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Abstract 
 

The aim of this thesis was to study elderly people’s experiences of and approach to their usage of 

home care services with tax deduction. The aim was also to describe how elderly people reason 

about their underlying motives of using home care service with tax deduction. The study is based 

on six qualitative interviews with people between the ages of 65 and 80, living in Nacka, Sweden. 

This thesis is a collaboration with Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum/ Stockholm 

Gerontology Center and part of their follow up study concerning simplified administration for 

elderly people applying for home care services in Nacka. The theory of rational choice was used 

in the analysis of the results. The primary results showed that elderly people’s usage of home care 

services with tax deduction was limited though regular and consist mainly of basic domestic 

work. The overall experiences of using home care services with tax deduction were positive and 

described in terms of satisfaction and as a possibility of independence and influence regarding 

their needs of services and how they were executed. The results indicate that the usage of home 

care services with tax deduction is partly based on elderly people’s lack of confidence in 

publicly-financed elderly care. Due to the distrust in elderly care and the self-determing factors 

home care services with tax deduction generated, their choice of using home care services with 

tax deduction seemed more appealing than publicly-financed home care services. 

 
Nyckelord: Hushållsnära tjänster, rutavdrag, RUT, skattesubvention, äldre, biståndsbedömd 
hemtjänst, äldreomsorg, rationell handlingsteori, självbestämmande, inflytande 
 
Key-words: Home care services, tax deduction, elderly, RUT, elderly care, rational Choice 
theory, independence, influence 
 
Antal ord: 19 796  
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1. Inledning 
	  
”Några visionära tankar och idéer om hur Rut-branschen kan ha utvecklats om 5 år: […] Rut har 

konkurrerat ut hemtjänsten” (IT-företaget About Time 2012). 

 

I Sverige år 2007 infördes skattesubvention för hushållsnära tjänster, det så kallade rutavdraget. 

Det inledande citatet illustrerar den riktning marknaden för skattesubventionerad hushållstjänst 

har tagit gällande vilken målgrupp som i störst utsträckning kommit att utnyttja tjänsterna. Enligt 

Statistiska centralbyrån (SCB) har rutavdraget blivit särskilt populärt bland den äldre delen av 

befolkningen. De första beräkningarna efter rutavdragets införande år 2007 fram till år 2010 visar 

att användandet av hushållsnära tjänster med rutavdrag ökat med drygt 700 procent bland 

personer 65 år och äldre. Av den totala andelen personer som använder rutavdraget står personer 

65 år och äldre för cirka 36 procent av samtliga avdrag (Szebehely 2012, SCB 2011). Statistik 

från SCB visar att nästan 8,5 procent av personer 65 år och äldre använde rutavdraget år 2011 

vilket innebär att drygt 151 000 av nästan 1 785 000 personer 65 år och äldre hade nyttjat 

skattereduktion för hushållsnära tjänster (SCB 2012).   

 Hur kommer det sig att äldre är den målgrupp som använder rutavdrag i störst 

utsträckning då avdraget initialt syftade till att lösa ”livspusslet” åt förvärvsarbetande 

barnfamiljer?  I artikeln “Mer äldremakt med rutavdrag” (Expressen 15 mars 2011) beskrivs 

hushållsnära tjänster som ett maktmedel för äldre att själva bestämma över sin hjälp i hemmet. 

Artikeln belyser en äldre kvinnas positiva erfarenheter av ruttjänster i jämförelse med den 

offentligt biståndsbedömda hemtjänsten. Kvinnan i artikeln menar att “förut var det hopplöst […] 

nu bestämmer jag. Jag köper mina timmar och berättar vad jag vill ha gjort” (a.a.).  

I den allmänna debatten kring rutavdragets betydelse för omsorgen av äldre 

personer diskuteras eventuella positiva och negativa konsekvenser av rutavdraget. Enligt 

professor Szebehely (2010) präglas debatten “av att en mindre grupp mycket resursstarka 

personer är oroliga för sin ålderdom och förordar mer privat finansiering för att säkra den egna 

tillgången på äldreomsorg” (Szebehely 2010:6; 80). Förespråkare för en ökad användning av 

rutavdrag bland äldre personer menar att det är positivt “att vi vänjer oss vid att använda våra 

egna pengar för att jaga dammråttor istället för att tro att kommunen ska göra det åt oss” (SVT 29 
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feb 2012). Sammanfattningsvis går att konstatera att debatten karaktäriseras av förespråkare och 

motståndare till privata inslag i äldreomsorgen. Förespråkare påpekar att privata lösningar, som 

hushållsnära tjänster med rutavdrag, är nödvändigt för en framtida finansiering av äldreomsorg 

(SOU 2008:105). Motståndare å andra sidan menar att utvecklingen mot privata lösningar och 

ökad egenfinansiering är ett hot mot den offentliga äldreomsorgen och således den svenska 

välfärdsstaten. Detta riskerar att leda till en skiktad äldreomsorg där tillgång till omsorg styrs av 

plånbokens tjocklek.  (Szebehely 2011; Szebehely 2012). 

1.1. Problemformulering 
	  
Välfärdstjänster för äldre personer är centralt i svensk välfärdspolitik. Den svenska äldrepolitiken 

och lagstiftningen vad gäller vård och omsorg om äldre har en tydlig jämlikhetsambition där 

äldreomsorg skall “vara tillgänglig efter behov inte efter köpkraft […] solidariskt finansierad 

genom skattemedel” och ”demokratiskt styrd” (prop. 1997/98:113; 1). För att äldreomsorgens 

jämlikhetsambition skall uppnås krävs att omsorgen riktas till alla sociala grupper och är 

ekonomiskt överkomliga för personer med små ekonomiska resurser men även attraktiva för 

ekonomiskt välbeställda personer (Szebehely 2012).  

Sedan 1980-talet har antalet äldre personer i befolkningen ökat kraftigt vilket 

resulterat i större efterfrågan på äldreomsorg. Samtidigt har de offentliga resurserna för 

äldreomsorg minskat. Finansdepartementets långtidsutredning från 2008 slår fast att efterfrågan 

på välfärdstjänster i allmänhet och på äldreomsorg i synnerhet inte kommer kunna mötas av det 

nuvarande offentliga finansieringssystemet. Utredningen föreslår en utveckling av formerna för 

välfärdstjänsternas finansiering där “ett ökat inslag av privat finansiering är nödvändig för att på 

sikt möta en ökande efterfrågan på välfärdstjänster” (SOU 2008:105; 207).  

 År 2007 blev det i Sverige möjligt att köpa privat hjälp genom skattesubvention för 

hushållsnära tjänster, det så kallade rutavdraget. Forskning visar att åtstramning inom 

äldreomsorgen, som exempelvis otillräckliga resurser och striktare riktlinjer vid 

biståndsbedömning, ligger till grund för att äldre personer i allt större utsträckning använder 

privata lösningar för att tillgodose sina behov av service (Szebehely 2011; Szebehely 2012). 

Redan år 2006, i promemorian om skattesubvention för hushållsnära tjänster, identifierades äldre 

personer som potentiella användare av tjänsterna. Andelen äldre som får hjälp via 

biståndsbedömd hemtjänst hade minskat under lång tid och därmed sågs rutavdraget som en 
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möjlig lösning för äldre personer att trots detta erhålla service och omsorg (prop. 2006/07:94). 

Insatser som tidigare har utförts inom ramen för offentlig äldreomsorg kan i och med rutavdraget 

köpas på marknaden med subventionerat pris utan inblandning av myndighetsutövning inom den 

offentliga sektorn. 

Szebehely (2011) pekar på att äldre personer allt mer tenderar att lösa den offentliga 

äldreomsorgens minskade resurser genom privat köpt hjälp. Hushållsnära tjänster med rutavdrag 

står därmed för en liten, men snabbt växande del, av omsorgen av äldre (Szebehely 2011). Finsk 

forskning om marknadslösningar inom äldreomsorgen visar att äldre höginkomsttagare hänvisas 

till att köpa privat hjälp med stöd av skattereduktion (det vill säga den finska versionen av 

rutavdrag) medan äldre låginkomsttagare får förlita sig på den redan urholkade offentliga 

äldreomsorgen alternativt anhöriga. Detta bidrar till växande skillnader mellan äldre 

höginkomsttagare respektive låginkomsttagare gällande tillgång till äldreomsorg (Kröger & 

Leinonen 2012)     

 Det saknas forskning och kunskap om äldre personers erfarenheter av, resonemang 

kring samt bakomliggande faktorer till att använda hushållsnära tjänster med rutavdrag 

(Szebehely 2011; Szebehely 2012). En ökad kunskap kring området utifrån de äldre personers 

perspektiv kan ge en fingervisning om hur skattesubvention för hushållsnära tjänster kan påverka 

på vilket sätt äldre personer tillgodoser sina behov av hjälp i hemmet. Denna kunskap kan även 

bidra till att belysa hur reformer påverkar socialt arbete på ett organisatoriskt plan, exempelvis 

vid nya former för biståndsbedömning eller biståndshandläggarens arbete vad gäller 

bedömningen av äldre personers behov. Det går även att resonera huruvida äldre personers 

användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag kan ses som en indikator på tilltron till den 

offentliga äldreomsorgens organisation och kvalitet.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka äldre personers erfarenheter av samt 

resonemang kring sitt användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag.  

 
1. Hur använder äldre personer hushållsnära tjänster med rutavdrag?  

2. Vilka är de bakomliggande faktorerna till äldre personers användande av hushållsnära 

tjänster med rutavdrag? 

3. Vilka erfarenheter har äldre personer av att använda hushållsnära tjänster med rutavdrag? 

1.3. Avgränsningar 
 

Studien avgränsar sig till att omfatta personer 65 år och äldre. Detta mot bakgrund av Statistiska 

centralbyråns beräkningar som visar att den andel av befolkningen som i störst utsträckning 

använder hushållsnära tjänster med rutavdrag är äldre personer över 65 år (SCB 2011; Szebehely 

2012). Studiens genomförande avgränsar sig till äldre personer boende i Nacka kommun. 

Avgränsningen grundar sig i undersökningens samarbete med Stiftelsen Stockholms läns 

Äldrecentrum, där den aktuella undersökningen kommer användas som en del i ett pågående 

utredningsprojekt.  

1.4. Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen består av sju delar. Det första avsnittet Inledning ger en kort introduktion i 

uppsatsämnet där också syfte och frågeställningar beskrivs. I avsnittet formuleras även 

begreppsdefinitioner. Avsnittet Bakgrund presenterar en översiktlig genomgång av 

äldreomsorgens utveckling, avgifter inom omsorg av äldre, bakgrund om rutavdraget samt 

information om Nacka kommun. Kapitlen Tidigare forskning och Teori redovisar angränsande 

forskning på området samt den teoretiska ansats som kommer användas i analysen av det 

empiriska materialet. I avsnittet Forskningsmetod redogörs för urval, insamling och bearbetning 

av empiri, etiska överväganden samt en diskussion kring validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Resultat och analys presenterar studiens empiriska material vilket analyseras 

med hjälp av vald teori och tidigare forskning. I det avslutande avsnittet Diskussion diskuteras 

delar av resultatet samt eventuella konsekvenser för den svenska äldreomsorgen. I detta avsnitt 

diskuteras även den valda metodens för- och nackdelar samt förslag på fortsatt forskning.  
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1.5. Begreppsdefinitioner 
 

Äldre - Begreppet äldre avser personer 65 år och äldre.  
 

Rutavdrag - Begreppet avser skattesubvention för hushållsnära tjänster – en skattereform som 

infördes i Sverige år 2007, vanligtvis kallat RUT vilket står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. 

Rutavdraget innebär att privatpersoner kan ansöka om skattereduktion för hushållsnära tjänster 

vilket halverar kostnaden för utförda hushållsnära tjänster. (Prop. 2006/07:94; 42-43).  

 

Skattesubvention/ Skattereduktion - Begrepp som används för att beskriva rutavdraget är 

vanligtvis; skattesubvention för hushållsnära tjänster, skattereduktion för hushållsarbete eller 

skatteavdrag för hushållstjänster. En sökning i Nationalencyklopedin på ”subvention” ger 

följande förslag: “ekonomiskt bidrag (ofta statligt) i syfte att stödja bl.a. produktion eller 

konsumtion av en viss vara eller tjänst” (Nationalencyklopedin 2012). Enligt 

Nationalencyklopedin avser begreppet ”reduktion” minskning (a.a.). I denna uppsats syftar 

begreppet skattesubvention till fenomenet rutavdrag i sig, det vill säga att svenska staten genom 

ekonomiskt bidrag stödjer produktion och konsumtion av ruttjänster. Skattereduktion avser själva 

minskningen av det ursprungliga priset på ruttjänsterna, det vill säga möjligheten att få kostnaden 

för utförda hushållstjänster halverade.  

 

Hushållsnära tjänster - Begreppet avser tjänster vilka omfattas av bestämmelserna kring 

skattesubvention för hushållsnära tjänster. Tjänsterna kan vara av servicekaraktär som 

exempelvis städning, trädgårdsskötsel, enklare matlagning men även annan omsorg så som på- 

och avklädning, tillsyn och promenader (Prop. 2006/07:94; 42-43). Begreppet ruttjänster används 

synonymt i denna studie med syfte att erhålla ett varierande språk. 

 

Serviceinsatser - Begreppet serviceinsatser avser karaktären på insatser eller tjänster som enbart 

rör hushållet i form av exempelvis städning, tvätt och matlagning. Service omfattar inte insatser 

eller tjänster av vård- eller omsorgskaraktär. 
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Omsorgsinsatser - Begreppet omsorgsinsatser avser i denna undersökning karaktären på insatser 

eller tjänster av personlig art vilka ämnar tillgodose en individs behov av vård och omsorg som 

till exempel på- och avklädning, tillsyn, promenader och hjälp vid skötsel av den personliga 

hygienen.  
 

Biståndsbedömd hemtjänst - Med biståndsbedömd hemtjänst avses service- och 

omsorgsinsatser som utförs i den enskildes hem. Det är den enskilde som ansöker om 

biståndsbedömd hemtjänst via kommunen varpå biståndshandläggaren utreder och bedömer 

individens behov av och rätt till ansökta hemtjänstinsatser. Enligt socialtjänstlagen syftar 

biståndsbedömd hemtjänst till att underlätta för individen att leva ett så självständigt liv som 

möjligt i hemmet. Biståndsbedömd hemtjänst är offentligt finansierad via skattemedel 

(Stockholm Stad 2012). 

 

Äldreomsorg - Begreppet äldreomsorg avser i denna studie all omsorg av äldre oavsett om den 

bedrivs inom den formella sektorn, det vill säga genom offentligt finansierad äldreomsorg, eller 

inom den informella sektorn genom anhöriga, frivilligorganisationer eller den privata marknaden.  
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2. Bakgrund 
2.1. Äldreomsorgens utveckling 

2.1.1. Den universella välfärdsmodellen 
Svensk äldreomsorg är en del av den universella välfärdsmodellen och präglas bland annat av 

offentligt finansierad och producerad omsorg. Den svenska äldreomsorgen karaktäriseras av 

omfattande offentlig verksamhet som ska vara av god kvalitet, tillgänglig efter behov och inte 

köpkraft samt att den är solidariskt finansierad genom skattemedel (Szebehely 2012).  

Den svenska äldreomsorgen har under de senaste decennierna genomgått 

omfattande institutionella och organisatoriska förändringar. Denna utveckling bottnar bland annat 

i demografiska förändringar där personer 80 år och äldre sedan 1980-talet har fördubblats utan att 

äldreomsorgens resurser har ökat i samma takt (Thorslund 2002). Äldreomsorgen har sedan 

mitten på 1980-talet förändrat sitt sätt att producera och förmedla omsorgstjänster. Utvecklingen 

har kommit att inriktas mot marknadsorienterade lösningar, något som vanligen betecknas som 

New Public Management (NPM) (Szebehely 2005). Enligt Vabø (2003) bygger NPM på en 

föreställning om att den offentliga sektorn är för kostsam, trög samt inte tillräckligt lyhörd 

gentemot de personer som den är avsedd att tjäna (Vabø 2003). Inom äldreomsorgen 

karaktäriseras NPM av “en åtskillnad mellan beställare och utförare, införande av resultatenheter, 

prestationsbaserade finansieringssystem samt en kraftig ökning av privata utförare inom den 

offentligt reglerade och finansierade äldreomsorgen” (Szebehely 2005; 22).  

