maktstrukturer invävda i formandet av genus. Att det generellt sett är 
vanligare att män är företagare än kvinnor förklaras således inte av att de 
biologiskt sett är mer drivna eller lämpade, utan av att beteckningen 
företagare förknippats med egenskaper som ofta föreställs som manliga, 
såsom driftighet, kreativitet, aktivitet och riskvillighet (jfr Ahl, 2002; 
Sundin, 2002). Det förklaras också av att arbetsmarkanden, såsom yrkes- och 
utbildningsval, struktureras av genus. Innehållet i vad som anses vara man-
ligt respektive kvinnligt är i en viss tid och på en viss plats förhållandevis 
givet. Att se genus som kontextuellt präglat innebär därmed att maktrela-
tionerna mellan kvinnor och män, åtminstone i tanken, är möjliga att 
förändra, genom exempelvis åtgärder för jämställdhet. 

                               
11 Se till exempel Bonniers svenska ordbok, som bland annat definierar kön som: ”egenskapen 

att vara hane el. hona, man el. kvinna” (Malmström et al., 1980:1991, s. 298). 
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Hirdman (1988; 2002) har teoretiserat kring hur och varför skillnad 
skapas mellan kvinnor och män. Hon introducerade begreppet genus på bred 
front på 1980-talet bland feministiska forskare i Sverige. Genusbegreppet 
innebär att man fokuserar på det ”sociala könet” framför det biologiska. 
Begreppet genus betonar alltså att kategorierna kvinna och man inte är 
essentiella, biologiskt givna, utan något som skapas socialt och kulturellt. Att 
det finns en variation i vad som anses manligt respektive kvinnligt blir 
tydligt i jämförelser mellan olika platser och tidpunkter. Därmed är det 
möjligt att sluta sig till att det inte är naturen som styr vad som är manligt 
eller kvinnligt. Genus kan således sägas variera rumsligt och historiskt (se 
också Kulick, 1987).  

Det pågår diskussioner inom den feministiska forskningen om hur man 
ska förstå och undersöka skillnaderna mellan kvinnor och män, kvinnligt och 
manligt och vilka begrepp som ska användas för att göra det (se Gothlin, 
1999; Hirdman, 2002). Det råder ingen samstämmighet kring hur frågan ska 
lösas. Å ena sidan hävdar man att begreppet genus skapar förståelse för hur 
skillnad mellan kvinnor och män skapas och hur dessa beteckningar ska 
tolkas. Å andra sidan menar man att detta begrepp inte bidrar till en 
förståelse av vad det innebär för en enskild person att vara kvinna eller man. 
Vi har valt att använda begreppen genus och genusperspektiv, eftersom de 
understryker att det är det ”sociala könet” som är av betydelse för mäns och 
kvinnors delvis olika sätt att företaga.  

I likhet med Sundin (2002) menar vi således, som vi varit inne på ovan, 
att genus – föreställningar om vem som är företagare, vilken typ av 
aktiviteter och handlingar företagande innebär samt hur män respektive 
kvinnor är företagare – skapas och verkar även i företagande och 
entreprenörskap. Genusperspektivet innebär en insikt och utgångspunkt i att 
samhället är präglat av strukturer och föreställningar kring vad som är 
manligt och kvinnligt, och vad kvinnor respektive män bör göra och faktiskt 
gör. En arena där sådana praktiker förekommer är just på arbetsmarknaden. 
Titeln på en skrift från Nutek – Kvinnors företagande format av samhället – 
antyder att kvinnors företagande är format av hur genus skapas i samhället i 
stort. Det är en utgångspunkt för föreliggande studie, men vi vill understryka 
att även mäns företagande är en produkt av samhället. Ett tydligt exempel på 
hur genustillhörigheten styr företagandet är att kvinnors skäl till att driva 
företag ofta sammanfaller med deras önskan om att jobba deltid, samt ett 
större ansvarstagande för hem och barn (Sundin, 2002).  

Företagande en del av den genussegregerade 
arbetsmarknaden 
Kvinnors och mäns företagande är format av samhälleliga genusstrukturer 
och föreställningar om vad en kvinna och man bör eller inte bör göra samt 
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vad som anses vara kvinnligt eller manligt. Företagande bör således studeras 
i relation till arbetsmarknaden och näringslivet i stort, vilket Sundin & 
Holmquist (1989) påpekar i sin pionjärstudie av kvinnors företagande i 
Sverige. Såväl statistik som forskning visar att arbetsmarknaden är 
horisontellt uppdelad mellan män och kvinnor. Det betyder att kvinnor och 
män i stor utsträckning arbetar inom olika branscher, exempelvis domineras 
barn- och äldreomsorg av kvinnor och byggsektorn av män (SCB, 2004; 
Forsberg, 2000; Johansson, 2000). Den horisontella segregationen på 
arbetsmarknaden innebär också att kvinnor arbetar i lika hög utsträckning i 
offentlig som privat sektor, medan män främst arbetar inom den privata 
sektorn. Också vertikalt delas arbetsmarknaden, vilket innebär att ju högre 
upp man kommer i hierarkin bland de anställda, desto större är andelen män. 
Följden blir att män dominerar bland personer i chefsposition. Bland andra 
Wahl (2001) har beskrivit hur organisationer och ledarskap präglas av 
konstruktioner av genus.  

Den horisontella uppdelningen av arbetsmarknaden i stort avspeglas 
också i företagandet. Av de företagande männen finns en tiondel inom 
utbildning, hälso- och sjukvård samt andra tjänster (Tabell 4). Det placerar 
denna sektor på femte plats när det gäller mäns företagande, i en 
sammanställning som Nutek (2003) gjort av sex branscher. Bland kvinnor 
som är företagare är denna bransch istället den största. En tredjedel av de 
företagande kvinnorna är verksamma här. Den sektor där flest män är verk-
samma som företagare är handel, hotell och restaurang, tätt följd av finans- 
och företagstjänster. Inom dessa branscher har dock även kvinnor ett utbrett 
företagande. Det är inom branscherna tillverkning, bygg och transport 
respektive utbildning, hälso- och sjukvård som den horisontella arbets-
delningen avtecknar sig. 

Tabell 4: Den horisontella uppdelningen mellan män och kvinnor som 
är företagare i sex delbranscher, enligt Nutek (2003)  

 
 Män Kvinnor 
1 
 

Handel, hotell, restaurang (28 %) 
 

Utbildning, hälso- och sjukvård samt 
andra tjänster (33 %) 

2 Finans- och företagstjänster (26 %) Handel, hotell, restaurang (30 %) 
3 Byggbranschen (17 %) Finans- och företagstjänster (25 %) 
4 Tillverkning (11 %) Tillverkning (8 %) 
5 Utbildning, hälso- och sjukvård samt 

andra tjänster (10 %) 
Byggbranschen (2 %)  
 

6 Transport och kommunikation (9 %) Transport och kommunikation (2 %) 
Summa 101 %12 100 % 
 

                               
12 Observera att summan blir 101% för män – enligt Nutek (2003). 
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Kvinnors och mäns arbetstider i betalt arbete präglas också av skillnader, 
eftersom kvinnor i högre utsträckning än män arbetar deltid. Kvinnornas 
deltidsarbete förklaras av att de tar större ansvar för hem och barn – det 
obetalda arbetet – än män (SCB, 2004). Hur mycket kvinnor förvärvsarbetar 
påverkas, enligt SCB, av hur många barn de har och vilken ålder barnen har. 
Mäns förvärvsarbete varierar däremot inte alls på grund av att de har barn. 
Oberoende av barnens ålder och antal befinner sig männens arbetsgrad på 
samma nivå, kring 95 procent av heltid.  

På liknande sätt påpekar Sundin & Holmquist (1989) att kvinnors 
företagande präglas av en anpassning till familjesituationen. Om kvinnor har 
familj så anpassar de ofta sina arbetstider efter det. Mer aktuella siffror 
bekräftar också det påståendet. Två tredjedelar (67 %) av de kvinnor som är 
företagare arbetar mindre än fyrtio timmar i veckan (Regeringskansliet, 
2001). Därmed arbetar kvinnor som är företagare färre timmar än kvinnor 
som är anställda. Bland de företagande kvinnorna arbetar nära hälften (48 %) 
under 40 timmar i veckan.  

Kvinnors och mäns företagande liknar varandra 
Samtidigt som företagandet präglas av den genusuppdelade arbetsmarknaden 
och det därmed sammanhängande ansvaret för hem och barn finns det 
anledning att inte överbetona skillnader mellan män och kvinnors 
företagande. Ahl (2002) visar att det ofta förekommer en överdrift av 
skillnaderna mellan mäns och kvinnors företagande, i traditionella studier av 
entreprenörer. Hon menar att man på det sättet ”gör ett berg av en 
mullvadshög”. Regeringskansliet (2001) visar också exempelvis att skälen 
för att starta företag inte skiljer sig nämnvärt mellan kvinnor och män, utan 
det främsta motivet för både kvinnor och män är att de vill realisera sina 
idéer. Därefter kommer skälet att arbeta för sig själv och vara sin egen. Det 
är dock endast kvinnor som anger som anledning till att starta företag 
möjligheter att kombinera arbete och familj. Män anger i något högre 
utsträckning än kvinnor att huvudargumentet till att de startar företag är att 
de vill tjäna pengar; det handlar om 17 procent bland männen och 10 procent 
bland kvinnorna. När det gäller ålder är kvinnor aningen äldre än män när de 
startar företag.  

Som vi visade ovan (Tabell 4) är den horisontella arbetsdelningen mellan 
män och kvinnor inte fullständigt åtskild, men män dominerar exempelvis 
helt byggbranschen medan kvinnor företagar inom den bransch som 
Regeringskansliet (2001) betecknas som personlig service, vilken inkluderar 
barn- och äldreomsorg. Samtidigt har forskningen pekat på att kvinnor och 
män är lika inom samma bransch, när det gäller exempelvis motiv till starten 
av företag och tillväxtambitioner (Sundin & Holmquist, 1989; Holmquist & 
Sundin, 2002).  
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Entreprenören som skapare av nya kombinationer 
En klassisk definition av entreprenörskap kommer från Schumpeter 
(1934/1959). Enligt honom utgör entreprenörskap det mest centrala elemen-
tet för att skapa ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur inbegriper utförandet av 
nya kombinationer (eng. the carrying out of new combinations). Dessa nya 
kombinationer kan bestå av introduktionen av en ny vara eller produktions-
metod, öppnandet av en ny marknad eller nya organisationsformer. Det som 
betraktas som entreprenöriellt är således inte enbart nya varor eller uppfin-
ningar; snarare kan det vara existerande varor, tekniker och institutioner som 
används på ett nydanande sätt. Den person som utför den nyskapande 
verksamheten betraktas som entreprenör. 

Enligt Schumpeters definition är en person endast entreprenör under tiden 
som denna faktiskt iscensätter nya kombinationer, där just handlandet, 
utförandet av nya kombinationer, framhålls. För Schumpeter var det därför 
viktigt att betona att entreprenören inte automatiskt inkluderar företags-
ledaren – ”kapitalisten” – om det inte är denna person som har utfört 
förändringen. Dock betonar Schumpeter entreprenörens individuella egen-
skaper som avgörande för att förändringen kommer tillstånd. Medan 
Schumpeter alltså fokuserar på individen, menar vi att det snarare är 
intressant att titta närmare på några författare som betraktar entreprenörskap 
som en process som sker i samspel mellan företagaren och andra människor, 
vilket vi diskuterar nedan. 

Gunnerud Berg & Foss (2002) för en intressant och vidareutvecklande 
diskussion kring Schumpeters syn på entreprenören. De menar att det är 
problematiskt att i empiriska studier skilja mellan entreprenören och 
företagsledaren. Det är också svårt att exakt peka ut vad som är nyskapande i 
företagandet och när entreprenören övergår till att leda verksamheten. De 
pekar på att en företagares idé kan betraktas som innovativ så länge 
företagaren uppfattar den som ny, även om omgivningen betraktar den som 
en imitation. Det är således svårt för forskare att säga huruvida företagaren 
är innovativ eller inte, och entreprenör eller ledare. I praktiken är företagaren 
ofta entreprenör och ledare på samma gång. Därigenom blir det också svårt 
att, som Schumpeter, dra en gräns mellan när entreprenörskapet upphör och 
övergår till att bli en konvention. Gunnerud Berg & Foss menar att allt 
företagande representerar något nytt: ”i det minste ved at entreprenören har 
sin egen spesielle kombinasjon av ressurser som nödvendigvis er noe 
annerledes enn en annen entreprenörs, selv om de etablerer samme typer 
virksomhet” (Gunnerud Berg & Foss, 2002, s. 18). Som en konsekvens av 
detta blir det viktigt att undersöka hur företagarna själva upplever sitt 
företagande.  

Johannisson (2005) anser att såväl helt nya idéer, som nya kombinationer 
av existerande idéer som samordnas och vinner insteg i samhället kan 
betraktas som entreprenöriella. Så långt syns likheter med Schumpeters 
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definition, men Johannisson går längre och uttrycker att nydanandet måste 
ses i förhållande till entreprenörens bakgrund och sammanhang. Ett exempel 
på nyskapande kan därför vara att avbryta en karriär för att starta ett företag, 
även om verksamheten i sig inte är ny. Johannisson pekar på att källan till 
entreprenörskap är det som vi på svenska vanligtvis kallar företagsamhet – 
att på eget initiativ anta utmaningen att förverkliga en idé, forma en vision 
och verka för att realisera den. Han menar också att varje person som tar 
initiativ till och förverkligar ett (affärs-)projekt är entreprenöriell: ”om han 
så bara bidrar till att underhålla eller förstärka sina egna existensvillkor” 
(Johannisson, 2005, s. 29).  

Enligt Johannisson är entreprenörskap inte en särskild egenskap som 
återfinns hos vissa personer, utan en del av den kreativitet som finns hos 
varje individ. Att starta ett företag och därmed uppmuntra den entre-
prenöriella sidan, innebär att personen skapar sig ett nytt sammanhang och 
därmed en ny identitet. Att inleda en ny verksamhet är att byta kontext och 
därmed etableras relationer till nya individer och sammanhang. På det sättet 
gör entreprenören en slags personlig resa. Entreprenörer kan således drivas 
av viljan att skapa någonting nytt och uppleva sig själv i en ny situation: 
”[Entreprenörskapet] hjälpte dem att laga sprickor i den egna identiteten, att 
uppdatera och harmonisera sina personliga biografier” (Johannisson, 2005, s. 
299).  

En fråga som vi ställer oss i sammanhanget är om entreprenören själv 
identifierar sig med att vara entreprenör/företagare, samt hur det omgivande 
samhällets syn på individen ser ut. Den definition som ges av samhälle och 
forskning av begreppen entreprenör och företagare, om de anknyts till vissa 
branscher och till män snarare än kvinnor, påverkar också företagarens själv-
bild och status i samhället. Detta är också en intressant fråga som vi kommer 
att diskutera när det gäller de företagare som vi har intervjuat. 

Ett vidgat perspektiv på entreprenörskap, som vi eftersträvar i 
föreliggande studie, innebär således att människor som inte vanligtvis 
betraktar sig som entreprenörer kan inkluderas i begreppet. Steayert & Katz 
(2004) menar att bara ett fåtal grupper av företagare identifierar sig med de 
stereotypa bilder av entreprenörskap som florerar och lyfter särskilt fram 
kvinnor som är företagare som exempel på det. Med ett nytt perspektiv på 
entreprenörskap kan de här grupperna omvärdera sina dagliga aktiviteter och 
kalla sig entreprenörer:  

This cultural conception of entrepreneurship might also imply that some non-
traditional groups of entrepreneurship, who are not ’comfortable’ with the 
label entrepreneurial (such as women), feel less estranged by being described 
as such and might come to re-evaluate their daily activities (Steayert & Katz, 
2004, p. 192).  
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Företagande som process i samspel med andra 
Många företagare startar och driver företag i samspel med andra människor. 
Det innebär ett vidgat perspektiv på företagande och entreprenörskap och inte 
endast, som exempelvis Schumpeter, betrakta företagaren som en enskild 
individ som företagar på egen hand. Vissa sammanhang utgör en viktig 
utgångspunkt för företagandet, exempelvis olika former av nätverk samt rela-
tionen till familjen. I linje med det resonemanget menar Hjorth & Johannisson 
(1998) att forskning om entreprenörskap bör fokusera på hur entreprenörer 
handlar och utformar sitt arbete, samt hur entreprenöriella processer utvecklas. 
Utifrån ett sådant synsätt undviker man en syn på entreprenörskap som drastiska 
eller tekniska förändringar och på entreprenörer som självständiga, indivi-
duella hjältar. Att försöka peka ut vilka egenskaper en företagare besitter, eller 
om denne har någon speciell psykologisk profil, är således inte meningsfullt, 
menar Hjorth & Johannisson. Företagandet ses därmed inte som resultatet av 
rationella, ekonomiska överväganden utan snarare som en process.  

Entreprenörskap innebär enligt Hjorth & Johannisson: ”människors kreativa 
dialog, handlingskraft och passion som de viktigaste drivkrafterna i ekonomisk 
utveckling” (1998, s. 88) och är något som ständigt pågår. Det formuleras som: 
”det fortlöpande skapandet av meningsfull förnyelse” (Hjorth & Johannisson, 
1998, s. 89). Hjorth & Johannisson skiljer i sin diskussion mellan entreprenör-
skap och förvaltning (eng. managerialism). Förvaltningsbilden av en företagare är 
entreprenörskapets motsats och innebär en rationellt handlande homo 
oeconomicus, med ekonomisk vinst som huvudsaklig drivkraft i företagandet.  

Entreprenörskapet är en del av varje individs kreativa skapande och en del 
av individens identitet enligt Johannisson (2005), som vi nämnde ovan. På 
det viset går entreprenörskapet längre än bara till själva företagandet på en 
marknad av varor och tjänster. I själva verket är det en del av allt mänskligt 
liv, vilket tydligt kan liknas vid barns lek och aktivitet enligt Johannisson, 
som därmed beskriver entreprenörskap som nyfiket och lekfullt. Som sådant 
kan företagsamhet och entreprenörskap betraktas som synonyma begrepp, 
vilket vi också gör i denna studie. Även Steyaert & Katz förespråkar ett 
betraktelsesätt där entreprenörskap ses som något vardagligt och allestädes 
närvarande. Det innebär enligt Steyaert & Katz:  

to move from the narrow view of the entrepreneur as a speciality – a special 
person, or competency or situation in space and time – and consider 
entrepreneurship in terms of a type of action that can occur nearly anywhere, 
at nearly anytime by anyone (Steyaert & Katz, 2003, s. 190).  

Perspektivet på entreprenörskap vidgas således till att omfatta socio-
kulturella, lingvistiska och politiska aspekter som förklaringar till entre-
prenörskap. Det finns många exempel på handlingar som kan sägas innefatta 
entreprenörskap, enligt författarna. Några exempel är: 
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• strävan efter det nya, bättre och innovativa 
• identifikationen av möjligheter på marknaden 
• strävan efter nytta eller förbättring av situationen 
• ett utbyte med andra, som en bas för de ovanstående bestånds 

delarna (Steyaert & Katz, 2003, s. 191). 

Detta innebär ett brett perspektiv på entreprenörskap, som finns och skapas: 
”across multiple sectors, domains and spaces […] more widespread and 
ubiquitous” (Steyaert & Katz, 2004, p. 193). Det finns således myriader av 
finkorniga entreprenöriella samspel i de flesta samhällen, enligt författarna. 
Företagande kan alltså ses som något vardagligt; ett perspketiv som innebär 
en rörelse bort från det individuella till något som kan ske på en mer 
offentlig arena: ”It becomes obvious then that entrepreneurship is far less a 
private activity than an everyday tactic on the public scene” (Steyaert & 
Katz, 2003, s. 192). Företagande som något vardagligt och allestädes 
närvarande och som sker i samspel med andra människor är ett intressant 
resonemang för vår studie. Hjorth & Johannisson (1998) använder på ett 
liknande sätt begreppet organiserande kontext. Det innebär att entre-
prenörernas personliga nätverk, som ofta är lokalt förankrade, bildar ett 
viktigt sammanhang för entreprenörskapet. Det beskrivs som ”ett kraftfält 
varigenom den medskapande individen kan realisera sina intentioner och 
ambitioner” (Hjorth & Johannisson, 1998, s. 97). 

Det personliga nätverket som kreativ organisering 
Johannisson (2005) betraktar entreprenörskap som en kreativ organisering 
av personliga kontakter. Entreprenörskap ses alltså som en kollektiv process, 
som kontinuerligt växer fram och förankras i samspel med andra människor 
över tid. Nätverkandet, den ständigt pågående processen av skapandet av 
relationer, blir på så vis en avgörande beståndsdel i entreprenörskapet.  

Johannisson tecknar en bild av processen där entreprenörens karriär ses 
som sammanbundna affärsprojekt som förenas genom det personliga 
nätverket. Processen inleds med att företagaren prövar sina tankar och idéer 
på sina närmaste sociala kontakter och försäkrar sig också om stöd därifrån. 
På det sättet blir företagandet ett återbruk och en förädling av erfarenheter 
och befintliga sociala relationer och kontakter. Johannisson skriver att:  

Genom att bruka det engagemang och det förtroende som det personliga 
kontaktnätet rymmer kan alltså den som är i färd med att sjösätta ett 
affärsprojekt utan särskilda uppoffringar skaffa sig nödvändiga resurser för 
att materialisera sina idéer (Johannisson, 2005, s. 57).  

På ett konkret plan kan således relationer till familj och vänner ge oumbärligt 
stöd i företagandet (jfr Johannisson, 1995). Eftersom företagandet och 
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relationerna till andra blir en del av den egna identiteten kommer också 
gränsen mellan privatliv och företagande att suddas ut, menar Johannisson. 

När projektet sedan drivs, och kanske rutiniseras, föds nya idéer genom 
att nya kontakter och relationer etableras. Samtidigt kan också nya projekt ta 
form. Genom att ursprungsprojektet etableras på marknaden genereras nya 
sociala kontakter och samarbetspartners, vilket ökar förutsättningarna för att 
realisera de nya tankarna. På det sättet driver entreprenören sin verksamhet 
vidare i en entreprenöriell karriär. Poängen som Johannisson betonar med 
detta synsätt är att det är det personliga nätverkandet som ger den 
entreprenöriella karriären sammanhang, inte medvetna affärsstrategier. 

Den entreprenöriella processen innebär att det personliga nätverket ändrar 
karaktär över tid, så att exempelvis branschmässiga nätverk sammanfogas 
med de tidigare nätverken baserade på familj och vänner. Ett företagande 
baserat på samspel med omgivningen har flera betydelser för entreprenören 
och utgör ett personligt kapital för företagaren enligt Johannisson. Dels 
möjliggör det för entreprenören att organisera sin verksamhet på ett praktiskt 
och tillfredsställande sätt. Inom nätverket kan man ha ett ordnat utbyte av 
varor och tjänster, man kan dela lokaler och ha utbyte av kunskaper med 
andra. Dels kan nätverk också vara socialt stimulerande. Genom att vara 
baserat på informella kontakter sammantvinnar det personliga nätverket 
social och affärsmässig hänsyn. Det ger stöd och trygghet, vilket är en viktig 
förklaring till varför det personliga nätverket är viktigt vid företagsstarten. 

Johannisson anser att nätverk baserade på familj och vänner är särskilt 
viktiga för kvinnor som är företagare. Enligt honom borde också kvinnor vara 
mer benägna att förena företagarrollen med andra ”livsroller”, exempelvis 
familjerollen (Johannisson, 1995). Vad han grundar dessa tankar på är oklart. 
Att särskilda former av nätverk är viktigare för kvinnor än för män är ett 
intressant påstående, men huruvida det stämmer för företagare i vård- och 
omsorgsbranschen är en fråga som vi återkommer till. Som vi diskuterat 
ovan finns det även andra aspekter av företagandeprocessen som är färgad av 
genus, exempelvis ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor i hemmet, 
som leder till att kvinnor arbetar deltid. Att, som Johannisson (2005), be-
trakta entreprenörskapet som en vardaglig process, där entreprenörskapet 
förenar den privata sfären med affärsverksamhet, bör också få intressanta 
konsekvenser betraktat ur ett genusperspektiv. Frågan är om det vardagliga 
entreprenörskapet tar sig olika uttryck för kvinnor och män som är företagare.  

Innan vi fördjupar oss i varför och hur kvinnor och män företagar i vård- 
och omsorgsbranschen redovisar vi i nästa kapitel vilka tidigare studier som 
har bedrivits inom området. Därefter följer en kvantitativ delstudie, som 
presenterar vilket rumsligt sammanhang som tycks bidra till att människor 
startar och driver företag i denna bransch. Vi ger en statistisk överblick över 
vård- och omsorgsbranschen med avseende på dess fördelning när det gäller 
aspekterna genus, län, företagsform och delbransch. 
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3. Tidigare studier av vård- och 
omsorgsföretagare  

Det finns all anledning att studera både kvinnors och mäns företagande i 
vård- och omsorgssektorn. Ett skäl till det är att endast ett fåtal studier har 
gjorts som behandlar företagare som är kvinnor, vilka är den starkast 
representerade gruppen inom hälso- och sjukvårdsbranschen (Nutek, 2003). I 
en artikel pekar också fyra amerikanska forskare på bristen av studier om 
entreprenörskap inom vård- och omsorgsbranschen (eng. health care) (Asoh 
et al., 2005). I detta avsnitt redogör vi, som en bakgrund till vår studie, för de 
tidigare studier som vi funnit om vård- och omsorgsföretagande. Vi tar också 
upp ett par studier som angriper temat från perspektivet att vissa människor 
inte vill starta företag inom denna bransch, trots att de stimuleras att göra 
det. Vi kan konstatera att de tidigare studier som finns av företagare i vård- 
och omsorgsbranschen i Sverige främst har studerat kvinnor som är 
företagare. De har också i stor utsträckning varit av kvalitativ karaktär. Det 
finns således ett behov av studier som även tittar på dessa företagare 
kvantitativt och på män som är företagare inom denna bransch, vilket vi gör i 
föreliggande studie. 

Motiv bakom att starta företag i vård- och 
omsorgsbranschen 
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) (2004) undersöker i en rapport 
intresset bland kvinnor och män för att starta företag. De pekar på att 22 
procent av kvinnorna och 35 procent av männen är intresserade av det. 
Intresset skiljer sig enligt TCO åt mellan olika sektorer på arbetsmarknaden. 
Bland de landstingsanställda är intresset lägst och bland de privatanställda 
högst. På frågan om personerna i undersökningen är intresserade av att starta 
eller driva eget företag svarade 14 procent av de landstingsanställda ja. 
Tyvärr är dessa svar inte uppdelade på kvinnor respektive män, vilket hade 
varit intressant med tanke på den genussegregerade arbetsmarknaden. 
Motsvarande siffror är 22 procent bland de anställda i kommunal sektor, 25 
procent i statlig sektor och 37 procent i privat sektor. De motiv man anför 
som har störst betydelse för detta intresse är större inflytande över den egna 
arbetssituationen, få förverkliga dina idéer och få arbeta med det du vill  
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– över 80 procent bland kvinnorna respektive männen anför dessa argument. 
Det är färre – totalt 24 procent – som anser att dålig arbetsmarknad som 
anställd påverkar intresset för att starta företag. 

Det förekommer olika motiv bland de tretton vård- och omsorgsföretagare 
i Värmland (i något fall en chef) som Cantzler (2000) har intervjuat i en 
studie. Bland annat anger man motiv såsom: ge en så god vård som möjligt, 
göra affärer, förvalta skattemedel på bästa sätt, få bestämma själv, liksom 
motivet att man från början varit en grupp som arbetat tillsammans på en 
tidigare arbetsplats och som gärna ville göra något tillsammans i form av ett 
kooperativ.  

Företagare – tack vare privatisering? 
Sundin (1997) har studerat privatiseringar i den kommunala sektorn i 
Linköpings kommun. Hon visar bland annat att politikernas förväntningar 
om att det fanns en önskan om att starta företag hos kvinnor, bland de 
kommunalt anställda i kommunen, inte stämde. Totalt sett är antalet företag 
som startats, sedan man infört en så kallad beställar-utförarmodell (BUM) i 
kommunen under början av 1990-talet, litet enligt Sundin. Förhoppningen 
om att det fanns en önskan hos kommunens anställda att starta företag, 
infriades således inte, trots stimulans och en starta-eget kurs och införandet 
av BUM. Studien visar att det var inom äldreomsorgen (inklusive hemtjänst, 
omsorg om handikappade och psykiskt sjuka) som det största intresset fanns 
från så kallade alternativa utförare. Intresset var mindre bland anställda i 
barnomsorg och städning, delsektorer som hon också undersökte. En 
förklaring till varför många inte startar företag, trots uppmuntran, är enligt 
Sundin att ”företagande inte appellerar till de professionella kriterier som 
finns bland de yrkesutövare som dominerar de valda sektorerna” (Sundin, 
1997, s. 359). Sundin menar att hennes huvudresultat är att män har stärkt 
sin ställning inom kommunens kvinnodominerade ansvarsområde, eftersom 
män kommer in som ägare eller ledare och de har med sig entreprenöriella 
drivkrafter som enligt henne står i motsättning till omsorgstänkande.  

Företagare med en kund 
Cantzler (2000) anser att situationen för företagare i vård- och omsorg är 
annorlunda jämfört med ”vanliga” företagare. Vård- och omsorgsföretagare 
har ibland endast en kund, i form av en kommun, ett landsting eller en 
försäkringskassa. Finansieringen av dessa kunders köp är också offentligt 
finansierade och ofta är det svårt för företagarna att få privat betalande 
kunder, hävdar Cantzler utifrån de företagare som hon har studerat. Ibland är 
kommuner eller landsting också dessa företagares största konkurrenter, efter-
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som de konkurrerar om att sälja liknande tjänster, på samma marknad. Den 
största kunden kan således på samma gång vara den största konkurrenten och 
samtidigt är denna kund och konkurrent finansiär av företagarens verk-
samhet. Cantzlers studie pekar på att kommuners och landstings politiska 
beslut, liksom försäkringskassors beslut, om huruvida det ska eller inte ska 
finnas möjligheter att bedriva vård- och omsorgsverksamheter på 
entreprenad är av betydelse för företagarna i branschen. 

Alla kommuner, landsting och försäkringskassor fattar inte långsiktiga 
beslut om huruvida man ska lägga verksamhet på entreprenad, det vill säga 
köpa tjänster från företagare inom branschen. Det finns därför, enligt 
Cantzler, en risk för att det uppstår ”dragspelseffekter”, där efterfrågan 
ibland är stor och ibland är liten, som påverkar företagare i vård- och 
omsorgssektorn negativt. Det gäller särskilt små företag med begränsade 
marknader (samt eventuellt endast en tjänst till försäljning). Att vara 
beroende av kunderna kommun, landsting och försäkringskassor kan också 
leda till problem, om företagarna inte får avtal med dem på mer än några 
månader åt gången.  

Dareblom (2005) pekar på att beslut från kommunen kan vara avgörande 
för möjligheten att bli vård- och omsorgsföretagare. Hon har studerat en 
grupp kvinnor som går en starta-eget kurs, dels för anställda i den offentliga 
sektorn, dels för arbetslösa som tidigare har varit anställda inom offentliga 
sektorn. Syftet med kursen, som drivs av arbetsförmedlingen, har bland 
annat varit att erbjuda kvinnor en möjlighet att skapa ett eget sysselsättnings-
alternativ, enligt Dareblom. Men eftersom kommunen har valt att inte anlita 
privata företag inom vård- och omsorg kan inte de kvinnor som har tankar på 
företagande inom den branschen realisera sina idéer. Kvinnorna upplever 
enligt Dareblom följaktligen ett motstånd från kommunen mot sina 
företagsidéer för vård- eller omsorgsföretag. En annan intressant aspekt som 
Dareblom pekar på är att flera av kvinnorna, som hon har intervjuat, tydligt 
anpassar sitt företagande till sin familjesituation, vilket beror på och hänger 
samman med att kvinnors arbete i stort anpassas efter hem- och familje-
situation. Denna aspekt resonerar vi mer utförligt kring i nästa kapitel.  

Gustavsson & Rönnquist (2004) intervjuar i en undersökning – med syfte 
att studera kvinnors företagande i allmänhet – tolv kvinnor och män i en 
kvinnodominerad bransch: hälso- och sjukvårdsbranschen respektive den 
mansdominerade branschen tekniska konsulter. De skriver inte mycket om 
just vård- och omsorgsföretagarna som sådana, utan jämför snarare kvinnor 
och män som företagare i allmänhet, samt etablerade och nystartade företag. 
De konstaterar dock, när det gäller en av hälso- och sjukvårdsföretagarna, att 
denne har haft svårt att få ett så kallat vårdavtal med landstinget, vilket 
bekräftar resultaten i Cantzlers (2000) och Darebloms (2005) studier.  
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Kunskaper om vård snarare än företagande  
Tillmar (2004) intervjuar ett tjugotal företagare, kommunala tjänstemän, 
politiker och fackliga representanter i en studie med syfte att belysa villkoren 
för lokalt småföretagande i främst kommunalt finansierad vård och omsorg, 
med fokus på kvinnors företagande i Norrköpings kommun. Ur hennes 
intervjuer med företagarna (tre stycken, plus ”kompletterande information” 
från ytterligare en handfull företagare) kommer det fram tänkvärda aspekter.  

En intressant sida som Tillmar lyfter fram är att den grupp sjuksköterskor 
som hon intervjuar säger att de hade kunskaper i vård snarare än i 
företagande när de startade sitt företag. Kvinnorna menar att bland det 
svåraste med att starta företaget var att känna till och hantera lagar och 
paragrafer samt att man måste få det att gå ihop ekonomiskt. Kvinnorna 
framhåller enligt Tillmar att de låtit det kapital som skapats i företaget gå 
tillbaka till satsningar på personal. (De använder inte ordet vinst.) En annan 
företagare som Tillmar intervjuat är anställd som verksamhetsledare i en 
ideell förening där funktionshindrade yngre personer arbetar och hon pekar 
på att den kortsiktiga kommunala finansieringen är problematisk, vilket 
stämmer överens med Cantzlers (2000) diskussion.  

En annan intressant aspekt som framkommer i Tillmars studie är att ett 
par av företagarna har upplevt negativa attityder gentemot sig från 
omgivningen. En företagare menar att den negativa inställningen mot att hon 
är en egen företagare beror på att hon anses driva företaget för att erhålla 
vinst. En annan företagare, som försöker starta ett så kallat hem för Vård och 
Boende har mött negativa attityder från personer som tror att det är en 
lukrativ verksamhet, vilken man tjänar mycket pengar på, men det är inte 
fallet menar företagaren. Hon upplever sig också mötas av en negativ 
inställning från kommun och länsstyrelse.  

Entreprenörskap, innovation och hälsoföretagande  
i USA 
Asoh et al. (2005) argumenterar för att det behövs en modell för att förstå 
benägenheten att starta och driva företag inom vård- och omsorgsbranschen. 
De utformar en modell, utifrån en diskussion av tidigare studier av 
branschen och entreprenörskap mer generellt. Denna modell är enligt vår 
mening inte särskilt fruktbar, eftersom den utgår från en psykologisk teori, 
vilket det enligt vissa kritiker finns en risk med (se t.ex. Hjorth & 
Johannisson, 1998; Holmquist & Sundin, 2002). Den är dessutom detaljerad 
och kan tolkas som deterministisk.  

Asoh et al. redogör för en del tänkvärda saker. Som författarna också 
påpekar måste dock läsaren ha i minnet att denna studie berör förhållanden i 
USA, där stora delar av vård och omsorg drivs av företag och finansieras 
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helt av kunden. För det första understryker Asoh et al. att det i studier av 
företagare är intressant att utgå från frågor om hur, när och med vilka 
resurser man blir företagare. Det är frågor som vi också utgår från i vår 
studie. Asoh et al. pekar intressant nog på att företagare i vård- och omsorgs-
branschen är benägna att vara entreprenöriella, innovativa och intresserade 
av att utveckla sina företag. De skriver bland annat:  

Entrepreneurial activity is about creating change and innovation and can be 
attained via multiple paths. In the health care industry, entrepreneurial 
activities should be considered along a spectrum of innovation, ranging from 
incremental innovation on one end to revolutionary innovation on the other 
end (Asoh, et al., 2005, s. 215).  

De exemplifierar med att sjuksköterskor genom sitt holistiska synsätt – som 
vårdar hela patienten, snarare än behandlar enstaka sjukdomar – kan se 
möjligheter till innovationer. Författarna pekar också ut ett antal områden 
som ett slags entreprenöriella fönster, öppna för innovationer inom vård- 
och hälsobranschen, bland andra: nya medicinska och biotekniska kun-
skaper, kunder med ökad kunskap och krav på tjänster och alternativa 
möjligheter, nya marknads- och organisationsstrukturer inom branschen som 
helhet, åldrande befolkning samt förbättringar av vårdprocessen tack vare 
teknik och nya organisationssätt.  

Varför vill man inte bli vård- och omsorgsföretagare?  
Friberg (1995) närmar sig frågan om företagande i vård och omsorg från 
perspektivet av dem som inte vill eller värjer sig mot att starta eget, trots 
vissa påtryckningar från kommunens sida. Hon har studerat daghems-
föreståndare i Malmö och kommer fram till att dessa, liksom personal och 
föräldrar, inte var så intresserade av privatisering som den borgerliga 
majoriteten i kommunen föreställt sig. Daghemsföreståndarna såg inte vitsen 
med att starta företag och de frågade sig enligt Friberg vad de skulle vinna 
på att själva eller kooperativt driva daghemmen. De menade att det var 
alltför osäkert att vara företagare eller anställd av ett dylikt företag. Trots det 
var de enligt Friberg ansvarstagande, engagerade, flexibla, hade en helhets-
syn och omsorg om detaljer samt kunnande i branschen. De fungerade därför 
i stort som småföretagare, men inom kommunen, och de hade inte någon 
erfarenhet av att göra affärer eller gå med vinst. Föreståndarna hade en 
identitet grundad i förskollärarprofessionen parad med lönearbetslivsformen, 
enligt Friberg. Men hon påpekar också att om alternativet till att ta över 
daghemmen i privat regi hade varit att bli arbetslös hade situationen förmod-
ligen varit en annan. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de tidigare studier av vård- och 
omsorgsföretagare som genomförts i hög utsträckning har undersökt kvinnor. 
Men det finns intressanta resultat från dem, vilka vi kommer att knyta an till 
i vår intervjuundersökning. De tidigare studierna har som tidigare nämnts 
huvudsakligen varit kvalitativa och inte gett en statistisk överblick av denna 
bransch – exempelvis om kvinnor eller män dominerar till antalet, var dessa 
företag finns, eller vilken form av företag som företagarna driver. I nästa 
kapitel presenterar vi den kvantitativa undersökningen, som vi har gjort för 
att besvara dessa frågor.  
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4. Vård- och omsorgsföretagare – en 
statistisk överblick  

Att starta företag inom vård- och omsorgsbranschen blir allt vanligare (SOU, 
2001:52). För att ge en fingervisning om omfattningen av den privat drivna 
vården och omsorgen hänvisar vi inledningsvis, före vår egen statistiska 
sammanställning över företagare, till beräkningar från SCB och Sveriges 
kommuner och landsting. 

Siffror för år 2004 visar att av de kommunala verksamheterna i Sverige 
drevs i genomsnitt 10 procent av föreningar och övriga företag. Andelen 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg driven av föreningar och företag 
var 13 procent. Andelen vård och omsorg om äldre och funktionshindrade 
som drevs av föreningar och företag var 1 procent samt individ och 
familjeomsorg 7 procent. Vidare drevs 10 procent inom utbildning och 6 
procent inom infrastruktur, skydd m.m. av föreningar och företag (SCB och 
Sveriges kommuner och landsting, 2005).  

Den genomsnittliga andelen av landstingets hälso- och sjukvård exkl. 
tandvård som drevs av privata företag/vårdgivare var 9,8 procent, under år 
2004 i Sverige. Andelen tandvård som drevs av privata företag var 12 
procent (Sveriges kommuner och landsting, 2005).  

Einevik-Bäckstrand (2001) diskuterar ökningen av företagande inom 
vård- och omsorg och hon menar att den var tydlig under 1990-talet. Ett 
exempel hon ger är att andelen entreprenörer inom vård och omsorg för äldre 
och handikappade ökade från 4,1 procent 1995 till 8,3 procent år 1999. 
Högst andel privat driven vård redovisas för delbranschen laboratorier, 
blodcentraler, tandhygienister m.m. (69,6 % 1999) samt för tandläkare (43,3 
% 1999). Den lägsta andelen företagardriven vård fanns inom kategorin 
sluten sjukvård som har ökat från 2,5 procent 1991 till 4,5 procent 1999. 

För att överblicka vem som är företagare inom vård- och omsorgs-
branschen samt vilket rumsligt sammanhang som tycks bidra till att personer 
startar och driver sådana företag, har vi granskat och bearbetat ett statistiskt 
material och skapat en översikt över företagarna i Sverige baserat på 
uppgifter från 2001. En sådan översikt bidrar med ny kunskap om vård- och 
omsorgsbranschen, som oss veterligen ännu inte har undersökts på detta 
överblickande sätt.  
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Företagande kvinnor och män inom vård och omsorg 
Vård och omsorg är en bransch där kvinnor som är företagare utgör en högre 
andel än män. Vår sammanställning (Tabell 5) visar att drygt två tredjedelar 
av företagarna är kvinnor. Det kan jämföras med att kvinnorna generellt sett 
i Sverige utgör en fjärdedel av alla företagare och en tredjedel bland ny-
företagarna (Nutek, 2003).  

Fördelningen mellan kvinnor och män som är företagare kan kopplas till 
arbetsmarknadens genusuppdelning, som vi diskuterade ovan. Den traditio-
nella uppdelningen i vilka sektorer av ekonomin som män respektive 
kvinnor arbetar inom ger således utslag även bland dessa företagare. En 
förklaring till att kvinnornas andel är högre inom vård- och omsorgssektorn 
ligger således förmodligen i att val av utbildning och yrken påverkas av 
genustillhörigheten. En annan trolig förklaring är att eftersom kvinnorna är 
fler i offentlig sektor finns det fler kvinnor som besitter de kunskaper och 
erfarenheter som behövs för att driva företag inom vård och omsorg.  

Tabell 5. Kvinnor och män som är företagare i vård och omsorg  
(SNI 85) efter företagsform. Hela riket 2001. 

 

 

Enskild firma 
 
 

Andel 
(%) 

 

Företagare i eget 
Aktiebolag 

 

Andel 
(%) 

 

Totalt antal 
 
 

Andel 
(%) 

 
Män  1187 18,0 893 13,6 2080 31,6 

Kvinnor 3707 56,3 798 12,1 4505 68,4 
Totalt 4894 74,3 1691 25,7 6585 100,0 

Sammanställningen visar även stora skillnader beträffande företagarnas 
företagsform. Hela tre fjärdedelar av företagarna inom vård och omsorg i 
Sverige är enskilda företagare och således bara en fjärdedel företagare i eget 
AB. Enligt tabellen kan vi utläsa att över hälften av det totala antalet 
företagare inom vård och omsorg är kvinnor i enskilda firmor.13 När männen 
och kvinnorna granskas för sig framkommer det att en större andel 
företagare inbördes bland kvinnorna driver enskild firma. Hela 80 procent av 
kvinnorna har valt denna företagsform. Bland männen hade däremot dryga 
40 procent valt att driva aktiebolag. Men bland både män och kvinnor är det 
vanligast att ha enskild firma.  

De låga andelarna kvinnor och män som driver aktiebolag inom vård- och 
omsorgsbranschen kan sättas i relation till den generella bilden i Sverige, där 
6 av 10 kvinnor respektive 4 av 10 män har enskilda firmor enligt Nutek 

                               
13 Det går inte att utläsa något om det inbördes storleksförhållandet mellan dessa enskilda 

firmor eller handelsbolag utifrån SCB, RAMS. 
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(2003).14 Samtidigt driver 3 av 10 kvinnor aktiebolag, liksom 5 av 10 män 
enligt Nutek. Andelen som driver aktiebolag inom vård- och omsorgssektorn 
är alltså lägre än generellt i Sverige.  

Att så många företagare inom just vård och omsorg väljer att driva 
enskild firma eller handelsbolag väcker frågor om hur de fattat det beslutet 
och varför. Genom att driva enskilda firmor kopplar företagarna ihop sin 
privatekonomi med företagets ekonomi, vilket kan innebära en risk om 
företaget går omkull. Samtidigt kan det vara enklare att driva en enskild 
firma, utan krav på bokföring och revisor, och företagarna behöver inte 
heller något startkapital för att starta en enskild firma. I dagsläget krävs det 
att den som vill starta ett aktiebolag registrerar ett aktiekapital på 100 000 
kronor. Eftersom det kan innebära svårigheter att spara ihop en sådan summa 
kan den verka avskräckande. I intervjustudien kommer vi att analysera 
bakgrunden till valet av företagsform närmare. 

Stockholms län har störst antal företagare 
För att besvara frågan om vilket rumsligt sammanhang som tycks gynnsamt 
för att starta och driva företag i vård- och omsorgsbranschen, har vi analyserat 
huruvida regionala skillnader förekommer när det gäller bland annat antalet 
företagare i vård- och omsorgsbranschen i Sverige. En förklaring till 
regionala variationer är att den politiska kontexten för företagandet i de olika 
kommuner och landsting varierar inom landet (Einevik-Bäckstrand, 2001).  

Vår analys visar att det finns stora regionala skillnader i utbredningen av 
företagare inom vård och omsorg i Sverige. Vilken region som kan sägas 
vara den största när det gäller företagare i vård- och omsorgsbranschen beror 
dock på hur man räknar, åtminstone när det gäller männen som är företa-
gare.15 Vi har använt tre beräkningsgrunder för att fånga branschens rums-
liga differentiering. För det första har vi räknat antalet företagare, vilket vi 
sammanfattar i följande tabell (Tabell 6): 
 

                               
14 Dessa siffror är inte helt jämförbara med våra siffror eftersom enskild firma och 

handelsbolag finns i samma kategori i vårt material; SCB, RAMS 2001. 
15 Vi har valt att använda län som regional indelningsgrund. En fördel med den geografiska 

nivån är att den är enkel att använda, eftersom SCB:s data är uppdelad på kommuner och 
län. Länsnivån är också en överskådlig nivå för att betrakta nationella skillnader. En annan 
fördel är att jämförelser mellan statistik och intervjuer möjliggjordes, eftersom Bolags-
verket, som vi använde för att göra urvalet av intervjupersoner med enskilda firmor, endast 
anger länskoden som geografisk hemvist för företagarna.  
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Tabell 6. Län i Sverige med det största antalet män och kvinnor som 
är företagare i vård och omsorg, år 2001. 
 

Antal företagare Kvinnor Män 

1. Stockholms län (1878) Stockholms län (663) 
2. Skåne län (578) Skåne län (289) 

3. Västra Götalands län (508) Västra Götalands län (241) 

För det andra har vi beräknat andelen företagare i vård- och omsorgs-
branschen av det totala antalet företagare i respektive län, vilket redovisas i 
nedanstående tabell (Tabell 7): 

Tabell 7. Län i Sverige med den största andelen män och kvinnor 
som är företagare i vård och omsorg av det totala antalet företagande 
kvinnor respektive män, år 2001. 
 
Andel företagare Kvinnor Män 

1. Stockholms län (9,3 %) Uppsala län (1,8 %) 
2. Uppsala län (6,8 %) Stockholms län (1,6 %) 

3. Västmanlands län (5,2 %) Västmanlands län (1,3 %) 

För det tredje har vi räknat ut andelen företagare i vård och omsorg av den 
totala andelen förvärvsarbetande i länet, vilket vi visar i nedanstående sam-
manställning (Tabell 8). 

Tabell 8. Län med den största andelen män och kvinnor som är 
företagare i vård och omsorg av det totala antalet sysselsatta kvinnor 
respektive män i länet, år 2001. 

 
Antal företagare/ 
100 000 sysselsatta 

Kvinnor  Män 

1. Stockholms län (400) Uppsala län (220) 
2. Uppsala län (328) Västmanlands län (134) 

3. Skåne län (245) Stockholms län (132) 

Det visar sig att Stockholms län är den största regionen för kvinnor som är 
företagare i vård och omsorg. Denna region dominerar oavsett vilket sätt vi 
räknar på. När det gäller de vård- och omsorgsföretagande männen ger de 
olika sätten att räkna en något mer differentierad bild. Stockholms län har det 
största antalet män som är företagare i den undersökta branschen totalt sett. 
När man beräknar den relativa andelen företagare respektive sysselsatta inom 
denna bransch dominerar däremot Uppsala län för männen. Även här inklu-
deras dock Stockholms län som ett av de mer framträdande länen för män. 



 36 

Stockholms län tycks alltså utgöra ett gynnsamt rumsligt sammanhang för 
att starta och driva företag inom vård och omsorg. Totalt finns det 2541 
personer (kvinnor och män) som deklarerat inkomst som företagare inom 
vård och omsorg år 2001 i Stockholms län. Därför har vi valt att studera 
företagare i Stockholms län närmare, både statistiskt och även i 
intervjustudien. 

Valet av företagsform i Stockholms län 
En övervägande andel av företagarna i vård- och omsorgsbranschen i 
Stockholms län har enskilda firmor, på samma sätt som generellt i Sverige 
(Tabell 9). Endast en femtedel av företagarna har aktiebolag. Det är alltså en 
större andel av företagarna i Stockholms län som har valt att ha egna firmor 
än i landet som helhet. Den största gruppen bland företagarna är, liksom i 
Sverige som helhet, kvinnor som driver enskild firma. När vi tittar på 
fördelningen bland kvinnorna för sig och männen för sig, visar det sig att 
andelen inom gruppen kvinnor som har enskild firma är helt övervägande 
(87,5 %). Också bland männen dominerar denna företagsform, men med en 
betydligt lägre andel (65,3 %). Andelen företagare som har enskild firma är 
således större i Stockholms län för både kvinnor och män än generellt sett i 
Sverige.  

Tabell 9. Kvinnor och män som är företagare i vård och omsorg  
(SNI 85) efter företagsform. Stockholms län, år 2001. 

 

 

Enskild firma 
 
 

Andel 
(%) 

 

Företagare i eget AB 
 
 

Andel 
(%) 

 

Totalt antal 
 
 

Andel 
(%) 

 
Män  433 17,0 230 9,1 663 26,1 

Kvinnor 1644 64,7 234 9,2 1878 73,9 
Totalt 2077 81,7 464 18,3 2541 100,0 

Delbranscher i Stockholms län 
Ett sätt att studera företagare i den mångfacetterade vård- och omsorgs-
branschen är att undersöka fördelningen av företagare mellan sektorns olika 
delbranscher. Sammanställningen, som visas i Tabell 10, pekar på att den 
största andelen bland företagarna i Stockholms län är kvinnor som driver 
enskild firma inom delbranschen.16 Den näst största andelen av företagarna 
                               
16 De flesta företagarna inom delbranschen hälso- och sjukvård befinner sig inom 

underkategorin Annan hälso- och sjukvård (40,7 %). Här inkluderas exempelvis sjuk-
gymnaster, naprapater, kiropraktorer, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, psykoanaly-
tiker, barnmorskor, akupunktörer, dietister, distriktssköterskor och logopeder. En annan stor 
grupp är kvinnor i Öppen hälso- och sjukvård , vilken huvudsakligen omfattar läkare med 
olika inriktningar. 
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är kvinnor som har enskild firma inom barnomsorg, där vi antar att de flesta 
är familjedaghem, ofta kallade dagmammor.17 Den tredje största andelen bland 
företagarna är män som har enskild firma i delbranschen hälso- och sjuk-
vård.18 Bland den betydligt lägre andel företagare som har aktiebolag är 
fördelningen mellan delbranscherna relativt jämn. Cirka 5 procent av före-
tagarna återfinns inom delbranscherna hälso- och sjukvård respektive 
tandläkare. 

Tabell 10. Antal förvärvsarbetande som har klassificerats som 
företagare eller företagare i eget AB per delbransch, SNI 85, 
Stockholms län, år 2001.  

 

Del-
bransch 

Enskild 
firma    

Före-
tagare i 
eget AB 

     

 män  kvinnor  män  kvinnor  totalt  

 
Antal 
 

Andel 
(%) 

Antal 
 

Andel 
(%) 

Antal 
 

Andel 
(%) 

Antal 
 

Andel 
(%) 

Antal 
 

Andel 
(%) 

Hälso- 
och sjuk-
vård 343 13,5 1097 43,2 131 5,2 124 4,9 1695 66,7 
Tand-
läkare 78 3,1 131 5,2 96 3,8 85 3,3 390 15,3 
Övrig 
vård och 
omsorg 5 0,2 17 0,7 3 0,1 0 0 25 1,0 
Barn-
omsorg 7 1,3 399 15,7 0 0 25 1,0 431 17,0 
 
Summa 
 

 
433 

 
17,0 

 
1644 

 
64,7 

 
230 

 
9,1 

 
234 

 
9,2 

 
2541 

 
100 

För att närmare undersöka hur och varför företagarna startar och driver 
företag i vård- och omsorgsbranschen i Stockholms län har vi genomfört 
intervjuer med ett urval av dem. Denna intervjustudie presenterar vi i nästa 
kapitel.  

                               
17Antagandet grundar vi på en granskning av Bolagsverkets näringslivsregister, 

www.bolagsverket.se, 050803. 
18 Av dessa finns i sin tur en tiondel i underkategorin Annan hälso- och sjukvård. 



 38 

5. Intervjustudie av företagare  
inom vård och omsorg i Stockholms län   

Med ambition att hjälpa människor  
– den innovativa företagsidén  
I många sammanhang anges att ett starkt skäl till att starta företag är viljan 
att driva en idé (se TCO, 2004; Regeringskansliet, 2001). Vi tolkar våra 
intervjuer som att detta också är ett huvudsakligt skäl till varför män och 
kvinnor blir företagare inom vård och omsorg. Det finns således inte några 
genusmässiga skillnader i den avgörande anledningen till att företagarna 
startar och driver företag i vård- och omsorgsbranschen. Skälen och motiven 
är emellertid mångfacetterade och rymmer flera lager av historier och idéer 
som har påverkat företagarna att arbeta inom vård och omsorg i egen regi. 
Såväl den personliga bakgrunden, arbetslivserfarenheter och en vilja att 
arbeta självständigt, som de politiska och branschmässiga sammanhangen 
har bidragit till att de har startat sina företag. Ibland drivs företagarna också 
av tanken att ha ett eget företag och möjligheten att få bestämma över sig 
själv. I förgrunden ligger emellertid alltid en övergripande idé kring hur de 
vill att vård och omsorg ska bedrivas på ett nytt, innovativt sätt, för att bättre 
ha möjlighet att hjälpa eller ta hand om människor. Det är således tydligt att 
motivet att hjälpa människor ligger till grund för varför företagarna blir just 
företagare, om än i kombination med andra skäl.  

Diskussionen som Johannisson (2005) för kring entreprenörskap och 
kreativ organisering i samspel med andra människor passar väl in för att 
beskriva den företagarprocess som växer fram hos de företagare vi har 
intervjuat. Att starta ett eget företag stimulerar människor, genom 
möjligheten att utveckla sig själva och få inflytande över sin verksamhet. 
Ofta sker den i nära samspel med andra människor.  

Företagarnas övergripande ambition att hjälpa människor har inte alltid 
fått utrymme i deras tidigare yrkesliv. Att starta företag har gett dem 
utrymme att driva och utveckla den egna idén vidare. Ibland har ambitionen 
inneburit att företagarna har valt att utbilda sig inom ett visst yrke eller en 
profession där det i praktiken endast går att arbeta som företagare. Dessa 
yrkesutövare blir en slags företagare ”på köpet” av sin ambition att hjälpa 
människor (jfr Sundin & Holmquist, 1989).  
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Den idébaserade drivkraft som präglar företagarna innebär, menar vi, 
också att företagarna kan sägas vara innovativa i den meningen att de skapar 
nya kombinationer av existerande idéer samt omorganiserar sitt eget yrkesliv 
genom sin verksamhet (jfr Johannisson, 2005). Tanken att hjälpa människor 
är förvisso inte ny, men företagarna är ändå på flera sätt nyskapande. Dels 
har de, innan företagsstarten, identifierat nya möjligheter på marknaden (jfr 
Steayert & Katz, 2004). Dels är de innovativa i den schumpeterianska 
bemärkelsen att de skapar en ny produkt i form av en egen vård- eller 
omsorgstjänst, samt genom att de skapar en ny organisationsform för sin idé 
genom att lämna den offentliga sektorn. Dels har företagarna antagit ett 
innovativt arbetssätt, genom att de ständigt söker utveckla sin idé att hjälpa 
människor.  

Det övergripande motivet till varför företagarna i vård och omsorg 
bedriver sitt företag är således att de vill förverkliga en innovativ idé om att 
hjälpa människor. Bakgrunden är emellertid ett komplext samspel av 
drivkrafter som vi visar nedan.  

Yrkesmässiga erfarenheter  
Företagarna har vad vi vill beteckna som en gedigen yrkesmässig bakgrund 
för den verksamhet de bedriver. Inte sällan har de en yrkes- och 
vidareutbildning av olika slag och många av företagarna har tidigare 
arbetslivserfarenhet inom sitt verksamhetsområde från offentlig sektor. En 
del av dem har också tidigare drivit företag inom andra branscher. Dessa 
tidigare erfarenheter utgör en viktig bakgrund till att de har startat egna 
företag. Därigenom har de fått en stabil kunskapsbas och många gånger är 
det här som idén har fötts kring hur vård eller omsorg kan bedrivas för att 
hjälpa människor på ett alternativt sätt. Vi tolkar det som att de kunskaper 
som ligger till grund för de flesta av vård- och omsorgsföretagarnas 
verksamheter är kopplade till erfarenheter om hur vården kan förbättras, 
snarare än kunskaper i hur ett företag fungerar och bedrivs (jfr Tillmar, 
2004).   

Vår analys visar att företagarnas yrkes- och utbildningsmässiga bakgrunder 
inte skiljer sig åt beroende på om de är kvinnor eller män. Däremot skiljer sig 
de yrkesmässiga erfarenheterna delvis åt mellan företagarna beroende på 
vilken delbransch de tillhör: hälso- och sjukvård, tandläkare, barnomsorg och 
övrig vård och omsorg. Det beror på att det har funnits olika förutsättningar att 
få en offentlig anställning för olika yrkesgrupper. Samtliga företagare inom 
delbranscherna barnomsorg samt inom övrig vård och omsorg hade erfaren-
heter av arbete inom offentlig sektor innan de blev företagare. Kerstin, Sussie 
och Susanne har familjedaghem, och de har alla arbetat som kommunala 
dagmammor tidigare. Kerstin har även jobbat på Montessoriförskola och 
Waldorfskola. Hennes familjedaghem samarbetar med en Montessoriskola, 
genom att de äldre barnen går dit på förmiddagarna. Anders, som har en 
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förskola, har yrkesmässig erfarenhet från arbete både med barnomsorg inom 
offentlig sektor och med ekonomifrågor på ett företag inom VVS-branschen. 
När han och hans fru blev arbetslösa var steget att starta företag inom 
barnomsorg inte långt att ta, menar han. De visste redan vad både företagande 
och barnomsorg innebar.  

Gemensamt för företagarna inom övrig vård och omsorg är att de har 
prövat sig fram inom olika verksamheter. De har under tiden utvecklat egna 
idéer för hur vård ska bedrivas och har slutligen landat i att starta ett företag 
för att genomföra sina idéer. Nick inledde sin yrkesbana med att arbeta på 
fritidsgårdar och inom kriminalvården och han var slutligen anställd i den 
kommunala ungdomsvården, på ett hem för ungdomar med kriminell bak-
grund.19 När han jobbade inom ungdomsvården upptäckte han att ungdomarna 
hade ett behov av dagverksamhet och sökte sig till en sådan arbetsplats. Sitt 
eget företag – Ungdomsstegen AB – startade han med inspiration från denna. I 
företaget bedriver han dagverksamhet, men med en inriktning som han tyckte 
saknades bland de då befintliga verksamheterna. Innan Johan startade sitt 
äldreomsorgsföretag hade han en omväxlande yrkesbakgrund bakom sig inom 
offentlig sektor. Han beskriver att han fick influenser att starta företag när 
kommunen lade ut äldreomsorg och hemtjänst på privata företag:  

När jag var i omsorgen så – ibland när det kom privatiseringskonsulter så 
kunde jag tänka mig det. […] Det hade inte varit helt omöjligt att jag startat 
[eget företag], inte i tanken, men nu var det ju en kommunalisering som 
pågick. Men för mig var det ett frö (Johan). 