2.1.2. Ökat antal äldre personer och krympande offentliga resurser 
Inom svensk äldreomsorg fokuserades det tidigt på att ge hjälp i hemmet för att komma bort från 

institutionsvård. I början av 1950-talet infördes den första kommunala hemtjänsten i Sverige. 

Efterfrågan av hemtjänst som omsorgsform ökade därefter kraftigt bland alla samhällsklasser. 

Den så kallade kvarboendeprincipen, att äldre personer så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i 

sitt eget hem, infördes tidigt och är fortfarande vägledande inom svensk äldreomsorg (Larsson & 

Szebehely 2006).  

På grund av främst ekonomiska förändringar i samhället minskade kommunernas 

resurser för äldreomsorg under 1990-talet. Efter att det ekonomiska läget förbättrades i slutet av 

decenniet ökade åter resurserna för äldreomsorgen, dock inte i samma takt som ökningen av 

antalet äldre i befolkningen (Larsson & Szebehely 2006). Således är de kommunala resurserna i 

relation till antalet äldre i befolkningen betydligt mindre idag än för 20 år sedan (a.a.). Andelen 
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personer 80 år och äldre med någon form av offentlig äldreomsorg har minskat från 62 till 37 

procent under tidsperioden 1980-2005. Utvecklingen har inneburit att äldreomsorgens resurser i 

allt högre grad kommit att riktas till äldre personer med omfattande omsorgsbehov. Att främst 

äldre personer med omfattande omsorgsbehov får ta del av äldreomsorgens resurser har i sin tur 

resulterat i att äldre med mindre behov av omsorg eller enbart i behov av serviceinsatser oftare 

styrs bort från det offentliga åtagandet (a.a.). 

I linje med äldreomsorgens generella utveckling mot New Public Management och 

en mer marknadsorienterad organisering genomfördes i början på 1990-talet möjligheten för 

kommuner att införa beställar- och utförarmodellen. Denna möjlighet sågs som en lösning för att 

möta kraven på besparingar och effektivisering (Blomberg 2004). Den så kallade beställar- 

utförarmodellen innebär att biståndshandläggaren utreder äldre personers behov och sedan 

beviljar och beställer insatser av utförarna. Biståndsbedömningen präglas av strikta riktlinjer vad 

gäller innehållet i de biståndsbedömda hjälpinsatserna. I många kommuner finns det till exempel 

bestämda tidsangivelser för hur lång tid varje hemtjänstinsats brukar ta. Den allt mer detaljstyrda 

och fragmenterade organiseringen av biståndsbedömd hemtjänst kan påverka 

hemtjänstpersonalens handlingsutrymme negativt och således den helhetsvision man tidigare haft 

gällande att se till den äldre personens personliga önskemål och behov. Hemtjänst som 

omsorgsform kan därmed ha blivit ett mindre attraktivt alternativ (Larsson & Szebehely 

2006).                       

2.2. Avgifter inom äldreomsorgen 
 

För hjälp i hemmet, service, omsorg och boende får kommunerna ta ut skäliga avgifter enligt 

grunder som kommunen själv bestämmer. Avgifterna får däremot inte överstiga kommunernas 

självkostnader (prop. 1997/98:113).  “Avgifter för hjälp i hemmet, service och omvårdnad samt 

boende får inte […] uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel 

för sina personliga behov” (prop 1997/98:113; 7)    

 År 2002 genomförde regeringen en avgiftsreform för äldreomsorg vilken bland 

annat begränsar kommunernas möjlighet att ta ut höga avgifter. De nya bestämmelserna syftade 

framförallt till att minska olikheterna mellan kommunerna gällande avgifter, stärka äldre 
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personers skydd mot orimligt höga kostnader och låga förbehållsbelopp1. Då den enskilde har 

mindre än förbehållsbeloppet kvar kan avgift för äldreomsorg reduceras. Innan reformen fanns 

det i vissa kommuner ingen övre gräns för hur mycket en äldre person behövde betala för 

äldreomsorg. I samband med avgiftsreformen 2002 höjde många kommuner den lägsta avgiften 

för äldreomsorg vilket innebar att en del äldre personer med mindre omfattande behov fick ökade 

kostnader (Larsson & Szebehely 2006).                               

Larsson och Szebehely (2006) menar att många kommuner använder höjda avgifter 

för att styra bort efterfrågan på vissa av äldreomsorgens insatser. Höga avgifter inom 

äldreomsorg kan vara en faktor till att äldre personer helt eller delvis avstår från omsorg (Larsson 

& Szebehely 2006). Enligt Wånell (2006) är det vanligt att kommuner söker styra efterfrågan på 

serviceinsatser genom avgifter. Att styra efterfrågan på serviceinsatser genom höjda avgifter kan 

exempelvis innebära att för tjänster som städning betalar äldre personer med lite högre inkomster 

i en del kommuner en avgift som motsvarar vad hon eller han får betala för samma tjänst på den 

privata marknaden – “För äldre med god ekonomi kan tjänsteköp av städning m.m. på den öppna 

marknaden då vara ett alternativ” (Wånell 2006; 207). Möjligheten att styra efterfrågan på 

insatser via avgifter är dock begränsad till serviceinsatser för personer som har så pass god 

ekonomi att de lika gärna kan köpa tjänsterna på den privata marknaden. Genom att kommunen 

styr olika insatser med avgifter förutsätts därmed att de som behöver hjälp är medvetna kunder 

som är kapabla att välja mellan olika insatser (Wånell 2006). 

2.3. RUT - Skattesubvention för hushållsnära tjänster 
	  
I Sverige infördes den 1 juli 2007 lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete, även 

kallad skattesubvention för hushållsnära tjänster eller i folkmun; RUT-avdrag (RUT - Rengöring, 

Underhåll, Tvätt). Rutavdraget är en skattereform som innebär att privatpersoner kan ansöka om 

skattereduktion för hushållsnära tjänster. Skattereduktionen medför att kostnaden vid köp av 

hushållsnära tjänster halveras. Rutavdraget omfattar tjänster som städning, trädgårdsskötsel, 

enklare matlagning, barnpassning, snöskottning men också annat hjälparbete som omsorg vilket 

enligt lagstiftarens mening innebär; ”hjälp med skötsel av den personliga hygienen, på- och 

avklädning, matning samt liknande personliga bestyr. Omsorg och tillsyn utförs vanligtvis i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Förbehållsbelopp är den summa pengar den enskilde ska ha kvar efter att skatt, boendekostnad och avgift för äldreomsorg är betald. 
Förbehållsbeloppet ska täcka vanliga levnadskostnader som mat, kläder, skor, hygien, tv, tidning, läkarvård, medicin, hemförsäkring, hushållsel 
m.m. År 2012 uppgår förbehållsbeloppet till 4967 kronor per månad om den enskilde är ensamstående och 4197 kronor vardera för personer som 
är sammanboende (Stockholm Stad 2012). 
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personens bostad men den kan även omfatta utevistelse, t.ex. vid dagliga promenader och enklare 

ärenden såsom bankbesök, besök vid vårdcentral och liknande” (Prop. 2006/07:94; 42-43).  

Syftet med införandet av skattesubvention för hushållsnära tjänster var bland annat 

att omvandla svart arbete till vitt samt underlätta för kvinnor och män att öka sin arbetstid. En 

ytterligare tanke med införandet av rutavdrag var att bidra till mäns och kvinnors lika deltagande 

på arbetsmarknaden samt förena familjeliv med ett deltagande på arbetsmarknaden (prop. 

2006/07:94).  

I promemorian föreslogs att omsorg, tillsyn och annat hjälparbete av personlig art 

som behövs på grund av en persons funktionshinder, ålder eller sjukdom bör omfattas av 

skattereduktionen. Att äldre personer ska ha möjlighet att köpa omsorg via rutavdrag motiveras 

mot bakgrund av den offentliga äldreomsorgens minskade resurser -“Minskningen av andelen 

som får hjälp från hemtjänsten har bland högutbildade äldre åtföljts av en ökning av köpta 

tjänster på den privata marknaden medan det bland lågutbildade äldre i stället har skett en ökning 

av anhörigas omsorgsinsatser” (prop. 2006/07:94; 31). Lagstiftaren menade att anhörigas ökade 

omsorgsinsatser skulle kunna minskas om dessa insatser var möjliga att köpa på marknaden med 

hjälp av skattesubvention. I ett av promemorians remissyttranden anger Skatteverket att systemet 

med skattereduktion inte bör omfatta tjänster av omsorgskaraktär. Detta mot bakgrund av de 

gränsdragningsproblem som eventuellt kan uppkomma beträffande vilka typer av tjänster som 

ska anses utgöra omsorg. Enligt Skatteverkets uppfattning bör skattereduktionen begränsas till en 

kärna av hushållstjänster som lätt kan definieras (prop. 2006/07:94).  

2.4. Nacka kommun 

2.4.1. Nackaprojektet 
Den 1 oktober 2012 införde Nacka kommun en förenklad modell för biståndsbedömning vid 

ansökan om “hemtjänst med vissa serviceinsatser”. Modellen syftar till att underlätta för enskilda 

att ansöka om serviceinsatser och därigenom få ökat inflytande över hemtjänstinsatserna. 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har fått i uppdrag av Nacka kommun att utvärdera 

modellen om förenklad biståndsbedömning med fokus på personer 65 år och äldre. Förenklad 

biståndsbedömning ämnar bidra till en känsla av trygghet av att det finns hjälp att få. Vidare 

innebär förenklad biståndsbedömning att biståndshandläggaren inte behöver göra hembesök hos 

äldre personer samt att minimal dokumentation krävs vid handläggningsförfarandet (Stiftelsen 

Stockholms läns Äldrecentrum 2012). 
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Denna C-uppsats görs i samarbete och som en del av Äldrecentrums utvärdering av 

Nackaprojektet med syfte att åskådliggöra vad äldre personer i Nacka kommun har för 

erfarenheter av samt hur de resonerar kring hushållstjänster i hemmet. 

2.4.2. Användande av rutavdrag bland äldre personer i Nacka kommun 
Figur 1 nedan visar att användandet av rutavdrag bland personer 65 år och äldre boende i Nacka 

kommun ökade kraftigt mellan åren 2007 och 2010. Användandet av hushållsnära tjänster med 

rutavdrag har ökat med drygt 900 procent bland äldre personer boende i Nacka kommun sedan 

avdragets införande år 2007. Figuren visar att 115 personer 65 år och äldre utnyttjade avdraget 

under 2007. År 2010 hade antalet äldre som använder rutavdrag ökat till 1157 i antal (SCB 2012).  
 
Figur 1. Antal personer 65 år och äldre boende i Nacka kommen med RUT-avdrag mellan åren 2007-2010 
(SCB 2012). 

 

2.4.3. Avgifter för äldreomsorg respektive hushållsnära tjänster i Nacka kommun 
En hemtjänsttimme i Nacka kommun kostar den enskilde 150 kronor i timmen de åtta första 

timmarna per månad, därefter 90 kronor per timme för de övriga timmarna (Nacka kommun 

2012). Timkostnaden för hemstädning via hushållsnära tjänster med rutavdrag varierar. En 

vanligt återkommande kostnad per timme ligger mellan cirka 150 och 200 kronor efter att 

skattereduktionen är gjord. 
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3. Tidigare forskning 
	  
Följande avsnitt presenterar tidigare forskning som på olika sätt angränsar till och berör 

undersökningens område, det vill säga äldre personers användande av hushållsnära tjänster med 

rutavdrag. Mot bakgrund av att rutavdraget infördes år 2007 befinner sig forskningsområdet ännu 

i sin linda. Tidigare forskning kring uppsatsens forskningsfråga är därför begränsat (Szebehely 

2011; Szebehely 2012). Forskningsområdet är i många fall specifikt för just svenska förhållanden 

varpå det varit problematiskt att finna internationella studier. Den internationella forskning som 

hittats är närmast att betrakta som nordisk och berör förhållanden i Finland som i många 

avseenden stod som förebild då Sverige införde rutavdraget. Undersökningen har inte funnit 

någon större mängd relevant tidigare forskning, varför det inte har lagts någon vikt vid huruvida 

forskningen är kollegialt granskad eller inte. Sammanfattningsvis omfattar tidigare forskning 

statistiskt datamaterial, kvantitativa enkätundersökningar, kvalitativa studier, utredningar samt 

vetenskapliga artiklar.  

3.1. Litteratursökning 
 

För att hitta forskning och kunskap kring ämnet äldre personers erfarenheter av och resonemang 

kring sitt användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag genomfördes sökningar med hjälp 

av sökmotorer, databaser och bibliotek. Sökningarna genomfördes under september och oktober 

månad år 2012. Litteratursökningarna har gjordes via google, ProQuest platform, LIBRIS, Diva-

Portal samt Artikelsök. Sökarbetet initierades genom en form av fritextsökning vilken syftade till 

att få vägledning och kunskap gällande i de begrepp som används i forskning om äldre personers 

användande av rutavdrag. Efter de inledande allmänna sökningarna specificerades sökningen 

ytterligare. Relevant forskning hittades genom en kombination av begreppen äldre*, pensionär, 

hushållsnära tjänster, tilläggstjänster, äldreomsorg, omsorg, service, städ*, hemhjälp, privat, 

privatisering, marknad, marknadisering, skattesubvention och rutavdrag. Sökningen med hjälp av 

engelska begrepp fokuserade på orden elderly, tax deduction, care, service, welfare, homecare, 

geriatric care, market, private. Litteratursökningarna resulterade i en mängd referenser där 

merparten av dessa berör privatisering, marknadisering, valfrihet och kundval inom 

äldreomsorgen. Sökningarna gav ett fåtal träffar gällande forskning kring undersökningens 

huvudsakliga syfte. 
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3.2. Vem utför äldreomsorg? 
 

I Sverige har omsorgstjänsternas historia präglats av gränsomdragningar mellan avlönat och 

oavlönat arbete samt mellan anhöriga, staten, frivillighetssektorn och marknaden som utförare av 

omsorgsarbetet. Det är ur ett historiskt och nationellt perspektiv inte givet vilken av dessa aktörer 

som utför omsorgsarbete (Szebehely & Trydegård 2007). Enligt SOU-rapporten Äldrepolitik för 

framtiden (2003:91) tillgodoses äldre personers behov av hjälp i huvudsak genom två sektorer, 

informell och formell omsorgssektor. Hjälp kan tillgodoses inom den formella sektorn, det vill 

säga genom offentlig äldreomsorg, men också inom den informella sektorn genom anhöriga, 

frivilligorganisationer eller marknaden. En betydande del av omsorgen av äldre utförs av 

anhöriga företrädesvis makor, döttrar och svärdöttrar. Den offentliga sektorn är en annan stor 

aktör vad gäller äldreomsorg. I övrigt kan exempelvis frivilligorganisationer bistå äldre med 

deras behov av hjälp. Vid genomförandet av rapporten stod privat köpt hjälp på marknaden för en 

relativt liten, men snabbt växande, del av omsorg och service för äldre personer (SOU 2003:91).  

Kommittén Välfärdsbokslut genomförde analyser av SCB:s undersökningar av 

levnadsförhållanden (ULF) mellan åren 1988-89 samt mellan åren 1998-99 som visade att allt 

färre äldre personer fick hjälp från den offentliga sektorn under åren 1989-99, samtidigt ökade 

insatser från anhöriga och privat köpt hjälp (SOU 2001:79). Enligt analysen går det att urskilja 

tydliga socioekonomiska skillnader beträffande vilka äldre som får insatser av anhöriga 

respektive privata aktörer. Anhörigomsorg har främst ökat hos äldre personer med kortare 

utbildning. Äldre personer med längre utbildning har istället sökt sig till den privata marknaden 

för att tillgodose sina behov av hjälpinsatser (a.a.). Szebehely och Trydegård (2007) menar att 

“förskjutningen inom omsorgen om äldre från offentlig hjälp till informell hjälp respektive till 

hjälp köpt på marknaden kan betecknas som en trend mot informalisering och marknadisering” 

(Szebehely & Trydegård 2007; 208).   