Anne arbetade inom handikappvården, men bytte till den kommunala hem-
tjänsten när hon fick barn. Hon tyckte att arbetet saknade flexibilitet och 
började därför arbeta på ett städbolag som mellanchef. Här fick hon erfaren-
het av att leda en verksamhet, eftersom såväl budget, personal- som kund-
frågor låg på hennes bord. Hon trivdes med ledarfunktionen, men inte med 
städbranschen, och när möjligheten gavs att starta eget inom den kommunala 
omsorgen gjorde hon det.  

Bland de intervjuade tandläkarna och utövarna av hälso- och sjukvård 
hade vissa offentlig yrkeslivserfarenhet, andra hade erfarenhet av att driva 
eget företag på annat håll, och ytterligare andra startade sitt företag direkt 
efter genomgången utbildning. De kiropraktorer som ingår i vår undersök-
ning, Christin och Günther, startade sina respektive företag direkt efter att de 
avslutade sin utbildning. Anledningen till detta är, som vi kommer att 
diskutera närmare längre fram, att det i praktiken inte finns någon möjlighet 
för den yrkesgruppen att få en anställning.  

Inte heller de båda tandläkarna, Marthe och Olle, har någon erfarenhet av 
anställning inom offentlig sektor. Marthe har dock arbetat inom Praktiker-
                               
19 Ett s.k. paragraf 12-hem, där ungdomar som begått brott placeras i väntan på en mer 

långsiktig åtgärd. 
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tjänst, som är ett kollektiv av praktiserande läkare, tandläkare etcetera. Hon 
talar om sin yrkesverksamhet inom Praktikertjänst som en anställning, men 
som hon ändå ägde en andel inom och som kan ses som ett mellanting 
mellan anställning och egen firma. Olle, som är tandtekniker, blev erbjuden 
anställning på sin praktikplats direkt efter att han gick ut skolan, men 
tackade nej. Istället arbetade han tre år hos sina föräldrar innan han tog över 
deras företag. Olle tycker att han har varit egen företagare hela sitt liv, 
kanske eftersom anställningen hos föräldrarna övergick till att han driver och 
äger det.  

Annika hade ett vikariat på ett sjukhus under ett år. Sedan började hon 
arbeta som sjukgymnast, anställd hos en läkare. Steget från det offentliga 
verkar vara avgörande, eftersom hon då fick licens att bedriva sin 
verksamhet. Hon betraktar det som att hon startade företaget redan på 1970-
talet, trots att hon formellt blev egen företagare först tio år efteråt. Nina 
arbetade, efter sin läkarutbildning, som anställd inom ungdomspsykiatrin, 
sluten- och öppenvården. Här fick hon dock inte möjlighet att bedriva vård 
på det sätt som hon själv ville, berättar hon, och efter tio år som anställd 
valde hon att starta sitt eget företag. Att våga ta steget ut och starta företaget 
beskriver hon som en lång process. Hon säger att hon fruktade friheten på 
grund av: ”Landstingets våta, gråa yllefilt som ligger över hela verksam-
heten” (Nina) och som hon beskriver som passiviserande. Men hon beskriver 
hur hon successivt förstod att: ”fängelsedörrarna är öppna!” (Nina).   

Vissa av företagarna har drivit företag, inom andra branscher, innan de 
startade vård- eller omsorgsföretag. Conny har haft två företag tidigare, först 
ett inom tryckeribranschen och sedan ett som fastighetsmäklare. När han 
utbildat sig till naprapat såg han sedan möjligheten att få erfarenheter genom 
att öppna sin första praktik i Kiruna tillsammans med en kompis. De hade 
firman gemensamt, men hade redan från början planerat att gå skilda vägar, 
och när Conny såg en annons om ledig plats på en idrottsmottagning flyttade 
han med sin fru tillbaka till Stockholm. Ett annat intressant exempel på 
bakgrund som företagare har Åse, som är akupunktör. Efter att ha arbetat inom 
sjukvården, vilket hon inte trivdes bra med, sadlade hon om och startade 
leksaksaffär. Här fick hon ”smak på” eget företagande, men saknade vården 
och halkade in: ”som på ett bananskal” (Åse) på akupunkturutbildningen. 
Hon tycker att erfarenheterna från sjukvården är bra att ha med sig i arbetet 
som akupunktör, eftersom hon säger att hon har träffat på: ”väldigt många 
olika sjukdomar och sjukdomstillstånd som jag idag känner igen” (Åse). 

Starta företag för att skapa utrymme för sin vårdambition 
De flesta av de intervjuade företagarna med erfarenhet från offentlig sektor 
inledde sin företagarbana eftersom de var missnöjda med hur vården bedrevs 
där. Missnöjet beror på att dessa företagare inte anser sig ha fått det utrymme 
de behöver för att förverkliga sina idéer kring hur man bäst vårdar och ger 
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omsorg till människor. En något större andel av kvinnorna (sex av åtta) än 
männen (två av fyra) med en tidigare anställning inom offentlig sektor 
uttrycker ett missnöje med denna sektors sätt att bedriva verksamhet. Att 
företagarna har lämnat anställningar inom den offentliga sektorn för att driva 
sin vårdambition kan kopplas till Johannisson (2005), som ser ett avbrott i 
karriären som ett entreprenöriellt nyskapande. De företagare vi har intervjuat 
som har lämnat den offentliga sektorn har på samma sätt omdirigerat sin 
karriär för att få utrymme för sin idé.  

Företagarnas ambition att hjälpa andra kan också jämföras med Sundins 
(1997) resonemang om att de som kommunalt anställda, som uppmuntrades 
att starta företag, inte bar på en önskan om att bli företagare. Våra intervjuer 
visar, på samma sätt som hennes, att de som har varit anställda inom den 
offentliga sektorn relativt sällan har burit på en önskan att bli företagare i 
sig. Istället har företagarna drivits av en önskan att ge vård och omsorg på 
sitt sätt och blivit företagare för att skapa utrymme för sin idé. Vissa av 
företagarna har känt sig tvingade att starta företag, eftersom det inte går att 
få någon anställning inom deras nisch.  

Johan startade sitt företag för att– som han uttrycker det – få utrymme att 
driva sin egen verksamhet inom äldreomsorg. Inom den offentliga sektorn: 
”fanns ingen större framtid”, säger Johan. Han är intresserad av människor 
och av att utveckla verksamhet långsiktigt och på ett bra sätt. I offentlig regi 
anser han dock att utrymmet att förhöja kvaliteten försvinner, för att istället 
ägnas åt politiskt maktspel och administration. Även Anne är inne på samma 
linje. Inom den kommunala hemtjänsten fanns det inte möjlighet att påverka 
det system som hon upplevde som stelbent:  

det var bedrövligt, det var så styrt på nåt sätt. Sättet att jobba på tilltalade inte 
mig. Det var kul att komma ut i vården, det var jätteroligt, men det gick 
liksom inte att ändra på nånting. De som skulle ha hjälp att duscha, de var 
tvungna att duscha kanske tre på eftermiddagen, för sen skulle vi gå hem halv 
fem. Det var ingen flexibilitet, ingenting sånt där (Anne). 

Anne startade företaget för att kunna förändra sin situation. Trots att hon hade 
farhågor om ekonomin och hon hade ensamt ansvar för två barn kände hon att 
hon hade en trygghet i att hon ”skulle klara vården” (Anne) och att hon 
stimulerades av att arbeta med den. Det är viktigt för henne att kunna påverka 
personalen att arbeta i hennes anda. De får inte ha bråttom hos vårdtagaren 
eller se slarviga ut och ska arbeta enligt den devis som hon har utvecklat: ”Se 
dynamiken i det levande, respektera människan, hylla integritet och utveck-
ling”.20 

Även Åse instämmer i det problematiska arbetssättet inom den offentliga 
sektorn. Hon tycker inte om: ”attityden, sättet att se på patienten” (Åse) 
                               
20 Denna devis finns återgiven på ett anslag, som Anne har på anslagstavlan, i ett rum i 

verksamhetens lokaler. 
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inom sjukvården. Där tycker hon att vården är ”tablettfixerad” och att man 
inte lyssnar på patientens samlade bild av sitt eget tillstånd. När hon startade 
leksaksaffär märkte hon att hon tyckte om att bestämma själv, men att hon 
gärna ville fortsätta arbeta inom vården:  

Jag hade den här affären, och jag tyckte det var jättetrevligt att ha ett eget 
företag, att faktiskt bestämma själv hur jag ska göra med allting. Och det 
känner jag, inom sjukvården så är det ju inte så att man får bestämma så 
mycket själv. Så jag tänkte: Jag vill ha ett företag, där jag kan styra och jobba 
på mitt sätt. Och då passade det in, eftersom jag var intresserad av människor 
(Åse). 

Nina är starkt kritisk till hur psykiatrin, och särskilt ungdomspsykiatrin, 
bedrivs inom offentlig vård. Hon kände sig motarbetad av sina chefer när 
hon försökte arbeta enligt den människosyn som hon har. Hon upplever att 
psykiatrin är tids- och kostnadspressad och snarare än att lyssna på barnen 
vill man medicinera bort deras problem. Att barnen mår dåligt beror enligt 
henne inte på: ”en liten bacill eller att nåt är fel i hjärnan utan det beror på att 
de lever under fruktansvärda omständigheter” (Nina). Hon tycker inte att 
systemet ger utrymme för att hjälpa barnen:  

Och eftersom jag upplever det väldigt oetiskt så kunde jag till slut inte vara 
kvar i offentlig sektor. Utan då valde jag att lämna den, därför att jag 
upplever att den är så pass destruktiv, icke-lyhörd – speciellt när det gäller 
barnpsykiatri (Nina). 

Nina menar också att det inte är möjligt att förverkliga idéer inom den 
offentliga psykiatrin, eftersom det finns motstånd mot nya idéer. Det som 
ändå byggs upp kan lätt rivas ned genom politiska beslut och därför tror hon 
att: ”Har man en entreprenöranda – har man den viljan att bygga nånting – så 
ganska fort tror jag att man söker sig utanför offentlig sektor” (Nina).  

Den inställning som fanns inom offentlig barnomsorg passade inte heller 
Sussie. Hon anser att det inte finns tillräcklig rörlighet i verksamheten, både 
sett över tid och på daglig basis: 

Det passade inte min ideologi. […] Det var så sällan man gick utanför 
staketet! Det är så här: Jag tycker att barn måste få en social fostran i att vara 
ute i samhället. För tänk dig själv att vara instängd på ett område. […] Jag 
tycker inte det är juste. Jag tycker att det är att dumförklara barn (Sussie). 

Genom att starta sin egen verksamhet har Sussie istället skapat möjlighet att 
utmejsla en verksamhet med stor variation. När Anita startade sin sjuk-
gymnastikmottagning var det för henne viktigt att ge patienterna en lugn 
miljö. Hon beskriver sin tidigare arbetsplats inom Landstinget: 
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där det är många fler som arbetar, där telefonen ringer hela tiden, när 
apparater står på, man hör [att] det surrar eller dunsar. Alltså det är en sån 
miljö som jag har upplevt och som jag vet finns i stora grupperingar. Ja, 
jämfört med det så har jag det lite lugnare (Anita). 

De båda psykologerna, Karl och Marita, har startat företagen för att kunna 
påverka verksamheten. Karl drivs av ett: ”intresse att arbeta självständigt” 
(Karl), som gör att han inte vill sluta med sin mottagning trots att han mest 
ägnar sig åt forskning nu. Även Marita har sökt sig utanför den offentliga 
sektorn, eftersom hon vill arbeta självständigt. Att arbeta privat ger henne 
utrymme att utforma verksamheten utan insyn, utan att någon påverkar vilka 
patienter hon ska ta sig an och under hur lång tid hon ska behandla dem. 
Karl beskriver till exempel att många av hans patienter är socialt 
välfungerande, men kan ha behov av psykologhjälp för ett enskilt problem, 
vilket de inte blir erbjudna av den offentliga vården. Många av Maritas 
patienter är unga och har existentiella frågor och ångest som grund för sina 
besök hos henne. Den typen av hjälp som hon erbjuder kan inte offentlig 
vård tillhandahålla dem menar hon. 

Valet av yrke ledde till företagande 
Någon direkt idé-drivkraft bakom företagsstarten finns inte bland de 
företagare som var tvungna att starta företag på grund av att det inte finns 
anställningar att få för dem. Däremot kan man säga att valet av yrke var en 
idéburen drivkraft som på ett indirekt sätt bidrog till att de var tvungna att 
starta ett företag. Idén som ligger till grund för företagandet är således en 
tydlig ambition att hjälpa människor. Till exempel Christin berättar att hon 
hittade till kiropraktiken genom en personlig erfarenhet. Hon hade haft 
långvariga knäskador och prövat olika behandlingar men hade aldrig blivit 
bra. En kiropraktor i England botade henne direkt: ”han bara fixade mig” 
(Christin). Trots att hon egentligen inte ville starta företag gjorde denna 
erfarenhet att hon valde att gå in i yrket: ”På några behandlingar så var jag 
helt bra. Och då tänkte jag att – det här ska jag göra!” (Christin). Conny har 
valt att arbeta som naprapat eftersom han tycker att det därigenom finns 
utrymme för ett: ”omhändertagande av patienten” (Conny). Han tycker att 
han som naprapat kan arbeta med en helhetssyn på människan, där man inte 
bara ”knäcker” utan även jobbar med mjukdelar i kroppen. Även Susanne, 
dagmamma som mer eller mindre tvingades att bli företagare av kommunen, 
har en tydlig idé att hjälpa bakom sin verksamhet. Hon tycker att det är 
viktigt att barnen rör på sig, är ute i friska luften och leker fritt och kreativt. 
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Att förverkliga sig själv genom företaget 
En viktig förklaring till varför de intervjuade personerna valde att arbeta som 
egna företagare är att de vill bedriva en alternativ vård eller omsorg. En del 
företagare – i lika hög utsträckning kvinnor som män – betonar emellertid 
sitt eget självförverkligande i högre grad än ett missnöje med vården och 
arbetsvillkoren i offentlig sektor som skäl till varför de har blivit företagare. 
Marthe beskriver att hon startade företaget för att tillfredsställa sin 
personliga utveckling: ”nu var det dags att göra någonting som var mitt eget 
och som var fräscht och var som jag ville ha det. Istället för att överta 
någonting gammalt, som jag hade jobbat med fram till dess” (Marthe). För 
henne var det också viktigt att kunna påverka sin verksamhet och bestämma 
över sin egen tid, både till semester och till vidareutbildningar: ”Det ser jag 
på som livskvalitet – att jag kan få bestämma själv” (Marthe). 

När Anders blev av med sitt jobb inom en annan bransch hade han inte en 
tanke på att gå tillbaka till den kommunala anställning han förut haft inom 
barnomsorg. Han ville ha möjlighet att själv styra sin verksamhet: ”Nej det 
fanns en anledning till varför vi slutade den anställningen tidigare. […] 
Vissa människor vill ju ha en chef över sig och vissa vill vara chef själv […]. 
Det är väl helt enkelt ett friare arbete att ha den här verksamheten i egen 
regi” (Anders).  

En viktig orsak till att Kerstin startade sitt familjedaghem var att hon ville 
påverka sin lön och status. Både hon och Susanne upplever att omgivningens 
syn på dem förändrades på ett positivt sätt när de blev företagare. Kerstin 
säger att: ”Det här yrket har ju ingen status alls men […] jag är stolt över det 
jag gör. […] Det är skillnad på att vara kommunal dagmamma mot att jag 
driver eget företag. Alltså det är milsvida skillnader på hur folk ser på en” 
(Kerstin). Och på ett liknande sätt berättar Susanne att det innebar en 
förbättring att bli företagare: ”Ja, alltså det kändes som om man fick lite 
bättre status när man blev egen företagare – det kändes som att man växte 
lite faktiskt” (Susanne). 

Olle, tandtekniker, startade sitt företag för att han var lockad av själva 
tanken på att ha ett eget företag. Istället för att anta den anställning han blev 
erbjuden i samband med sin utbildning valde han att ta över föräldrarnas 
verksamhet, vilket han betraktar som att han startat eget företag. Han 
beskriver att han ville ha möjlighet att utveckla sin företagsidé:  

Jag startade företaget själv för att kunna påverka min arbetssituation och få ta 
hela ansvarsbiten och just kunna utveckla det dit man vill. Jag ville jobba 
nära tandläkarna, jobba mycket med patient och det är vi ganska unika på tror 
jag. Det är inte jättemånga företag som gör det (Olle). 
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Att tjäna pengar på vård och omsorg – ett dilemma 
Vård- och omsorgsverksamhet som drivs av företagare är, som nämndes 
inledningsvis, omgiven av ett antal myter i den offentliga debatten (Einevik-
Bäckstrand, 2001). En sådan myt är: ”Risk för dålig kvalitet – privata vård-
givare tänker mer på att tjäna pengar än på att ge bra vård” (Einevik-
Bäckstrand, 2001, s. 13). Möjligheten att tjäna pengar på andra människors 
behov av vård skulle, enligt myten, försämra vårdens kvalitet. I förläng-
ningen innebär resonemanget ett intressant moraliskt dilemma, eftersom det i 
själva företagandet ingår att verksamheten ska vara lönsam, eller åtminstone 
gå runt. Einevik-Bäckstrand argumenterar också för att det regelverk som är 
upprättat kring vården skyddar patienten och att konkurrensen istället bidrar 
till att stärka kvaliteten.  

Några företagare berättar att de upplever att det finns ett sådant moraliskt 
dilemma mellan att erbjuda sina tjänster till personer som är i behov av vård 
eller omsorg, samtidigt som de som företagare tjänar pengar på verksam-
heten. Komplexiteten ligger i att förena vårdambitionen med en vinsttanke, 
och i förlängningen att driva ett företag inom vårdsektorn. Tydligast syns 
den i Nicks berättelse, vars dagverksamhet för ungdomar ”på glid” är ett 
aktiebolag. Å ena sidan är Nick en utpräglad företagare och jämför sig med 
företagare inom andra sektorer. Han vill tjäna pengar och han vill driva en 
verksamhet som ska vara lönsam: ”För att man ska driva ett företag så måste 
det vara lite lönsamt annars kan man lika gärna vara anställd. För att det är 
mycket tryggare och vara anställd.” (Nick). Han utmålar att det för honom 
som företagare finns en inneboende drift att växa, men inte för att tjäna 
pengar till sig själv utan för att det är en del av att ha ett företag:  

Som företagare så tänker man ju på att bli större, större och större. Så man 
tänker inte på att: ’Oh shit, nu ska jag hyvla åt mig en miljon och sen kan jag 
ligga på playan’. Det stimuleras man inte av som företagare. Utan [då] söker 
man stimulans och vill bredda sig och bli större i det här (Nick). 

Å andra sidan menar Nick att det finns oskrivna moraliska regler som 
innebär att man inte bör tjäna pengar på människor. Han säger att: ”Det är ju 
inte som ett vanligt litet företag, där man producerar saker, utan de här 
pengarna ska ju egentligen gå tillbaka till vården hela tiden” (Nick). Han har 
en tydlig vårdidé som ligger till grund för hans företag. På frågan om han 
låter pengarna komma till nytta för eleverna i dagverksamheten svarar han:  

Ja, genom att man ökar personaltätheten. Om det kommer in fler elever, då 
ökar man personaltätheten, istället för att skita i att göra det. Det finns ju 
många som gör det också, de har samma personal och så tar de in fler elever, 
för att det kommer lite mer in i kassan då. Men ungdomarna får ju inte vad de 
behöver. För det de vill egentligen, det är ju att ha uppmärksamhet. Då gäller 
det att vuxna kan ge dem det och är man färre så kan man ju inte ge lika 
mycket uppmärksamhet (Nick). 
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Nick balanserar alltså mellan att ha en lönsam verksamhet, samtidigt som 
han inte riktigt tycker att det är moraliskt försvarbart att ha en 
omsorgsverksamhet med syfte att tjäna pengar. Han tycker att det är ett stort 
problem för honom att bedriva verksamheten långsiktigt, om han inte kan 
låta företaget gå med vinst. Eftersom han då inte kan försäkra sig om att ha 
någonting att falla tillbaka på om det nuvarande företaget får problem. 
Lösningen för honom är att ta ut högre lön, inte för att: ”höja min levnads-
standard” (Nick), utan för att kunna ge personalen trygghet och kunna 
planera framåt. I framtiden vill Nick gärna starta ett annat företag som inte är 
inom omsorgen. Anledningen är att han vill bredda sig, om han får problem 
med att få kommuner och stadsdelar att köpa platser i hans dagverksamhet. 

En tolkning av Nicks lösning på konflikten att tjäna pengar på människor 
i behov av omsorg är också att han väljer att tänka på sina vårdtagare på 
olika sätt i olika sammanhang. När han tänker på det administrativa arbetet 
jämför han sina vårdtagare med koppar. Verksamheten: ”är som ett litet 
företag, order in order ut. […] Det är ju bara att man jobbar med människor, 
man kunde lika gärna jobba med […] att man producerar koppar” (Nick). 
När han vid ett annat tillfälle talar om de ungdomar han jobbar med uttrycker 
han istället stor empati: ”det är ju en stor skillnad alltså för här måste man ju 
ha lite känslor med och vara lite människa också. Man jobbar med sina 
medmänniskor” (Nick).  

Företagare med önskan om vinst 
En del av företagarna uttrycker att de har en vinsttanke med sin verksamhet. 
Andra beskriver en tydlig vilja att expandera företaget, vilket är ett indirekt 
sätt att uttrycka en vilja att tjäna pengar på sin verksamhet för att kunna 
investera och utöka. Dessa företagare gör det dock undantagslöst i 
kombination med en utvecklad ambition om att verksamheten ska vara 
vårdande och hjälpa människor på ett eller annat sätt. Det här är en företeelse 
som återfinns i lika hög grad hos de företagande männen som kvinnorna. 

Johan, som har flest anställda bland de intervjuade, menar att 
verksamheten måste fokusera på att ha en sund ekonomi och tillfredsställa 
kunden. Ett av de största problemen är, menar han, att han inte kan ställa 
krav på kommunen att fokusera på vårdens kvalitet snarare än på politiska 
frågor, eftersom han är tvungen att förhandla med den om sina villkor. Han 
skulle önska att han hade möjlighet att höja kvaliteten på sin verksamhet 
genom att höja priset på vården, vilket är fördelar som en privat marknad 
normalt sett ger. Samtidigt framkommer det att vårdambitionen är hans stora 
drivkraft. Om han vore intresserad av att tjäna mycket pengar skulle han ha 
varit företagare inom en annan bransch: 
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Det finns ingen möjlighet att göra pengar på den här branschen. Man kan 
vara nöjd om man får en bra lön – för det får jag ju, dummare är jag inte – 
och tycker det är roligt, och möjligtvis att företaget ger ett värde den dag då 
jag som pensionär kan sälja det. Men man gör inga pengar på den här 
branschen, då skulle man ägna sig åt någonting annat (Johan). 

Samtidigt som han menar att han inte drivs av att tjäna pengar är det 
intressant att notera att Johan ibland under intervjun jämför förutsättningarna 
för sitt företag med de villkor som stora företag som Ericsson och Volvo har. 
Han menar att ”grunden för verksamheten är att de [Ericsson] har bra 
produkter. De säljer produkter och de gör en vinst, inte för att tjäna pengar 
och stoppa i fickan, men de gör en vinst. Och det måste vara primärt för all 
verksamhet” (Johan).  

När Nina startade Mor-barn Mottagningen var hon starkt driven av att få 
genomföra sin egen vårdtanke. Med tiden har emellertid en identitet som 
företagare vuxit fram hos henne, parallellt med att hennes vårdfilosofi har 
utvecklats mot alternativmedicin. Hon uttrycker också en stark önskan att 
utöka verksamheten och hon vill tjäna pengar: ”Jag vill expandera, absolut. 
Jag vill göra det här till en business!” (Nina). Hon berättar att hon brukar 
prata företagsstrategi med en ekonom och hon skulle vilja: ”ta upp 
[företaget] en nivå, så att jag på nåt sätt ska ha någonting som genererar 
pengar, som inte bara är bundna till att jag har jobbat ett visst antal timmar 
och fakturerar det” (Nina). Hon tror inte att hon vill utvidga verksamheten 
genom att anställa, utan tror att samhället snart kommer att inse att det har, 
som hon uttrycker det, ett extremt behov av hennes kunskaper: ”Och jag kan 
tala om för dig att jag kommer att ta väldigt bra betalt, för jag har betalat 
väldigt dyrt för den kunskap jag har!” (Nina). Samtidigt säger Nina att hon 
skulle tjäna mer pengar om hon tog anställning som ”hyrläkare” istället. Att 
få utveckla verksamheten enligt sin egen filosofi tycks således ändå viktigare 
än att tjäna pengar: ”att jag kan skapa min egen verksamhet, att jag kan 
jobba så som jag själv vill jobba. Och att jag är engagerad – jag brinner för 
det här ändå, jag måste få göra det här på mitt sätt” (Nina). En annan sida av 
henne kan därför tänka sig att: ”sitta i en stuga i skogen och vara healer 
liksom” (Nina). 

Kerstin har en väl uttänkt pedagogisk verksamhet, men betonar samtidigt 
att ett viktigt skäl för henne att starta eget företag var att det gav henne 
möjlighet att få högre lön: 

jag kände att min egen son som var 20, […] som började jobba på Kilroy 
Resebyrå, han hade ungefär lika mycket lön som jag hade och jag närmade 
mig 50. Så jag kände – jag räknas inte! Och den rektor, som vi hade, som var 
chef för vår verksamhet – det fanns inte på skalan att diskutera att man skulle 
höja lönen! […] Om man då ska se någon skala, status … Då är man som 
förskollärare, då är man ju längst ner (Kerstin). 
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Kerstin förknippar lönen med att få acceptans och status i samhället, som 
framkommer i citatet ovan. Kerstin uppfattar sig själv som företagare efter-
som: ”Det är upp till mig hur saker och ting ska bli” (Kerstin). Även Marthe 
ser sig som företagare. Att starta företaget i sin egen fastighet var ekono-
miskt fördelaktigt, eftersom hon betalar hyran till sig själv och hon: ”kan 
liksom bolla utgifterna mellan den firma som för tillfället går bäst” (Marthe). 

Åse tycker inte att det finns någon motsättning mellan att gå med vinst 
och bedriva vård. Hon ser sig som företagare och hon: ”skulle jättegärna ha 
mycket vinst” (Åse) och kunna ta lite mer betalt än vad hon nu kan göra utan 
statliga subventioner. Men hon har inte en ambition att utöka verksamheten, 
utan har startat företaget för att bli akupunktör, inte för att tjäna pengar. Hon 
tror inte att män och kvinnor väljer att starta företag av samma skäl: ”När 
män går in i företag så är det oftast: de ska ha ett företag, de ska tjäna 
pengar. Men när kvinnor går in här […] Alltså deras grundtanke är ju inte att 
bli rika. För har man den grundtanken, så tror jag inte att man går in i det 
här” (Åse). Hon spekulerar kring att kvinnor kanske inte tror att de är värda 
att tjäna pengar.  

Jan motiverar sitt företagande både med en vilja att kunna utveckla sin 
läkarspecialitet och av ekonomiska skäl. Att ha ett företag: ”ger lite 
ekonomi, inte några stora pengar, men lite grand och inte helt betydelselöst” 
(Jan). De ekonomiska skälen hänger enligt honom samman med att han som 
landstingsanställd är tvungen att själv se till att han får in pengar för att 
kunna delta i konferenser inom sitt specialistområde. Men Jan tycker att 
arbetet på vårdcentralen också är givande eftersom: ”man kan behöva träffa 
friska barn” (Jan), som motvikt till de sjuka barn som han annars arbetar 
med. Jan är den enda av de företagare som har kombinerade vårdmotiv och 
ekonomiska motiv för sin verksamhet som samtidigt inte ser sig en 
företagare. 

Några av våra intervjupersoner uttrycker att det finns en föreställning hos 
omgivningen att vård- och omsorgsföretag inte bör gå med vinst. Marita 
förklarar exempelvis att hennes umgängeskrets tycker att det är lite fult att 
vara företagare som psykolog. Andra förklarar att man som företagare: ”blir 
klassad som att man har det väldigt bra, oavsett hur det är” (Olle). Christin 
säger att: ”ofta tror de att man tjänar mycket pengar och samtidigt så kan det 
vara tvärtom, att man har svårt att få det att gå runt kanske” (Christin). Även 
från offentliganställda, inom den egna branschen, får vissa av företagarna 
höra att de betraktas med avundsjuka. Annika beskriver att det finns en 
misstanke hos anställda sjukgymnaster gentemot dem som driver sådan 
verksamhet i företagsform: ”De tycker nog också att vi är ena riktiga rävar 
på att ta betalt, va! För att det är nån konstig uppfattning som inte stämmer, 
de tror att vi har mycket mer betalt. De blev jättepaffa när jag sa vad jag 
hade betalt” (Annika).  
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Företagare utan vinstambition 
Medan en vinsttanke finns hos en del av de intervjuade företagarna, 
resonerar andra företagare inte mycket kring finansiella frågor. Vissa av dem 
ser sig inte heller som företagare, utan identifierar sig i första hand med sin 
profession som vårdare eller omsorgsgivare. Det gäller i högre grad kvinnor 
än män, vilket förmodligen delvis kan förklaras av den manliga färgning 
som begreppet företagare präglas av. Det finns dock flera bland de 
intervjuade – utan vinsttanke – som ändå identifierar sig som företagare eller 
entreprenörer. Vi hade istället väntat oss att de snarare skulle se sig som 
vårdare eller omsorgsgivare. Det är fler bland männen än bland kvinnorna 
som ser sig som företagare utan att ha någon utpräglad vinsttanke. 
Förklaringen är att de förknippar företagandet med att få utrymme att driva 
sin idé och ta ansvar för sin verksamhet, snarare än med ekonomiska 
spörsmål. Dessa företagare berör vi först nedan. 

Anne tar ett lågt pris för sina tjänster. Hennes kunder reagerar ofta 
positivt när hon säger prissumman och hon skämtar om att hon kanske borde 
höja priset. Hon ser inte andra vårdgivare som konkurrenter, men stimuleras 
av när någon kund byter till hennes företag för att: ”de har hört att vi är 
bättre” (Anne). Hon tycker inte att det är självklart att företaget ska fortsätta 
expandera: ”Vårt företag har växt så att vi ibland har känt att ’nej nu får det 
vara nog’. […] Det gäller att veta då om man ska dra i handbromsen, om vi 
vill utvecklas på ett sätt och bli större” (Anne).  Det finns ingen motsättning 
för henne mellan att ha en restriktiv inställning till expansion och att ändå se 
sig som företagare och entreprenör: 

En entreprenör, det är en sån som jag (skratt), som är lite ensamvarg… […] 
knallar på själv liksom […] gå sin egen väg … […] Så en entreprenör är nån 
stackare som står och stångar sig blodig ibland (skratt) för att kunna ha kvar 
[ett eget arbetssätt]. […] En företagare […] det är inte lika roligt då, kanske 
… Det är den som ansvarar för allt; papper ska in i tid och man har en massa 
regler att följa och lagar och så där. Man har bara en jädra massa ansvar 
egentligen (Anne). 

Identiteten som företagare har Anne utvecklat med tiden, i takt med att hon 
har lärt sig reglerna. Viktigare än att vara företagare är dock att kunna sin 
bransch. Att ha en identitet som företagare kan således hänga ihop med 
ansvarstagande samt en ökad medvetenhet om den marknad man befinner 
sig på, i högre eller lägre grad.  

Karl ser sig som företagare: ”men den dominerande identiteten är som 
forskare” (Karl). Eftersom han satsar på forskningen och låter företaget 
krympa har han inte heller någon tanke på att hans företag ska expandera. 
Dessutom säger han: ”Jag är ingen företagartyp som person. Vad ska jag 
säga … jag är mer för det allmänna och mitt företag ligger ju inom 
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psykoterapi och sånt som inte är så … Det handlar om att arbeta med folk.” 
(Karl). 

Olle betraktar sig som företagare eftersom det finns i hans: ”tankebanor. 
Man är kanske van att ta beslut, man känner ett visst ansvar mot anställda, 
mot deras framtid också” (Olle). Han tycker också att han är entreprenör: 
”jag gillar försäljningsbiten och kundkontakten och att försöka sälja. Jag 
bedriver ett annat företag också som jag säljer mer i” (Olle). Günther ser sig 
som den lokala kiropraktorn i Hägersten. Några planer på att: ”expandera 
och bli ett storföretag” (Günther) har han inte. Han ser sig ändå som 
företagare och entreprenör, eftersom han har varit tvungen att upparbeta en 
kundkrets och marknadsföra sin verksamhet: ”Ska man börja i den här 
branschen, då måste man vara entreprenör!” (Günther).  

Medan dessa företagare ser sig som företagare, men inte betonar vinst, 
finns det också andra som vare sig ser sig som företagare eller har en vinst-
ambition med sitt företagande. Anders tycker att han får liten ekonomisk 
ersättning för en stor arbetsbörda som företagare inom vårdsektorn, men det 
är inte viktigt för honom. Det viktiga är att han har möjlighet att själv 
influera sin verksamhet: ”Vi jobbar kanske 50 procent mer än om vi skulle 
ha varit anställda. […] Och har väl kanske en krona mer än vad vi hade haft 
som anställda. Det blir ingen förmögenhet, men det blir – ja vi kan ju 
påverka det där på ett annat sätt. Vi kan ju styra” (Anders). Trots att han 
också har ett revisionsföretag vid sidan av förskolan, ser han sig bara delvis 
som företagare. Det förklarar han med att han inte har någon strävan efter att 
expandera verksamheten: ”Det är liksom inte företagandet i sig som driver 
oss, utan det är att driva den här verksamheten i vår egen regi” (Anders). Inte 
heller Susanne känner sig riktigt som företagare: ”eftersom vi är så styrda av 
kommunen” (Susanne). Kommunen har också tagit ifrån familjedaghemmen 
en del av den frihet de fick inledningsvis: ”Då är man inte riktigt egen, 
eftersom de kan komma och göra såna saker” (Susanne). Trots att hon 
upplever konkurrens gentemot andra daghem är hon ovillig att tala om 
konkurrens gentemot andra dagmammor. Hon säger att de hjälper varandra 
istället för att konkurrera, men å andra sidan måste hon anstränga sig för att: 
”göra ett gott intryck och visa vad de får om de börjar hos mig” (Susanne). 
När det gäller den ekonomiska situationen säger Susanne att när hon blev 
företagare så innebar det att hon fick det lite bättre ställt och att:  

Det var roligt att man kunde bestämma själv om man ville; hur mycket man 
ville handla för till barnen. Förut hade man en ganska snäv budget, så man 
tog ju ganska mycket ur egen ficka. Men nu så blir det annorlunda, för nu kan 
man bestämma själv: Nu behöver jag det här och så åker jag och köper det. 
Och sen kan man bestämma vilka kurser man vill gå på (Susanne). 

Vi tolkar det som att Susanne inte hade ambitionen att tjäna pengar när hon 
startade sitt företag, men att det innebar att pengarna nu räcker till det hon 
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behöver för barnen. Sussie, som startade sin verksamhet för att kunna driva 
sin egen idé, såg sig inte som företagare inledningsvis. Men när hon fick en 
anställd inom sin verksamhet ändrades detta, på grund av det ansvar hon då 
ådrog sig. Företagandet förefaller inte heller för henne vara förknippat med 
att tjäna pengar. 

Anita sätter företagandet i direkt motsats till sin idé om att vårda 
människor: ”Det är inget företagande på det sättet, utan jag behandlar 
människor och förhoppningsvis ger jag dem lite mindre smärta, eller [gör 
dem] lite starkare.” (Anita). Hennes bild av en företagare är att denna: ”ska 
vara affärsman. […]. De ska visa sig, man ska gå ut och tala om hur bra man 
är” (Anita). Hon håller med om att en ”typisk” företagare ska göra vinst, 
vilket inte är möjligt i hennes bransch. När Annika får frågan om hon ser sig 
som entreprenör svarar hon: ”Jag ser mig själv som en slags – ja, en 
sjukgymnast som bara ska läka dem” (Annika). Hon påpekar också att hon är 
alltför styrd av Socialstyrelsen för att se sig som entreprenör. Ett exempel 
hon nämner är att hon inte har tillåtelse att experimentera med kinesiska 
salvor som behandlingsmetod. Det är intressant att hon ändå, i sin 
beskrivning av sin verksamhet, har format den inom de ramar som ges och 
alltså är entreprenöriell enligt den definition som vi har i den här studien. Att 
hon är företagare ser hon som ett tvång – en ”ryggsäck”. Annika menar att 
män är duktigare på att utnyttja ramarna och tjäna pengar genom att också ge 
föredrag inom ramen för sin verksamhet. Sådana möjligheter har inte 
kvinnor, menar hon, eftersom de måste ta hand om sina barn. Även Conny 
ser sig snarare som en hjälpare – en terapeut – än som en företagare, trots att 
han tidigare har haft två företag. Han är: 

terapeut på nåt sätt, där man blir företagare. Tidigare kände jag mig mer som 
en företagare, liksom det som jag har jobbat med då. […] Man är ganska 
fokuserad på patienten, det man gör med patienten och har en förhoppning 
om … Ja, det är svårt ... Men det är klart att jag är en företagare, men inte det 
där liksom [visar med armarna på en tjock mage, och hängslen, 
tillbakalutad] företagare, liksom (skratt), som åker runt och köper och säljer, 
fixar och donar (Conny). 

Christin, som upplevde att hon tvingades bli företagare på grund av valet av 
sitt yrke, har en stark vårdtanke: ”Jag älskar ju att jobba. Jag tycker det är 
jättekul att se att de blir bättre och, ja, det är kul att se att man kan göra 
skillnad” (Christin). Hon ser sig inte som någon företagare, utan det var en 
roll hon blev tvungen att axla när hon av privata skäl stannade kvar i 
Sverige. Inledningsvis hade hon haft planer på att flytta tillbaka till Norge, 
där hon skulle ha fått hjälp med de praktiska bitarna av företagandet genom 
sitt personliga nätverk. Trots sitt motstånd till företagandet uttrycker hon en 
viss stolthet i att hon har sin verksamhet. Hon har funderat på att sluta, men 
tycker att det känns relativt bra nu. 
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Olika former för företagande 
Aktiebolag eller enskild firma?  
En av de första frågor en företagare konfronteras med vid företagsstarten är 
valet av företagsform. I vår intervjustudie ingår företagare som har valt att 
antingen driva enskilda firmor eller aktiebolag. Som redovisades i den statis-
tiska analysen skiljer sig valet av företagsform åt mellan de olika delbransch-
erna. Företagarna inom delbranschen hälso- och sjukvård samt inom 
barnomsorg är till övervägande del enskilda firmor, medan tandläkare samt 
övriga vård- och omsorgsföretag främst är aktiebolag. I statistiken finns 
också en tydlig skillnad mellan kvinnor och män i det att kvinnor främst 
driver enskilda firmor, medan män främst driver aktiebolag.  

I vår intervjuundersökning har vi, som vi tidigare beskrivit, försökt spegla 
statistiken. Det innebär att vi har intervjuat 13 personer med enskilda firmor 
– fem män och åtta kvinnor – samt sex personer med aktiebolag – tre män 
och tre kvinnor. Vi frågade ett antal av företagarna varför de har valt den 
företagsform som de har.21 De flesta motiverar valet med att den 
företagsformen är den mest lämpliga för deras verksamhet. Några anger att 
det är revisorn som har rått dem till formen och en person har blivit 
instruerad av kommunen. Några beskriver att de inte har behov av att driva 
aktiebolag, eftersom de inte har varulager och menar att det inte ger dem 
några ekonomiska fördelar att ha aktiebolag. Ytterligare ett par stycken har 
inte reflekterat kring varför de driver företag i den form som de gör. Det är 
således en blandning av konventioner och påbud som företagarna anger som 
motiv till sina val av företagsform. För andra har det varit en självklarhet, 
eftersom olika typer av verksamheter anses fordra vissa företagsformer. Vi 
kan inte se några tydliga skiljelinjer mellan hur kvinnorna respektive 
männen resonerar kring sitt val av företagsform, utan de liknar varandra. 

De som har startat aktiebolag är dels tandläkarföretagarna Marthe och 
Olle, dels de företagare som driver verksamheter med flera anställda 
personer: Johan, Nick och Anne. Men också Annika, sjukgymnast med en 
anställd, har aktiebolag eftersom det var fördelaktigare än enskild firma på 
1980-talet, när hon startade sitt företag. Hon behövde inte blanda ihop 
företagandet med sin privata ekonomi och dessutom fanns det bra 
pensionsförsäkringar för aktiebolagsinnehavare påpekar hon. Nu har det 
dock blivit dyrt för henne att ha aktiebolag. Revisorn kostar mycket och hon 
har inte möjlighet att tjäna mer än en begränsad summa pengar, på grund av 
villkoren för sjukgymnaster.   

Bakgrunden till att tandläkarna startat aktiebolag är att de endast har 
möjlighet att välja på att starta handelsbolag eller aktiebolag. Marthe, som är 
tandläkare med en anställd tandsköterska, startade aktiebolag på revisorns 
                               
21 Anita, Karl, Günther, Johan och Sussie har inte tillfrågats, eftersom det inte blev 

tillfälle att göra det. 
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rekommendation och kan inte vidare motivera valet. Olle, tandtekniker, har 
fyra anställda och valde aktiebolag, eftersom det var mer ekonomiskt och 
skattetekniskt fördelaktigt enligt honom. Inom ett aktiebolag hade han 
möjlighet att ta ut vinst, göra uttag och slippa få restskatt. Aktiebolaget var 
också enligt Olle: ”tryggt på något sätt” (Olle) och han kan tänka sig att 
utvidga sin verksamhet med tiden.  

Nick och Anne beskriver båda två att de har startat från småskalig 
verksamhet, men successivt haft möjlighet att utöka antalet anställda. I 
Annes fall följde företagsformen med antalet anställda. Inledningsvis 
startade hon en enskild firma. Hon kan inte längre beskriva motivet, men 
säger att hon inte visste någonting om företagande och att den hjälp hon 
sökte från privat och offentligt håll inte var henne behjälplig. Verksamheten 
startades i liten skala, hon arbetade ensam i företaget och cyklade mellan de 
olika vårdtagarna. Men firman växte sig snabbt större. Hon köpte bil och 
kunderna krävde dubbelbemanning, vilket gjorde att hon anställde personal. 
Detta i sin tur ledde till att verksamheten fick behov av en lokal för att ha en 
träffpunkt och ett ställe för att byta nycklar med varandra. När företaget nått 
en sådan omfattning föreslog hennes revisor att hon skulle ombilda företaget 
till ett aktiebolag. Den fördel hon därigenom kan se är att hon inte ansvarar 
för verksamheten med sin privata ekonomi. Nick, däremot, säger att han 
startade aktiebolag redan från början, eftersom han tycker att det krävs för 
hans verksamhet. Om det ska bli en bra dagverksamhet måste han satsa på 
något som är lite större, med olika verksamheter och flera anställda och då är 
ett aktiebolag lämpligt.  

De företagare som har enskild firma har sällan någon anställd och har ofta 
valt företagsformen för att den verkade mest anspråkslös. När Täby kommun 
ålade sina kommunalt anställda dagmammor att starta företag fick Susanne 
besked om att hon skulle starta antingen handelsbolag eller enskild firma. 
Hon och hennes närmaste kollegor valde att starta enskilda firmor, men hon 
motiverar inte närmare varför. Kerstin startade enskild firma för att hon 
tyckte att det: ”kändes som det var det jag skulle” (Kerstin) som enmans-
företagare. Anders hade tidigare erfarenhet av enskilda firmor och förklarar 
att det är: ”en enkel och bra form” (Anders). Eftersom företaget har 
begränsad omsättning och inte behövde ta några stora lån eller ha varulager 
är det lämpligt med enskild firma: ”Det verkade lite väl pretentiöst att lägga 
in aktiekapital […] vi gör lite investeringar emellanåt när det blir pengar 
över. […] Det ska inte vara extra mycket krångel med det” (Anders). 

Åse gjorde ett medvetet val när hon startade sin enskilda firma. Hon hade 
tidigare haft ett aktiebolag, men då inom en annan bransch. Eftersom hon 
inte har ett varulager, som skulle beskattas hårt i en enskild firma, tycker hon 
inte att ett aktiebolag är nödvändigt för en akupunktör. Hon säger om formen 
enskild firma:  
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Jag tror att det är den enklaste formen. Och när jag hade affär så hade jag 
aktiebolag och det är ju i och för sig okej, men man tjänar inte så mycket 
pengar på ett sånt här företag att man behöver ha aktiebolag. I alla fall inte än 
... (skratt) Och sen, det är mycket mer regler och så. Man ska ha en revisor 
och – ja, det kostar mycket mer att ha ett aktiebolag, än att ha en enskild 
firma (Åse). 

Åse tror också att aktiebolaget är bra först om man börjar: ”handla med 
mycket pengar” (Åse) eller ska anställa någon. Conny hade tidigare haft ett 
handelsbolag med en kompis, men tyckte att sådana tenderar att vara lite 
knepiga eftersom man är två personer som ska dra åt samma håll och ha 
samma etik. När han startade sitt företag, på egen hand, tyckte han att: ”det 
fanns ingen större anledning att bilda aktiebolag” (Conny). Att ha enskild 
firma är billigare och som naprapat har han inga stora investeringar som 
behöver bekostas med aktiekapital. Han resonerar kring att han blir ansvarig 
för firman med sin privata ekonomi, men han tycker inte att det är något 
större problem. Inte heller Christin tycker att det fanns något alternativ till 
enskild firma, då ska man: ”vara fler och ha större” (Christin). Om hon 
skulle utvidga verksamheten så skulle hon kanske starta ett aktiebolag, men 
säger hon: ”då får man ju bli riktig företagare” (Christin). Samtidigt medger 
hon att hon inte skulle våga satsa och belåna sig. Jan, som har sitt företag 
som en biverksamhet till sin anställning som läkare, tycker att någon annan 
form av företag hade varit överdrivet för hans behov. 

Ninas inställning till företagsformen skiljer sig från de andras. Hon skulle 
egentligen vilja ha ett aktiebolag, eftersom valet av företagsform signalerar 
den expansiva inställning hon har till sitt företagande: ”det ser lite snyggare 
ut” (Nina). Men hennes revisor har starkt avrått henne, eftersom det inte ger 
några ekonomiska fördelar för verksamheten.  
 

Anställda och expansion 
Det finns en viss koppling mellan företagsform och antal anställda. Bland de 
intervjuade företagarna har fyra män och tre kvinnor anställda personer. Av 
dessa sju företagare med anställda har fem valt att driva aktiebolag. De 
företagare som har enskilda firmor har högst en person anställd, medan 
aktiebolagsföretagarna har ett mer varierande antal anställda: Annikas Nacka 
Sjukgymnastik och Marthes Wearhaug Ekstrand Vårdbolag har en anställd 
var, medan Johans äldreboende har omkring 70 anställda. Även de två andra 
företagarna inom övrig vård och omsorg – Nick och Anne – utmärker sig 
genom att ha fler anställda än företagen inom de övriga delbranscherna (13 
respektive 30 anställda). Inom delbranscherna barnomsorg och hälso- och 
sjukvård har de intervjuade företagarna sällan haft något behov av, eller 
någon önskan om, att anställa fler personer. Både Kaspers förskola och 
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Sussies Barntoffla har dock varsin anställd. Det beror på att ett behov växte 
fram, i samband med större barngrupper, men ingen av dem har några planer 
på att utöka verksamheterna ytterligare. På Kaspers förskola har man 
övervägt om man ska anställa fler, men kommit fram till att de inte vill 
expandera verksamheten mer. Det är dessutom svårt att hitta större lokaler. 
Susanne uppger att familjedaghem inte får anställa någon enligt Täby 
kommun, för då blir verksamheten ett litet dagis istället.  

Företaget som extraknäck  
För flera av företagarna har inte starten av företag inneburit ett slut på deras 
offentliga anställningar. Istället har några av dem bibehållit företagardelen 
av sitt yrkesliv, som en deltidsverksamhet vid sidan av sin fasta anställning. 
Vissa har också successivt utökat sitt företagande, från att vara en liten del i 
arbetslivet bredvid en anställning, till att bli den verksamhet som man helt 
ägnar sig åt i yrkeslivet. För Anita – som är sjukgymnast – och för Marita – 
som är psykolog – var kombinationen mellan företagande och anställning en 
väg som gjorde det möjligt att så småningom bli verksam enkom som 
företagare. Det gav dem trygghet att starta sitt företag i liten skala. Anita 
arbetade som deltidsanställd inom landstinget och en kollega, som hade en 
egen mottagning vid sidan av sin anställning, erbjöd henne att ta över några 
patienter. På det sättet hade hon redan en fot inne i företagandet, när hon 
efter ett avbrott i yrkeslivet kom tillbaka till arbetsmarknaden. Hon beskriver 
att konkurrensen i början av 1990-talet var hård, så när hon ville få 
anställning fick hon istället starta företag och hon säger: ”Jag hade bara det 
att välja på tyckte jag” (Anita).  

Karl, däremot, har hela tiden haft kvar sin halvtidsanställning inom barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP). I den miljön finns det många som har egna 
psykologmottagningar vid sidan om, och det inspirerade honom att starta sitt 
företag. Genom sin anställning på BUP kom han i kontakt med ett forsk-
ningsprojekt på ett stort sjukhus i Stockholm, vilket ledde till att han började 
forska. Han har genomgått forskarutbildning och har nu forskningsanslag 
och anställning på sjukhuset. Företaget får därigenom allt mindre utrymme i 
hans arbetsliv och utgör nu endast en tiondel av detsamma. Trots att Karl 
befarar att han kommer att bli tvungen att minska på verksamheten i 
företaget ännu mer, vill han fortsätta ha det som en biverksamhet, eftersom 
han tycker att det är givande både för honom själv och för sin forskning. 
Karl tycker generellt sett att det är viktigt att man har erfarenhet av en 
anställning innan man startar eget, för att ha en fast bas att stå på. 

Också Jan som är läkare, med en heltidsanställning inom barnmedicin, 
har sitt företag vid sidan om denna. Inom företagets ram har han flera 
verksamheter. Han startade det i samband med att han gav ut en bok, som 
gav honom extra inkomster, och så arbetade han som läkare på SOS 
International. Däremellan har han hållit föreläsningar i företagets regi, och 
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nu är han ”inhyrd” på en barnavårdscentral, som barnläkare ett par dagar i 
månaden. Han nämner att han främst har sitt företag av skattetekniska skäl, 
för att kunna göra skatteavdrag när han köper litteratur eller åker på 
konferens. På det sättet finansierar han sina utåtriktade aktiviteter, främst 
konferenser – som ingår i anställningen som läkare – men som han inte får 
betalt för:  

Sen […] hade man några såna här uppdrag som man fick pengar för, så insåg 
man, man ger mycket tid men man fick inte behålla ett dugg. Så blev det, 
antingen skulle man sluta med det, och det var lite svårt också för det hör till 
jobbet. Vi tvingas, vi måste göra saker och då tycker man att man ska få nån 
nytta av det jobbet också (skratt) (Jan). 

Jan anser att eftersom sjukhuset vill synas utåt, på konferenser eller genom 
att någon skriver en bok, är de tvungna att acceptera den här typen av 
företagande vid sidan om. Läkarna har ingen möjlighet att göra det inom de 
ordinarie uppgifterna menar han.  

Viljan att utveckla sin företagsidé gör företagarna 
innovativa 
Företagarna som vi har intervjuat präglas ofta av en stark vilja att utveckla 
sin verksamhet. Vi har ovan visat att en gemensam anledning till att 
företagarna har startat företag är att de vill jobba med sin ambition, som 
innebär att hjälpa människor på ett eller annat sätt. Det finns således 
synnerligen innovativa inslag i de intervjuades entreprenörskap genom 
inställningen att deras idéer ännu inte är färdigutvecklade. På det sättet 
vidmakthåller företagarna det entreprenöriella processandet (jfr Johannisson, 
2005) genom en fortlöpande meningsfull förnyelse (jfr Steayert & Katz, 
2004). Bland de intervjuade försökte alla kvinnor och nära nog samtliga män 
förbättra sin idé att hjälpa människor. Det gör de genom att delta i olika 
seminarier och gå kurser, där exempelvis andra företag eller de egna 
respektive yrkesförbunden fungerar som kursgivare. Ett par företagare har 
direkt kontakt med forskning, medan ytterligare andra menar att de får 
indirekt kontakt med forskning, via de kurser de går och de seminarier de 
deltar i. Vissa av företagarna utvecklar också sitt företagande genom de 
nätverk – samspelet med andra människor – som de deltar i.  

Nyskapande omsorg om äldre och unga 
Innovativt tänkande inom delbranschen vård och omsorg präglar Anne och 
Nick. Anne har utvecklat organisationen kring hemtjänsten efter eget huvud. 
Den flexibilitet som hon tyckte saknades inom kommunal omsorg har hon 
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infört i sin egen verksamhet. Som exempel nämner hon att personalen har 
möjlighet att utforma tidschemat i enlighet med kundernas önskemål. Hon 
vill inte anpassa företaget efter de krav som kommunerna ställer på ett 
företag av hennes storlek, eftersom det skulle påverka hennes sätt att 
organisera verksamheten: 

vi vill inte jobba som andra. Vi har inte gjort det och det har visat sig jättebra. 
Vi har ett […] jättebra rykte, vi har ytterst få klagomål […], personalen trivs 
och de stannar om man jämför med andra. Så att själva konceptet är jättebra 
men det är utåt – utåt är det svårt. De kan inte förstå det på kommunerna […], 
utan det ska vara som alla andra. Det ska sitta en [person] här inne vid datorn 
hela dagarna. Ja, men det vägrar vi. Vi kan inte göra så. […] Men … det är 
klart att vi börjar bli så stora så vi kanske måste … ge oss lite (Anne). 

Dessutom har Anne byggt upp en icke-hierarkisk struktur i företaget. Perso-
nalen får ta stort eget ansvar och har stora befogenheter och i framtiden, när 
hon ska gå i pension, hoppas Anne att hennes medarbetare ska ta över verk-
samheten. Trots att Anne de facto leder verksamheten anstränger hon sig att 
vara jämbördig genom att hon exempelvis har delegerat ansvarsuppgifter till 
andra, exempelvis kring morgonrutinerna. Intressant att notera i intervjun 
med Anne, vilket bland annat avspeglas i citatet ovan, är att hon ofta pratar 
om företaget som ”vi”, vilket avspeglar hennes icke-hierarkiska syn på sin 
verksamhet. I vissa avseenden pratar dock Anne om sig själv som chef. Ett 
exempel är när hon talar om att det var tredje vecka kommer en konsult, som 
ger de anställda extern handledning och tillfälle att prata om sina arbets-
relaterade upplevelser utan att chefen är med.  

Nicks företagaridé går ut på att arbeta med unga män som är ”på glid” när 
de befinner sig i en fas i livet, 14–20 år, då de enligt honom fortfarande har 
möjlighet att förändra sitt beteende. Han har utvecklat en verksamhet där 
skola och datakunskap kombineras med samtal, både individuella och ibland 
även tillsammans med ungdomarnas familjer. Nick följer upp hur det går för 
eleverna och efter fem år är 75 procent av dem vad han betecknar som 
vanliga medborgare. Han förklarar att han får sina idéer genom att han: 
”tänker på, vad behöver de här killarna” (Nick). Dessutom går hans personal 
en del kurser. Nick själv drivs också av en ständig vilja att förändra saker:  

Jag är nog inte den individen som kan jobba på ett löpande band och vända 
på en bricka bara, utan jag måste vidare; jag får myrkrypningar. Det måste till 
med nya grejer hela tiden. Inte varje sekund, men att det […] drivs framåt på 
nåt sätt (Nick). 

Ett talande exempel för hans vilja att utveckla verksamheten är att han, när 
han hade haft sin dagverksamhet i fyra år, såg att det för vissa av 
ungdomarna fanns ett behov av vad han kallar en dygnet-runt-lösning. Med 
tiden har han därför öppnat ett boende för ungdomarna, som en del av dem 
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på dagverksamheten utnyttjar. Nick vill fortsätta att utveckla sin verksamhet 
som företagare, och nämner att han skulle kunna tänka sig att starta upp ett 
café, bland annat för att ha något att falla tillbaka på om kommunerna slutar 
stödja verksamheten i framtiden, som vi tidigare nämnt.  

Nya idéer inom hälso- och sjukvård 
I de historier som berättas av företagare inom delbranschen hälso- och 
sjukvård finns också ofta inslag av att de kontinuerligt utvecklar sin 
verksamhet. Annika berättar om en stark drift att hela tiden lära sig mer för 
att bli en bättre sjukgymnast. Hon åker på kurser, ofta internationella, och 
hon beskriver lärandet som väldigt stimulerande: ”Man är aldrig färdig, man 
kommer alltid framåt, det är så kul att lära sig mer” (Annika). Som exempel 
beskriver hon att hon började använda sig av gymträning, som behandlings-
metod för sina patienter redan för tjugo år sedan, före det var så populärt 
som nu. På den tiden använde de flesta sjukgymnaster lera för att mjuka upp 
patienterna för behandling, menar hon. Hon har byggt upp ett gym i sin lokal 
dit patienterna kan gå före behandling hos henne. På det sättet blir den tid 
patienterna har hos henne bättre utnyttjad, eftersom de redan är uppmjukade 
innan behandlingstillfället. Det kostade pengar att bygga upp gymmet, men 
Annika kunde investera startkapitalet, som hon hade vid bildandet av aktie-
bolaget, i gymmet. Annika har även effektiviserat de väntetider som uppstår 
när hennes patienter tar röntgenbilder på en annan enhet. Genom att snabbt 
få veta vad som är felet kan hon direkt behandla patienterna på rätt sätt och 
förbättra vårdkvaliteten. 

Även Nina har en stark utvecklingstanke kring sin verksamhet. Hon 
uppger att hon har satsat mycket resurser på utbildning. Idémässigt har hon 
rört sig alltmer mot alternativmedicin – för när hon började lära sig mer 
insåg hon att de barn hon arbetar med är gravt traumatiserade och hon 
utvecklar sig således för att: ”komma åt det kroppsliga och energimässiga” 
(Nina). Hon har på egen hand skräddarsytt sin utbildning i det hon betecknar 
som trauma-healing, och som enligt henne är helt unik. Utbildningen har hon 
hämtat utomlands, för så kallad healing anknuten till psykologi: ”det är inte 
direkt någon jättehög nivå på det i Sverige” (Nina).  

Marita, som är psykolog och psykoterapeut, har under hela sin yrkes-
verksamma tid ständigt utvecklat sin verksamhet genom att utbilda sig först 
till psykolog och sedan i tre år till psykoterapeut och slutligen till hand-
ledare. Hon säger att hon egentligen har utbildat sig hela tiden och hon går 
dessutom på seminarier och föreläsningar som hon anser intressanta, samt 
följer fackpress och nya böcker inom området. Men eftersom hon är över sextio 
år har fortbildningen inte samma omfattning idag som den tidigare har haft.  

Karl, som själv är forskare i psykologi, har inriktat sig alltmer mot barn 
som drabbas av allvarliga sjukdomar, och hur det påverkar dem och deras 
föräldrar psykiskt. Han tycker att de idéer han får inom forskningen ger 
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mycket till hans verksamhet som psykolog och vice versa. Forskningen ger 
således impulser åt varandra kunskapsmässigt. När han får frågan om 
plattformar för förmedling av forskning till praktiserande psykologer håller 
han med om att det finns alltför få sådana.  

Företagarna som bedriver så kallad manuell medicin – naprapati, 
kiropraktik, sjukgymnastik, akupunktur – har utvecklat sitt företagande i 
enlighet med den vårdfilosofi de bygger sin verksamhet på, ofta genom att 
vara med i intresseföreningar som finns för respektive yrkesområde. Conny 
idé är att jobba med hela människan, mjukdelar och leder, inte bara ren 
manipulation eller ”knäckande”. Han har specialiserat sig på idrotts-
medicinska skador och tar del av utvecklingen inom området genom 
Idrottsmedicinska föreningen, som bedriver och förmedlar forskning. Inom 
naprapatin berättar Conny att forskningsanknytningen är svagare, eftersom 
det är färre läkare verksamma inom området. Conny går på kvällsföre-
läsningar och deltar i den årliga kongress som ges av Svenska napra-
patförbundet. Han är intresserad av att lära sig nya inriktningar och tycker att 
det endast är tiden som sätter gränser för honom. 

Åse går på Svenska akupunkturförbundets årliga möten, samt deltar i 
vidareutbildningar på den privata skola som hon gick på, Akupunktur-
akademien. Hon förklarar att kunskapsfältet kring akupunktur är stort – det 
finns 400 punkter i kroppen som hon ständigt kan lära sig mer om och dessa 
kan hon också rådfråga sitt personliga nätverk om: 

Jag kan inte säga att jag arbetar med ett enda problem. Utan det kan komma 
någon och säga att de har någonting som jag aldrig har stött på. Då får jag ju 
börja söka i mina böcker: ’Vad kan det vara?’ Jag kanske ringer någon – ’Har 
du någon erfarenhet? Hur tänkte du då?’ Att man på det sättet ... För det är … 
man tar ju in hela människan och försöker hitta ett mönster. Och sen 
behandlar man utifrån det (Åse). 