  



	  

	  14 

3.3. Vilka aktörer vill äldre personer få omsorg av? 
 

Szebehely och Trydegård (2007) presenterar i Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: 

skilda villkor, skilda trender? analyser kring äldre personers omsorgspreferenser. Analyserna 

bygger på intervjuer gjorda med hemmaboende personer 75 år och äldre under år 2000 och 

fokuserar på och jämför omsorgspreferenser bland äldre med högre respektive lägre utbildning. 

Resultatet visar att ungefär hälften av de intervjuade föredrar den offentliga sektorn framför 

anhörigomsorg och privat köpt hjälp. Äldre med högre utbildning är mer positiva till privat köpt 

hjälp på marknaden än personer med lägre utbildning (Szebehely & Trydegård 2007).   

SOU-rapporten Trygg, stöttande, tillitsfull? – svenskarnas syn på 

socialförsäkringarna (SOU 2010:04) presenterar material som belyser den svenska allmänhetens 

syn på socialförsäkringarna och välfärdsstaten. Rapporten är baserad på ett antal 

enkätundersökningar genomförda mellan 1986-2010 och omfattar riksrepresentativa urval av den 

vuxna svenska befolkningen (vuxna mellan 18-79 år). Resultatet visar att nästan hälften av 

undersökningens respondenter upplever att den offentliga sektorn i mycket liten utsträckning eller 

ganska liten utsträckning kan svara för en god äldreomsorg och garantera äldre personer en god 

levnadsstandard. Förtroendet för den offentliga äldreomsorgen visar sig därmed vara ganska lågt 

(SOU 2010:04).  

3.4. Ekonomiska resurser påverkar hur äldre personer tillgodoser sina 
behov av omsorg 
 

Statistik från Statistiska centralbyrån visar att det är betydligt vanligare för äldre med högre 

inkomster än bland äldre med lägre inkomst att använda hushållsnära tjänster med rutavdrag 

(SCB 2012). Enligt Szebehely (2011) förstärker rutavdraget effekten av att äldre personer med 

god ekonomi och mindre behov av omsorg väljer att köpa privat köpt hjälp (Szebehely 2011). 

I en studie från Finland Transformation by stealth: the retargeting of home care 

services in Finland (2012) analyserar Kröger och Leinonen utvecklingen av offentlig hemhjälp 

för äldre personer i Finland mellan åren 1990-2010. Författarna visar hur hemhjälpen drastiskt 

minskat under tidsperioden. Detta har resulterat i att omsorgsinsatserna främst kommit att riktas 

mot de allra äldsta och svaga medan äldre med mindre omfattande behov får tillgodose sina 

behov utanför den offentliga äldreomsorgen. I Finland infördes skattesubvention för hushållsnära 
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tjänster år 2001. Med reduktionen är det möjligt att få 60 procent avdrag på skatten upp till 3000 

euro (ca: 30 000 SEK) per person och år. I Finland betalar äldre personer med höga inkomster 

relativt höga avgifter för offentlig hemtjänst, detta till skillnad från äldre personer med lägre 

inkomst som kan få sina avgifter reducerade. En konsekvens av att äldre personer med hög 

inkomst betalar höga avgifter för offentlig hemtjänst har resulterat i att skattesubventionerade 

hushållstjänster blir billigare än offentlig hemtjänst för ekonomiskt resursstarka äldre (Kröger & 

Leinonen 2012). Sammanfattningsvis konstaterar författarna att offentligt finansierad hemtjänst 

har kommit att rikta sig till äldre med mindre ekonomiska resurser medan äldre i den övre 

inkomstnivån hänvisas till att köpa privat hemtjänst med stöd av skattereduktion. Detta bidrar i 

förlängningen till växande skillnader mellan äldre låginkomsttagare, som på grund av minskad 

offentlig hemtjänst måste förlita sig på anhöriga, och äldre höginkomsttagare vilka vänder sig till 

den privata marknaden för att få sina behov av hjälp tillgodosedda (a.a.).  

3.5. Äldre personer som omsorgskonsumenter 
 

Brodins (2006) kapitel i SOU-rapporten Välfärdens gränser och de villkorade medborgarskapet 

syftar till att besvara frågan “hur den ökade användningen av marknadslösningar i den offentliga 

äldreomsorgen påverkat äldre personers tillgång till offentlig omsorg olika beroende på kön, klass 

och/ eller etnicitet” (SOU 2006:37; 113). Studiens resultat visar att tillämpningen av 

marknadslösningar i organiseringen av den offentliga äldreomsorgen bidrar till en utveckling från 

en universell till en selektiv omsorg. Brodin menar vidare att en av de viktigaste orsakerna till 

denna övergång är en politisk strävan att effektivisera, rationalisera och marknadsanpassa den 

offentligt finansierade äldreomsorgen. Utvecklingen mot en mer marknadsorienterad och 

konsumentprofilerad äldreomsorg menar Brodin är nära sammanlänkad med synen på äldre som 

en resursstark konsumentgrupp vilka förutsätts kunna bestämma innehållet i och omfattningen av 

sina omsorgsinsatser (SOU 2006:37). Enligt Brodin bygger detta antagande på en 

“heteronormativ diskurs som sätter svenskhet, medelklass och manlighet i centrum för vem som 

är äldre och vem som är resursstark konsument” (SOU 2006:37; 136). Äldre som inte motsvarar 

normen för vem som är en resursstark konsument kan hamna utanför den marknadsanpassade 

äldreomsorgen vilket innebär att deras behov istället får tillgodoses inom den krympande 

offentligt finansierade äldreomsorgen. Slutligen menar Brodin att denna utveckling leder till 

reproducering av ojämlikhet i tillgång till omsorg mellan äldre personer (SOU 2006:37).  
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 Meinow, Parker och Thorslund (2011) presenterar i studien Consumers of eldercare 

in Sweden: the semblance of choice den allmänna förekomsten av kognitiva, fysiska samt 

sensoriska förutsättningar hos svenska personer 77 år och äldre. Författarna redogör för att en 

tredjedel av den studerade gruppen uppvisade en nedsatt kognitiv förmåga. Vidare redovisas hur 

22 procent av studiens respondenter påvisade en bristande förmåga att definiera samt ta till sig 

information. 32 procent av åldersgruppen uppvisade en god kognitiv förmåga men var så pass 

funktionsnedsatta fysiskt och sensoriskt att de inte hade möjlighet att gå ut på egen hand. Studien 

pekar på hur många äldre personer därmed inte har de förutsättningar som krävs för att ta till sig 

information samt göra informerade val inom den allt mer marknadsanpassade och brukarstyrda 

äldreomsorgen. Utifrån studiens resultat ställer författarna sig frågande till hur äldre personer som 

är i behov av service och omsorg på grund av nedsatta kognitiva och fysiska förmågor, har 

möjlighet att agera som rationella konsumenter inom den offentliga omsorgssektorn (Meinow, 

Parker & Thorslund 2011). 

3.6. Äldre personers användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag 
 

Enligt Statistiska Centralbyrån är det personer 65 år och äldre som i störst utsträckning använder 

hushållsnära tjänster med rutavdrag. Figuren nedan visar andel personer kategoriserat efter ålder, 

som använt skattesubventionerad hushållsnära tjänst under 2009. Störst andel med rutavdrag 

återfinns i åldrarna 35-44 år samt 75 år och äldre (SCB 2011). 

 

 
 

Figur 2. Andel personer med RUT-avdrag efter ålder, 2009 (SCB 2011). 
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Gavanas (2011) genomförde år 2009 en studie som bygger på elva intervjuer med företag inom 

sektorn hushållsnära tjänster och hemtjänst för äldre samt tio intervjuer med äldre personer som 

både efterfrågar och använder privat hemtjänst eller ruttjänster. Resultatet visar att det främst är 

äldre med mindre hjälpbehov, oftast de i behov av enbart städservice som väljer att köpa 

hushållsnära tjänster med rutavdrag. Enligt Skatteverket är det hemstädning som i störst 

utsträckning efterfrågas, 93 procent av samtliga som köper hushållsnära tjänster med rutavdrag 

har gjort avdrag för just städtjänster (Skatteverket 2011). De rutavdrag som äldre personer gör 

omfattar relativt låga belopp. Under 2010 gjorde personer 65 år och äldre avdrag för i genomsnitt 

2800 kronor per person och år vilket rör sig om cirka en till två timmar i månaden (Szebehely 

2012).      

 Gavanas (2011) undersökning visar att om äldre personer inte är nöjda med de 

insatser som ingår i deras biståndsbeslut har de möjlighet att via hemtjänstutföraren, förutsatt att 

utföraren är privat, välja så kallade tilläggstjänster2 som ett komplement till de biståndsbedömda 

hemtjänstinsatserna. Främst är det serviceinsatser som exempelvis storstädning, fönsterputs och 

klädvård som den äldre själv i sådana fall får betala för utöver avgiften för den biståndsbedömda 

hemtjänsten. Tilläggstjänsterna är ofta av sådan art att de inte omfattas av de serviceinsatser som 

utförs inom ramen för den biståndsbedömda hemtjänsten. Dessa tilläggstjänster faller inom 

ramen för hushållsnära tjänster vilket innebär att äldre personer på så vis har möjlighet att göra 

skatteavdrag på de tjänster som utförs. Möjligheten för privata utförare att erbjuda tilläggstjänster 

är en relativt ny företeelse efter att rutavdraget för hushållsnära tjänster infördes 2007. Gavanas 

redogör för hur vissa representanter för privata hemtjänstföretag beskriver denna möjlighet som 

ett attraktivt alternativ i marknadsföringen gentemot äldre potentiella kunder. Detta kan yttra sig 

genom att de informerar äldre personer om möjligheten med hushållsnära tjänster och hur det 

fungerar (Gavanas 2011). 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Tilläggstjänster innebär tjänster utöver den biståndsbedömda hemtjänstens insatser som den enskilde köper av samma hemtjänstutförare via 
rutavdraget. Det är endast privata hemtjänstutförare som har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster, den kommunalt bedrivna hemtjänsten har inte 
samma möjlighet (Szebehely 2012).  
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3.7. Bakomliggande faktorer till att välja hushållsnära tjänster med 
rutavdrag 
 

Gavanas (2011) intervjuer med äldre personer visar att en betydande orsak till att välja 

hushållsnära tjänster med rutavdrag framför biståndsbedömd hemtjänst bottnar i den begränsning 

biståndsbedömda insatser har gällande insatsernas tid, innehåll, och utformning. Gavanas 

konstaterar vidare att det är relativt få äldre personer som efterfrågar tilläggstjänster och 

hushållsnära tjänster med rutavdrag i stället för hemtjänst. Viktigt att poängtera är att vid studiens 

genomförande hade reglerna för skatteavdraget precis ändrats till att kunderna betalade det 

subventionerade priset direkt i stället för att i efterhand få pengar tillbaka på skatten. Denna 

förändring kan ha gjort tillgången till ruttjänster mer attraktiv och lättbegriplig (Gavanas 2011).   

Szebehely (2012) diskuterar, i sina analyser av äldreomsorgens 

marknadsorienterade utveckling, faktumet att det i många kommuner i Sverige är billigare för 

äldre personer med medelhög och hög inkomst med små hjälpbehov att köpa privat hjälp med 

skattereduktion än att få hjälp av den biståndsbedömda hemtjänsten (Szebehely 2012). I likhet 

med detta framkommer i Gavanas (2011) undersökning, om företag och kunder på rutmarknaden, 

att det för en del äldre personer kan löna sig ekonomiskt att använda sig av hushållsnära tjänster 

med rutavdrag i stället för att betala den inkomstrelaterade avgiften för biståndsbedömd 

hemtjänst om det rör sig om ett fåtal insatser per månad (Gavanas 2011).  

     Äldreomsorgens åtstramningar under det senaste decenniet har även inneburit att 

det blivit allt svårare för äldre personer att ta del av kommunens insatser på grund av striktare 

riktlinjer vid biståndsbedömning. I samband med att beställar- utförarmodellen infördes delade 

många kommuner upp sina hjälpinsatser i service- respektive omsorgsinsatser. Samtidigt innebar 

detta en avgränsning och förskjutning gällande vad som faktiskt ingår i de kommunala 

åtagandena. Biståndsbedömningen har blivit striktare vid ansökan om serviceinsatser via den 

offentliga äldreomsorgen som exempelvis städ, tvätt och inköp vilket också har innebär att 

anhörigas omsorgsinsatser samt äldre personers användande av privat köpta tjänster på 

marknaden har ökat (Larsson & Szebehely 2006; Szebehely 2012).  	  
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3.8. Inflytande, självbestämmande och valfrihet 
 

Inflytande och självbestämmande är två viktiga principer inom äldreomsorgen och lyfts fram 

både i lagstiftning, offentliga dokument och forskning. Brodin (2006) beskriver i SOU-rapporten 

Välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet hur den politiska retoriken gällande 

äldreomsorg har präglats av ideologiska principer som valfrihet, självbestämmande och 

inflytande. Dessa principer syftar till att öka äldre personers möjligheter att själva besluta över 

innehållet samt utförandet av sina omsorgsinsatser (SOU 2006:37).  

Hur självbestämmande och inflytande omsätts i praktiken är dock inte lagstadgat 

och lämnar således utrymme för tolkning. Brukarinflytande lyfts ofta fram som en av 

byggstenarna i den marknadsorienterade äldreomsorgen. Det vill säga, genom konkurrens och 

valfrihet får den enskilde större möjlighet till självbestämmande och inflytande (Wikström 2005). 

Wikström (2005) har i sin avhandling Inflytandets paradoxer - Möjligheter och hinder för 

självbestämmande och inflytande i hemtjänsten genomfört kvalitativa intervjuer med äldre 

personer angående deras hinder och möjligheter till självbestämmande och inflytande i 

hemtjänsten. Resultatet visar att äldre vill ha inflytande över sina hjälpinsatser samtidigt som de 

ser brister i möjlighet till inflytande. Vikten av inflytande betonades särskilt gällande den 

personliga hygienen, när insatser skulle ges och på vilket sätt insatserna skulle genomföras. 

Personalkontinuitet var en annan viktig faktor för möjlighet till inflytande (Wikström 2005). 

Enligt Norman, Rönnerfält och Wennberg (2010) innebär personalkontinuitet att “den äldre i så 

stor utsträckning som möjligt ska möta samma omsorgspersonal. Personalkontinuitet 

kännetecknas av att den äldre och omsorgspersonalen känner varandra” (Norman, Rönnerfält & 

Wennberg 2010; 57). Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick 2004 i uppdrag av 

Socialstyrelsen att genomföra en studie av äldre personers kännedom och erfarenheter av 

valfrihet inom hemtjänsten. Undersökningens resultat visar att pensionärerna upplever begränsad 

valfrihet gällande innehållet i omsorgsinsatserna samt hur och av vilka personer insatserna utförs 

(Socialstyrelsen 2004). 

Möjlighet att välja hemtjänstutförare samt hushållsnära tjänster i form av 

tilläggstjänster har inneburit att äldre kunder kan få ett större förhandlingsläge utifrån deras egna 

resurser, preferenser och önskemål (Gavanas 2011). Gavanas (2011) redogör utifrån sina 

intervjuer med hemtjänstföretag att vissa äldre utnyttjar detta förhandlingsläge på så vis att om de 
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inte är nöjda med kvaliteten eller omfattningen av den hemtjänst de är beviljade så kan de helt 

enkelt hota med att byta utförare -“I en konkurrenssituation där kunden har ett gynnsamt 

förhandlingsläge kan tilläggstjänster utföras inom ramen för ”flexibilitet” och ”det lilla extra”; 

utförare kan låta bli att ta extra betalt så att de ökar sina chanser att få behålla kunder” (Gavanas 

2011; 103).  