Günthers företagsnisch är att kombinera kiropraktik med massage och aku-
punktur. Det är en influens som han enligt egen utsago har hämtat från Kina. 
Han går kurser inom Kiropraktiska föreningen, som indirekt är forsknings-
anknuten, eftersom föreningen har kontakt med Karolinska institutet. Han 
tycker att det finns mycket i dessa kurser som han har användning för rent 
praktiskt i sitt yrke. När han var yngre, innan han hade en utvecklad 
kundkrets, höll han föredrag på företag för att berätta om sin verksamhet och 
få människor friskare. Nu har upphört med föredragsverksamheten, men tror 
att: ”en viktig nisch är väl att man borde prata om det i skolan – höja 
medvetandegraden för elever” (Günther). Även Anita har kombinerat sin 
behandlingsmetod, sjukgymnastik, med akupunktur för att lindra smärta. 
Hon vill inte använda sig av apparater, utan hon föredrar manuella metoder 
för att stärka människors muskler. Dessutom har hon lärt sig akupunktur för 
att lindra smärta: ”Man måste ju på något sätt utgå från sig själv lite grann. 
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Så att det blir utefter min personlighet på något sätt. […] Man gör det som 
man tycker om att göra och det som känns vettigt för en själv också” (Anita). 

Christin, som är kiropraktor, tycker att det är viktigt att kombinera direkt 
behandling med förebyggande övningar. Hon vill bli en bättre kiropraktor, 
går gärna fortbildningskurser och tycker att: ”man måste hela tiden vara 
steget före alla andra, eller komma med nya idéer” (Christin). Hon försöker 
hänga med i forskningen, som är internationellt inriktad, men tycker att fältet 
är outvecklat i Sverige. Hon har också planer på att ombilda sin verksamhet 
till ett friskvårdscentrum. Hon berättar om en dröm att göra mottagningen till 
en slags knutpunkt för företagen som finns i omgivningen, med dusch och 
bastu, föreläsningsverksamhet, multigym för rehabilitering av patienterna 
och kanske även med andra terapeuter som läkare och psykologer: ”Det 
behövs ju sådana koncept. För många som söker för smärta – smärta kan 
bero på många olika saker” (Christin). Denna idé fick hon under tiden som 
hon arbetade i ett team på Södermalm, innan hon var föräldraledig. Hon 
antyder att planerna bromsas av att hon har småbarn, vilka hon tar ett stort 
ansvar för och hon tror själv att det hade varit annorlunda om hon och 
hennes samarbetspartner hade varit män: ”Hade vi varit två killar nu så 
skulle vi ha tagit ett stort lån, lagt in ekgolv och ’flashat’ till det, fått ut 
massa reklam. Men vi är båda småbarnsmödrar, vi kanske inte vågar satsa 
det” (Christin). 

Innovativa dagmammor 
Företagarna inom barnomsorg har genomgående väl utvecklade verksam-
hetsidéer. De liknar varandra, men bygger på delvis olika pedagogiska 
inriktningar, som Regio Emilio, I Ur och Skur och Montessori. Företagarna 
har ofta vidareutvecklat dessa pedagogiska tankar inom sin egen verksamhet 
så att de ska passa dem och deras egen syn på barns utveckling. Ett exempel 
på tydliga idéer är att samtliga dagmammor, och också förskolan, har mycket 
utomhusverksamhet. Anders – och hans medföretagare Inger – Sussie, 
Susanne och också Kerstin har alla inlemmat idéer inspirerade av Frilufts-
främjandet – Knopp, Knytte och Mulle – i sin verksamhet, tillsammans med 
andra utomhusaktiviteter. Anders förklarar att deras inställning till utomhus-
aktiviteter är mycket lik Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik men 
att de tycker att det är viktigt att man, i motsats till denna pedagogiska idé, 
ändå äter inomhus och: ”lär sig äta med kniv och gaffel” (Anders). Sussie 
förklarar att hon tycker att barnen kan lära sig grundläggande värderingar 
genom att vara ute: 
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Vi är ju väldigt ofta ute och grillar korv ute på udden och med öppen eld. 
[…] Det är inte så vanligt att man gör sådana saker längre! Vi har haft 5-
åringar som har kommit till vår verksamhet som aldrig har sett en öppen eld 
med ved! Och det tycker jag är lite synd. Och jag tycker att det finns en grund 
i att få vara med om sådana saker när man är liten (Sussie). 

Ett annat exempel på en tydlig omsorgsambition har Kerstin, som låter de 
större barnen gå på Montessori-verksamhet på förmiddagarna, för att barnen 
ska lära sig skriva och räkna. Den har hon dock medvetet kompletterat med 
utåtriktad, social träning för barnen, som exempelvis fri lek. De intervjuade 
företagarna inom barnomsorg har genomgående en blandad verksamhet av 
sång, bild, teater, gymnastik och simskola samt utomhusaktiviteter.  

Dagbarnvårdarnas personliga och yrkesmässiga bakgrunder är viktiga för 
hur deras pedagogiska inställningar har vuxit fram. Susannes idéer har vuxit 
fram genom många år av yrkesutövande och genom att man inom hennes 
grupp kontinuerligt diskuterar verksamhetsidéer med varandra. Dessutom 
brukar de gå en del kurser, bland annat på initiativ av kommunen, som ger 
viss stimulans. Anders berättar om en idé som han och Inger har fått genom 
en kurs:  

Vi går på […] en del kurser på kvällstid. Och då har vi jobbat lite med 
handdockor och kasperteater och sådana här saker. […] Och barnen tycker 
också att det är kul att hålla på med det. Just att lösa konflikter med 
handdockor, istället för att: ’Ba ba! Det där ska du inte göra!’. När 
handdockan säger någonting då blir det ett öppnare samspel (Anders). 

Andra sammanhang som har bidragit till dagmammornas företagande 
exemplifieras av Kerstin, som tidigare har arbetat på en Montessoriförskola, 
och Susanne, som är ledare i Friskis & Svettis på fritiden. Hon har integrerat 
gympa i sin dagbarnsverksamhet eftersom: ”rörelse överhuvudtaget är väldigt 
viktigt för barns framtida inlärning” (Susanne). Sussie har inriktat sin verk-
samhet mot dyslektiska barn, eftersom hon har egna barn med den problema-
tiken. Hon har också ambitionen att se varje barn som en egen individ.  

Generellt sett har dagbarnvårdarna arbetat fram en bra verksamhetsidé 
som de är nöjda med, men samtidigt vill vidareutveckla. Det gör de genom 
kurser och deltagande i seminarier, men för dagmammorna också genom 
kontinuerliga diskussioner inom deras respektive nätverk, som består av 
grupper av dagmammor som träffas kontinuerligt. Exempelvis Susanne 
berättar att gruppens idéer kommer från sunt förnuft, erfarenheter av egna 
barn, inspiration från Friskis & Svettis och Mulle-verksamhet. Men det 
kontinuerliga utvecklandet av idéer kommer från samspelet med hennes 
nätverk:  
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…man pratar med varandra varenda dag, så man vet ungefär vad som är 
viktigt för barn att lära sig och kunna och så. Då försöker man jobba efter det. 
[…]. Så man kommer väl fram till vad man vill att de ska lära sig. Man ser så 
mycket värde och pratar om vad man tycker att de kanske behöver (Susanne). 

Specialiserad tandvård  
De två företagarna inom tandläkarbranschen har båda specialistverksamheter 
inom sina respektive områden. För att hävda sig i konkurrensen och utveckla 
sig inom sin nisch är det avgörande för dem att hålla sig på en hög kunskaps-
nivå. Olle Grönbergs Dental, som har tandteknisk verksamhet, har utvecklats 
till att fungera som en högskoleutbildning, där det är viktigt att följa med i 
kunskapsutvecklingen inom området implantatteknologi. Olle arbetar också 
tillsammans med en kollega med att marknadsföra sin företagsidé: att vara 
nära patienten. Marthe, som är specialist inom tandlossningssjukdomar säger 
att hon satsar mycket på vidareutbildningar. Hon ägnar flera veckor om året 
åt kompetensutveckling inom sitt specialområde. Hon förklarar att hon som 
kvinna ofta blir betraktad med förvåning på dessa tillställningar, eftersom det 
vanligtvis är män som arbetar som tandvårdsspecialister. Både Marthe och 
Olle går kontinuerligt forskningsbaserade kurser, som ges av de stora läke-
medelsföretagen. Marthe går också på kurser som ges av Tandläkarförbundet. 

Företagarnas organisering i samspel med andra 
människor 
Företagande kan, som vi tidigare berört, förstås som en kollektiv process i 
samspel med andra människor (Johannisson, 2005). En sådan organisering 
genom personliga nätverk är tydlig också för de vård- och omsorgsföretagare 
som vi har intervjuat. En tydlig dimension i samspelet mellan företagarna 
och andra människor är interaktionen med deras familjer och graden av 
ansvar de tar för sina barn, och för det obetalda arbetet i hemmet. Familje-
dimensionen berör också många av företagarnas tidigare erfarenheter genom 
att de har ett det vi betecknar som ett socialt företagararv, eftersom de har 
föräldrar som har varit företagare. Vidare handlar samspelet också om hur 
företagarna har startat och utvecklat sin verksamhet i tydlig samklang med 
andra människor – en sida av nätverkandet som handlar om likartade behov 
och normer, men också om emotionella aspekter, genom att man tidigare 
känt varandra, som kollegor till exempel (jfr Johannisson, 2005).  

Med tanke på barnen  
En sida av samspelet med andra – det personliga nätverkandet – handlar om 
företagarnas familjer. I allmänhet påverkas kvinnor och mäns förvärvsarbete 



 64 

olika av huruvida de har barn eller inte, och också av hur många barn de har 
(SCB, 2004). Statistiken pekar också på att kvinnor som har barn i hög 
utsträckning jobbar deltid, medan mäns arbetstid i stort sett inte alls påverkas 
av hur många barn de har eller av hur gamla barnen är (SCB, 2004). En man 
och en kvinna bland dem vi har intervjuat har inga barn, medan resten har 
mellan två och fem barn. Resonemanget i föreliggande avsnitt bygger på 
intervjuerna med de företagare som har barn. 

Våra intervjuer visar att kvinnorna i högre utsträckning än männen 
anpassar sitt företagande efter sin familjesituation. Det är ett resultat som 
tydligt bekräftar Sundin & Holmquists (1989) resultat att kvinnors före-
tagande bland annat präglas av anpassning, och som tydligt kan kopplas till 
ansatsen att betrakta entreprenörskap som en kollektiv process (jfr Hjorth & 
Johannisson, 1998; Johannisson, 2005). Kvinnornas familjeanpassning gäller 
både val av verksamhet, alltså vad man jobbar med, samt hur mycket tid man 
använder till att arbeta. Våra intervjuer pekar på att flertalet av de inter-
vjuade kvinnorna jobbat deltid under den period i livet när de haft små barn. 
Vissa av kvinnorna har sedan lämnat småbarnsåren bakom sig och jobbar nu 
mer än när de hade små barn, vilket kan jämföras med Gunnerud Berg & 
Foss (2002) diskussion om att kvinnorna anpassar sin arbetstid till den 
livsfas de befinner sig i. Några kvinnor jobbar fortfarande deltid, efter att 
barnen växt upp, medan återigen andra har trappat ner arbetstiden, efter en 
mer krävande fas av företagsstartande. Flera av kvinnorna har också tagit ett 
större ansvar för barn och hem än sina män. Några av männen som är 
företagare jobbar däremot mycket och tycks ha haft partners som har tagit ett 
större ansvar för barn och hem. Detta kan således inte bekräfta – utan motsäger 
istället – Johannisson (2005), som menar att kvinnor som är företagare är 
mer beroende av sina familjer och vänner i sitt företagande än män. De män 
som är beroende av sina partners ansvar för barn och hem bedriver istället 
sitt företag i tydligt samspel med deras partner, om än inte rättvist balanserat. 

Några av företagarna går emot den här tendensen. Ett par av kvinnorna 
och en av männen har delat ansvaret för barnen med sin partner. Några av de 
intervjuade är fåordiga när det gäller familjesituationen, trots direkta frågor 
om den, och det är svårt att dra några växlar på deras korta reflektioner kring 
densamma. Det är också värt att notera att flera av kvinnorna spontant, utan 
att ha fått en direkt fråga, reflekterar kring sitt yrkesval, sitt företagande och 
sin arbetstid i relation till barnen och familjesituationen. Det gör inte någon 
av männen som vi har intervjuat. Det ojämna reflekterandet mellan män och 
kvinnor kring hem och barn tolkar vi som att kvinnorna tar större ansvar och 
därmed också anpassar sitt arbete därefter. Vi vill dock påpeka att en man 
nämner barnen spontant. Men det sker när han berättar att han inte har tid att 
delta i något nätverk, eftersom han har behov att jobba med patienter för att 
få in pengar och: ”sen har jag små barn och då är det liksom prio ett efter”. 
Man kan, menar vi, tolka det som att han är väldigt beroende av just ett 
nätverk i form av sin familj. 
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Val av verksamhet eller yrke 
Det finns flera exempel på beskrivningar från kvinnorna i vår intervju-
undersökning som alltså tydligt visar att kvinnorna har anpassat sitt företag-
ande till ansvaret för barnen genom valet av yrke. En av dem är Susanne, 
som berättar att en av orsakerna till att hon blev dagmamma var att hon ville 
vara hemma med sitt barn istället för att ha det på dagis. Susanne hade innan 
hon fick barn utbildat sig till mellanstadielärare, men ändrade sedan 
inriktning på sitt förvärvsarbete. Valet att jobba som dagmamma påverkades 
alltså i grunden av att hon ville vara hemma med sitt barn, även om hennes 
intresse för barn också spelade in. Hennes egna tre barn har också varit 
hemma tillsammans med dagbarnen.  

Kerstin, som också har ett familjedaghem, berättar likaledes att hennes 
yrkesbana påverkades av att hon fick egna barn. Kerstin är förskollärare, 
men valde att jobba som kommunal dagmamma under den period då hennes 
barn var små: ”Jag hade lite svårt att lämna bort dem och sen gå och arbeta 
med barn” (Kerstin). Sussie var också kommunal dagmamma när hennes 
egna barn var små.  

En av dagmammorna berättar om hur hon funderade över ansvaret för 
barnen. På frågan om hon hade några farhågor när hon blev företagare 
berättar hon att hon köpte sitt radhus för att starta sin verksamhet och att: 
”Det var lite tufft alltså! Och så ensamstående. Och så bara kasta sig ut i det 
här, med ansvar för två tonåringar. Men det gick!” (Sussie). 

Marthe, tandläkare, funderade över sitt yrkesval utifrån ett eventuellt 
framtida ansvar för en framtida familj. Hon säger: ”.[det] är mycket lättare 
att kombinera tandläkarverksamhet än läkarverksamhet, till exempel med 
jourer, om man önskar familj” (Marthe). Anita berättar att också hennes 
yrkesval, att bli sjukgymnast som så småningom ledde henne in på företagar-
banan, påverkades av att hon fick barn. Hon dansade och höll länge på med 
teater: 

Tills jag insåg att jag var tvungen att – så vågade jag inte det när jag fick 
barn, höll jag på att säga (skratt). Så jag hade redan mitt barn, mitt äldsta barn 
när jag utbildade mig till sjukgymnast för jag fick väl för mig att jag skulle ha 
något yrke, på riktigt så att säga (Anita). 

Företagandet kan sägas ha anpassats till Anitas livssituation. Hon var 
tidigare också anställd på ett sjukhus på halvtid, men en kompis till henne 
öppnade en egen praktik där Anita kunde börja och ta några patienter och 
hon beskriver företagandet som en slump – vilken dock passade bra med 
livssituationen: ”barnen var lite större och det passade mig bra att utöka lite 
grann, några timmar” (Anita). Anita använde alltså företagandet som ett sätt 
att vara flexibel i relation till sitt ansvar för barnen – företagandet blir på så 
sätt ett slags anpassningsstrategi. Företagandet för Anita blir således något 
delvis annat än det kreativa självförverkligandet och drivande av idéer som 
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förekommer hos de flesta av dem vi har intervjuat, även om hon har idéer 
som präglar hennes verksamhet.   

På ett liknande sätt har Marita påbörjat sitt företagande, vid sidan om en 
anställning som skolpsykolog. Hon har också anpassat sin arbetstid till 
livssituationen och barnen. När barnen blev lite större kunde hon utbilda sig 
till psykoterapeut och ta emot patienter i företaget på deltid. Hon säger 
samtidigt att hennes man också jobbat deltid och att de har haft hand om 
barnen tillsammans och inte lämnat bort dem. På samma gång som hon säger 
att hon jobbar och utbildar sig på deltid förefaller Marita ha jobbat hårt, men 
på ”fritiden”: Hon berättar att hon var oerhört flitig och jobbade mycket på 
nätterna med att skriva och att hon på dagarna jobbat på mottagningarna och 
tagit hand om barnen. Hon understryker dock att det hårda arbetandet har 
hon inte kopplat ihop med företagandet, utan hon säger att så gör man för att 
hinna med.  

Deltidsarbete i företaget 
Flera av kvinnorna som vi har intervjuat jobbar eller har jobbat deltid under 
småbarnsperioden. När barnen blivit äldre har någon dock ökat sin arbetstid 
till mer än heltid. Men Marita jobbar fortfarande deltid (om än ”lång 
deltid”), trots att barnen har växt upp. Två av männen som vi har intervjuat 
jobbar deltid i sina företag, men för deras del beror det på att de har 
företagen vid sidan om heltidsanställningar. Annika berättar att när hennes 
två söner var små så jobbade hon inte heltid. Hon säger:  

Nej, då tog jag det ganska lugnt faktiskt. Jag jobbade inte heltid. Jag jobbade 
kanske femtio procent först i början när han [den yngste sonen] var liten. Och 
sen ökade jag liksom hela tiden. Jag kände att jag ville vara hemma med 
honom också. Så att jag började inte jobba heltid förrän han var elva, tolv år 
(Annika). 

Christin berättar att företagandet innebär en flexibilitet som är positiv för 
henne som har två små barn: ”Det är bra som egen företagare, i och med att 
jag har två små barn då, så kan man vara lite flexibel” (Christin). Samtidigt 
säger hon dels att hon helst skulle vilja vara anställd, och dels svarar hon på 
frågan om relationen mellan arbetstid och fritid att:  

Det kan ju vara lite blandat. Jag har ju lite fritid också, men det löper ju in i 
varandra tror jag när man har eget företag. Man blandar lite. Man kanske är 
hemma där, och så går man och jobbar några timmar, och så går man hem 
och – äh, det blir ingen ordning riktigt. Man får anpassa sig (Christin). 

Christin säger att barnen går före verksamheten på grund av inskolningar på 
dagis och att barnen ibland är sjuka. Hennes man får också ta sitt ansvar, 
menar hon, men han reser mycket i jobbet. Ett mål för henne är dock att 
kunna jobba heltid och försörja sig på sin verksamhet.   
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Ovanliga män? 
I relation till det generella faktum att de flesta män jobbar heltid och tar 
mindre ansvar för barn och hem än kvinnor finns det utsagor om ett par 
ovanliga företagande män inom ramen för våra intervjuer. Åses och Maritas 
män tycks ovanliga, i relation till de andra företagarnas män och till de män 
vi har intervjuat, genom att de delade ansvaret för barnen med Åse och 
Marita när de startade sina företag. Nick, som vi har intervjuat, är också 
ovanlig genom att han hade ett delat ansvar för barnen när han startade sitt 
företag. Åse berättar om hur det var när hon startade sitt företag som massör 
och akupunktör. Då bodde hon tillsammans med de tre barnens pappa och 
han förefaller ovanlig, eftersom han som man och företagare tog ansvar för 
barnen. Åse säger:  

Han som jag levde ihop med var ju också egen företagare och jobbade 
hemifrån så det har ju underlättat väldigt mycket. För när barnen var sjuka … 
Det är väl mest det som kunde ha varit svårt, men i och med att han jobbade 
hemifrån, så gjorde det ingenting om de var sjuka (Åse). 

En av de män som vi intervjuat – Nick – berättar hur också hans företagande 
anpassades till familjen när hans två barn var mindre. Han tog ansvar för 
barnen och hushållet, eftersom hans sambo gick en universitetsutbildning 
samtidigt som hon jobbade 75 procent på samma gång som han startade sitt 
företag. Nick jobbade till barnen hämtades på dagis och sedan när de gått 
och lagt sig på kvällen med företaget hemifrån. Han beskriver att det var 
jobbigt: ”Ja, det var ju tufft, man hade ju inte mycket liv tillsammans. Men 
det var ju nånting som vi tog ett beslut gemensamt om, att nu så satsar vi på 
var sitt håll” (Nick). Han beskriver också att han tog mer än det halva ansvar 
för hushållet, som han gör nu, och det var lite betungande. Nick är en 
ovanlig företagande man, i relation till Sundin & Holmquists (1989) studie, i 
bemärkelsen att hans företagande till en början präglades av en anpassning 
till sin frus utbildning och arbete, och också till barnen och hushållet. 

Günther kan också sägas vara en ovanlig man då han beskriver att det var 
svårt att få tiden att räcka till när han startade företaget samtidigt som han 
hade små barn, eftersom han då både arbetade och studerade. Han var också 
pappaledig, men beskriver det som: ”Men det var många gånger som det var 
’Schhh! Pappa läser!’ Så det var rätt tufft” (Günther). Man kan alltså säga att 
Nick och Günther är ovanliga män i relation till SCB:s statistik över mäns 
hemarbete.  

Männen – beroende av det familjära nätverket 
Flertalet av de män som vi har intervjuat har inte anpassat sitt val av 
verksamhet, yrke eller sina arbetstider efter det faktum att de har barn. 
Ansvaret för deras barn har således legat på deras fruar eller partner, som de 
alltså är helt beroende av och som vi skulle kunna beteckna som en familjär 
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organisering i samspel med andra. En man säger att han var nybliven pappa 
när han startade sitt företag, men att det blev mycket arbete under den tiden. 
På frågan: ”[Men] det var inte direkt tid för pappaledighet?” (Charlotta) 
svarar han direkt, som om han aldrig ens övervägt det: ”Nej! Pappaledighet – 
det har jag inte varit”. Han säger också att arbetsfördelningen i hemmet 
består i att han gör 30 procent och hans fru 70 procent. Hans förklaring är att 
hon är mer noga och ordningsam. Frun jobbar också deltid i företaget och 
studerar på deltid. 

En man, som har två små barn, jobbar mer än heltid. Han har dels 
mottagning under dagtid – mellan klockan 9 och klockan 17, 18 eller 19 – 
och dels jobbar han under säsong med en idrottsförening på kvällarna och en 
dag på helgerna. Han beskriver att hans fru fått ta huvudansvaret för barnen. 
Barnen började inte på dagis förrän de var tre år, trots att frun utbildade sig 
under samma tid. Samma man säger att han inte expanderar sitt företag på 
grund av att han har små barn, men i relation till hur mycket han jobbar kan 
vi inte direkt tolka det som en anpassning till barnen. Han uttrycker dock en 
önskan om att så småningom inte jobba lika mycket kvällar och helger och 
då kommer de också att ha två inkomster och han säger att: ”kanske kan man 
ha en halvdag ledigt med barna”. På frågan om arbetsdelningen i hemmet 
mellan honom och hans fru svarar han att hon, sedan barnen började på 
dagis, har han lämnat barnen och de har fått hjälp av hans mamma med 
hämtning. Han uttrycker det som att: ”så där har vi delat ganska mycket på 
det, på tre parter höll jag på och säga. Och de första åren, jag menar då är det 
självklart mamma är alltid mamma”. 

Jan gör kopplingen till omsorgen om sina tre barn till en ekonomisk fråga 
framför en fråga om tid. Han får frågan om hur det fungerat med företaget, 
som han har vid sidan av en anställning på heltid som läkare. Katarina 
frågar: ”för det betyder kanske lite extra tid att jobba med det här?” Jan 
svarar: ”Ja, inte så mycket, för de [barnen] har ju haft nytta av det. För jag 
har kunnat köpa dator, som de har haft nytta av. Och lite pengar, en viss del 
har ju gått till hushållskassan” (Jan). Han säger också att: ”det är inte 
extraknäcket som är det som påfrestar familj och så, nej” (Jan). 

Kvinnor i heltidsarbete 
Flera av kvinnorna som vi intervjuat jobbar för närvarande heltid, eller mer 
än heltid. Dessa kvinnor har dock barn som är nästan vuxna och har flyttat 
hemifrån. Undantag är Susanne och Kerstin, som jobbar heltid eller mer och 
vars barn bor hemma. Båda dessa kvinnor bedriver dock sin verksamhet i 
form av familjdaghem, etablerade i hemmet. 

Det finns också kvinnor bland dem vi har intervjuat som också har jobbat 
heltid eller mer än heltid i sitt företag, också när barnen var i den åldern att 
de bodde hemma. En av dem är Anne, som jobbade mer än heltid när hon 
startade sitt hemtjänstföretag, och var den enda som jobbade i detsamma. 
Hon berättar att innan företaget ”gick runt” – och hon kunde anställa någon – 
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var det ett helt år när hon varje morgon klockan åtta tog upp en dam, och 
varje kväll klockan tjugo lade henne: ”varje dag liksom, och lördag och 
söndag” (Anne). Anne uttrycker den oro som hon hade över hur det skulle gå 
för de båda sönerna, som var tonåringar och som hon tog hand om som 
ensamstående: ”Man kanske inte ska vara så mycket borta från tonårskillar, 
så att de har mycket frihet, jag vet inte” (Anne). Samtidigt verkar det ha gått 
bra och sönerna var så stora att de kunde laga mat, gå och handla och tvätta, 
beskriver Anne. Företagandet ledde också till att det kom in mer pengar så 
att det, enligt Anne, räckte till räkningar och att handla och barnen klagade 
inte, ett konstaterande som liknar Jans ekonomiska omsorg om sina barn. 

För flera företagare var också kvinnornas makar viktiga när de inledde 
sina företagarprocesser. Det överensstämmer med Johannisson (2005), som 
pekar på att kvinnors nätverk ofta består av familj och vänner, men som vi 
har visat gäller det också i allra högsta grad för flera av männen som vi har 
intervjuat. Marthe är ett exempel på en företagare som diskuterade starten 
med sin man, som också gick in som aktieägare i hennes företag. Han hjälpte 
även till med redovisningen och investerade mycket engagemang i själva 
starten av företaget. Nu har hon dock vuxit in i rollen som företagare tycker 
hon. Kerstins man hjälpte henne med bokföringen. Intressant är också att 
genom att hon startade sitt familjedaghem har Kerstin påverkat sin man att 
starta ett aktiebolag inom en annan bransch. Nu är hon delägare även i det, 
vilket gör att hon känner sig extra mycket som företagare. Också bland 
männen som vi har intervjuat finns de som haft stöd av sina närmaste; 
Johans bröder arbetade som revisor respektive vice vd i ett företag och hans 
kollegas man jobbade på ett statligt verk med ekonomifrågor, vilket 
underlättade starten av deras företag. Günther blev inspirerad av sin svåger 
som var kiropraktor. En intressant fråga, som vi dock har svårt att besvara, är 
om kvinnorna oftare berättar om sitt stöd från sina män, medan de män som 
haft stort stöd av sina fruar inte ser det som ett stöd för sitt företagande, utan 
tar det mer för givet.  

I föräldrarnas fotspår 
Erfarenheter från barndomen, ett slags socialt företagararv, kan också 
påverka att människor blir företagare, vilket bland andra Sundin & 
Holmquist (1989) pekar på. Johannisson (1995) skriver också om förebilder i 
familjen som en faktor som påverkar huruvida man blir företagare. Detta arv 
kan också ses som ett socialt kapital (jfr Johannisson, 2005), ett samspel med 
föräldrarna, som kanske inte är direkt eller försiggår för närvarande, men 
som finns i företagarnas erfarenheter. Vi tänker oss att barndomens och 
möjligen också vuxenskapets kontakt med föräldrarna har bidragit till den 
kreativa kontext som lett till att företagarna har startat sina företag. Vi 
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frågade en del av företagarna om deras erfarenheter från barndomen. Några 
berättade också spontant om sin familjebakgrund.22  

Marthes pappa har liksom hon varit verksam som privat tandläkare. Olle 
och Conny har föräldrar – mammor och pappor – som både är företagare och 
verksamma inom samma område som de. Marita, Anita, Anders och Johan 
har pappor som har varit företagare, dock inom andra områden än vård och 
omsorg. Även om vissa av dem, i likhet med Anders, inte tror att det har haft 
någon direkt betydelse för vad de gör, talar omfattningen av detta arv för att 
det kan ha influerat dem. Lite drygt hälften av företagarna, som vi har 
utsagor om föräldrarnas verksamheter från, har någon form av socialt påbrå 
som kan ha inverkat på dem i deras inriktning på deras förvärvsarbete, även 
om andra faktorer troligtvis är av större betydelse. 

Tre av företagarna har alltså både fått med sig ett direkt intresse för sitt 
yrke från barndomen. Olle har, liksom sin mamma och pappa, blivit 
tandtekniker med eget företag. Han tror säkert att han har blivit influerad av 
det: ”Jag såg ju möjligheten att kunna påverka rent ekonomiskt också.” 
(Olle). Conny är uppvuxen i, som han säger, ett egenföretagarhem där: 
”Pappa, eller ja, båda två, de jobbade tillsammans i företaget, hade företaget 
hemma.” (Conny). Företaget sålde tidningar om styrketräning, bodybuilding 
och tyngdlyftning samt träningsredskap och näringstillskott. Det menar 
Conny kan ha påverkat att han blev företagare. Han menar också att hans 
intresse för träning härrör från föräldrarnas verksamhet och då blev det 
”naturligt” att bli naprapat. Marthe har blivit tandläkare, liksom sin pappa, 
och även hennes dotter studerar till tandläkare. Hon menar att tandläkar-
yrket: ”går i arv. Vi är nedlusade av tandläkare i vår familj” (Marthe). Hon 
berättar att hon, genom att växa upp som tandläkardotter, har sett vad det 
yrket innebär. Marthes förklaring till att hon själv blev tandläkare är också 
att hon hade de egenskaper som behövdes, förmåga att kunna arbeta med 
händerna och intresse för vetenskap.  