3.9. Sammanfattning 
 

Forskning visar att omsorg riktat till äldre personer utförs av anhöriga, offentlig äldreomsorg, 

frivilligorganisationer samt privat marknad. Den offentliga äldreomsorgen har främst kommit att 

riktas till äldre personer med omfattande behov vilket inneburit att äldre med mindre 

omsorgsbehov allt mer får sina behov tillgodosedda på den privata marknaden, framför allt sedan 

införandet av skattesubvention för hushållsnära tjänster. Äldreomsorg på den privata marknaden 

ökar trots att tidigare forskning visar att äldre personer föredrar omsorg från den offentliga 

äldreomsorgen. Användandet av hushållsnära tjänster med rutavdrag har kraftigt ökat bland 

personer 65 år och äldre. Minskade resurser inom den offentligt finansierade äldreomsorgen 

innebär att äldre personer med större ekonomiska resurser hänvisas till den privata marknaden för 

att tillgodose sina behov av hjälp medan resurssvaga äldre personer söker sig till den krympande 

offentliga sektorn alternativt anhöriga. En faktor för äldre personer att välja hushållsnära tjänster 

framför biståndsbedömd hemtjänst bottnar bland annat i den begränsning biståndsbedömda 

insatser har gällande insatsernas tid, innehåll, och utformning.  

4. Teoretisk ansats 
4.1. Rationell handlingsteori 
 

Rationell handlingsteori är ingen homogen teori utan kan sägas vara en samling av olika 

teoretiska inriktningar med vissa gemensamma nämnare. Rationell handlingsteori delas vanligen 

in i två inriktningar, den smala och den breda inriktningen. Den smala inriktningen grundas i 

ekonomisk teori och utgår från antagandet att människans handlingar styrs utifrån egennytta, 

stabila preferenser och ”perfekt” information. Individen anses därmed vara kapabel att fatta 

objektivt rationella beslut (Brodin-Danell 2007). Den aktuella studien använder dock 

handlingsteorins breda inriktning vilken bland annat kommit att utvecklas av sociologen och 
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statsvetaren Jon Elster (Elster 1983; Elster 1986). Beskrivningen av vald teori och teoretisk 

inriktning utgår från Elsters utformning och tolkning av rationell handlingsteori (a.a.). Brodin-

Danells beskrivning av Elsters utformning av rationell handlingsteori kommer även att användas 

då denna på ett överskådligt sätt sammanfattar Elsters utveckling av rationell handlingsteorin 

(Brodin-Danell 2007).  

Rationell handlingsteori utgår från att människor är rationella varelser vilka 

strategiskt och medvetet väljer de bästa medlen för att uppnå olika typer av mål. Teorin utgår från 

att handlingar utförs medvetet och aktivt utifrån vad som subjektivt upplevs som mest optimalt. 

Ett syfte med teorin är bland annat att förklara länken mellan individuellt handlade och 

samhällelig struktur. Individuella handlingar kan därmed ses som förklarande mekanismer mellan 

mikro- respektive makronivå. Rationella handlingar på individuell nivå kan få oavsiktliga 

konsekvenser på kollektiv samhällelig nivå (Brodin-Danell 2007).  

Enligt Elster (1986) fokuserar den breda inriktningen av rationell handlingsteori på 

människors faktiska handlande i olika vardagssituationer. Det breda perspektivet avser förklara 

och förstå människors handlande med utgångspunkt i bland annat normer, värderingar och 

mänskliga begränsningar. Med utgångspunkt i teorins breda perspektiv är det inte möjligt att 

avgöra vad som är objektivt rationellt. Hänsyn tas istället till människors subjektiva upplevelser 

och uppfattningar vilket innebär att vad som kan förstås som rationellt i ett visst sammanhang 

således utgår från individens personliga förutsättningar. Utifrån individuella förutsättningar och 

subjektiva föreställningar kan individen utröna vad som är ett önskvärt mål samt hur detta mål 

uppnås på bästa sätt (Elster 1986). Slutligen bedöms inte människors handlingar av själva 

innehållet utifrån normativa grunder utan fokus riktas på ”om handlingen i sig är att betrakta som 

rationell, det vill säga om den är utförd medvetet och för att uppnå önskat utfall” (Brodin-Danell 

2007; 88).   

Handlingar är beroende av och utförs i sociala sammanhang. Individers handlande 

påverkas av föreställningar kring hur andra människor agerar, tycker och tänker. För att anpassa 

sitt handlade och komma fram till vad som är mest optimalt tas hänsyn till hur andra individer 

kan förväntas handla och agera. Utifrån rationell handlingsteori antas att människor både ser sig 

själva och andra omgivande personer som rationella (Elster 1986).  
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Handlingar utförs på grund av att de mer eller mindre betraktas som effektiva medel 

för att uppnå specifika mål. Inom det breda perspektivet anses handlingar inte enbart styras av 

egennytta och optimering utan även av exempelvis personlig tillfredställelse, värderingar, tillit, 

omtanke, rädsla och kärlek. Egennytta är nödvändigtvis inte målet för att individen ska kunna 

betraktas som rationell. Motiven bakom handlingar kan bottna i vad andra människor vinner på 

handlingarna, rationaliteten är därmed indirekt men ändå optimerad eftersom handlingen bygger 

på ett medvetet och strategiskt val. Optimering handlar inte enbart om att identifiera det mest 

gynnsamma alternativet utan även om att minimera eventuella negativa konsekvenser och risker. 

De allra flesta handlingsalternativ är förenade med negativa konsekvenser vilket gör att 

“människor snarast söker tillfredställande och tillräckliga alternativ istället för optimala” (Brodin-

Danell 2007; 89). Information kring och framställningen av olika alternativ kan styra människors 

handlingar. Beroende på hur olika handlingsalternativ presenteras och framställs väljer individen 

det mest tilltalande och attraktiva alternativet (Brodin-Danell 2007).  

Rationell handlingsteori utgår från antagandet att då människan ställs inför olika 

situationer och valmöjligheter förväntas hon välja överväga, optimera och välja det alternativ hon 

tror ger det mest gynnsamma utfallet. Detta grundar sig i att individen har förmågan och 

möjligheten att definiera och rangordna sina preferenser där för- och nackdelar vägs mot 

varandra. Enligt Elster (1983) kan preferenser betraktas som adaptiva det vill säga att preferenser 

förändras, anpassas och kan vara motsägelsefulla utifrån vad som antas vara möjligt och rimligt 

(Elster 1983). Individer antas föredra sådant som de har erfarenheter av och är vana vid men 

preferenser kan även påverkas av vad individen känner till om alternativen – “tillgång till 

information är avgörande både för formande och förändring av preferenser” (Brodin-Danell 

2007; 87).  

4.2. Motivering till val av rationell handlingsteori 
 

Teorin om rationella handlingar har mött en del kritik. Framför allt är det den smala inriktningen 

inom rationell handlingsteori som fått möta kritik, det vill säga den inriktning som grundas i 

ekonomisk teori. Kritiken fokuserar främst på hur rationell handlingsteori förminskar strukturens 

betydelse och påverkan på individer. Denna studie applicerar dock det breda perspektivet vilken 

tar hänsyn till individers subjektiva förutsättningar och föreställningar samt samhällelig och 

strukturell påverkan på individuellt handlande (Elster 1983; Elster 1986; Brodin-Danell 2007).  
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Det går att identifiera en rad brister med vald teori. Rationell handlingsteori är 

begränsande vad gäller att täcka in och analysera samtliga delar av den aktuella undersökningens 

resultat. Intervjupersonernas deskriptiva beskrivningar av själva tjänsterna, exempelvis vad för 

ruttjänster som utförs, vem som utför tjänsterna samt hur ofta tjänsterna utförs, är problematiskt 

att analysera med hjälp av vald teori. Mot bakgrund av att forskningsområdet ännu befinner sig i 

sin linda var det svårt att finna forskning som kunde generera i någon form av fingervisning vad 

gäller teorival. Andra teorier som exempelvis välfärdsteori eller konsumtionsteori hade eventuellt 

kunnat belysa resultatet ur andra perspektiv. Däremot ansågs rationell handlingsteori som ett 

relevant val eftersom syftet och frågeställningar fokuserar på intervjupersonernas erfarenheter 

och resonemang kring sitt själva användande av hushållsnära tjänster. Intervjupersonernas 

beskrivningar av deras handlingar resulterade i uttömmande svar vilka berörde flera delar av 

rationell handlingsteori som därmed blev applicerbar i analysen av resultatet.  

Rationell handlingsteori blir användbar i analysen av äldre personers erfarenheter, 

resonemang och användande av ruttjänster i syfte att analysera hur individuellt handlande 

sammanlänkar individuell nivå med samhällelig struktur. Den aktuella undersökningen har för 

avsikt att analysera intervjupersonernas beskrivningar utifrån deras preferenser, normer, 

värderingar samt möjligheter och begränsningar. Genom att applicera rationell handlingsteori i 

analysen av äldre personers användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag möjliggörs 

analyser där mikro- och makronivå kan förenas och förstås.  
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5. Forskningsmetod	  
5.1. Kvalitativ metod 
 

För att uppnå och besvara studiens syfte och frågeställningar har kvalitativ forskningsmetod 

använts. Syftet med studien är att undersöka äldre personers erfarenheter av och resonemang 

kring sitt användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag. Kvalitativ metod ämnar ge 

beskrivande kvalitativt material om människors muntliga och skriftliga utsagor eller observerbara 

handlingar (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005). För att beskriva och analysera äldre personers 

användande av ruttjänster har kvalitativa intervjuer med hjälp av en tematisk intervjuguide 

genomförts. Kvalitativ metod är lämplig att använda då undersökningen ämnar studera hur 

individer i olika avseenden och med egna ord vill beskriva sina erfarenheter och upplevelser. 

Metodvalet är relevant då undersökningen söker “nå kunskap om individens subjektiva 

upplevelser utifrån hennes egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar” (Larsson m.fl. 2005; 92). 

Genom kvalitativ metod blir det möjligt att fånga in intervjupersonernas olika erfarenheter och 

resonemang kring sitt användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag.  

5.2. Vetenskapsteoretiska perspektiv 
 

Undersökningen har använt fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv i redovisningen av 

intervjupersonernas olika erfarenheter och subjektiva upplevelser av att använda hushållsnära 

tjänster med rutavdrag. Inom kvalitativ forskning ämnar fenomenologin förstå och beskriva 

sociala fenomen utifrån intervjupersonens egna upplevelser och uppfattningar. Utifrån detta 

vetenskapsteoretiska perspektiv bör beskrivningen av intervjupersonernas livsvärld återges så 

precist och fullständigt som möjligt utan tolkningar och analyser i framställningen av det erhållna 

materialet. Detta förutsätter objektivitet och en öppenhet hos intervjuaren där personlig 

förförståelse ställs inom parentes för att på så vis undvika att analysera och tolka 

intervjupersonernas beskrivning av deras livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009). Genom att tona 

ner förförståelse och förkunskaper söker uppsatsens författare fokusera på intervjupersonernas 

exakta och fullständiga beskrivningar av sina erfarenheter och resonemang. Mot bakgrund av 

ovanstående finns däremot en medvetenhet kring att forskarens förförståelse ändå kan påverka 

insamlingen av det empiriska materialet samt den fenomenologiska analysen av resultatet.  
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Undersökningen har använt induktiv strategi. Detta innebär att teori väljs först efter 

det att intervjuer genomförts och resultatet sammanställts. Larsson m.fl. (2005) beskriver hur 

styrkan med induktiv strategi i kvalitativa undersökningar ligger i att är att metoden “induktivt 

studerar ett visst fenomen utan förutfattade hypoteser och där begrepp och teori väsentligen växer 

fram ut det observations- och intervjuarbete som undersökaren genomför” (Larsson m.fl. 2005; 

95). Induktiv strategi är mot bakgrund av detta relevant för att skapa förutsättningar för att den 

aktuella undersökningens intervjupersoner med egna ord och begrepp ska beskriva sina 

erfarenheter av och resonemang kring sitt användande av ruttjänster utan inblandning av 

förutfattade teorier och begrepp.  

5.3. Kvalitativa forskningsintervjuer 
 

För att erhålla nyanserade beskrivningar av intervjupersonernas erfarenheter av och resonemang 

kring sitt användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag utformades en intervjuguide. Med 

hjälp av studiens syfte och frågeställningar skapades teman för att på så vis fånga in områden 

som är relevanta för undersökningens forskningsämne.  Under respektive tema formulerades 

öppna frågor med syfte att erhålla beskrivande och uttömmande svar.  

 För att på bästa sätt uppnå och besvara undersökningens syfte och frågeställningar 

har kvalitativa intervjuer använts. Med kvalitativa intervjuer söker undersökningen förstå 

meningen hos centrala teman och finna nyanserade skildringar av olika aspekter i 

intervjupersonernas livsvärldar. Den kvalitativa intervjun strävar efter att finna beskrivningar som 

återger den kvalitativa mångfalden hos ett fenomen (Kvale & Brinkmann 2009). Genom att 

formulera och använda en öppen och tematisk intervjuguide tillämpar undersökningen den så 

kallade kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Med hjälp av en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju syftar studien till att undersöka teman i den levda livsvärlden ur 

intervjupersonernas eget perspektiv. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun ger intervjuaren 

utrymme att vara öppen inför intervjupersonernas beskrivningar för att på så sätt ha möjlighet att 

förändra frågornas utformning och följa upp särskilda svar (a.a.).  Intervjuerna utgår från ett 

fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv vilket innebär en strävan efter “empirisk 

kunskap om intervjupersonernas erfarenheter av ett ämne” (Kvale & Brinkmann 2009; 115). 
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5.4. Urval 
 

Studiens urvalsunderlag utgörs av personer 65 år och äldre som använder hushållsnära tjänster 

med rutavdrag samt är boende i Nacka kommun. Urvalet har gjorts genom kriterieurval samt 

bekvämlighetsurval. Kriterierurval innebär att urvalet görs på förhand bestämda kriterier. Den 

aktuella studiens kriterier innebär att intervjupersonerna är över 65 år, använder hushållsnära 

tjänster med rutavdrag samt är bosatta i Nacka kommun. Bekvämlighetsurval innebär att studien 

använder sig av de intervjupersoner som finns tillgängliga för medverkan. De äldre personer som 

passar in på de på förhand utsatta kriterierna, visat intresse och tackat ja till att medverka i 

undersökningen har intervjuats.  

5.5. Genomförande och tillvägagångssätt 
 

Arbetet med att hitta intervjupersoner har inneburit att sprida information om undersökningen 

med förfrågan om eventuell medverkan. Detta har skett genom kontakt med 

pensionärsorganisationer i Nacka kommun och genom att besöka en temadag för äldre personer i 

Nacka stadshus. Kontakt initierades med Nacka kommuns lokala pensionärsorganisationer, PRO 

(Pensionärernas riksorganisation), SPF (Sveriges pensionärsförbund) samt Nackas kommunala 

pensionärsråd. Information kring uppsatsen syfte och frågeställningar skickades per mejl ut till de 

olika lokalföreningarna samt Nackas kommunala pensionärsråd vilket sedermera resulterade i tre 

intervjuer. Under temadagen för äldre personer i Nacka stadshus delades informationsbrev ut till 

intresserade och samtal kring uppsatsens syfte fördes med ett antal besökare. Detta resulterade i 

tre intervjuer, informationen hade förmedlats vidare av personer vilka kände någon som använde 

ruttjänster. Sammantaget resulterade urvalsförfarandet i sex intervjuer med äldre personer som 

använder hushållsnära tjänster med rutavdrag. 

Aspers (2007) trycker på vikten av att under intervjutillfället skapa en trygg och bra 

situation för intervjupersonen för att på så sätt uppmuntra denne till berikande beskrivningar av 

sin egen livsvärld (Aspers 2007). Mot bakgrund av detta och med hänsyn till undersökningens 

målgrupp genomfördes intervjuerna på de platser som intervjupersonerna funnit lämpliga. Fyra 

av de sex informanterna önskade göra intervjun i sitt eget hem medan de resterande två valde att 

ses utanför hemmet. Vid ett tillfälle genomfördes intervjun på ett café efter den aktuella 

intervjupersonens önskemål. Vid ett annat tillfälle genomfördes intervjun i en träfflokal 
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anslutande till intervjupersonens bostad. Båda undersökningens författare medverkade vid 

samtliga intervjuer. Inför respektive intervju beslutades vem av författarna som hade 

huvudansvaret för intervjun varpå den andra agerade observatör.  

Samtliga sex intervjupersoner erhöll informationsbrev rörande undersökningens 

syfte, intervjupersonernas rättigheter samt information om var de kan vända sig med ytterligare 

frågor och funderingar. Informationsbreven skickades ut via mejl eller delades ut på plats innan 

intervjuernas påbörjande. Samtliga intervjuer spelades in på plats med syfte att i efterhand gå 

tillbaka, minnas och på ett korrekt sätt redovisa intervjupersonernas utsagor.  

5.6. Databearbetning och analys 
 

Efter genomförandet av respektive intervju, transkriberades det inspelade materialet. 

Transkriberingarna gjordes gemensamt av undersökningens båda författare. Samtliga intervjuer 

transkriberades genom att en person skrev medan den andra lyssnade och kontrollerade 

utskrifterna. Transkribering är en process vilken innebär viss tolkning då intervjusamtalen 

översätts från muntligt till skriftligt språk. Aspekter som påverkar utskriften av intervjuer 

innefattar bland annat erfarenhet av transkribering hos den som skriver ut intervjun, krav på 

exakthet och detaljrikedom, kvalitet på intervjuinspelningen samt transkriberingens förfaringssätt 

(Kvale & Brinkmann 2009). Vid transkriberingarna strävades efter att återge intervjusamtalet så 

exakt och fullständigt som möjligt. Suckar, skratt, pauser samt relevanta tonfall och kroppsspråk 

nedtecknades. Detta för att på bästa sätt återge det meningsbärande sammanhang i vilken 

intervjuerna genomfördes.  Transkriberingarna av de inspelade kvalitativa intervjuerna är det 

empiriska material som används i undersökningens efterföljande databearbetning och analys.  

Bearbetning av det empiriska materialet utgick från undersökningens syfte och tre 

frågeställningar i skapandet av teman. Arbetet inleddes med meningskategorisering vilket innebär 

att långa intervjuuttalanden reduceras till några få kategorier tills materialet anses vara mättat och 

inga nya tolkningar eller kunskaper framgår (Kvale & Brinkmann 2009). Meningskategorisering 

genomfördes med målsättning att fånga in en mångfald av erfarenheter, upplevelser och 

resonemang i intervjupersonernas beskrivningar i jakt på likheter och olikheter. Efter inledande 

läsningar av intervjuutskrifterna kunde likheter och skillnader urskönjas varpå teman kunde 

skapas. Dessa teman tilldelades varsin färg som användes för en tydlig markering av dess 

tillhörighet. Vidare fördes de citat som ansågs vara relevanta in i word-dokument och placerades 
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under respektive tema. Utifrån dessa teman konstruerade fem övergripande rubriker med 

tillhörande underrubriker. De fem huvudrubrikerna är följande: 

 

• RUT - vad utförs, vem utför och hur ofta? 

• RUT - ett sätt att bibehålla hälsan och en god levnadsstandard 

• RUT - ett mer attraktivt alternativ än offentlig äldreomsorg? 

• RUT - självbestämmande och flexibilitet 

• RUT - livskvalitet till en rimlig kostnad för de som har råd 

 

Undersökningen har strävat efter att redovisa resultaten från de kvalitativa 

intervjuerna så objektivt, fördomsfritt och öppet som möjligt. Intervjupersonernas resonemang 

och erfarenheter har i minsta möjliga mån tolkats för att på så vis presentera en så korrekt 

återgivning av deras upplevda livsvärld som möjligt. Däremot har det varit nödvändigt att 

använda meningskoncentrering i presentationen av en del citat. Detta innebär att “långa 

uttalanden pressas samman i kortare, där huvudinnebörden av det som sagts formuleras om i 

några få ord” (Kvale & Brinkmann 2009; 221). I arbetet med den aktuella studien har 

meningskoncentrering använts då krångliga meningsuppbyggnader, suckar och utfyllnadsord 

tagits bort för att eftersträva läsvänliga och tydliga citat. Dock har arbetet med 

meningskoncentrering genomförts med yttersta noggrannhet för att huvudinnebörden i 

intervjupersonernas beskrivningar inte ska gå förlorad. Då frågeställningarna är så nära 

förbundna med varandra var det svårt att särskilja och presentera resultatet i den ordning som 

frågeställningarna är uppställda. Därav har teman identifieras som mer eller mindre förenar 

samtliga frågeställningar. 

5.7. Etiska överväganden 
 

Noggranna överväganden kring etiska aspekter har gjorts inför varje intervjusituation, under 

bearbetningen av det empiriska materialet men även kontinuerligt under arbetets alla stadier. 

Inför de kvalitativa forskningsintervjuerna beaktades Kvale och Brinkmanns (2009) riktlinjer; 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt reflektioner över forskarens roll i 

undersökningen (Kvale & Brinkmann 2009). Ett följebrev formulerades med dessa riktlinjer i 

åtanke vilket sedermera delades ut till samtliga intervjupersoner innan intervjun startade. 
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Följebrevet innehöll bland annat information om undersökningens syfte, att deltagandet är 

frivilligt samt ett försäkrande av anonymitet och konfidentialitet (bilaga 2).  

Inför en undersökning som använder sig av människor som forskningsobjekt bör det 

alltid göras en noggrann bedömning gällande eventuella negativa konsekvenser för deltagarna 

kontra de vetenskapliga fördelarna med studien. Summan av de tänkbara fördelarna för 

intervjupersonerna i och med deras deltagande bör således vägas upp emot den eventuella skada 

studien kan innebära för informanterna (Kvale & Brinkmann 2009). De vetenskapliga fördelarna 

med denna undersökning väger tungt med tanke på att ämnet inte har studerats utifrån just äldre 

personers perspektiv. Dock så fördes resonemang kring huruvida ämnet kan vara känsligt och ge 

uttryck för intervjupersonernas beroendeställning oavsett omfattning och art av användandet av 

ruttjänster. Etiska överväganden vad gäller intervjufrågornas karaktär och form har gjorts med 

hänsyn till detta. Samtliga intervjupersoner var dock positiva till att dela med sig av sina 

erfarenheter av ämnet. De ansåg att forskningsområdet var relevant och de ville dela med sig av 

sina resonemang och erfarenheter av att använda hushållsnära tjänster med rutavdrag. Därav kan 

studiens vetenskapliga fördelar i det stora hela betraktas som nyttiga dels för de individer som 

medverkar i undersökningen och dels för kunskapsproduktionen i relation till det aktuella 

forskningsområdet.  

Kvalitativa forskningsintervjuer präglas av en öppenhet som kan frambringa 

känslomässiga och personliga yttranden vilka intervjupersonen i efterhand kan ångra. Forskaren 

bör med tanke på denna problematik vara tydlig med att förklara hur intervjupersonens 

deltagande kommer att behandlas i den efterföljande forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vid genomförandet av undersökningens intervjuer lades särskild vikt vid att förtydliga hur 

informanternas utsagor skulle komma att behandlas. 

5.8. Forskarens roll 
 

Etiska reflektioner kring forskarens roll och hur denna kan påverka kvaliteten på den kunskap 

som erhålls i en intervju har förekommit inför, under och efter genomförandet av de kvalitativa 

forskningsintervjuerna. En forskningsintervju är sällan en fri och jämbördig dialog mellan 

intervjuaren och intervjupersonen.  Dock bör dessa karaktäristiska element eftersträvas vid 

kvalitativa intervjuer inspirerade av fenomenologin för att uppnå en hög vetenskaplig kvalitet på 

slutresultatet (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Att som forskare hålla en professionell distans till informanten under en intervju är 

av vikt för att erhålla och framställa kunskap av hög vetenskaplig kvalitet. Samtidigt bör 

forskaren erinra sig om att “kvalitativ intervjuforskning är interaktiv forskning” och på så sätt 

begrunda hur samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen ter sig och vara medveten om 

maktasymmetrin som kan uppstå i detta (Kvale & Brinkmann 2009; 91). Intervjupersonerna 

besitter erfarenhetsbaserad kunskap om forskningsområdet i praktiken och livserfarenheter i 

övrigt vilket kan ha påverkat maktsymmetrin i samtalet. Forskarens insamling och analys av det 

empiriska materialet kan på så sätt ha styrts av en strävan att framställa resultatet helt utifrån 

intervjupersonens perspektiv. Att som forskare dessutom be att få betrakta intervjupersonernas 

beskrivningar av sitt användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag utifrån en 

forskningsbaserad och akademisk ansats har ställt stora krav på välformulerade och förståeliga 

frågor.  

5.9. Validitet 
 

Validitet innebär att forskaren ständigt förhåller sig kritisk till och ifrågasätter sitt eget 

tillvägagångssätt samt resultatet av undersökningen för att på så vis garantera att denne studerar 

vad som var avsett att studera (Kvale & Brinkmann 2009). För att uppnå och besvara studiens 

syfte och frågeställningar krävs en heltäckande bearbetning av intervjuguiden. Intervjuguidens 

teman måste stämma överens med syfte och frågeställningar för att på så vis uppnå en god 

validitet. Vid genomförandet av intervjuerna fästes särskild vikt på eventuella och relevanta 

följdfrågor i syfte att uppnå djup i intervjupersonernas utsagor. Syfte och frågeställningar har 

konstant funnits i åtanke under undersökningens gång. Under intervjuerna hade en av författarna 

till denna uppsats huvudansvaret för att ställa frågor och leda samtalet i rätt riktning. 

Observatören hade till uppgift att sitta bredvid, lyssna, granska intervjuguiden och 

uppmärksamma eventuella behov av ytterligare följdfrågor. Detta med avsikt att minimera risken 

för att intervjun tog en annan riktning än vad som avsetts. Detta kan ha påverkat validiteten 

positivt på så sätt att två forskare hjälps åt med att samla in relevant empiriskt material kopplat 

till undersökningens syfte och frågeställningar. Diskussioner fördes både inför intervjuerna och 

direkt efter för att reflektera kring och utvärdera intervjuns förlopp och både intervjuarens och 

observatörens insats i samtalet. Då kvalitativa forskningsintervjuer syftar till att efterlikna ett 

öppet och jämbördigt samtal med god symmetri kan faktumet att det var två forskare närvarande 
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påverkat validiteten negativt (Kvale & Brinkmann 2009). Både intervjuaren och observatören 

ställde följdfrågor vilket kan ha påverkat intervjuns struktur och på så sätt förvirrat informanten 

och dennes svar. 

En diktafon användes under samtliga intervjuer för att kunna gå tillbaka och minnas 

vad informanterna sagt och på vilket sätt. Dock så kan intervjupersonernas uttalanden ändå ha 

tolkats olika av undersökningens två författare, gällande innehåll, mening och betoningar. 

Presentationen av det empiriska materialet riskerar således att inte exakt stämma överens med 

intervjupersonernas uppfattning av vad som sades. För att uppnå en god validitet i den 

fenomenologiska analysen presenteras många citat så att läsaren själv kan se vad 

intervjupersonerna ordagrant har svarat. Samtliga intervjupersoner erbjöds att läsa sina 

transkriberade intervjuer innan analysens genomförande för att på så vis ha möjlighet att ändra 

eller tillägga något de ansåg saknades. Alla intervjupersoner avböjde detta erbjudande. 

5.10. Reliabilitet 
 

Studiens reliabilitet avser hur pass tillförlitligt studiens resultat är. I ett kvalitativt 

forskningssammanhang läggs ofta fokus på intervjuaren och kvaliteten på de frågor som ställs 

under forskningsintervjun. Detta för att reflektera kring huruvida de svar en intervju genererar i 

under en specifik intervju kan erhållas vid andra intervjusituationer samt av andra forskare (Kvale 

& Brinkmann 2009). I kvalitativa undersökningar är det av särskild vikt att tydliggöra teman och 

frågor innan och under intervjutillfällena. Detta för att minimera risken för missförstånd och 

skapa goda förutsättningar för att de förutbestämda frågorna formuleras som planerat. 

Intervjuerna är dock inspirerade av fenomenologin vilket innebär att en öppenhet och utrymme 

för en detaljrik och spontan struktur på interaktionen bör eftersträvas (a.a.). Intervjuguiden 

(bilaga 1) innehöll fyra övergripande teman utifrån studiens frågeställningar vilka samtliga 

syftade till att få fram intervjupersonernas personliga upplevelser och beskrivningar. 

Reliabiliteten kan därmed anses vara tämligen låg i det avseendet då samtalsinteraktionens 

riktning och specifika innehåll inte kan bestämmas i förväg. Reliabiliteten kan även ha påverkats 

beroende på vem av de två forskarna som hade huvudansvaret för respektive intervju. Frågor och 

följdfrågor ställdes antagligen på något olika sätt avhängigt forskarens personliga uttryckssätt 

vilket innebär att intervjupersonerna kan ha uppfattat frågorna på olika sätt vilket i sin tur kan ha 

påverkat deras svar.  
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Kvale och Brinkmann (2009) menar dock att forskningsintervjuaren bör vara 

medveten om att en för hög reliabilitet kan motarbeta förutsättningen att nå de kvalitativa 

livsvärldar vilka studien ämnar belysa (Kvale & Brinkmann 2009). Mot bakgrund av detta ställs 

det höga krav på intervjuarens hantverksskicklighet. Kvale och Brinkmann beskriver denna 

skicklighet som “behärskning av en form av produktion som kräver praktiska färdigheter och 

personliga insikter som förvärvats genom träning och praktik” (a.a.102). Praktiska färdigheter 

förvärvade genom träning gällande kvalitativa forskningsintervjuer kan i den aktuella 

undersökningen sägas vara tämligen liten. Medvetenhet kring detta var något som begrundades i 

samband med intervjuerna. I och med att samtliga transkriberingar gjordes med båda författarna 

närvarande, direkt efter varje intervju skapade goda förutsättningar för att kontinuerligt reflektera 

kring intervjuns reliabilitet och hur det skulle kunna förbättras inför nästa. Reflektionerna 

grundades i intervjuarnas hantverksskicklighet berörande frågornas kvalitet. Detta i relation till 

vilka svar som därefter erinrades. Förhoppningsvis bidrog detta till att författarnas 

hantverksskicklighet förbättrades och minskade risken för att exempelvis ställa ledande frågor. 

5.11. Generaliserbarhet 
 

Generaliserbarhet avser huruvida undersökningens resultat går att överföra till andra liknande 

situationer (Kvale & Brinkmann 2009). Den aktuella undersökningen utgår från analytisk 

generalisering. En analytisk generalisering innebär att en noggrann avvägning görs huruvida 

resultatet från undersökningen kan ge vägledning för vad som skulle kunna ske i en annan 

situation. Detta uppnås genom att jämföra olikheter mellan den egna undersökningens resultat 

och andra källor som exempelvis relevant tidigare forskning (a.a.). Denna studies avsnitt om 

tidigare forskning har arbetats fram med syfte och frågeställningar i åtanke. Detta innebär att en 

analytisk generalisering möjliggörs då tidigare forskning använts i analysen av studiens empiriska 

material. 
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6. Resultat och analys 
	  
Avsnittet kombinerar presentation av studiens resultat och teoretisk analys av resultatet. 

Resultatet presenteras utifrån fem huvudrubriker med efterföljande underrubriker. Varje 

huvudrubrik inleds med presentation av undersökningens empiriska material för att sedermera 

avslutas med en analys av resultatet kopplat till teorin samt tidigare forskning. Den första 

analysen genomförs dock enbart med hjälp av tidigare forskning. Samtliga intervjupersoner är 

kvinnor, boende i Nacka kommun som är mellan 65 och 80 år. Fyra av de intervjuade kvinnorna 

lever i parförhållanden medan två av kvinnorna är ensamstående. Intervjupersonerna och deras 

bakgrund kommer inte närmare presenteras då det inte anses vara relevant för undersökningens 

syfte och frågeställningar. Detta eftersom intervjupersonernas individuella erfarenheter och 

resonemang kring sitt användande av hushållsnära tjänster studeras och inte skillnader eller 

likheter intervjupersonerna emellan avseende aspekter som exempelvis ålder, klass, kön och 

etnicitet.  