Företagararvet tycks vara ett fadersarv, utom när det gäller Olle och 
Conny, som berördes ovan. Johans, och också hans företagarkollegas, pappa 
var småföretagare och han menar att när han var barn präglades samhället av 
småföretagsamhet – skomakare, mjölkaffär och brödaffär – och nu är den 
cirkeln sluten. När Anita får frågan om hon har några tidigare erfarenheter 
som bidragit till att hon är företagare svarar hon: ”Nej, alltså min pappa var 
företagare. Det är det enda som jag kan tänka som möjligtvis, ja att det var 
tänkbart, kanske ändå” (Anita). Hon betonar också att hon inte ser sig som 
företagare och att det där med att vara företagare är något som hon inte ens 
har tänkt på, utan hon behandlar människor och förhoppningsvis blir de lite 
bättre. Hennes pappa var också företagare i en helt annan bransch 
(livsmedel). 

                               
22 Ibland hann vi inte ställa frågan och ibland blev det inte tillfälle att ställa den. De vi inte har 

ställt frågan till är Sussie, Nick, Anne, Susanne, Jan och Karl. 
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Anders pappa var också företagare, med egen affär. Han tror inte att det 
har gått i arv utan han ser det mer som en slump. Anders berättar att det 
fanns avigsidor med att hans pappa hade företag: ”Just det här att man inte 
arbetar 40 timmar i veckan utan det dubbla och även helger och så vidare” 
(Anders). Anders glider nästan i samma andetag över i ett resonemang om 
sitt och sin frus företag – Kaspers förskola – och att det tar mycket tid: 

Är man sin egen så har man ingen arbetsrätt, utan då får man ägna många 
dagar i veckan åt arbete. Det administrativa det sköter jag när jag kommer 
hem och ägnar några timmar varje kväll åt det. Och inhandling till förskolan 
får vi göra på helgerna och planeringen gör vi på fritiden (Anders). 

Intervjun med psykologen och psykoterapeuten Marita är särskilt intressant i 
detta sammanhang, eftersom hon får en ”aha-upplevelse” under intervjun. 
Hon har aldrig tidigare sett en koppling mellan att hennes pappa var före-
tagare och att hon blivit företagare. Marita ser sig tydligt som en företagare, 
bland annat beroende på att hon vill bestämma själv, när det gäller inriktning 
på verksamheten och hur hon jobbar. Plötsligt berättar hon att hon verkligen 
är företagardotter. Flera gånger senare under intervjun återkommer hon till 
att hon aldrig har tänkt på att det har haft betydelse för att hon har blivit 
företagare. Hon säger att hon kanske har fått viljan till kontroll och att själv 
bestämma sin inriktning och hur hon ska jobba från sin pappa. På frågan om 
någonting försvårade starten av hennes företag svarar Marita att det inte var 
det och att en förklaring till det kan vara att det var naturligt i hennes 
barndomshem att exempelvis skriva fakturor och föra bok. Hon betonar att 
hon inte tycker att företagande är krångligt. 

Marita beskriver samtidigt att det hon gör i sin verksamhet är annorlunda 
än pappans skrädderi och konfektionsbutiker. Ändå kan hon känna igen nervosi-
teten när tillströmningen av patienter är för liten, vilket liknar pappans oro 
när försäljningen gick ner. Marita har också en bror som är företagare. När 
hon får frågan om hon ser sig som en entreprenör svarar hon nekande. Lite 
senare under intervjun spekulerar hon dock i om man faktiskt kan säga att 
den form för gruppterapi som hon har utvecklat tillsammans med sina 
kollegor ändå är ett slags entreprenörskap. Återigen tolkar vi det som att 
Marita får en slags aha-upplevelse av att bli intervjuad som företagare. Hon 
kommenterar också detta ett par gånger ytterligare senare under intervjun. 

Annikas pappa var inte företagare, men väl vd för ett stort industriområde, 
och hennes mamma var hemmafru med ansvar för sju barn. Mamman var 
enligt Annika en otroligt duktig ekonom, eftersom hon hade samma ”mat-
pengar” från pappan under tjugo år. Annika har två syskon som är företagare 
och den ena sonen är: ”enorm på det här med egen företagsamhet” (Annika). 
Han har som 27-åring redan hunnit starta två företag och är nu på gång med 
ett tredje. Kerstins föräldrar är lärare, och hon säger: ”Och jag har alltid haft 
det här att jag ska jobba med människor på nåt vis. Jag tycker väldigt mycket 



 72 

om gamla människor också. Så att jag liksom har det här i mig lite. Jag har 
alltid känt för det” (Kerstin). 

Åse, Kerstin och Christin menar att de inte har några direkta erfarenheter 
från barndomen som bidrog till att de blev företagare då föräldrarna inte var 
företagare eller verksamma inom de yrken som de har. Inte heller Günther 
har några erfarenheter från sina föräldrar av vare sig kiropraktik eller 
företagande. Men han förklarar att en påverkan och inspiration till att bli 
kiropraktor kommer från hans svåger, som utbildade sig till det före honom. 
Svågern bodde hos Günther och hans fru under utbildningen. Nina har 
föräldrar som är statsanställda och verksamma inom offentlig sektor. 

Nätverk som influerade företagsstarten  
Många av företagarna influeras, vid sidan om de familjära nätverken, tydligt 
av yrkesmässiga sammanhang till att starta företaget. Dessa nätverk består av 
tidigare kollegor och andra personer som är verksamma inom samma 
delbranscher och/eller yrken, tidigare patienter samt vänner. Deras företags-
starter kan således förstås som en kollektiv process, som utgörs av ett 
samspel mellan företagaren och dennas personliga nätverk (Johannisson, 
2005). En genusmässig aspekt av de personliga nätverken är att endast män 
bland dem vi intervjuade har startat företag tillsammans med en kollega, 
åtminstone på ett formellt plan. De intervjuade kvinnor som startade företag 
i samspel med andra företagare, dagmammor, valde att starta enskilda 
firmor, men att ändå arbeta nära ihop med varandra. Det är dock 
förmodligen en branschmässig snarare än en genusmässig olikhet. 

De personliga nätverken och processerna av kollektiv organisering var 
således tydliga hos dagmammorna då de omorganiserade sitt yrkesliv från 
kommunal anställning till egen verksamhet. Nätverken kan fungera som ett 
vikariesystem, där respektive dagmamma kan täcka upp för den andra om 
den drabbas av sjukdom. Därigenom har dagmammornas nätverk en rent 
formell funktion, som kan bidra till att gruppen hålls samman. Men 
dagmammorna säger också att nätverket fungerade som ett viktigt stöd vid 
företagsstarten. De tre dagmammornas nätverk – eller grupp som de kallar 
dem – består av ytterligare dagmammor, som kände varandra sedan tidigare, 
inom respektive grupp. Sussies Barntoffla startades i samråd med de andra 
dagmammorna i Sussies nätverk:  

vi träffades då som kommunala dagbarnvårdare i samma grupp. Och sen när 
kommunen gick ut och gjorde förfrågan […] om det var några som ville 
starta eget, då satte vi oss ner och pratade och så bestämde vi att – vi gör det! 
Vi har jobbat så mycket tillsammans, vi vet var vi har varandra och det är 
ingen som utnyttjar vikariesystemet i onödan […]. Samtidigt så är vi alltid 
beredda att ställa upp för varandra. Så då startade vi upp (Sussie). 
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Susanne var, liksom alla dagmammor i Täby, tvungen att starta företag och 
hon beskriver att dagmammorna i hennes grupp stöttade och hjälpte varandra 
med praktiska svårigheter: 

Vi är flera stycken som jobbar tillsammans och det var ganska lätt när man 
var flera stycken att leta rätt på all information, som man behöver innan man 
startar eget. För vi fick ingen hjälp av kommunen på det viset, utan vi fick ju 
söka upp andra dagmammor som hade börjat innan oss, som privata 
(Susanne).  

I Sussies grupp ingår fortfarande tre av de fem dagmammor som var med i 
gruppen från början och de har alla valt samma redovisningsassistent i sina 
företag. Också hennes grupp fungerar som ett vikariesystem när någon blir 
sjuk, har semester eller går på kurs. Hennes grupp har också sitt eget 
kösystem, för föräldrar som ringer och vill ha plats i familjedaghemmen för 
sina barn. Även för Kerstin var nätverket, eller teamet som hon kallar det 
viktigt och en bland flera anledningar till att hon startade företag som 
dagmamma: 

Sen hade jag mina kollegor, som jag hade sedan förut då jag arbetade som 
kommunal dagmamma. De hade jag, de jobbade fortfarande. Och de hade 
startat – Danderyd hade ju gått i bräschen så att man skulle kunna knoppa av 
och starta eget (Kerstin). 

Hennes tidigare kollegor hjälpte henne också att hitta föräldrar som var 
intresserade av hennes verksamhet. Hon säger också att: ”man kunde få råd 
och tips om hur man ska göra, men hade det inte varit de så hade det kanske 
vart några andra” (Kerstin). Hon kände dem väl sedan tidigare och de hade 
redan utarbetat ett samarbete, som hon gillade och sedan hade möjlighet att 
påverka. Dessa nätverk kan därmed förstås som att dagmammorna inom dem 
har likartade behov och att man delar normer kring hur familjdedaghems-
verksamhet bör bedrivas (jfr Johannisson, 2005).  

Även bland företagarna i andra delbranscher har företagsstarten skett i 
samspel med andra människor med delade behov och normer. Särskilt 
tydliga nätverksrelationer, vid sidan om dagmammorna, har de som startat 
företag tillsammans med en person: Nick, Anders och Johan. För dem kan 
nätverken, i Johannissons termer (2005), betecknas som både emotionella 
och ett uttryck för delade behov. Anders närmsta kreativa samspel måste 
sägas vara med sin fru, som han driver företaget tillsammans med. Det är 
också hon som äger företaget. För Johan är den närmsta personen i företaget 
en kvinnlig kollega, som han startade företaget tillsammans med. Han var 
tidigare verksamhetschef och hon enhetschef för det servicehus som de 
knoppade av från kommunen: ”båda var vi intresserade av att vi kunde jobba 
långsiktigt med det vi ville – äldreomsorgen” (Johan).  
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För Nicks del handlade nätverket vid företagsstarten dels om att han äger 
företaget tillsammans med en annan man och dels att han kände många 
socialarbetare sedan tidigare. Han säger att han själv var den drivande 
kraften, men att han valde att samarbeta med en manlig kollega, eftersom det 
är bättre ekonomiskt att vara två. Redan upparbetade kontakter med 
socialsekreterare var också av betydelse inledningsvis, som Nick har tecknat 
kontrakt, ramavtal, med:  

Om man tänker på själva inriktningen så hade jag enorma kunskaper eftersom 
jag kände till många uppdragsgivare, alltså socialsekreterare. Alltså om man 
jobbar på ett utredningshem i sex år och varje ungdom placerad i åtta veckor 
så hinner man träffa en hel del socialsekreterare. Så att man knyter kontakter 
och det är kontakterna som är viktiga, så kan man ju återvända till dem sen 
när man startar eget (Nick). 

Det är intressant att det är tre män som pekar på de emotionella nätverken 
som de har med sina närmsta företagspartners. För Anders del är det hans 
fru, och för de båda andra är det tidigare sociala kontakter, eller kanske 
kompisar. Det kan tolkas som en problematisering av Johannissons (2005) 
diskussion om att det främst är kvinnor som har hjälp och stöd av sina 
vänner i nätverk. Vi kan samtidigt notera att Anders väljer att bli intervjuad, 
trots att det är hans fru Inger som äger daghemmet. Anders har en annan 
enskild firma, där verksamheten är redovisning. Han säger apropå det att: ”Så 
vi har ju varsin enskild firma, fast just den här verksamheten är Ingers. Men 
det är jag som pratar eftersom jag … (skratt). Just det här organisatoriska 
och ekonomiska, den delen sköter väl jag” (Anders). 

Karl och Marita beskriver att det är avgörande för dem som psykologer att 
ha ett nätverk som bollplank när man börjar arbeta som psykolog. Karl var 
aktiv i en riksorganisation för psykoterapeuter som ung och kom i kontakt 
med många privata psykologer den vägen. Det inspirerade honom att starta 
sitt eget och de ställde upp för honom som nätverk. Marita berättar att hon 
hade förmånen att ingå i vad man kan beteckna som ett mentorssystem, där 
hon under sin utbildning fick ingå i ett nätverk av mycket välmeriterade 
psykologer och diskutera praktiska exempel med dem.  

Anne blev inspirerad att starta sitt företag av några som hon kallar ”pigga 
pensionärer”, som hon hade kontakt med sedan hon arbetade inom kommunal 
verksamhet. De informerade henne om möjligheten att starta eget och sade: 
”Nu sätter du igång, för […] nu är det dags!” (Anne). Även Nina hade 
patienter som stöttade hennes tanke att starta företag. Dessutom hade hon ett 
nätverk av kompisar som hade egna företag i andra branscher samt en bekant 
som är redovisningskonsult. Däremot var nätverket bland läkare inte särskilt 
viktigt när hon startade sitt företag. Anita, sjukgymnast, tycker att det var en 
slump att hon blev företagare. Denna slump var dock helt beroende av att 
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hennes yrkesmässiga nätverk, en kollega på hennes arbetsplats, erbjöd henne 
timanställning på sin privata mottagning, vilket vi också nämnt ovan. 

Åses nätverk består av kollegor från akupunkturutbildningen. Hon inledde 
företagandet med att starta ihop med en kollega från klassen, innan de så 
småningom gick skilda vägar. På liknande sätt inledde också Conny sitt napra-
patföretagande, då han först startade företag med en kollega. De planerade 
dock redan från början för att så småningom gå skilda vägar, vilket de också 
gjorde. Jan beskriver att eftersom läkare, som han, ofta har sina företag som 
bisysslor, är det inte lönsamt att kontakta personer utifrån, exempelvis en 
revisor. Läkarna delger istället varandra sina erfarenheter i praktiska frågor.  

Några av företagarna har tagit hjälp av olika organisationer vid sin 
företagsstart. Ett viktigt stöd för Annika var exempelvis fackförbundet, som 
anordnade kurser för egna företagare. Där träffade hon två kollegor och de 
inspirerade varandra att starta företag. En av dem är bortgången, men den 
andra personen och Annika fortsätter att inspirera varandra trots att de är 
verksamma i olika delar av Sverige. Christin betraktade starten av företaget 
som ett nödvändigt ont för att kunna arbeta som kiropraktor. Hon tog hjälp 
av Arbetsförmedlingen som gav en starta-eget kurs. Johan fick hjälp av 
kommunen, som bidrog med konsulthjälp.  

Kunder och patienter genom mun-till-mun 
Företagarnas personliga nätverk var inte bara viktiga vid företagsstarten, 
utan är även viktiga i det fortsatta företagandet. En viktig roll spelar 
nätverken för företagarna i att förmedla kunder – patienter, vårdtagare – till 
sina verksamheter. Situationen ser olika ut beroende på om företagaren har 
en enda kund, i form av en kommun eller landstinget eller om företagarna 
kan välja sina kunder och patienter efter eget huvud. Många av företagarna 
som är fria att själva välja kunder beskriver på liknande sätt hur de får sina 
kunder genom upparbetade branschmässiga nätverk samt ”mun-till-mun”, 
det vill säga genom att patienterna tipsar varandra. Andra sätt som kunderna 
hittar dem är genom telefonkatalogen och Apotekets läkarkatalog.  

De båda sjukgymnasterna – Anita och Annika – har var sitt väl utarbetat 
nätverk med läkarmottagningar. För Anitas del har denna kundväg 
visserligen tunnats ut, men patienterna fortsätter att komma, eftersom hon 
har varit med länge. Annika och Anita säger också att sjukgymnaster, genom 
att vara anslutna till landstinget, å ena sidan får möjlighet att erbjuda 
subventionerade tjänster åt sina patienter, men å andra sidan är de också är 
styrda av landstinget. Kunder kan de alltså få både genom remisser från 
läkare och på privata initiativ, sedan remisstvånget försvann för cirka fem år 
sedan.  

Conny och Marita kan dra nytta av att de arbetar på mottagningar som har 
gott rykte sedan lång tid tillbaka. Conny utmärker sig genom att han får 
kunder på flera sätt: En del kommer till honom genom hans engagemang i en 
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stor bandyklubb och en del kommer tack vare att mottagningen, där han 
finns, har tecknat avtal med vissa företag om behandling för deras personal. 
En del företag ger sin personal regelbunden behandling hos dem, som en 
sorts personalvård, medan andra tecknar kontrakt för att få förtur vid mer 
akuta behandlingar. Även Günther och Åse har liknande företagskunder. Det 
väl utvecklade kontaktnätet till patienterna, vilket kommer med åren, 
understryks dock som centralt av de flesta. Genom ”djungeltelegrafen” 
sprider sig det goda ryktet om deras verksamhet.  

Efter att ha varit verksam en tid anser därför de flesta att de får tillräckligt 
med uppdrag. Nina beskriver att hennes tjänster är efterfrågade och hon har 
tvingats neka nya patienter under ett och ett halvt år. När hon inledde verk-
samheten hade hon redan en liten informell kö av patienter från sin tid som 
offentliganställd, som bara väntade på att hon skulle starta sin verksamhet. 
Inte heller Karl tar längre emot några nya patienter, eftersom han har sitt 
företag vid sidan om en anställning som forskare. Han tror samtidigt att han 
skulle ha svårt att få kunder om han endast hade haft sin egen verksamhet att 
försörja sig på.   

Några av dem som inte har tjänster subventionerade av kommunen eller 
landstinget uttrycker sitt missnöje med att det är svårt att få tillräckligt med 
kunder. Exempelvis Marita har svårt att få tillräckligt många kunder. Under 
högkonjunkturen på 1980-talet avsattes pengar via landstinget till att 
patienter kunde gå via psykiatriska kliniker till privata mottagningar, de så 
kallade dagmarpengarna. Marita berättar att verksamheten gick bra då. Nu 
kan telefonen vara tyst ganska länge, säger hon. Även Christin har haft svårt 
att få det att ”rulla igång”, sedan hon har flyttat sitt företag och dessutom 
varit mammaledig. Därigenom har hon tappat en stor del av sin kundkrets.  

För att patienten ska hitta till just deras alternativ skulle företagarna vara 
betjänta av marknadsföring, men det är ett område som inte är helt utvecklat 
inom branschen. Conny säger: ”Man måste komma ut, där är ju problemet! 
Så att där är vi dåliga, jag kan tala för mig själv, marknadsföringen är inte 
helt lätt” (Conny). Christin tycker att kiropraktorer är omgivna av: ”skrock 
[…] att det är våldsamt” (Christin) och Åse tycker att det finns stor skepsis 
riktad mot akupunktur – en föreställning att det är hokus pokus – och att det 
därför är svårt att göra reklam. Kunderna måste få rekommendationer från 
dem som de litar på. Både Christin och Åse berättar att de har gratis konsulta-
tioner och ”öppet hus” för att nå ut. Christin har även marknadsfört sig 
gentemot IT-företagen i Kista som finns nära hennes företag.  

Nina tycker att båda de verksamhetsområden som hon är verksam inom – 
psykoterapi och alternativmedicin – betraktas med samma skepsis. Hon jämför 
med skolmedicin och säger att: ”Det är inte dokumenterat att det funkar på 
samma sätt” (Nina). Hon tycker också att det: ”finns ett otroligt revir-
tänkande, inte minst inom läkarkåren” (Nina), som gör att läkare inte vågar 
lyssna på andra kunskapsområden än sitt eget. Nina menar att även 
Psykologförbundet har satt sig emot att psykoterapeuter skulle anslutas till 
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Försäkringskassan, eftersom inte alla deras medlemmar är legitimerade: ”Det 
är synd, för det är många av de här barnen som går att hela.” (Nina). Marita 
tycker att det inte är helt accepterat att marknadsföra sig inom psykolog-
branschen. Det är eftersträvansvärt att hålla en låg profil och låta kunderna 
hitta till psykologen via rekommendationer. Hon tror att patienterna uppskattar 
att psykologen inte framhäver sina positiva egenskaper på ett kommersiellt 
sätt. Kanske beror det på att hon vill etablera ett förtroende med patienten. 

Tandläkarverksamhet är idag privat finansierad och prissättningen är fri. 
Marthe, som är tandläkare och tandlossningsspecialist, får sina kunder 
remitterade från ett nätverk av tandläkarkollegor. Hon beskriver att det 
inledningsvis var svårt för henne att etablera en kundkrets, eftersom hon gick 
sin tandläkarutbildning i ett annat land, Norge, och saknade ett lokalt kontakt-
nät att starta upp verksamheten kring. Nu har dock Marthe skapat ett lokalt 
nätverk genom att skicka ut en annons till alla tandläkare i närområdet, 
Bromma, och har uppnått en kundkrets som hon menar är lagom stor. Dess-
utom beskriver hon att situationen mellan privata och landstingsanställda 
tandläkare fram till 1999 var svår att hantera. Priserna bestämdes av Riks-
försäkringsverket och hölls, menar Marthe, på en konstgjort låg nivå i 
jämförelse med det allmänna kostnadsläget. Den skillnad som uppstod 
mellan intäkter och utgifter finansierades för landstingsanställda av staten, 
men för henne som privattandläkare blev det: ”en mycket, mycket trög förloss-
ning” (Marthe) för att få till stånd en verksamhet som bar sig ekonomiskt. 
När priserna släpptes fria 1999 blev följden att priserna steg snabbt för 
kunderna, vilket gav upphov till stort missnöje med dagens priser bland 
kunderna. För Marthe är nätverket av tandläkare viktigt både för att få 
kunder, eftersom hennes kontakter remitterar kunder till henne och socialt, 
då hennes arbetsplats är liten. Det största stödet i företagandet är dock 
hennes sköterska, som är anställd vid företaget, samt hennes man. Han är 
professor vid en tandläkarhögskola och aktieägare i företaget och var särskilt 
aktiv vid företagsstarten. Även för Olle, tandtekniker, är nätverket viktigt för 
att få kunder och han har en fast kundkrets av tandläkare som kunder. De 
skickar sina egna patienter till honom för att få hjälp inom det område som 
han har specialiserat sig på, tandimplantat. Olle har tagit över företaget från 
sina föräldrar och har fortsatt att utnyttja de nätverk som fanns inom 
företaget när han tog vid. Han tycker att kundkretsen påverkas indirekt av 
regeringens subventioner inom tandvård. Han märker ett tydligt uppsving i 
sin egen verksamhet sedan pensionärers tandvård började subventioneras. 
Tidigare hade företaget svårt att få tillräckligt med uppdrag. 

Företagarna med barnomsorgsverksamhet får sina kunder genom en 
blandning av påverkan från kommunen och egna nätverk. Barnomsorgen är 
kommunalt subventionerad. I Danderyd underlättar kommunen ”matchningen” 
mellan barn och omsorgsgivare genom listor på verksamheter som föräld-
rarna kan välja från. Täby kommun håller på att utarbeta ett gemensamt kö-
system för verksamheterna inom kommunen. Men hittills har Susanne och hennes 
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grupp av dagmammor, som hon samarbetar med, haft en egen kö. Under 
någon period när det varit få barn i kommunen som behövt plats har hon satt 
upp lappar på öppna förskolan, i mataffären och hon har också delat ut 
lappar, berättar Susanne. Hon har också haft ”öppet hus” med sin grupp på 
öppna förskolan då föräldrar kunde ställa frågor om verksamheten och hur 
de jobbar. 

De övriga dagmammorna och förskolan beskriver att de flesta av 
kunderna har kommit genom personliga kontakter. Anders säger om Kaspers 
förskola: ”Vi har liksom inte haft någon hemsida som har talat om att vi är 
jättebra och vi är si och så, utan det har liksom spridit sig ändå. Vi har en 
ständig kö här som vi tar in vartefter” (Anders). När de startade verksam-
heten var det kris inom barnomsorgen i kommunen och kommunen 
kontaktade dem med förfrågan om de kunde ta emot barn. Under andra tider 
har det däremot varit färre barn. Sussie fick sina kunder genom att annonsera 
i en lokaltidning att hon hade startat familjedaghem. Eftersom det var många 
barn i kommunen fick hon full barngrupp inom tre veckor och har sedermera 
anställt en person för att ha möjlighet att ta emot barnens syskon. Hon hade 
även föräldrar, som haft sina barn hos henne när hon arbetade kommunalt, 
som satte nästa barn i hennes verksamhet. Också Kerstin hade lätt att hitta 
kunder. När hon skulle starta sin verksamhet började hon ringa runt till 
föräldrar, som hon fick tips av via sina kollegor. På så sätt underlättar 
nätverken företagen att få kunder, genom mer eller mindre formella kanaler. 

Kontinuerlig utveckling tillsammans med andra 
Samspel med andra människor i form av personliga nätverk spelar ofta en 
viktig roll för företagarna. Vi har ovan diskuterat hur upptakten till 
företagarnas inledningsprocess är förankrad i nära sociala kontakter och 
således i samspel med andra människor (jfr Hjorth & Johannisson, 1998; 
Johannisson, 2005). Förutom i starten av företagande är samspelet med 
andra människor viktigt också i den kontinuerliga utvecklingen av företagar-
processerna, bland annat för utvecklingen av idéer kring vård och omsorg. 
Detta samspel är lika vanligt bland kvinnorna som männen, bland dem vi har 
intervjuat. För många av företagarna innebär samspelet med andra 
människor inte bara att de får patienter och vårdtagare till sin verksamhet, 
utan det ger också inspiration samt utvecklande idéer för verksamheten.  

Flera av utövarna inom delbranschen hälso- och sjukvård delar lokal med 
andra, vilket utgör en viktig kontext för deras organisering av verksamheten. 
Christin delar lokal med en massör och de skickar kunder till varandra. Hon 
håller precis på att starta ytterligare två nätverk med personer med andra 
verksamhetsinriktningar, för att de ska skicka patienter till varandra och för 
att kunna söka EU-bidrag i utbildningssyfte. Hon har även kontakt med 
andra kollegor med vilka hon kan diskutera patienter, eller: ”sporra varandra 
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att: nu får vi köra igång här!” (Christin). Hon har varit med i många nätverk, 
men hon menar att de ofta rinner ut i sanden, vilket hon tycker är synd.  

Conny delar lokal med två andra naprapater och tre läkare med särskild 
inriktning mot idrottsmedicin. Enligt Conny är mottagningen en känd klinik 
inom branschen. Inom den ”delar” de på patienterna och han har möjlighet att 
skicka dem vidare till läkarna och vice versa. Han säger att han och kollegorna 
i lokalen: ”jobbar utåt tillsammans” (Conny). Själv tycker dock Conny, som 
svar på en direkt fråga, att han saknar nätverk och inte har tid att utveckla 
några sådana. Dessutom får han hjälp av en bekant som är revisor med 
tekniska saker kring företaget: ”jag har den här revisorn som är nätverket” 
(Conny).  

Annika har med tiden utökat sin lokal från 40 till 240 kvadratmeter. Hon 
har på egen hand renoverat lokalen och den hyser också ett gym där hennes 
patienter kan träna. I den hyr hon ut rum till en fotvårdare, en massör, en 
naprapat och en alternativmedicinare. Det kan vi tolka som ett sätt att 
organisera ett sammanhang för sin verksamhet tillsammans med andra, där 
patienterna ska kunna få hjälp av olika vårdgivare under samma tak. Annika 
berättar också att hon samverkar med andra sjukgymnaster i Nacka, genom 
att de träffas ett par gånger om året. De diskuterar idéer kring sjukgymnastik, 
vilket är viktigt eftersom de annars är relativt ensamma i sitt yrkesutövande. 
Dessutom kan de skicka patienter mellan varandra om det finns behov. 
Annika har också ett utvecklat nätverk av läkare på vårdcentraler, som 
remitterar patienter till henne. På Nacka sjukhus har också en privat 
ortopedfirma startat. De har skapat ett smidigt samarbete där de kan skicka 
patienter mellan varandra och eftersom de känner henne lyssnar de till henne 
om hon säger att någon patient behöver prioriteras.  

I Åses lokal finns, förutom hon själv som är akupunktör, en samtals-
terapeut och en idrottsmassör. De skickar patienter mellan varandra, så att 
patienten får hjälp från rätt håll, och de ger kurser tillsammans i den gemen-
samma lokalen. Åse är också med i utvecklandet av en ”massagepool”, där 
flera massörer ingår, och erbjuder massage till företag. Hon har själv blivit 
erbjuden att utföra massage vissa timmar på ett företag av en kollega. 
Poängen med att gå ihop i ett nätverk är att en ensam massör inte kan 
erbjuda sina tjänster åt ett stort företag, utan det behövs fler, menar Åse. Hon 
har också kontakt med flera akupunktörer genom sitt medlemskap i förbundet, 
där akupunktörerna träffas och utbyter idéer och erfarenheter. Nina satsar 
mycket på sina nätverk inom alternativmedicin, inom vilka kollegorna 
skickar patienter mellan varandra. Marita, som är psykolog, har ett väl 
utarbetat nätverk av kollegor och de diskuterar fall och ger varandra 
konkreta råd.  

Günther är aktiv inom ett flertal grupper. Han deltar i Kiropraktiska före-
ningen, Idrottsmedicinska föreningen, personliga nätverk han har utvecklat 
sedan han gick kiropraktorhögskolan, och dessutom skickar han patienter till 
några läkare. Karl har ett nätverk som är knutet till hans breda engagemang 
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inom såväl BUP som forskarvärlden. Något nätverk med andra psykologer 
har han inte längre, för han har arbetat så länge och har så liten verksamhet 
nu att han inte känner något behov av det. Däremot är han engagerad i ett 
samarbete mellan Psykologförbundet och försäkringsbolag.  

Anne har viss kontakt med andra hemtjänstverksamheter. De kan 
samordna vissa aktiviteter, exempelvis informationsträffar med tandläkare. 
Hon är också medlem i en företagarförening för kvinnor, men tycker inte 
riktigt att den passar henne och efterfrågar andra kontakter: ”Det är pumps 
och knytblus och liten handdator […] jag känner mig inte hemma där. Men 
det skulle vara kul att träffa andra tjejer och diskutera” (Anne).  

Nick förklarar att nätverk inom ungdomsverksamhet, såsom dag-
verksamhet och HVB-hem, nästan inte förekommer: ”därför att man är rädd 
att man ska stjäla vissa bitar av varandra” (Nick). Den person som är hans 
viktigaste stöd är istället hans revisor, som fungerar som en mentor, och som 
hjälper honom att komma runt svårigheter.  