6.1. RUT - vad utförs, vem utför och hur ofta? 
De intervjupersoner som ingår i den här studien har använt skattesubvention för hushållsnära 

tjänster olika länge. En del av informanterna har använt rutavdraget sedan det infördes år 2007 

medan andra har nyttjat avdraget under några månaders tid. I allmänhet använder 

intervjupersonerna hushållsnära tjänster med rutavdrag kontinuerligt i vardagen och i regel är 

omfattningen ett par timmar varannan vecka. Vanligen omfattar tjänsterna olika former av 

städning som exempelvis dammsugning, torkning av golv och ytor samt rengöring av toaletter 

och kök. 

I vissa fall köper intervjupersonerna extra timmar utöver de redan köpta timmarna 

för ruttjänster. Dessa extra timmar används i särskilda fall som till exempelvis snöskottning, 

fönsterputs, golvboning och storstädning. En av informanterna beskriver hur det företag som 

utför de hushållsnära tjänsterna på begäran genomför det som hon vid tillfället behöver ha gjort, 

exempelvis fönstertvätt eller snöskottning. 
 

“Han gör allt, så köper jag extra någon timme då och då när jag vill ha 
fönstertvätt och så” 
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Vissa av intervjupersonerna anger att de anlitar privata hemtjänstföretag för utförandet av sina 

hushållsnära tjänster medan andra anlitar renodlade städföretag. En av intervjupersonerna menar 

att fördelen med att privata hemtjänstföretag utför tjänsterna är att kommunen har viss insyn och 

kontroll över den personal som arbetar inom hemtjänstföretaget. Intervjupersonen resonerar att 

det mot bakgrund av ökande behov av service och omsorg kan vara gynnsamt att tidigt ha 

etablerat kontakt med hemtjänstutförare. När väl biståndsbedömd hemtjänst kan komma att bli 

aktuellt upplevs inte steget från hushållsnära tjänster med rutavdrag vara särskilt stort eftersom 

tjänsterna tidigare utförts av ett privat hemtjänstföretag. 

 

“Jag använder vanliga hemtjänstföretag. Det ger mig en trygghet av att 
de jobbar sin största del av sitt arbete mot kommunen och kommunens 
äldre, vilket gör att jag har en känsla av att de har en viss koll över 
vilken personal de har […] det är inte så dumt att ha förberedelse och 
ha kontakter inom hemtjänstföretagen när man väl behöver” 

 

Att anlita ett privat hemtjänstföretag istället för ett städföretag beskrivs av samma intervjuperson 

som en fördel om hennes behov av omsorg skulle öka och hon skulle bli tvungen att ansöka om 

insatser via kommunen. Att ett privat hemtjänstföretag utför de hushållsnära tjänsterna anses 

också vara fördelaktigt mot bakgrund av att biståndsbedömd hemtjänst utförd i privat regi har 

möjlighet att erbjuda tilläggstjänster subventionerade via rutavdraget. Tilläggstjänsterna 

möjliggör att intervjupersonen kan fortsätta nyttja rutavdraget i kombination med 

biståndsbedömd hemtjänst.  
 

“Sen kan man ju be hemtjänsten om tilläggstjänster för då bestämmer 
man ju helt och hållet. Så har du fått en och en halv timme från 
kommunen och du vill ha mera gjort, då köper du en halvtimme till av 
dem” 

 

Som tidigare nämnts anlitar en del av intervjupersonerna städföretag för utförandet av sina 

hushållsnära tjänster. Anledningen till att köpa ruttjänster från städföretag bottnar i tidigare 

erfarenheter av det aktuella företaget eller rekommendationer från bekanta gällande 

städföretagets olika kvaliteter. 
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“Vi hittade ett företag som gjorde byggstädningen här. Vi som flyttade 
hit började då ringa XX; ’kan inte du ta hemstädningar också?’. Så det 
gör hon nu” 

 
“Det var en väninna till mig som hade anlitat ett städföretag och var så 
hemskt nöjd och tyckte de var så trevliga” 

 

6.1.1. Analys; RUT - vad utförs, vem utför och hur ofta? 
Resultatet gällande äldre personers användande av hushållsnära tjänster stämmer överens med 

den tidigare forskning som visar att äldre personer främst använder ruttjänster till hemstädning 

(Gavanas 201; SCB 2011). Enligt Gavanas (2011) är det äldre personer med mindre hjälpbehov, 

oftast de i behov av enbart städning som väljer att köpa hushållsnära tjänster med rutavdrag. 

Resultatet från denna studie visar vidare att intervjupersonerna använder hushållsnära tjänster i 

ganska liten utsträckning, i allmänhet ett par timmar varannan vecka. I likhet med detta resultat 

visar den tidigare forskningen att äldre personer gör rutavdrag för relativt låga belopp samt att 

avdragen görs för tjänster utförda i genomsnitt 1-2 timmar per månad per person (Szebehely 

2012).  

Intervjupersonerna anser det vara gynnsamt att anlita privata hemtjänstföretag för 

utförandet av sina hushållsnära tjänster. Det ses som en fördel att redan ha etablerat kontakt med 

privata hemtjänstutförare när väl behov av hjälp och omsorg ökar och blir omfattande. 

Informanterna beskriver att de genom privata hemtjänstutförare skulle ha möjlighet att köpa 

tilläggstjänster utöver den redan biståndsbedömda hjälpen och på så vis “toppa” upp sina 

biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Gavanas (2011) presenterar forskning som visar att privata 

hemtjänstföretag betraktar äldre personers möjlighet att köpa tilläggstjänster via rutavdrag som 

attraktivt i marknadsföringen gentemot äldre potentiella kunder (Gavanas 2011). I likhet med 

ovanstående forskning visar den aktuella undersökningens resultat att privata hemtjänstutförare 

anses attraktiva av äldre personer eftersom tilläggstjänsterna medför ett ökat handlingsutrymme. 

Äldre personer upplever därmed att tillgången till service- och omsorgsinsatser inte begränsas till 

att enbart omfatta de biståndsbedömda hemtjänstinsatserna då de genom rutavdraget har 

möjlighet att köpa extra tid och insatser. 
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6.2. RUT - ett sätt att bibehålla hälsan och en god levnadsstandard 

6.2.1.”Det var behovet som styrde” 
Flera av informanterna menar att rutavdraget är en förutsättning för att de ska kunna leva ett så 

självständigt och fungerande liv som möjligt. Intervjupersonerna nämner olika former av behov 

som viktiga aspekter i valet att börja använda hushållsnära tjänster med rutavdrag. Samtliga 

intervjupersoner anser sig vara i behov av ruttjänster, men på olika sätt. Sammantaget handlar det 

om en kombination av fysiska behov, behov av att få städningen utförd på ett särskilt sätt eller 

behov av mer fritid. 
 

“Det var behovet som styrde. Jag vill ha det ganska snyggt och rent 
omkring mig och jag insåg att jag inte klarar det här längre […] då var 
det RUT som tog över för att jag skulle ha någorlunda livskvalitet kvar” 

 

Av intervjuerna framkommer att de hushållsnära tjänsterna främst används i förebyggande syfte 

för att upprätthålla och bibehålla fysisk hälsa och undvika ytterligare krämpor av olika slag. 

Intervjupersonerna betraktar tjänsterna som en form av preventiv handling för att bibehålla hälsa 

och därmed en god levnadsstandard. En av intervjupersonerna menar att ruttjänsterna används i 

förebyggande syfte på grund av hennes ryggproblem. 
 

“Jag gör det här i förebyggande syfte så att säga. Jag har en svag rygg 
och den tänker jag behålla och tänker vara frisk och kry länge. Då ska 
jag inte göra saker som påfrestar den”        

 

Av intervjuerna framkommer att behov av avlastning ofta styr valet att använda hushållsnära 

tjänster med rutavdrag. Det handlar i första hand om att värna om den fysiska hälsan och inte slita 

ut sig i onödan.  En intervjuperson menar att det främst var fysiska behov som styrde valet att 

använda ruttjänster.  
 

“Jag har svårt att dammsuga själv. Jag har diskbråck i nacken och 
ryggen. Jag är stelopererad. Och då får jag väldigt ont när jag 
dammsuger så det var det som gjorde att jag beställde hushållsnära 
tjänster” 
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6.2.2. Att upprätthålla en god levnadsstandard 
Flera av intervjupersonerna menar att de hushållsnära tjänsterna används för att upprätthålla en 

god levnadsstandard liknande den de hade innan fysiska besvär och funktionsnedsättningar 

begränsade livet. Nedanstående citat beskriver hur användandet av ruttjänster bottnar i en vilja att 

få sin städning utförd i enlighet med sina individuella preferenser, det vill säga så som personen 

tidigare utfört städningen på egen hand utan fysiska begränsningar. 
 

“När rutbidraget kom var det bara att hoppa på det direkt. För det var 
som en räddningsplanka att ändra sin städning till vad den borde vara” 

 

Utöver att använda hushållsnära tjänster i förebyggande syfte kan tjänsterna användas av 

bekvämlighetsskäl. Bristande ork och tristess anges som skäl för att använda hushållsnära tjänster 

med rutavdrag. På frågan om vad som var avgörande för att välja ruttjänster svarade en av 

intervjupersonerna följande; 

 

“Det var väl lite grann bekvämligheten, och avlastning [...] jag har 
ingen lust att klättra på taket längre eller putsa väggar” 

 

I en del intervjuer framkommer att det fysiska behovet av hushållsnära tjänster inte är direkt akut, 

intervjupersonerna anser sig klara av städningen om det hade varit absolut nödvändigt. Enligt 

dessa intervjupersoner är det inte i första hand det fysiska behovet som är styrande i valet att 

använda hushållsnära tjänster, utan behovet av att undkomma tråkiga hushållsysslor. De uttryckte 

att det var skönt att slippa hushållsuppgifter, dels på grund av bekvämlighet men också på grund 

av den utmattning som hushållssysslorna kan medföra. En av intervjupersonerna anger, i likhet 

med föregående citat, att behov av avlastning delvis var styrande i valet att använda ruttjänster 

men att det inte handlar om en krisartad situation. Städningen medför dock att hon får tid och ork 

över till andra, mycket trevligare saker. 
 

“Jag behöver avlastning med tunga grejer […] men det är inte 
krisartat. Jag tycker det är tråkigt och som sagt, jag vill inte slita på 
hälsan mer än nödvändigt […] Det är jättebra att folk tar ansvar för sitt 
liv och använder det man orkar till mycket trevligare saker än till det 
man inte klarar” 
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Av intervjuerna framkommer vidare att användandet av hushållsnära tjänster grundar sig i 

behovet att få städuppgifterna grundligt utförda. Samtidigt betonar en intervjuperson att det krävs 

ekonomiska förutsättningar för att använda ruttjänster. De hushållsnära tjänsterna ses som en vara 

vilken intervjupersonen är villig att för ett subventionerat pris betala för i syfte att unna sig och 

uppnå en tillfredställande vardag. 
 

“Behovet har inte varit stort hittills. Vi har klarat det. Nej, det är de här 
storstädningarna, vilket vi kanske hade kunnat klara också, men det är 
skönt att kosta på sig lite och få det gjort” 

 

6.2.3. Analys; RUT - Ett sätt att bibehålla hälsan och en god levnadsstandard 
Av resultatet framkommer att hushållsnära tjänster med rutavdrag används främst i förebyggande 

syfte, bekvämlighetsskäl och för att upprätthålla en god levnadsstandard. Intervjupersonerna 

anger olika typer av behov som styrande i valet att använda hushållsnära tjänster. 

Informanterna beskriver en kombination av fysiska behov, behov av att få städningen utförd på 

ett särskilt sätt eller behov av mer fritid. Intervjupersonernas fysiska behov är dock inte särskilt 

omfattande, flera menar att de hade klarat av att utföra hushållssysslorna på egen hand om det 

hade varit absolut nödvändigt. Samtidigt beskrivs ruttjänsterna som ovärderliga på grund av 

fysiska begränsningar. Resultatet visar i likhet med den tidigare forskningen att det främst är 

äldre personer med mindre omfattande hjälpbehov och med ekonomiska resurser som använder 

hushållsnära tjänster med rutavdrag (Gavanas 2011; Kröger & Leinonen 2012; Szebehely 2012). 

Inom rationell handlingsteori förväntas människan medvetet och strategiskt välja de 

subjektivt bästa medlen för att uppnå olika typer av mål. Då människan ställs inför olika 

situationer och valmöjligheter förväntas hon även ha förmågan att identifiera och rangordna sina 

preferenser och sedermera välja det subjektivt mest gynnsamma alternativet för att uppnå sina 

mål (Brodin-Danell 2007). Intervjupersonerna beskriver olika typer av mål som de genom att 

använda ruttjänster önskar uppnå. Av intervjupersonernas resonemang går det bland annat att 

identifiera två mål; bibehålla fysisk hälsa och god levnadsstandard. Äldre personers användande 

av hushållsnära tjänster kan därmed ses som ett aktivt, medvetet och strategiskt val för att uppnå 

önskat utfall, det vill säga bibehålla fysisk hälsa och en god levnadsstandard. Dessa önskade 

utfall grundas enligt rationell handlingsteori på intervjupersonernas individuella preferenser. 

Utifrån intervjupersonernas beskrivningar av önskade utfall går det att identifiera olika 
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preferenser. Dessa preferenser redogörs för i termer av bekvämlighet, mer fritid, få städningen 

utförd enligt individuella önskemål, en vilja att ”kosta på sig” samt att kunna få vara frisk så 

länge det är möjligt. 

Intervjupersonerna uttrycker en viss ambivalens gentemot att använda hushållsnära 

tjänster med rutavdrag. Enligt rationell handlingsteori kan en individs preferenser anpassas, 

förändras och vara motsägelsefulla beroende på vad som upplevs vara möjligt och rimligt (Elster 

1983). Informanterna menar att de har behov av tjänsterna främst på grund av fysiska 

begränsningar samtidigt som de förklarar att de hade kunnat klara av att utföra den mesta av 

hjälpen på egen hand. I enlighet med rationell handlingsteori kan intervjupersonernas preferenser 

och behov betraktas som adaptiva i den bemärkelsen att de bakomliggande faktorerna till att 

använda hushållsnära tjänster beskrivs ur flera perspektiv och är i vissa fall motsägelsefulla. 

Några informanter beskriver till exempel å ena sidan hur bekvämligheten i att någon annan utför 

deras tyngre hushållssysslor är en betydande anledning till att nyttja rutavdraget. Å andra sidan 

framhävs de fysiska behoven som avgörande aspekter för att genom ruttjänsterna upprätthålla en 

god levnadsstandard. Preferenserna och de bakomliggande faktorerna kan därmed betraktas som 

motsägelsefulla då intervjupersonerna inte anser sig ha omfattande behov av hjälp men samtidigt 

anger fysiska behov som styrande i valet att använda ruttjänster. Sammanfattningsvis använder 

intervjupersonerna hushållsnära tjänster med rutavdrag i enlighet med individuella preferenser 

och i syfte att uppnå specifika och subjektivt gynnsamma mål.  

6.3. RUT - ett mer attraktivt alternativ än offentlig äldreomsorg? 

6.3.1. RUT istället för hemtjänst  
Ingen av intervjupersonerna har tidigare haft biståndsbedömd hemtjänst. För samtliga 

intervjupersoner har offentlig äldreomsorg i form av biståndsbedömd hemtjänst inte varit något 

alternativ. Detta beror bland annat på att flera intervjupersoner inte anser sig ha så pass 

omfattande behov att de skulle beviljas offentlig biståndsbedömd hemtjänst. En intervjuperson 

anser dock att hemtjänsten inte är till för de som enbart är i behov av serviceinsatser.   
 

“För det första hade jag inte fått hemtjänst, alltså så sjuk är jag ju inte 
[...] hemtjänstens uppgift är ju att ta hand om dem som inte klarar sig 
själva” 
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Flera av intervjupersonerna resonerar kring hur det kommer sig att äldre personer är den grupp 

som använder hushållsnära tjänster i störst utsträckning. En av informanterna spekulerar kring att 

många av de äldre personer som använder ruttjänster inte hade kunnat bli beviljade 

biståndsbedömd hemtjänst och därav är användandet av rutavdraget stort bland den äldre delen av 

befolkningen. Vidare finns en tanke kring att många äldre personer använder rutavdraget i 

kombination med biståndsbedömd hemtjänst. 

 

“En del tror jag har både hemtjänst och hushållsnära tjänster för att de 
gör kompletteringar. Det finns gamlingar som absolut vill ha manglade 
lakan och det ingår inte i hemtjänsten och betalar du extra för det så får 
du dem manglade” 

 

Flera av intervjupersonerna förklarar att de kommer att använda hushållsnära tjänster med 

rutavdrag tills det på grund ökade kostnader och omsorgsbehov inte längre är möjligt. Först då 

kan biståndsbedömd hemtjänst bli ett alternativ. En intervjuperson pekar på att biståndsbedömd 

hemtjänst först kan bli aktuellt då hon blir “riktigt dålig” och i och med det får större behov av 

omsorg. 
 

“Behöver jag inte mera än vad jag behöver nu så inte köper jag 
hemtjänst. För prisskillnaden är så pass liten och nu får jag bestämma 
precis vad jag vill. Utan jag söker inte hemtjänst förrän jag blir riktigt 
dålig och behöver matlagningstjänst och sådana saker” 

 

En annan intervjuperson önskar använda rutavdraget till fler tjänster än till de av servicekaraktär. 

Hon uttrycker att vid ökade behov av omsorg hade hon föredragit att köpa hushållsnära tjänster i 

stället för att ansöka om biståndsbedömd hemtjänst via kommunen. För henne grundar sig detta i 

ett antagande om att det kan vara svårt att bli beviljad biståndsbedömd hemtjänst. 
 

“För det är ju faktiskt så att det finns folk som vänder sig till kommunen 
och inte får sitt bistånd. Och kan man då gå till ruten och söka det på 
samma sätt som man kan med det här med städning, det är fantastiskt 
då!” 

 

Personalkontinuitet är ytterligare en faktor till varför intervjupersonerna föredrar hushållsnära 

tjänster framför biståndsbedömd hemtjänst. De intervjupersoner som kontinuerligt använder sig 
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av ruttjänster i vardagen berättar att samma person kommer till dem vid varje tillfälle. Vikten av 

personalkontinuitet beskrivs av en intervjuperson som betydande för att välja hushållsnära 

tjänster med rutavdrag framför biståndsbedömd hemtjänst. 
 

“Det är inte så att företaget skickar vem de tycker är ledig utan det är 
han som har jobbet och jag litar på honom. Jag skulle absolut inte 
släppa in någon annan. Under inga villkorsvis” 

 

Flera intervjupersoner resonerar även kring huruvida personalkontinuiteten skulle te sig på 

samma sätt om det var personal inom biståndsbedömd hemtjänst som utförde tjänsterna. En 

informant beskriver att det ständigt kom olika personer till en anhörig som tidigare var aktuell för 

biståndsbedömd hemtjänst och att denna erfarenhet enligt henne är talande för fördelarna med att 

använda rutavdraget i stället för biståndsbedömd hemtjänst. Hon menar att detta bidrar till en 

känsla av tillit och trygghet i och med att samma person kommer. 
 

“Man lär väl känna dem, det är tryggare trots allt om det kommer 
någon som man vet vem det är. Att det inte stövlar in någon som man 
aldrig sett förut som ska börja dona i sitt hem” 

 

6.3.2. RUT - att få bedöma sina egna behov och att slippa bli biståndsbedömd 
Samtliga informanter uttrycker en negativ inställning till biståndsbedömning och dess förfarande 

trots att ingen av dem tidigare varit aktuell inom den offentligt finansierade äldreomsorgen. Vid 

användandet av hushållsnära tjänster med rutavdrag beskriver intervjupersonerna att de själva kan 

avgöra och uttrycka vad de har för behov av hjälp. Flera informanter förklarar att denna aspekt är 

en betydande bakomliggande faktor till att använda rutavdraget i stället för biståndsbedömd 

hemtjänst. En informant menar att det är den kommunala biståndsbedömningen i sig hon är 

kritisk till. 
 

“Det är bara det att jag inte gillar att de kommer hit och säger vad jag 
behöver. För det vet jag själv” 
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Intervjupersonerna ger uttryck för en viss skepticism som grundar sig i den begränsning 

biståndsbedömningen innebär gällande insatsernas innehåll och beräknad tid för att utföra dessa. 

Flera informanter menar att denna negativa inställning grundar sig i att inte själv få avgöra 

tjänsternas omfattning och innehåll eftersom biståndshandläggaren har vissa riktlinjer att följa när 

de beviljar hemtjänstinsatser. 
 

“Jag vill inte ha någon som kommer och säger att ‘du behöver en och 
en halv timme och du får motsvarande två rum’. Det är inte intressant” 

 

För en informant handlar motståndet till att bli biståndsbedömd om att hon inte vill lämna ut 

detaljerade utsagor om sitt liv för någon hon inte känner. Motståndet handlar till stor del om 

utredningarnas omfattning inom biståndsbedömning och tanken om att det kan vara svårt att bli 

beviljad insatser mot bakgrund av striktare riktlinjer vid biståndsbedömningen. 

 

“Det har nog att göra med att jag har svårt att lämna ut mig […] Ja, 
jag ser vilka utredningar och annat som krävs och det är ju inte så lätt 
heller att få biståndet” 

 

6.3.3. Bristande tillit mot offentligt biståndsbedömd hemtjänst 
Som tidigare nämnts har ingen av intervjupersonerna varit aktuell inom den offentligt 

finansierade äldreomsorgen. Av intervjuerna framkommer en negativ inställning och bristande 

tillit mot offentlig äldreomsorg i allmänhet och biståndsbedömd hemtjänst i synnerhet. Denna 

skepticism grundar sig till stor del i medial rapportering, hörsägen samt anhörigas eller bekantas 

erfarenheter av biståndsbedömd hemtjänst. Intervjupersonerna resonerar kring hur kvaliteten i de 

hushållsnära tjänsterna möjligtvis är bättre i jämförelse med biståndsbedömda hemtjänstinsatser. 
 

“Jag undrar om kvaliteten inom hemtjänsten är särskilt hög. Det tycker 
jag man läser om hela tiden, hur äldre råkar ut för en massa konstiga 
grejer. De blir inte omhändertagna och hemtjänsten kommer dit och 
gör inte riktigt jobbet som de ska. Nä, kvalitetskraven tror jag de 
privata hushållsnära tjänsterna kan sköta bättre” 

 
“Jag känner mig inte särskilt positiv till hemtjänsten och det har varit 
väldigt mycket diskussioner kring hemtjänsten […] Man har ingen 
valfrihet inom hemtjänsten. Jag litar inte på den. Man hör ju 
skräckexempel” 
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Intervjupersonerna uttrycker en uppfattning om att offentligt biståndsbedömd hemtjänst inte kan 

utföra städtjänsterna enligt önskad kvalitet. Den biståndsbedömda hemtjänsten anses bara kunna 

genomföra den mest basala städningen och inte de städuppgifter som för intervjupersonerna 

upplevs vara mest nödvändiga. 
 

“Hemtjänsten kommer och gör det som är det enklaste i städningen. Det 
kanske inte är det som folk behöver hjälp med […] Komma med 
dammsugaren bara och dammsuga av, inte lyfta på mattan eller 
överhuvudtaget, vad är det för städning?” 

 

Trots en återkommande negativ inställning gentemot biståndsbedömd hemtjänst anser en del 

intervjupersoner att kommunen har ett ansvar vad gäller att äldre personer får den hjälp de 

behöver. En intervjuperson betonar att äldre personer främst behöver hjälp med städning. Men 

städning genom biståndsbedömd hemtjänst upplevs inte vara något rimligt alternativ, delvis på 

grund av uppfattningen om att den biståndsbedömda hemtjänsten endast riktar sig till äldre 

personer med omfattande behov av omsorg och inte till äldre med mindre behov av 

serviceinsatser.   
 

“Jag anser att om man ska ha hemtjänst så ska man ha det till det man 
behöver och då är det framförallt städning. Jag tycker att det hör till” 

 
“Det är klart att kommunen har ett ansvar, absolut. Men det lilla vi har 
sett av den biten så haltar det ju lite grann” 

 

En ytterligare anledning till att biståndsbedömd hemtjänst framstår som ett mindre attraktivt 

alternativ är de begränsningar som riktlinjer vid tillämpningen av biståndsbedömning innebär. En 

intervjuperson resonerar kring risken att inom biståndsbedömd hemtjänst beviljas städning som 

inte omfattar hela hemmet. Hon uttrycker en rädsla för att tvingas flytta till en mindre bostad på 

grund av begränsningar vad gäller riktlinjer vid biståndshandläggning av serviceinsatser. 
 

“Risken är väl att de säger att ‘huset är för stort, ni måste ha mindre’ 
[...] det tycker jag är lite deprimerande om det ska vara så, att man inte 
själv får ordna så som man vill ha det” 
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Vidare ställer vissa intervjupersoner användandet av hushållsnära tjänster i relation till den 

offentliga äldreomsorgens organisation som enligt dem är haltande främst vad gäller det 

begränsade utrymmet för individens självbestämmande och möjlighet att påverka insatsernas 

omfattning, tid och innehåll samt vem som utför insatserna. Ett återkommande resonemang som 

förs är att hushållsnära tjänster med rutavdrag är ett logiskt alternativ på grund av att 

intervjupersonerna anser att biståndsbedömd hemtjänst helt enkelt inte håller måttet i dagsläget. 

 

“Det är människan som har möjlighet att välja och väljer man då RUT 
för att det är bättre då får äldreomsorgen komma ikapp” 

  

6.3.4. Analys; RUT - ett mer attraktivt alternativ än offentlig äldreomsorg? 
Resultatet visar att intervjupersonerna betraktar användandet av hushållsnära tjänster med 

rutavdrag som ett mer attraktivt alternativ i jämförelse med den biståndsbedömda hemtjänsten. 

Ruttjänsterna ses som ett mer attraktivt alternativ på grund av en mängd olika aspekter. 

Gemensamt för intervjupersonerna är dock att uppfattningar och föreställningar kring den 

offentligt finansierade äldreomsorgen styr på vilket sätt och varför äldre personer använder 

hushållsnära tjänster med rutavdrag. Sammanfattningsvis präglas intervjupersonernas 

resonemang av bristande tillit gentemot den offentligt finansierade äldreomsorgen i allmänhet 

och biståndsbedömt hemtjänst i synnerhet. 

Rationell handlingsteori utgår från att handlingar sker i syfte att optimera olika 

typer av utfall men att handlingarna endast kan utföras inom ramen för våra möjligheter och 

begränsningar. Inom rationell handlingsteori tas hänsyn till människors subjektiva föreställningar 

och uppfattningar vilket innebär att vad som kan förstås som rationellt i ett visst sammanhang 

utgår från individens personliga förutsättningar (Brodin-Danell 2007). I enlighet med detta agerar 

intervjupersonerna utifrån subjektiva föreställningar och förutsättningar inom ramen för vad som 

är rimligt men också möjligt. Intervjupersonernas föreställningar kring att biståndsbedömd 

hemtjänst endast är till för äldre personer med omfattande behov av hjälp begränsar deras 

individuella handlingsmöjligheter. Intervjupersonerna bedömer sig inte ha tillräckligt stora behov 

av hjälp för att kunna ta del av den biståndsbedömda hemtjänsten vilket således påverkar deras 

handlingar - biståndsbedömd hemtjänst upplevs inte vara ett rimligt eller ens möjligt alternativ.  

Intervjupersonernas resonemang kring begränsningar gällande biståndsbedömd 

hemtjänst stämmer överens med tidigare forskning som visar att biståndsbedömningen har blivit 
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striktare när det gäller serviceinsatser.  Detta har resulterat i att äldre personer och deras anhöriga 

i allt större utsträckning tillgodoser behov av hjälp på den privata marknaden, bland annat genom 

hushållsnära tjänster med rutavdrag. Forskningen visar vidare att det främst är äldre personer med 

goda ekonomiska och kognitiva resurser som tillgodoser sina behov av hjälp på den privata 

marknaden (Larsson & Szebehely 2006; Szebehely 2012). Rationell handlingsteori synliggör de 

sociala strukturer som sätter ramar för människors handlingar och agerande. Striktare riktlinjer 

vid biståndsbedömning om serviceinsatser kan ses som de strukturella ramar vilka delvis ligger 

till grund för intervjupersonernas föreställningar om vilka alternativ som anses vara möjliga och 

rimliga. 

Rationellt handlande grundar sig i antagandet att människor har förmågan att göra 

informerade val. Därför är tillgång till information en viktig förutsättning för att människor ska 

kunna agera rationellt. Beroende på hur olika handlingsalternativ presenteras väljer individen det 

mest tilltalande och subjektivt tillfredställande alternativet. Inom det breda perspektivet av 

rationell handlingsteori är människan begränsad till information, kunskap och föreställningar som 

han eller hon redan har, eller har möjlighet att införskaffa (Brodin-Danell 2007). Elster (1983) 

menar att mängden information som människan är beredd att samla in delvis är beroende av våra 

preferenser. Ju viktigare ett beslut anses vara desto mer information är vi beredda att införskaffa 

(Elster 1983). Intervjupersonernas uppfattning att ruttjänster är mer attraktiva än biståndsbedömd 

hemtjänst bottnar delvis i vilken information de har att tillgå. Intervjupersonernas tillgång till 

information påverkas av deras egna förkunskaper, hörsägen, anhörigas och bekantas erfarenheter 

samt medial rapportering. Sammantaget medför således intervjupersonernas tillgång till 

information kring både ruttjänster men också biståndsbedömd hemtjänst att de väljer det 

subjektivt mest tilltalande och tillfredställande alternativet – i det här fallet hushållsnära tjänster 

med rutavdrag. Intervjupersonerna innehar information kring biståndsbedömd hemtjänst vilken 

bland annat präglas av de begränsningar biståndsbedömd hemtjänst innebär. I likhet med detta 

visar Gavanas (2011) att de begränsningar biståndsbedömda serviceinsatser har gällande 

insatsernas tid, innehåll och utformning är en viktig orsak till varför äldre personer väljer 

hushållsnära tjänster med rutavdrag framför biståndsbedömd hemtjänst (Gavanas 2011). På 

liknande sätt beskriver Larsson och Szebehely (2006) hur den allt mer detaljstyrda och 

fragmenterade organiseringen av biståndsbedömd hemtjänst kan påverka hemtjänstpersonalens 

handlingsutrymme negativt och således den helhetsvision som tidigare funnits gällande 
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omsorgstagarens individuella önskemål och behov (Larsson & Szebehely 2006). Hushållsnära 

tjänster med rutavdrag kan i och med detta framstå som ett mer attraktivt alternativ än 

biståndsbedömd hemtjänst (Larsson & Szebehely 2006; Gavanas 2011). 

Rationella handlingar styrs inte enbart av egennytta och optimering utan även av 

normer, värderingar, tillit, rädsla och kärlek. Egennytta och optimering är således inte nödvändigt 

för att en människa ska uppfattas som rationell (Brodin-Danell 2007). Av resultatet framkommer 

att intervjupersonerna, genom att använda ruttjänster, strävar efter att undvika biståndsbedömd 

hemtjänst. Denna inställning baseras dels på intervjupersonernas negativa föreställningar om 

offentlig äldreomsorg och dels på uppfattningen om att biståndsbedömd hemtjänst inte syftar till 

att hjälpa personer med så pass små hjälpbehov som de själva har. Detta resonemang vittnar om 

intervjupersonernas värderingar angående vilka äldre som bör få ta del av offentliga resurser 

respektive vilka äldre som bör ta eget ansvar över sina liv och behov av hjälp. Vidare uttrycker 

intervjupersonerna en ovilja att bli biståndsbedömd. De hushållsnära tjänsterna innebär att 

intervjupersonerna kan undvika den myndighetsutövning som biståndsbedömningen innebär och 

trots detta få sina behov av hjälp i hemmet tillgodosedda. 