Dagmammornas grupper innebar inte bara ett viktigt stöd vid inlednings-
skedet av företagandeprocessen, utan är också ett ständigt stöd i den dagliga 
verksamheten. De respektive grupperna träffas ofta med barnen och en hel 
del verksamhet sker gemensamt. Kerstin, till exempel, träffar sitt team på 
förmiddagarna för en gemensam aktivitet, som att sjunga, måla eller gå ut. 
Dessutom kan de dela upp barnen efter ålder sinsemellan och ha olika 
aktiviteter för de olika barngrupperna.  

Kaspers förskola har däremot inget samarbete med liknande verksamheter 
och det tycker Anders är synd. De har försökt få till stånd samarbete, men 
eftersom alla är inne i sitt eget sätt att arbeta har de inte velat samarbeta. 
Däremot har Anders ett utarbetat nätverk inom kommunen och i stadshuset.  

Med plats för företagare i vård och omsorg  
Företagarnas förankring i personliga nätverk medför att verksamheten får en 
regional eller lokal anknytning, eftersom nätverken befinner sig på en 
särskild plats (jfr Hjorth & Johannisson, 1998; Johannisson 2005; Götlind & 
Haraldsson, 1999). De kreativa kontexterna har således en rumslig dimen-
sion som influerar varför företagaren väljer att starta sitt företag på en viss 
plats. En rumslig aspekt som är av vikt när man studerar företag inom vård 
och omsorg är den politiska dimensionen (se t.ex. Einevik-Bäckstrand, 
2001). Vissa av företagarna är beroende av politiska beslut som är kopplade 
till rummet genom kommuners och landstings administrativa gränser. En 
annan viktig aspekt när man studerar företagens rumsliga dimension är om 
de är etablerade på den plats där företagaren bor, eller om de är lokaliserade 
till en annan plats. Skillnaden består i att företagaren i det senare fallet har 
fattat ett aktivt beslut att lokalisera sitt företag till en plats där förhållandena 
ska vara särskilt gynnsamma för deras verksamhet, medan de i det förra fallet 
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gör det för att de händelsevis – utifrån företagets synvinkel – är bosatta på 
platsen. I vår intervjustudie hade nästan alla företagare fattat ett medvetet 
beslut att lokalisera sin verksamhet till en viss plats skild från hemmet, vilket 
vi visar nedan. 

Den medvetna lokaliseringen av företaget 
Vår statistiska analys visar att det finns regionala skillnader i var vård- och 
omsorgsföretagare finns och att Stockholm, som storstadslän, utmärker sig 
med att ha störst antal företagare i denna bransch. Även Einevik-Bäckstrand 
(2001) påpekar att det i synnerhet är storstadsregioner som har en stor andel 
företagare inom vård och omsorg. Till denna bild bidrar vår intervjustudie 
med information om lokaliseringen inom Stockholms län, det vill säga till 
vilken kommun och vilken stadsdel, samt i vilken lokal de förlagt sin 
verksamhet. Platsen är ofta av stor betydelse för företagarna och de har för 
det mesta reflekterat tydligt kring lokalen och var företaget ska ligga, vilket 
kan betecknas som en lokalisering av företaget till en viss plats. Ett mindre 
reflekterat beslut att förlägga sin verksamhet till exempel i eller nära hemmet 
kan istället betraktas som en etablering. 

Att respektive företag ligger i stockholmsregionen är en aspekt som 
endast ett fåtal personer bland de intervjuade reflekterar över. De flesta av 
dem bodde redan före företagsstarten i regionen eller gick sin utbildning där 
och företagen har således etablerats i deras hemregion. Anne påpekar dock 
att hennes företagande måste bedrivas i storstadsmiljö. På landet har 
hemtjänst i företagsform inte utvecklats ännu, menar Anne: ”de jobbar ju 
som de gjorde för 30 år sedan” (Anne). Hon tror således inte att det skulle 
finnas utrymme för kreativa idéer där, även om hon också tilltalas av 
utmaningen om hon skulle våga sig på att försöka. Conny inledde sin 
naprapatverksamhet i Kiruna före han flyttade till Stockholm, som var den 
ort han har vuxit upp på och ville tillbaka till. Han tycker att skillnaden 
mellan orterna är stor. I Kiruna fanns inte samma efterfrågan, men inte heller 
samma konkurrens, och han kunde lätt nå ut till sina kunder via loka-
ltidningen. I Stockholm däremot konkurrerar han med alla andra naprapater 
samt med kiropraktorer och sjukgymnaster, men det finns också fler kunder. 

Den interna lokaliseringen inom storstadsregionen har däremot de flesta 
reflekterat kring. När Nick och hans kollega lokaliserade Ungdomsstegen till 
Kista följde de vad Nick betecknar som närhetsprincipen: ”Vi utgick ifrån att 
vi kommer att jobba med ungarna som kommer från de områdena. Och så 
har det varit lite från ytterregionen som vi får ungdomar ifrån. Innerstan är 
inte mycket” (Nick). Även Christins företag är strategiskt lokaliserat till 
Kista, som hon ser som framtidens stad med IT-företagen. Hon flyttade sitt 
företag från ett centralt läge i Stockholm när hon blev mammaledig. Därefter 
fick hon arbeta åt ett företag i Kista med personalfrågor och: ”sen insåg jag 
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att här ute finns det potential. Det är många som sitter framför datorer med 
dåliga ryggar” (Christin). 

Hägerstens Kirporaktorklinik ligger i Västertorp, en förort i södra Stock-
holm som har kvar sin centrumkänsla från 1950-talet. Günther tycker att 
denna förort ligger lagom centralt, med kunder som kan komma från alla 
håll. Här har han en lagom liten lokal med låg hyra. Ett mer centralt läge i 
Stockholm skulle ha varit negativt, menar Günther, eftersom det är svårt att 
få parkeringsplatser för kunderna och tillika hård konkurrens om kunderna. 
Den lokala miljön är av stor betydelse i Günthers företagande och han är 
aktiv i Västertorps företagarförening, där företagare samverkar över bransch-
gränserna för att locka kunder till platsen:  

När Herr Nilsson går in på Apoteket och har jätteryggskott så säger de typ 
att: ’Det finns en kiropraktor här runt hörnet, han kan nog hjälpa dig!’ […] 
För vi företagare i Västertorps centrum hjälper ju varandra. Ja ja, vi är med i 
samma företagarförening. Man betalar sin avgift och man har sina vår- och 
höstmarknader. […] Vi måste ju dra kunder hit till Västertorp (Günther). 

För Anita är det viktigt att hennes sjukgymnastikmottagning finns i en 
särskild miljö. Dels ska patienterna komma till en lugn miljö, exempelvis 
hörs ljudet av porlande vatten hela tiden i bakgrunden i hennes lokal. Och 
dels har miljön historiska anor. Hennes lokal ligger på Kungsholmen i 
anslutning till ett äldre sjukhus:  

Jag såg det här lilla huset och tyckte det måste ju passa mig perfekt! [...] 
Detta är byggt på 1830-talet, och det var en grindstuga eller portvaktstuga till 
det stora huset. […] För det var garnisonssjukhus och det var militärer, så det 
var noga att det var någon som vaktade grinden här och såg till vilka som 
kom in och ut (Anita). 

På liknande sätt beskriver Nina hur hon fastnade för sin lokal, när hon såg 
den av en slump: ”[Jag] bara kände direkt: det här är Mor-barn-mottag-
ningen!” (Nina). Hennes verksamhet är inrymd i en stor, centralt belägen 
trerumslägenhet i Stockholm. Hon har satsat mycket resurser och omtanke 
på den, eftersom en harmonisk, ombonad miljö är en del av den kvalitet hon 
vill erbjuda sina kunder:  

Ofta inom offentlig sektor – det är fula lokaler, det är tråkigt. BUP är ofta en 
lång korridor med bara linoleumgolv … […] Många kommenterar [min 
lokal] och uttrycker glädje över att det är väldigt harmoniskt och skönt att 
vara här. […] Alltså det blir en uppskattning när man får komma till ett fint 
ställe där det är mysigt att vara. De känner att det är en omsorg i det (Nina). 

För Johan spelar lokalen en viktig roll eftersom den signalerar småskalighet. 
Inom hans äldreboende finns såväl ledning som verksamhet samlad under 
samma tak. Att arbeta som chef på en liten enhet och kunna röra sig runt i 
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huset gör att Johan kan vara med i hela verksamheten. Han tycker att den 
närhet som uppstår i huset mellan patienter, personal och ledning utgör en 
viktig kvalitet i företaget: 

När jag går runt i huset så träffar jag många av pensionärerna. Jag hälsar på 
dem. Jag pratar med dem, träffar dem i hissen, träffar anhöriga. Och det är ju 
en kvalitet, att veta vem [de är]. Alla vet jag inte vem det är, då ljuger jag, 
men kanske åttio procent. Och min kollega vet säkert mer och vi vet säkert 
inte bara samma, utan vi täcker nog in tillsammans (Johan).  

Det centrala läget för företaget tycker Johan bidrar till viss trygghet att det 
kommer att få finnas kvar. Det är också positivt för anhöriga som lätt kan 
komma på besök.  

För Marthe var en trevlig och ändamålsenlig lokal den direkta orsaken till 
att hon startade sitt eget företag. Hon var tidigare delägare i en tandläkar-
praktik på Götgatan, men trivdes inte där. Hon beskriver att de lokalerna var 
slitna och att hon ville renovera dem. När de övriga tandläkarna i handels-
bolaget inte var beredda att satsa på lokalerna valde hon att flytta sitt företag 
från centrala Stockholm till en fastighet som hon äger i Alvik i Bromma. 
Hon berättar att företagsflytten var förenad med en viss risk, eftersom det 
inte var säkert att kunderna skulle följa med till det nya stället. Det visade sig 
dock att de gjorde det.  

Kaspers förskola startades ursprungligen i Anders och hans frus hem. När 
de ville avskilja den från hemmet blev de tvungna att flytta till andra sidan 
av Lidingö, eftersom det var ont om lämpliga lokaler på ön. Flytten av 
företaget medförde dock hårdare konkurrens om kunderna samt också att de 
så småningom bytte sin bostad.  

Som nämndes ovan är det också flera av företagarna inom delbranschen 
hälso- och sjukvård som delar lokal med andra enskilda företagare (i ett fall 
ett aktiebolag). För dem blir lokalen en samlingspunkt, där personer med 
olika inriktning och kompetens samlas. Medarbetarna i lokalen bildar på så 
sätt en del av deras personliga nätverk, inom vilket de kan remittera kunder 
och delge varandra erfarenheter. Conny beskriver att möjligheten att få 
arbeta på kliniken var en orsak till att han sökte sig till Stockholm för att 
starta eget. Han berättar att om han inte hade öppnat där: ”då hade jag öppnat 
där jag har ett nätverk, […] där jag är uppvuxen, norr om stan” (Conny). För 
Åse var tanken med en delad lokal att skapa ett socialt sammanhang att 
arbeta inom och att: ”inte sitta själv hela dagarna, jag ville ha arbetskam-
rater” (Åse). Det säger även Marita, som inte kan förstå de enskilda psyko-
loger som ensamma öppnar, vad hon kallar, låda på stan. Hon beskriver att 
den mottagning hon arbetar på är en av Stockholms äldsta och har gott rykte, 
vilket genererar kunder. Karl har sin mottagning i centrala Stockholm och 
han flyttade dit från en annan mottagning, när han fick bättre ekonomi. 
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Etablering i hemmet  
Bland de intervjuade företagarna var det en grupp kvinnor som har etablerat 
sina företag i hemmet, nämligen dagmammorna. Vid sidan av dem är det 
även en annan kvinna som nämner att hennes företag är lokaliserat i närheten 
av hemmet. Det är också en man som lokaliserat sitt företag nära hemmet.  

För dagmammorna etableras familjedaghemmen per definition i deras i 
hem, och exempelvis Kerstin säger att familjedaghem ska bedrivas i det som 
kallas hemmiljö. Hennes familjedaghem är därför inhyst i den generations-
byggnad, som ursprungligen byggdes till villan för att de egna barnen skulle 
kunna flytta in där innan de flyttade hemifrån.  

Sussie har köpt ett eget radhus med avsikt att starta sin verksamhet. Huset 
är speciellt lämpat för hennes företag, med en liten innergård bakom staket, 
där barnen kan leka själva. Trots att hennes företag bedrivs i hemmet måste 
hennes husköp ses som ett tydligt val av lokalisering. Egentligen hade hon 
velat köpa hus på en annan del av Ekerö, men det var för dyrt. Den del av ön 
där hon nu finns är dock mer central och lättare att få kunder till.  

En annan del av strategin att lokalisera verksamheten till hemmet var för 
dagmammorna att de anpassade företagandet till sin familjesituation. Som 
nämndes tidigare har det för dagmammorna varit en fördel att ha företaget 
hemma, eftersom deras egna barn på det viset har kunnat vara hemma. En av 
dagmammorna tycker dock att det är skönt att hennes egna barn nu är stora 
och inte tar tid och kraft av henne. Dagbarnen, som går hem på kvällen, ger 
henne tid att vila och ta nya tag till dagen efter. En av dagmammorna svarar 
på frågan om hur arbetsfördelningen i hemmet ser ut att mannen är bra på 
det som gäller hemmet, men att han inte är hemma så mycket. Hon säger 
också: ”Nej, alltså jag känner det ju inte som att jag har hamnat i någon 
kvinnofälla eller nåt sånt, utan det är mitt yrke!” Hennes företagande, som är 
etablerat i hemmet, är således anpassat efter hemarbetet.  

Marthe flyttade sin tandläkarpraktik, som nämndes ovan, och den 
hamnade då närmare hemmet. Hon berättar att det har varit en fördel att 
barnen har kunnat gå från skolan till hennes tandläkarpraktik: ”Det har varit 
väldigt praktiskt för jag har varit nära till hands hela tiden” (Marthe).  

Günther är ovanlig, eftersom han är den enda intervjuade mannen som 
nämner familjen som en aspekt av beslutet att lokalisera sin 
kiropraktorklinik till en viss plats. Han tycker att det är positivt att finnas 
nära hemmet, eftersom barnen går i skolan i närheten och eftersom han 
slipper resa mellan jobbet och hemmet.  

Politiska villkor 
De ramar som företagarna bedriver sin verksamhet inom skiljer sig åt 
beroende på den rumsliga, politiska och kreativa kontext som de verkar 
inom. Politiska beslut anger ibland villkoren för möjligheterna att 
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överhuvudtaget starta ett företag inom vård- och omsorgsbranschen. Ibland 
sätter de klara gränser för hur verksamheten kan bedrivas (jfr Cantzler, 2000; 
Dareblom, 2005). Hur villkoren ser ut bestäms ofta rumsligt, vilket i vår 
intervjustudie är tydligt när det gäller verksamheter där kommunen har ett 
ansvar. Det gäller delbranscherna övrig vård och omsorg samt barnomsorg. 
Einevik-Bäckstrand (2001) pekar på att den politiska färgen i kommunerna 
är av betydelse för hur stor andel av vård- och omsorg som privatiseras inom 
olika kommuner. I en undersökning hade kommuner med en hög andel 
moderata röster privatiserat en större del av vården, jämfört med kommuner 
med majoritet av socialdemokratiska väljare. 

När det gäller företagarna inom delbranschen övrig vård och omsorg har de 
kommuner som företagarna finns i lagt ut eller öppnat för att delar av eller hela 
verksamheten drivs av andra än kommunen själv. Kommunerna har således 
tecknat olika former av avtal med de företagare inom övrig vård och omsorg 
samt barnomsorg som vi har intervjuat. De politiska villkor som berör 
företagarna har också att göra med bland annat finansieringen av deras 
tjänster, då den ofta sker via kommunen. Vård- och omsorgstagarna betalar 
inte direkt till företagarna, utan till kommunen som sedan i sin tur betalar 
företagarna. Kommunen kan således i någon mening sägas vara företagarnas 
enda kund (jfr Cantzler, 2000; Dareblom, 2005). När det gäller barnomsorgs-
företagarna kan de ta in avgifterna själva, men vid sidan av dessa avgifter får 
de också pengar från kommunen för att täcka kostnaderna för sin verksamhet. 

Susanne som är dagmamma i borgerligt styrda Täby kommun ger uttryck 
för att på grund av ett politiskt beslut ha blivit företagare. I Täby bedrivs hela 
kommunens barnomsorg av andra utövare än kommunen, i form av 
företagare och föräldrakooperativ etcetera. Susanne förklarar att det från och 
med år 2000 inte längre var möjligt att arbeta inom barnomsorgen som 
anställd i kommunen. De som var verksamma inom sektorn tvingades att 
starta företag om de ville fortsätta att arbeta, uppger Susanne: 

De började ett tag, några år innan, […] säga att alla skulle bli privata om 
några år och då vart ju alla vettskrämda, […] inklusive jag då (skratt). För 
man tyckte det verkade lite läskigt. Så man motarbetade det ganska länge, 
både föräldrar och dagmammor, så det sköts ju upp några år. Men sen så var 
det: ’Nu måste ni bli det eller också får ni gå’. Och då var det ju bara att ta 
skeden i vacker hand och göra det då (Susanne). 

Tvånget som Susanne ger uttryck för, inom ramen för barnomsorgen i Täby 
kommun, utgör ett undantag bland företagarna i vår studie. Det är vanligare 
att kommuner uppmuntrar att endast delar av vården eller omsorgen bedrivs 
av företag. De övriga barnomsorgsföretagarna, som vi har intervjuat, verkar i 
Ekerö, Danderyd och Lidingö kommuner. Där har kommunerna istället upp-
muntrat och gjort förfrågningar om någon vill starta privat verksamhet. 
Anders berättar att hans företag – Kaspers förskola – fick ekonomiskt stöd 
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av kommunen för att starta verksamheten, eftersom det var en lång kö av 
barn på Lidingö som behövde barnomsorg. Detta kan ses som en upp-
muntran från kommunens sida. På Lidingö har kommunen, enligt Anders, 
haft ett uttalat mål att en fjärdedel av barnomsorgen ska bedrivas av företag. 
Kerstin, dagmamma i Danderyd, upplevde att hennes kommun var en positiv 
kommun att starta familjedaghem inom och att de inte hade några formella 
utbildningskrav på företagarna. Där har det varit möjligt att starta företag 
inom barnomsorgen i tio års tid.  

När det gäller styrningen så upplever Susanne att, trots att Täby kommun 
har tvingat samtliga familjedaghem att bli egna företagare, kommunen har 
fortsatt att utöva inflytande på hur verksamheten bedrivs. Som dagmamma är 
hon exempelvis skyldig att upprätta ett kontrakt med föräldrarna om bland 
annat semester, ledighet och flytt, hålla sig till den maximala avgiftsnivån 
(den så kallade maxtaxan), redovisa skriftligt till kommunen samt 
vidareutbilda sig en gång om året. Hon får heller inte anställa någon och hon 
måste ta emot tillsynsbesök från kommunen en gång per år. De övriga inom 
barnomsorg beskriver, trots liknande kommunala krav, istället en stor frihet i 
sin verksamhet gentemot kommunen. Medan Susanne upplever att hon är 
styrd av kommunen, tycker de övriga dock att det är naturligt att kommunen 
har en viss insyn i verksamheten. Det är möjligt att företagarnas upplevelser 
av kommunens inflytande är påverkade av om de startade verksamheten 
frivilligt eller inte. 

Johan är en annan av de företagare som också påverkats tydligt av ett 
politiskt beslut i kommunen. Han startade sitt äldreboende i samband med att 
kommunen beslutade att omsorgsenheter, som tidigare drivits i kommunal 
regi, kunde ”knoppa av”. Johans företag har kommunen som enda kund, 
vilken han således är helt beroende av för att överhuvudtaget få driva 
servicehuset. Han beskriver upphandlingen med kommunen som mycket 
känslig och hans verksamhets fortlevnad är beroende av att den blir 
godkänd. Avtalet med kommunen är fyraårigt, och omprövas sedan med 
avseende på om företaget uppfyller de kostnadskrav som kommunen ställer. 
Beslutet om verksamheten ska fortsätta eller inte är således baserat på 
ekonomiska kriterier snarare än verksamhetens kvalitet. Kommunens 
inflytande gör att företagare inom vård och omsorg inte har möjlighet att 
utforma sin verksamhet på bästa sätt, tycker Johan. När avtalet ska 
omförhandlas tas ingen hänsyn till tidigare prestationer, vid sidan av kost-
naderna. Han ger exempel på ett annat servicehus som har haft problem i 
tjugo år men som får förnyat förtroende eftersom de fortsätter erbjuda det 
alltför låga pris som kommunen efterfrågar. Han tycker att detta är: ”den 
offentliga verksamhetens dilemma – att de tyvärr inte vill diskutera det som 
är väsentligt” (Johan). Inskrivningen av boende till äldreboendet sköts helt 
av kommunen, som också bredvid boendeavgifter finansierar verksamheten 
med skattemedel. Johans uppgift som företagare består i att anställa personal och 
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utforma vården. Kommunen sätter de ramar som verksamheten har att röra 
sig inom, bland annat baserat på hur många vårdtagare verksamheten har.  

Även Anne startade sitt hemtjänstföretag efter att ett politiskt beslut i 
Täby och Danderyds kommuner fattats som innebar att de började 
uppmuntra till icke-kommunalt driven vård och omsorg 1993. Hon startade 
företaget så snart det blev möjligt, och hon beskriver att hon därför ibland 
kunde möta motstånd hos enskilda tjänstemän, som på något sätt kände sig 
hotade av dem som drev verksamheten i form av företag. Annes 
hemtjänstverksamhet är auktoriserad av Täby och Danderyds kommuner och 
hennes så kallade auktorisation blir förlängd en gång om året. I motsats till 
Johan beskriver hon prövningen av auktorisationen som odramatisk och utan 
risk för att verksamheten ska tvingas upphöra. Det var bara inledningsvis det 
var krångligt för nu känner kommunerna till hennes verksamhet och: 
”stämmer allting och det är som vanligt då får man förlängd auktorisation” 
(Anne). Annes verksamhet har haft gott om vårdtagare sedan hon startade 
sin verksamhet. Kunder i Täby och Danderyd gör ett så kallat kundval 
mellan privata och kommunala hemtjänstalternativ och de som är berättigade 
till hemtjänst finansieras delvis av kommunen. Anne har även privat 
betalande vårdtagare, som inte är berättigade till subventionerad hemtjänst, 
eftersom de: ”kan klara av sin egen kropp” (Anne). Hon beskriver att hennes 
vårdalternativ framstår som personligt, som att hon är: ”bara en människa” 
(Anne), jämfört med de ”stora drakar” som kunderna annars har att välja på. 
Hon tror att det leder till att de väljer henne.  

Nick har också en verksamhet där kommuner och stadsdelar är hans 
kunder. Han har skrivit ett tvåårigt ramavtal med kommuner och stadsdelar i 
Stockholm om vilka tjänster han har att erbjuda och till vilket pris. 
Ramavtalet innebär att kommunerna i första hand ska placera ungdomarna 
på hans eller det övriga tiotalet dagverksamheter i Stockholmsregionen som 
har ramavtal. Nick är beroende av att kommuner och stadsdelar köper platser 
för ungdomar i hans dagverksamhet och han uttrycker problem med att få 
vårdtagare. Trots att han har slutit ramavtal med alla kommuner i Stockholm 
är kundtillströmningen beroende av att kommunerna är villiga att satsa 
pengar på ungdomar som har problem. Under en tid gick det bra att få 
kunder, men nu tycker Nick att kommunerna har slutat satsa på ungdomar 
som har problem. Istället vill de gärna slussa ungdomarna vidare till staten, 
när ungdomarna i ett senare skede blir dömda till ungdomsvård: 

De [kommunerna] laborerar själva sinsemellan med sin ekonomi, det gör de, 
och där det skriks minst de får minst pengar. Och ungdomar som är på glid de 
skriker inte alls, för de tycker att det är jättebra att de får vara ifred och göra 
brott. De ropar bara: ’Hurra!’ och man slipper att få några åtgärder, några 
konsekvenser, det blir de överlyckliga för (Nick). 
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Landstinget sätter enligt sjukgymnasterna Annika och Anita ramarna för 
sjukgymnaster som har företag. Landstinget bestämmer den ersättning de ska 
få för varje behandling. Den kallas normalarvode och är lika stort för alla 
sjukgymnaster i Sverige. Det finns således ett tak för hur mycket pengar de 
har möjlighet att tjäna. I intervjuerna med Annika och Anita framkommer att 
de också upplevt många omorganisationer som är förknippade med 
landstinget. Anita är missnöjd med hur landstingets krav på att de ska 
formalisera sitt arbete har ökat med tiden:  

Alltså det har förändrats så från det jag började på 1980-talet med det där. Då 
kunde man ju bara behandla. Sen dess har det blivit att […] de vill ha det 
enklare, så då skulle man ha dator och man får ha ett helt kontor för att ha en 
liten verksamhet! […] Man ska föra journal och man ska ha remiss och det 
… Alltså det är bara mer och mer arbete som vi får, som läggs på oss (Anita). 

Annika och Anita har båda så kallade personliga etableringslicenser. Annika 
ger uttryck för att hon är mycket rädd om sin licens, som ger henne trygghet, 
samtidigt som den begränsar hennes frihet. Hon kan inte anställa någon och 
den begränsar hennes möjligheter att flytta: ”skulle jag flytta till Skåne då 
förlorar jag min etablering, och skulle jag vilja göra nånting annat här säg att 
jag skulle vilja ha det vilande det hade de inte heller gillat” (Annika). Hon 
förklarar att om hon blir av med etableringen så kan hon inte få tillbaka den 
igen för nu finns det andra avtalsformer som hon inte vill ha. Därför rör hon 
sig bara inom de gränser som hennes etablering tillåter. 

För kiropraktorer och naprapater ser situationen annorlunda ut. Günther 
förklarar att de förhållanden som gäller för kiropraktorer i Sverige är svåra 
att verka under. Kiropraktorer är legitimerade och därmed momsbefriade, 
men de har enligt Günther inte möjlighet att sluta avtal med landstinget, 
vilket skulle ha gett kunden subventionerade tjänster. Han berättar att det 
innebär att han får högre press som yrkesutövare:  

Jag har inte landstingsavtal, så det här är privat helt och hållet. Och det kan 
man ju säga är till nackdel för kunden, som måste betala 380 kr/behandling. 
[…] Men landstinget har valt att inte samarbeta med oss kiropraktorer som 
har svensk utbildning. De samarbetar med kiropraktorer som har utländsk 
utbildning. […] Därför har jag – alla vi svenskutbildade kiropraktorer – ett 
mycket högre tryck på oss att vara verkligen ’top of the line’, och göra 
kanonbra resultat. För annars så kan vi sluta (Günther). 

Christin tror dock att motståndet mot kiropraktorer snarare beror på 
okunskap från läkarnas sida, samt på att de själva har varit dåliga på att 
marknadsföra sig. Hon tycker att kiropraktik har för låg status i Sverige, 
jämfört med andra länder. Här avråder läkare sina patienter från att gå till en 
kiropraktor, medan de i Norge och USA räknas som ett fullvärdigt behand-
lingsalternativ enligt henne. Hon tycker att det är på väg att förändras, men 
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att det går långsamt. Hon har inte samma uppfattning, som Günther, att hon 
som kiropraktor förnekas teckna vårdavtal med landstinget, utan tror att hon 
kan teckna ett om två år. 

I detta kapitel har vi redogjort för de många dimensioner och aspekter som 
finns kring hur och varför människor väljer att starta och driva företag i vård- 
och omsorgsbranschen. I nästa kapitel, rapportens sista, sammanfattar vi slut-
satserna av vår studie och vi för också en utblickande diskussion kring dem. 
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6. Sammanfattande och diskuterande 
slutsatser 

Debatten kring företagande inom vård och omsorg har många gånger varit 
intensiv och polariserad. Å ena sidan ses en ökad andel privatdrivna tjänster 
som något allena saliggörande vilket leder till billigare, effektivare och bättre 
vård och omsorg. Samma process betraktas, å andra sidan, som en utveck-
ling mot sämre vård och omsorg och mot en orättvis fördelning av tjänster 
inom vård och omsorg. Företagare inom branschen har av kritiker ansetts 
vara drivna av tanken att uppnå maximal vinst, snarare än av att utveckla 
idéer kring god vård och omsorg. Diskussionen har blivit alltmer aktuell, i 
takt med att en större andel av vården drivs av företagare. Fortfarande 
bedrivs dock endast en mindre andel i privat regi. 

Trots att vård- och omsorgsbranschen har uppmärksammats i media och 
politiska diskussioner har intresset varit relativt svalt inom entreprenörskaps-
forskning. Att en bransch som är präglad av omvårdnadsfrågor ofta betraktas 
som kvinnlig kan vara en bidragande orsak till det. En annan förklaring kan 
vara att begreppet företagare främst förknippas med män. Den utförda 
handlingen, att företaga, har ofta kopplats samman med traditionellt manligt 
märkta egenskaper som äventyrlighet, risktagande och nyskapande. Inom 
vård- och omsorgsbranschen är fler kvinnor än män verksamma och den 
utgör en viktig arena för kvinnor som är företagare.  

Syftet med den här studien har varit att studera kvinnors och mäns före-
tagande i vård- och omsorgsbranschen ur ett genus- och entreprenörskaps-
perspektiv. Genom att studera både män och kvinnor kan vi problematisera 
föreställningen om att det i stort sett endast är kvinnor som startar företag i 
denna bransch, samt även skapa kunskap om företagande som inte bygger på 
en manlig norm. Vi har i studien också kartlagt den regionala utbredningen 
av vård- och omsorgsföretagandet i Sverige, fördelad på kvinnor och män 
samt företagsform. De forskningsfrågor som har väglett undersökningen är: 

• Hur och varför ”företagar” företagare i vård- och omsorgsbran-
schen?  

• Hur ser branschens utbredning ut i Sverige med avseende på genus, 
län, företagsform och delbransch?  

• Företagar män och kvinnor på likartade sätt eller förekommer det 
skillnader? 
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• Vilka idéer finns bakom företagandet? Präglas företagarna av 
vinstmotiv och/eller av en vårdambition? 

• Är företagarna att betrakta som innovativa? 
• Hur är företagandet organiserat? I vilka sammanhang och nätverk 

ingår företagarna? 
• Var bedrivs företagandet och vilka förutsättningar ger platsen (till 

exempel den kommunala politiska kontexten) för företagandet? 

För att uppfylla syftet och besvara forskningsfrågorna har vi dels genomfört 
en deskriptiv, statistisk analys baserad på statistik från SCB. Dessutom har vi 
gjort en intervjuundersökning, som består av 19 intervjuer med företagare i 
Stockholms län, varav elva är kvinnor och åtta är män. Genom 
kombinationen av metoder ger studien både en översiktlig bild av 
branschens nationella utbredning, samt en fördjupad inblick i företagandet i 
den region där branschen har störst utbredning.  

Resultat: Innovativa företagare med ambition att hjälpa  
Kartläggning av vård- och omsorgsföretagare 
Den statistiska kartläggningen av kvinnor och män som företagar inom vård 
och omsorg visar att kvinnor som är verksamma inom branschen utgör en klart 
dominerande andel: 68,4 procent. Kvinnodominansen kan bland annat 
förklaras av den horisontella arbetsdelningen på arbetsmarknaden mellan 
kvinnor och män, där kvinnor i högre utsträckning än män återfinns i vårdande 
yrken. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att 31,6 procent av dem som 
driver företag inom branschen utgörs av män. Vår översikt visar också att så 
många som tre fjärdedelar av företagarna inom vård och omsorg i Sverige är 
enskilda företagare och således är endast en fjärdedel företagare i eget AB. 
När vi betraktar företagandet ur en rumslig synvinkel framträder tydliga 
regionala variationer. Kvinnor som är företagare inom vård och omsorg är 
vanligast förekommande i Stockholm det län, både antals- och andelsmässigt. 
För män som är företagare är Uppsala län störst, men även bland dem är 
Stockholm ett län där företagande är vanligt. Resultatet från den kvantitativa 
studien antyder således att Stockholmsregionen utgör en gynnsam miljö för 
företagande inom vård och omsorg. Den statistiska analysen ger också vid 
handen att drygt 40 procent av alla kvinnor och män som är företagare i 
Stockholms län är kvinnor som har enskild firma inom delbranschen hälso- 
och sjukvård.  
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Vård- och omsorgsföretagarnas drivkrafter och motiv 
Den kvalitativa studien visar att företagare inom vård- och omsorgsbran-
schen drivs av flera olika skäl till att företaga. Orsakerna bakom att kvinnor 
och män startar och driver företag inom branschen är således mång-
facetterade och sammanflätade på ett komplext vis. Vår studie visar att 
yrkesmässiga erfarenheter från bland annat den offentliga sektorn, valet av 
yrke, en önskan att skapa utrymme för sin vårdambition, en strävan efter 
självständighet och politiska sammanhang förklarar varför människor 
företagar inom vård- och omsorgsbranschen.  

En viktig drivkraft, som sammanlänkar viljan att utveckla sin idé och att nå 
självständighet, är en strävan efter att utveckla sin verksamhet på ett innovativt 
sätt. Företagarna är innovativa, dels på grund av att de drivs av en innovativ 
idé vid företagsstarten och dels eftersom de fortlöpande utvecklar denna idé. 
Själva starten av företaget, omorganisationen av sitt yrkesliv och att de 
uppfattat nya möjligheter på marknaden är en innovativ handling. Men ännu 
tydligare är företagarnas innovativitet i att de ofta präglas av en stark vilja att 
utveckla sina idéer och sin verksamhet. I stort sett samtliga kvinnor och nära 
nog alla män i studien försöker alltså kontinuerligt förbättra sitt sätt att hjälpa 
människor. Det gör de genom att delta i olika seminarier och gå kurser, där 
exempelvis andra företag eller de egna respektive yrkesförbunden fungerar 
som kursgivare. Ett par företagare har direkt kontakt med forskning, medan 
ytterligare andra menar att de får indirekt kontakt med forskning, via de kurser 
de går och de seminarier de deltar i. Vissa av företagarna utvecklar också sitt 
företagande genom de nätverk som de finns i.  

Ambitionen att hjälpa andra människor på ett nydanande sätt är således en 
viktig drivkraft för företagarna inom vård och omsorg. Såväl kvinnor som 
män som företagar inom branschen har en utvecklad idé om hur vård kan 
bedrivas på ett bra och kreativt sätt. Det är för att förverkliga dessa 
innovativa idéer de bedriver sin verksamhet i företagsform.  

Företagarna har en gedigen bakgrund inom vård och omsorg för sitt före-
tagande. De har en yrkesutbildning och ofta även vidareutbildningar av olika 
slag. Många av företagarna har också tidigare arbetslivserfarenhet inom sitt 
verksamhetsområde från den offentliga sektorn. De har således en god 
kunskapsbas att stå på och utveckla för sina respektive verksamheter. En del 
av företagarna har också drivit företag tidigare, inom andra branscher. Vår 
analys visar att företagarnas yrkes- och utbildningsmässiga bakgrunder inte 
skiljer sig åt beroende på om de är kvinnor eller män. Däremot skiljer sig de 
yrkesmässiga erfarenheterna delvis åt mellan företagarna beroende på vilken 
delbransch de tillhör: hälso- och sjukvård, tandläkare; barnomsorg och 
övrig vård och omsorg. Det beror bland annat på att det har funnits olika 
förutsättningar att få en offentlig anställning för olika yrkesgrupper. 
Möjligheterna att skapa sig en yrkesmässig grund att stå på genom en 
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anställning innan de startar företag är särskilt små för vissa grupper inom 
hälso- och sjukvård, såsom kiropraktorer och naprapater. 

Bland de företagare som har erfarenhet från arbete inom offentlig sektor är 
det vanligt att starta företag för att få utrymme för en egen idé eller ett 
arbetssätt. Att starta företaget blir således en innovativ omorganisation av den 
verksamhet man bedriver för att på ett alternativt sätt kunna hjälpa människor. 
Det var en något större andel av kvinnorna än männen som angav en sådan 
brist på utrymme för de egna idéerna som skäl för sin företagsstart. Denna 
genusmässiga skillnad kan möjligtvis bero på vilken position i den offentliga 
sektorn som företagarna har haft som anställda. En aspekt som stödjer en 
sådan spekulation är att kvinnorna delvis har befunnit sig längre ned i en 
hierarkisk organisation och därmed har haft mindre utrymme att utöva vården 
på det sätt man tror är bäst. Det är dock något som det skulle behövas mer 
forskning kring. Vid sidan av ett missnöje med utrymmet inom den offentliga 
sektorn är det emellertid lika många kvinnor som män som betonar en 
möjlighet till självförverkligande som bakgrund till varför de startat företag.  

En annan drivkraft för företagarna är deras nätverk. Exempelvis har 
tidigare kollegor och andra människor verksamma inom samma delbranscher 
och/eller yrken, tidigare patienter samt vänner bidragit till att företagarna har 
startat företag. Deras företagsstarter kan således förstås som en kollektiv 
process, ett samspel mellan företagaren och dennas personliga nätverk.  

Möjligheten att göra vinst genom att bedriva vård och omsorg i privat regi 
återfinns bara hos vissa av företagarna och är hos dem underordnat målet att 
verksamheten ska vara vårdande och hjälpa människor. Några beskriver en 
tydlig vilja att expandera företaget och måste således tjäna och spara pengar 
för att kunna göra det, andra vill ha möjlighet till högre lön än de hade 
möjlighet till inom offentlig sektor. Männen respektive kvinnorna präglas i 
lika hög grad av en sådan vinstambition med sitt företagande. Att det 
övergripande motivet hos företagarna är en ambition att hjälpa andra som har 
utvecklats genom kunskaper, erfarenheter och nätverk visar att företagande 
inom vård och omsorg bör ses, inte som ett substitut till offentlig vård, utan 
som ett innovativt komplement till annan vård och omsorg.  

Andra företagare resonerar däremot inte mycket kring vinst eller andra 
ekonomiska frågor. En del av företagarna betraktar sig inte heller som 
företagare utan främst som sitt ”yrkesjag”, det vill säga som vårdare eller 
omsorgsgivare. Det gäller i högre grad kvinnor än män, vilket förmodligen 
delvis kan förklaras av den manliga färgning som begreppet företagare präglas 
av. Det finns också flera bland de intervjuade som inte drivs av en vinsttanke, 
men som ändå identifierar sig som företagare eller entreprenör istället för, som 
vi förväntat oss, som vårdare eller omsorgsgivare. Bland dessa företagare är 
det en högre andel som är män än kvinnor. En förklaring till det är att de 
förknippar företagandet med möjligheten att få utrymme att driva sin idé och 
ta ansvar för sin verksamhet, snarare än med ekonomiska spörsmål.  
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Politiska beslut anger i vissa delbranscher av vård- och omsorgssektorn 
villkoren för framkomligheten att kunna starta ett företag och sätter upp 
ramar för hur verksamheten har rätt att bedrivas. En av företagarna anger att 
hon har blivit företagare på grund av ett tvingande politiskt beslut, som 
innebar att all kommunal barnomsorg i hennes hemkommun skulle privati-
seras. För företagare i delbranschen övrig vård och omsorg sätter kommunen 
upp ramarna för hur verksamheten kan bedrivas genom bland annat 
upphandlingsförfarande, krav på upprättande av kontrakt och tillsynsbesök. 
Dessa upplevs av företagarna som mer respektive mindre styrande. De båda 
sjukgymnasterna i delbranschen hälso- och sjukvård upplever sig också 
styrda av landstinget, som exempelvis bestämmer den ekonomiska ersätt-
ningsnivån för varje behandling och ställer krav på journalföring. För flera 
av företagarna inom delbranschen hälso- och sjukvård upplevdes däremot 
företagandet som ett krav av omvända skäl. Eftersom det inte är möjligt att 
få en fast anställning är man inom dessa yrken tvungen att starta företag. Ett 
delsvar på frågan om varför företagarna företagar är således att vissa av dem 
är styrda av kommun eller landsting, alternativt av sitt yrkesval.  

Företagande genom personliga nätverk 
Företagande och entreprenörskap bör inte endast ses i termer av motiv och 
drivkrafter, utan också som en kollektiv process som sker i samspel med 
andra. Vi visar i vår studie av vård- och omsorgssektorn att företagandet ofta 
är nära sammanbundet med ett kontinuerligt personligt nätverkande. En 
tydlig dimension i relationerna mellan företagarna och deras omgivningar är 
samspelet med familjen. Hur stort ansvar företagaren tar för sina barn och 
för det obetalda arbetet i hemmet påverkar beroendet av stöd från familjen 
för företagandet. Vår undersökning pekar på att kvinnorna i högre utsträck-
ning än männen anpassar sitt företagande efter familjesituationen. Anpass-
ningen gäller både val av yrkesverksamhet och hur mycket tid man lägger 
ned på sitt arbete. Intervjuerna visar att flertalet av kvinnorna har arbetat 
deltid under den period i livet när de haft små barn. Några av dem arbetar 
deltid även efter barnens uppväxt, medan andra har gått upp i arbetstid. 
Ytterligare andra har trappat ned på sin arbetstid, efter en fas av tidskrävande 
företagsstartande. Några av de intervjuade männen ägnar däremot en mycket 
stor del av sin tid åt företagandet. För att detta ska vara möjligt är de 
beroende av samspelet med sin familj, och deras partner tar stort ansvar för 
barn och hem.  Men bilden är inte helt entydig. Bland de intervjuade finns 
också ett par kvinnor och en man som har delat ansvar för barnen med sina 
partners. Familjedimensionen berör också många av företagarnas tidigare 
erfarenheter genom att de har ett socialt företagararv, eftersom de har 
föräldrar som har varit företagare.  

En ytterligare aspekt av företagandet som en kollektiv process utgörs av 
de personliga, mer yrkesmässiga nätverk som de verkar inom. Under tiden 
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som företagarna har utövat sin privata verksamhet har nya personliga 
nätverk baserade i branschen utvecklats. Dessa nätverk stödjer och utvecklar 
verksamheten, för genom nätverken får företagarna kunder till sina verk-
samheter och tillfälle till diskussioner med andra människor, som kan leda 
till idéer för att utveckla sina verksamheterna. De kan också ha en viktig 
social funktion för enskilda företagare, som inte vill bedriva sin verksamhet 
isolerat. 

De kreativa kontexterna som företagarna befinner sig inom har en rumslig 
dimension, som influerar varför företagaren väljer att starta sitt företag på en 
viss plats. En rumslig aspekt som är av vikt när man studerar företag inom 
vård och omsorg är den politiska dimensionen. Företagarna är beroende av 
politiska beslut som är kopplade till rummet genom kommuners och landstings 
administrativa gränser. En annan viktig aspekt när man studerar företagens 
rumsliga dimension är om de är etablerade på den plats där företagaren bor, 
eller om de är lokaliserade till en annan plats. Nästan alla företagare, utom 
dagmammorna (som per definition ska bedriva sin verksamhet i hemmet), 
hade fattat ett medvetet beslut att lokalisera sin verksamhet till en viss plats 
skild från hemmet. En gemensam lokal där olika företagare möts spelar ofta en 
viktig roll som knutpunkt för enskilda företagare. 

Valet av företagsform 
En aspekt av hur företagarna bedriver sina verksamheter är formerna för 
företagandet. Valet av företagsform skiljer sig åt mellan företagarna inom 
respektive delbransch. Företagarna inom delbranschen hälso- och sjukvård 
samt inom barnomsorg är till övervägande andel enskilda firmor, medan 
tandläkare samt övriga vård- och omsorgsföretag främst är aktiebolag. I den 
statistiska översikten finns också en tydlig skillnad mellan kvinnor och män, 
där kvinnor främst driver enskilda firmor, medan män främst driver aktie-
bolag.  

De flesta av företagarna motiverar i intervjuundersökningen valet av 
företagsform med att den form som de har valt är den mest lämpliga för 
deras verksamhet. Några anger att det är revisorn som har rått dem till 
formen och en person har blivit instruerad av kommunen. Några beskriver 
att de inte har behov av att vara aktiebolag, eftersom de inte har varulager 
och att det därför inte ger några ekonomiska fördelar att ha aktiebolag. För 
andra har det varit en självklarhet, eftersom olika typer av verksamheter 
anses fordra vissa företagsformer. Vissa av dem har inte reflekterat kring 
varför de driver företag i den form som de gör. Det finns inga tydliga 
skiljelinjer mellan hur kvinnorna respektive männen resonerar kring sitt val 
av företagsform. Däremot finns det en koppling mellan företagsform och 
antal anställda. Bland de företagare som har ett par anställda eller fler har 
samtliga valt aktiebolagsformen, medan de företagare som har upp till en 
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person anställd oftast har valt att starta enskild firma. Av de företagare som 
hade flera personer anställda är fyra män och tre kvinnor.  

Flera av företagarna har sitt företag som ett deltidsjobb vid sidan om en 
fast anställning. För dem har således inte starten av företaget inneburit ett 
slut på deras tidigare anställning.  

Syntes: Innovativa företagare i en kollektiv process 
De viktigaste slutsatserna av vår studie är att: företagarna baserar sina 
verksamheter på gedigna kunskaper inom vård- och omsorgsområdet, inte 
sällan med erfarenheter från den offentliga sektorn i bagaget, de är 
innovativa, genom att de både har tagit steget att starta egna företag och 
också genom att de kontinuerligt utvecklar sina respektive idéer och verk-
samheter genom att företagarna tillgodogör sig nya och fördjupade kunska-
per om de tjänster som de erbjuder, bland annat då de deltar i nätverk med 
kollegor eller andra yrkesverksamma, går kurser och tillägnar sig forskning, 
de drivs aldrig enkom av viljan att tjäna pengar, samt att kvinnornas 
företagande präglas av en tydlig anpassning till att de har barn. En 
sammantagen insikt av vår studie blir därmed att företagande bör betraktas 
som en kontinuerlig process som är förankrad i företagarnas livserfarenheter 
och framtidsstrategier. Företagarnas tidigare upplevelser, nuvarande 
situation och framtida planer influerar deras ambitioner att starta och driva 
företag, samt att utveckla företagsidén och verksamheten. Företagarens 
samlade kunskaper, erfarenheter och kontaktnät, samt deras framtidsplaner, 
blir därför i förlängningen en viktig del i innovationsprocessen.  

Vi har i den här rapporten visat att företagare inom vård- och omsorgs-
sektorn oftast drivs av en stark vilja att utveckla sin verksamhet. En inne-
boende del i de flestas företagande är således ett innovativt sätt att förändra 
sin verksamhet. Företagarna har urskiljt alternativa sätt att hjälpa människor 
genom sin verksamhet och strävar under företagandets gång efter att på olika 
sätt förbättra och effektivisera detsamma. De stimuleras inom företagar-
processen att ständigt uppdatera sig inom sitt kunskapsområde. Flera av de 
intervjuade företagarna ansträngde sig även att hålla sig aktualiserade med 
den senaste internationella forskningen.  

Att företagandet är en process som är grundad i företagarens samlade 
livserfarenheter och framtidsplaner är tydligt inte minst i anknytning till 
företagsstarten. Att företagarna tar initiativet att starta företag hänger samman 
med deras tidigare erfarenheter, exempelvis den tidigare yrkesbanan inom 
offentlig sektor. Viktiga erfarenheter som legat till grund för de intervjuade 
personernas företagsstart är de kontakter som en person samlar på sig genom 
livet, det kontinuerliga personliga nätverkandet, som influerar och inspirerar 
till företagandet. Ett tydligt exempel är influenser från barndomen genom 
föräldrar som bedrivit företag. Andra relationer som kan stimulera till 
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företagande kan uppstå i yrkeslivet, exempelvis genom patienter man träffar 
eller genom kollegor. Detta nätverkande utvecklas sedan över tiden, så att 
företagaren samlar på sig nya kontakter som uppmuntrar till fortsatt förbättring 
av verksamheten. Till det personliga nätverket tenderar fler yrkesmässiga 
kontakter att adderas, som i mer eller mindre formellt sammanbundna nätverk 
utvecklar verksamheten. En genusmässig skillnad som kan utläsas är att män 
fortsätter att vara beroende av familjen som ett personligt nätverk för sitt 
företagande, genom att de tar ett mindre ansvar för hem och barn, medan 
kvinnorna med tiden tenderar att förstärka sitt nätverk utanför hemmet. För 
dem är stödet från familjen viktigast vid företagsstarten, men deras 
företagande präglas samtidigt av en tydlig anpassning till att de har barn och 
den livsfas de och barnen befinner sig i. För kvinnorna sätter således familjen 
vissa gränser för deras möjligheter att vara innovativa, medan den för männen 
rent av utgör en förutsättning. Företagandet utvecklas i en kollektiv process, 
där företagarnas nätverk utgör en viktig del av den innovativa kontexten.   

Utblick: Företagare att bygga innovationssystem 
kring? 
Mot bakgrund av resultatet att företagarna inom vård- och omsorgssektorn 
befinner sig i en ständig utvecklingsprocess menar vi att det finns all anled-
ning att betrakta detta innovativa företagande som en grund att bygga 
innovationssystem och kluster kring. Det finns några exempel på forskning, 
visioner och politik där vård- och omsorgssektorn betraktas som potentiella 
innovationssystem eller kluster, men det är ännu inte särskilt vanligt. Vår 
studie bidrar med kunskaper som kan fördjupa diskussionerna dels kring 
kvinnodominerad vård- och omsorgsverksamhet som innovativ och dels 
kring företagares roller i innovationssystem. 

Genom att placera vård- och omsorgssektorn i ett brett utvecklings-
perspektiv vill vi i denna utblickande diskussion peka på att branschen kan 
utgöra ett viktigt bidrag till ekonomisk tillväxt och regional utveckling. Att 
betrakta en kvinnligt dominerad bransch som tillväxtskapande, entreprenöriell 
och innovativ är ett perspektiv som ofta saknas inom forskningen, liksom i 
den allmänna debatten. Föreliggande studie visar att nydanande verksamhet 
inte bara sker inom teknologiskt präglade och typiskt manliga eller mans-
dominerade branscher, utan även genom nytänkande och företagande inom 
en traditionellt kvinnlig bransch som vård och omsorg.  

Ännu återstår emellertid studier av vård- och omsorgsföretagarna 
betraktade i ett större sammanhang av aktörer inom ett innovationssystem. En 
sådan analys skulle kunna inkludera en ingående analys av länkarna mellan 
aktörerna i systemet mellan företagare, forskare och aktörer i den offentliga 
sektorn. Vilken betydelse har personliga nätverk för denna typ av länkar i ett 
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sammanhang av kluster eller innovationssystem? Som har antytts tidigare i 
studien har vi sett tendenser till kopplingar mellan företagarna och forskning, 
bland annat genom att de deltar i forskningsbaserade kurser, men studien 
antyder att kontaktytor för förmedling av forskningsresultat ofta saknas. 
Sådana kopplingar skulle vara angelägna att studera närmare, för att utforska 
potentialen för vård- och omsorgssektorn som bidragande till regional tillväxt. 

Ett annat angeläget forskningsområde som ännu återstår kring vård och 
omsorg i förhållande till innovationssystem och regional utveckling är att 
analysera hur kunskapsspridningen sker mellan aktörer inom den offentliga 
sektorn, samt dess kopplingar till företagare och forskning. Vi visar i studien 
att många av företagarna har erfarenheter och kunskaper från den offentliga 
sektorn som har gjort att de har en solid grund att stå på i sitt företagande. En 
del av företagarna har behövt starta företag för att få utrymme att utveckla 
alternativa vård- och omsorgstjänster, men man kan också tänka sig att 
anställda inom den offentliga sektorn förändrar, nyskapar och innoverar 
inom densamma. Dessa intraprenöriella innovatörer vore också intressanta 
att studera närmare. En annan aspekt av att nyttja och synliggöra kunskaper 
inom den offentliga sektorn är också kopplingar mellan vård- och omsorgs-
företagare till andra branscher. Det vore intressant att exempelvis analysera 
kopplingar och relationer mellan aktörer inom äldreomsorg och företagare 
som producerar hjälpmedel för dem, eller mellan barnomsorg, pedagogisk 
forskning och leksakstillverkare.  

Ytterligare en aspekt som bör utvecklas vidare är företagande inom stora 
företag inom vård och omsorg. Medan vi i den här studien har koncentrerat oss 
på mindre företag finns det anledning att analysera intraprenörskap som 
process även i större företag. En fråga i det sammanhanget skulle kunna vara: 
drivs företagare med stora företag tydligare av ett vinstintresse eller är också 
de främst drivna av en vård- och omsorgsambition? En annan grupp företag 
som vi i den här studien har funnit aktuell att analysera vidare är de företag 
som finns under förutsättningen kommunal upphandling, eftersom de är 
särskilt styrda av kommunen. Vård- och omsorgsbranschen pekas ibland ut 
som en potentiell innovativ tillväxtbransch i nationella strategier; en intressant 
fråga att undersöka i det sammanhanget är hur politiker och tjänstemän på 
regional och kommunal nivå ser på företagare i denna bransch.  

Det faktum att en stor andel av företagarna inom vård- och omsorgs-
branschen är kvinnor betyder också att andra sätt att arbeta krävs för att skapa 
gynnsamma förhållanden för deras innovativitet och skapandet av 
innovationssystem med och kring dem, än de mer vanligt förekommande. 
Exempelvis är en intressant aspekt som skulle kunna fungera som ett stöd en 
god så kallad social infrastruktur i form av väl utbyggd barnomsorg och/eller 
mer jämställda partners som tar ett större ansvar för barn och hem. Frågan är om 
ett sådant tankesätt har utarbetats inom kommunalt och regionalt utvecklings- 
och näringslivsarbete. För att bättre stödja den innovativa processen hos vård- 
och omsorgsföretagare skulle ett sådant synsätt vara nödvändigt. 
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Summary 

This is a study on entrepreneurs in the healthcare sector in Sweden viewed 
from a gender and entrepreneurial perspective. We use both quantitative and 
qualitative methods to answer the main research questions: what 
characterizes health care entrepreneurship in Sweden, and why and how do 
the entrepreneurs perform the related tasks? 

In the quantitative study we conclude that women make up a large part 
(68 per cent) of the sector. Disaggregated by region, we demonstrate that the 
female entrepreneurs in this sector are most prevalent in the county of 
Stockholm, the Swedish capital region, and that the men in this sector are 
mostly found in the county of Uppsala, but to a relatively large extent also in 
Stockholm. The capital region thus seems to be well suited for 
entrepreneurship in the health care sector. 

The qualitative study is an interview study of 11 women and 8 men in the 
county of Stockholm. The results indicate that the main driving force behind 
starting businesses in this sector is an ambition to help people in one way or 
another. Because of their relevant education and previous work experience 
from the same kind of service production in the public sector, all 
entrepreneurs have the knowledge necessary to perform their services 
adequately. Some of them have also run businesses in other sectors of the 
economy. Many of those who had previously worked in the public sector 
have started their businesses in order to facilitate and realise their own ideas 
and strategies for better healthcare. Some of the entrepreneurs are also 
encouraged to start businesses through their personal networks, for example 
following the advice of friends and former colleagues, and yet others are 
driven by a wish for self-fulfilment. There are also truly profit-seeking 
entrepreneurs, but always in combination with the overarching aim of 
helping people. 

Another main conclusion is that the entrepreneurs in the health care sector 
are innovative, both in that they start-up a business in order to realise their 
ideas and ways to produces services, and through the constant development 
of these ideas and services. They develop their businesses by way of their 
personal networks and also by attending courses and seminars. A couple of 
the entrepreneurs also have direct access to research.  

The study also concludes that entrepreneurship in healthcare can be 
understood as a collective process performed in relation to other people, 
often through the personal networks of the entrepreneurs. One evident 
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dimension in this collective process is the interplay between the 
entrepreneurs and their families. The interviews show that a higher 
proportion of women than men adjust their entrepreneurship to their family 
life and responsibility for their children. This concerns both the type of work 
they perform and the amount of time they spend on it. For some women, 
starting a business and working part-time is a strategy to secure flexible 
working times closely located to their homes, allowing them to take a large 
responsibility for the children. In contrast, the male entrepreneurs spent 
much more time at work, leaving most of the childcare responsibilities to 
their partners. A few women, and one man, have partners who take equal 
responsibility for the children. Many of the entrepreneurs are also influenced 
by their parents who have run businesses, although often in other sectors of 
the economy. The entrepreneurs have also developed new business-related 
networks during their period working as entrepreneurs. The collective side of 
entrepreneurship also concerns the aspect of developing the businesses by 
discussing ideas with members of the staff and, sometimes, with members of 
business-related networks.  

An overarching result of this study is that entrepreneurs in health care are 
innovative and in order to help people, they continuously strive to improve 
their activities. The innovation process is supported by ideas and inspiration 
from their networks, thus making the process collectively founded. With this 
in mind, we suggest that there is reason to view the innovative healthcare 
entrepreneurs as a base around which to develop economic clusters and 
systems of innovation. There are examples of research, political visions and 
policies where this sector of the economy is seen as a potential system of 
innovation or cluster, but the notion is still far from being clearly defined. 
Within this context, this study contributes with knowledge on a service 
sector of the economy that is dominated by women and on the role of 
entrepreneurs in systems of innovation. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Företagandet  
Beskriv företagets nuvarande verksamhet! 
 
Vilka arbetsuppgifter sköter du på företaget? 
 
Hur många anställda har företaget (män/kvinnor)? 
 
Vilken typ av kunder har du/ni?  
 
Har du en kund? (Sker upphandling av landstinget/kommun etc.?) 
 
Hur ser företagets marknad ut? (Hur sker upphandlingen?) 
 
Varifrån kommer kunderna?  
 
Vilka är dina/era största konkurrenter? 
 
Vilken inriktning har företagandet (expansion, växa sakta men säkert, 
minskning, som nu etc.)? 
 
Har du/ni planer på att expandera företaget (fler kunder, fler antal anställda 
etc.)? 
 
Deltar du i något nätverk? 
 
Har du kontakt med: andra företagare med liknande typ av verksamhet, 
andra företagare i andra typer av verksamhet, ALMI Företagspartner, 
Vårdföretagarna, andra vårdinrättningar, ev. tidigare arbetsgivare i kommun 
eller landsting? 
 
På vilka (lokala, regionala, nationella och internationella) mötesplatser 
träffar du dessa aktörer? 
 
Företagets etablering 
När startades företaget? Av vem/vilka? 
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Har företaget alltid legat här? 
 
Varför etablerades företaget just här? 
 
Varför startade du/ni företaget?  
 
Vilka kunskaper hade du sedan tidigare som bidrog till att du startade 
företaget? 
 
Vem eller vilka (organisationer etc.) bidrog med kunskaper som underlättade 
starten av företaget?  
 
Vilka kunskaper bidrog de med? 
 
Vilka nätverk var du med i vid starten av företaget? 
 
Vilka kontakter bidrog till starten av företaget? 
 
Med vem/vilka diskuterade du starten av företaget? 
 
Vilka reaktioner fick du på planerna med att starta företaget? 
 
Hade du några farhågor innan företaget startades? 
 
Varför valde du/ni denna form för företaget (enskild firma, handelsbolag, 
aktiebolag)? 
 
Behövde du/ni något kapital när du/ni startade företaget och vart kom det i så 
fall ifrån? 
 
Vad tycker du underlättade starten av företaget (personer, resurser, 
organisationer etc.)? 
 
Vad tycker du försvårade starten av företaget? 
 
Hur såg din familjesituation ut vid starten av företaget? 
 
Kunde du ha startat företaget på en annan plats? 
 
Har du funderat på att flytta företaget? 
 
Kunde du ha startat företaget vid en annan tidpunkt i livet? 
 
Syn på företagande 
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Vem (personer) eller vad (organisation etc.) är ditt/ert största stöd i 
företagandet? 
 
Ser du dig som en entreprenör? (På vilket sätt? Varför inte?) 
 
Vad har du med dig för erfarenheter sedan tidigare (barndom, utbildning, 
yrkesliv) som bidragit till att du blev företagare? 
 
Vilka reaktioner möter du på att du är företagare? 
 
En övervägande andel av dem som startar företag inom hälsovård och 
omsorg är kvinnor – vad tror du att det beror på? 
 
Hur har du upplevt det att vara företagande kvinna/man i denna bransch? 
 
Hur upplever du att det är att vara företagare här? 
 
Bakgrund 
Utbildning  

 
Tidigare yrkeserfarenheter (arbetsgivare, arbetsplats, befattning, antal år i 
yrket, hel/deltid etc.) 

 
Hur ser din nuvarande familjesituation ut? 

 
Arbetar du hel-/deltid? 

 
Vilken yrkesbakgrund har dina föräldrar? 
 
Arbete, familj och fritid 
Var bor du? 
 
Vad gör din partner? 
 
Hur ser relationen mellan din arbetstid och fritid ut? Har den förändrats 
sedan du startade företaget? 
 
Hur ser er arbetsfördelning i hemmet ut? (Vem har ansvar för barnen, 
hushållsarbetet, ekonomin)? 
 
Framtiden 
Vad tror du att du gör om 5–10 år? 
 
Hur föreställer du dig företaget om 5–10 år? 
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