Ytterligare drivkrafter bakom rationella handlingar kan som ovan nämnts baseras på 

känslor som exempelvis rädsla. Utifrån rationell handlingsteori kan individers optimering och 

identifiering av det mest attraktiva utfallet grundas i en strävan att minimera negativa 

konsekvenser. Detta då de allra flesta handlingsalternativ är förbundna med olika typer av risker 

(Brodin-Danell 2007). Mot bakgrund av detta går det att resonera kring huruvida 

intervjupersonernas användande av ruttjänster kan ses som en optimerad lösning i syfte att 

undvika de risker som informanterna upplever att biståndsbedömd hemtjänst skulle kunna 

innebära. Främst grundar sig rädslan i uppfattningen att biståndsbedömd hemtjänst skulle 

begränsa inflytande och makt gällande insatsernas utformning och innehåll. Resultatet visar att 

intervjupersonerna fäster stor vikt vid vem som utför ruttjänsterna samt att det alltid är samma 

person som utför dem. Det framträder en rädsla kring hur personalkontinuitet skulle kunna vara 

bristande inom biståndsbedömd hemtjänst. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning 

som visar att äldre personer som har hjälp via biståndsbedömd hemtjänst upplever begränsad 

valfrihet gällande av vilka personer hemtjänstinsatserna utförs (Socialstyrelsen 2004). Detta kan i 

sin tur tyda på att hushållsnära tjänster framstår som ett mer attraktivt alternativ då den enskilda 

har större inflytande över de personer som utför tjänsterna.  
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6.4. RUT - självbestämmande och flexibilitet 

6.4.1. Tid som handelsvara 
Samtliga intervjupersoner beskriver hur själva användandet av hushållsnära tjänster till stor del 

innebär att det är faktisk tid och inte förutbestämda tjänster som köps. Även om informanterna 

har kommit överens med företaget om vilka typer av tjänster som ska utföras i hushållet så 

beskriver merparten av intervjupersonerna att de ändå kan bestämma innehållet av den tid som 

köps. En intervjuperson ställer detta i relation till vad tidsbegränsningar som biståndsbedömd 

hemtjänst kan innebära: 
 

“Jag har en gammal väninna som har hemtjänst. När hon har sagt att 
de ska göra så och så … då går dem. Så har inte jag det. Jag har köpt 
tid” 

 
“Jag har fått för mig på nåt sätt att företagen med rutavdrag är bättre. 
Ja, de andra sätter inte mycket tid direkt, det är liksom bara en bestämd 
tidsram att göra vissa jobb” 

 

Att betrakta sina ruttjänster som köpt tid uttrycks av flera informanter. Detta anses vara en 

väsentlig aspekt gällande användandet av hushållsnära tjänster. Flera intervjupersoner beskriver 

att de själva bestämmer hur tiden ska läggas upp när utförarna väl är i hemmet. Besöken av 

utförarna ses som en köpt summa av tid vilket i sin tur möjliggör flexibilitet och 

självbestämmande gällande insatsernas innehåll och utformning, förutsatt att de faller inom 

bestämmelserna för hushållsnära tjänster.  
 

“Sen hade jag tänkt när hon kommer i morgon om hon får tid över. 
Antingen får hon ta lite dörrar som är fläckiga eller också hjälpa mig 
med de översta hyllorna i skåpen för jag vill inte klättra. Men förra 
gången hon var här tog hon ut mattorna här nere och bonade” 

 

6.4.2. Självbestämmande med hushållsnära tjänster med rutavdrag 
Att själv få bestämma över tjänsterna som utförs är enligt informanterna en avgörande aspekt för 

att använda ruttjänster. Intervjupersonerna beskriver hur de själva kan bestämma vad som ska 

utföras förutsatt att det ingår inom ramen för vad som klassas som hushållsnära tjänster. 
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“Att jag fick bestämma vad jag ska ha gjort, det är det mest 
överskuggande […] I och med ruten så finns det en fördel och det är att 
jag själv beställer vad jag behöver, så för mig har det varit en lättnad 
utan dess like” 

 

En intervjuperson förklarar att självbestämmandet till stor del påverkas av det faktum att hon är 

kund och anlitar företaget som utför tjänsterna. Detta menar hon skapar ett gynnsamt 

förhandlingsläge vilket skapar goda möjligheter för att själv kunna bestämma vad som ska ingå i 

tjänsterna hon faktiskt betalar för. Om hennes utförare inte skulle göra det hon önskar få gjort i 

hushållet så finns ju alltid möjligheten att byta företag. 
 

“Jag bestämmer ju helt och hållet, det är ju jag som köper tjänsten […] 
om han inte skulle göra vad jag vill, då byter jag” 

 

Ett återkommande tema i samtliga intervjuer är att rutavdraget innebär en känsla av att själv 

kunna avgöra och bestämma vad de behöver hjälp med i hushållet. Detta uppges av flera 

intervjupersoner vara en avgörande faktor för att använda hushållsnära tjänster med rutavdrag. 

Självbestämmandet framhålls även när det gäller själva utförandet av tjänsterna, det vill säga 

vilka uppgifter som ska utföras och på vilket sätt. Intervjupersonerna resonerar även kring hur 

självbestämmandet resulterar i en känsla av egenmakt och frihet då de själva kan avgöra vad de 

har för behov av hjälp och vilka behov som sedermera kan uppstå. 
 

“Jag tror nog att det är en ganska viktig fråga att kunna bestämma själv 
och då är det väl kanske så att det är rutavdraget som är mest 
intressant” 

 
“Jag är ju inte dum i huvudet på något sätt för att jag råkar behöva 
ruten. Utan jag kan ju fortfarande prata och beställa vad jag behöver.” 

 

6.4.3. Flexibilitet med hushållsnära tjänster med rutavdrag 
Samtliga intervjupersoner uttrycker vikten av flexibilitet hos personalen som utför de 

hushållsnära tjänsterna. Informanterna beskriver vikten av att den person som utför tjänsterna är 

flexibel, lyhörd och tillmötesgående gällande vilka typer av ruttjänster som ska utföras. Samtliga 

intervjupersoner beskriver hur de själva kan komma med önskemål om tjänsternas omfattning 

och innehåll och upplever att det sällan är några problem. Utförarna gör som de säger. 
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“De är mycket lyhörda, vi sa hur vi ville ha det och så gjorde dem det. 
Mycket lyhörda för våra önskemål” 

 

Informanterna uttrycker att utförarna är flexibla gällande innehållet såväl som vilka dagar och 

vilken tid på dygnet som tjänsterna utförs. Detta upplevs som positivt eftersom 

intervjupersonerna själva inte blir lika knutna till en bestämd tid och dag. En intervjuperson 

förklarar hur den goda kontakten med hennes utförare skapar bra förutsättningar för flexibilitet 

från båda håll då de har telefonkontakt och helt enkelt kan komma överens om när det passar att 

tjänsterna utförs. 
 

“Vi har en stående tid men jag är flexibel på det sättet. Utan då ringer 
han bara och säger ‘kan vi flytta den eller nåt sånt där’ och jag flyttar 
också ibland, det är ingen fara” 

 

Samtliga intervjupersoner framhåller vikten av utförarnas flexibilitet gällande hushållssysslor 

som de inte vill eller kan utföra på egen hand. Det kan exempelvis handla om att lyfta tunga 

möbler för att komma åt att städa utrymmen som informanterna har svårt att nå. En annan aspekt 

som nämns av intervjupersonerna är hur flexibilitet skapar ett handlingsutrymme inom vilken det 

blir möjligt att anlita utföraren till tjänster som inte är direkt kopplade till hushållet. En 

intervjuperson beskriver att funderingar funnits kring att be sin utförare om hjälp med tjänster av 

mer omsorgskaraktär. 
 

“Flexibiliteten är viktigt […] När jag fick restriktioner om att jag inte 
får böja mig framåt tänka jag att jag kunde be henne klippa tånaglarna 
någon vecka” 

 

En informant beskriver hur hon kan be utföraren av sina hushållsnära tjänster att göra det mesta, 

även sådant som från början inte var överenskommet.  

 

”Hon kunde göra allt möjligt, andra saker också om man behövde. Hon 
berättade att hon hade duschat en dam, hon gjorde allt man bad henne 
att göra. Hon städade ugnen och kylskåpet, det gjorde hon” 
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6.4.4. Analys; RUT – självbestämmande och flexibilitet 
Av intervjuerna framgår att användandet av hushållsnära tjänster innebär en känsla av egenmakt 

och frihet då intervjupersonerna själva kan avgöra vad de behöver hjälp med i hushållet. De 

beskriver även hur de tillsammans med utföraren kan komma överens om tjänsternas tid och 

utformning samt när de ska utföras. Självbestämmande och flexibilitet anges som bakomliggande 

faktorer till och självklara inslag i användandet av hushållsnära tjänster då intervjupersonerna 

betraktar sig själva som resursstarka konsumenter. 

Inom rationell handlingsteori antas att människan strävar efter att uppnå önskvärda 

mål samt har både möjligheten och förmågan att definiera och rangordna sina preferenser för att 

därefter välja det mest optimala alternativet (Brodin-Danell 2007). Utifrån rationell 

handlingsteori kan självbestämmande och flexibilitet identifieras som önskvärda mål vilka 

intervjupersonerna genom sitt användande av ruttjänster önskar uppnå. 

För att uppnå och optimera önskat utfall krävs en förmåga att identifiera strategier 

för att lyckas med detta (Brodin-Danell 2007). Av resultatet framkommer resonemang där 

intervjupersonerna betonar betydelsen av ekonomiska men även kognitiva förutsättningar för att 

använda hushållsnära tjänster med rutavdrag och därmed erhålla flexibilitet och 

självbestämmande. Intervjupersonernas önskade utfall, det vill säga att de själva kan bestämma 

och ha inflytande över sysslor som utförs i hemmet, uppnås enligt dem själva genom att använda 

hushållsnära tjänster med rutavdrag. 

Brodin (2006) pekar på hur äldre personer betraktas som en resursstark 

konsumentgrupp i relation till en allt mer marknadsorienterad och konsumentprofilerad 

äldreomsorg. Bilden av den äldre resursstarka konsumenten bygger på en normativ föreställning 

om vilka äldre som har förutsättningar att tillgodose sina behov inom en allt mer 

marknadsanpassad äldreomsorg (SOU 2006:37). Informanternas beskrivningar av sig själva som 

kompetenta resursstarka konsumenter av tjänster stämmer väl överens med Brodins resonemang 

kring hur äldre personers tillgång till omsorg är avhängigt individens resurser och förutsättningar 

(a.a.). Informanterna beskriver hur deras handlingsutrymme och känsla av egenmakt påverkas av 

att de betraktar sig själva och agerar som resursstarka och kapabla kunder gentemot det företag 

och den personal som utför tjänsterna. Att anlita privata städföretag eller privata hemtjänstföretag 

för utförandet av de hushållsnära tjänsterna beskrivs av intervjupersonerna som fördelaktigt. 

Informanterna upplever att de får ett handlingsutrymme och ett gynnsamt förhandlingsläge på 

grund av konkurrensen mellan företag inom sektorn hushållsnära tjänster. Intervjupersonerna är 
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medvetna om den konkurrens som råder mellan företag som utför ruttjänster och kan därigenom 

ställa höga krav på utföraren. Att vända sig till den privata marknaden skapar således goda 

förutsättningar för intervjupersonerna att tillgodose behov av omsorg och service på sina egna 

villkor. 

Resultatet visar att intervjupersonerna är mycket nöjda med de hushållsnära 

tjänsterna på grund av att de har möjlighet att påverka och bestämma hur hjälpen utförs. Tidigare 

forskning visar att självbestämmande och inflytande är två viktiga principer inom äldreomsorgen 

vilka syftar till att öka äldre personers möjligheter att själva besluta över innehållet samt 

utförandet av sina service- och omsorgsinsatser (SOU 2006:37). Hur dessa begrepp omsätts i 

praktiken är däremot inte helt självklart. Inom marknadsinriktad äldreomsorg lyfts konkurrens 

och valfrihet fram som en förutsättning för de äldre att få möjlighet till självbestämmande och 

inflytande (Wikström 2005).  

Personalkontinuitet är en annan viktig faktor för möjlighet till inflytande vad gäller 

hjälp utförd i hemmet (Wikström 2005). I likhet med tidigare forskning uttrycker informanterna 

vikten av inflytande gällande tjänsternas utformning och tid. Personalkontinuiteten benämns 

även som kärnan till inflytande och flexibilitet. Tidsaspekten som tas upp i resultatet anses vara 

en betydande förutsättning för att själv få bestämma över vilka hushållstjänster som utföraren 

genomför. Avgörande aspekter som inflytande, flexibilitet och självbestämmande sätts av 

informanterna i relation till biståndsbedömd hemtjänst. Intervjupersonerna upplever att 

möjligheten till inflytande, flexibilitet och självbestämmande inom biståndsbedömd hemtjänst är 

begränsad eftersom de anser att biståndshandläggaren och således den biståndsbedömda 

hemtjänsten avgör äldre personers behov. Intervjupersonernas föreställningar om begräsningar 

inom biståndsbedömd hemtjänst stämmer överens med tidigare forskning som pekar på att äldre 

personer upplever begränsat inflytande gällande just innehållet i service- och omsorgsinsatserna 

samt hur och av vilka personer som utför dessa (Socialstyrelsen 2004). 

6.5. RUT - livskvalitet till en rimlig kostnad för de som har råd 

6.5.1. Hushållsnära tjänster underlättar och är ovärderligt i vardagen 
Intervjupersonernas beskrivningar av sitt användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag 

präglas av genomgående positiva erfarenheter och upplevelser. Intervjupersonerna kan inte ange 

vad som kan tänkas vara negativt med att använda ruttjänster. Vissa av intervjupersonerna menar 

att det enda negativa med rutavdraget skulle vara om det slutade existera. De positiva 
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erfarenheterna berör både själva utförandet, resultatet och effekterna av att använda hushållsnära 

tjänster. En återkommande beskrivning handlar om hur rutavdraget är ovärderligt då det bidrar 

till en fungerande vardag och ökar livskvaliteten. Detta eftersom intervjupersonerna får hjälp med 

sådant de själva inte klarar av eller av andra skäl inte vill utföra på egen hand. Vardagslivet ter 

sig därmed lättare och mer roligt då de hushållsnära tjänsterna medför att intervjupersonerna får 

tid och ork över till annat. 

 

“Ruttjänsterna underlättar vår vardag. Man blir lite gladare när man 
inte har det där oket på sig att vi måste dra igång” 

 
“Det ska vara enklare så att livet blir lättare för människor, då är det 
bra!” 

 

Av intervjuerna framkommer en inställning om att det är fullt accepterat att betala för att låta 

någon annan utföra sina hushållssysslor. Livskvalitet handlar enligt flera av intervjupersonerna 

om möjligheten att ha det rent och snyggt omkring sig.  
 

“Ruttjänsterna innebär en livskvalitet där jag kan få ha det någorlunda 
snyggt hemma. Där inte skiten växer i hörnen överallt” 

 

Precis som tidigare nämnts menar flera av intervjupersonerna att rutavdraget är en förutsättning 

för att de ska kunna leva ett så självständigt och fungerande liv som möjligt. I och med detta 

uttrycker vissa av informanterna en rädsla för att rutavdraget ska försvinna. En intervjuperson 

beskriver hur hon på grund av sin fysiska hälsa är helt beroende av de hushållsnära tjänsterna och 

känner en frustration över debatten som förs av meningsmotståndare till rutavdraget. 
 

“För mig är det här med RUT ovärderligt men det är ingen som förstår 
hur sjuk man faktiskt är. De förstår inte vad det handlar om, hur 
ovärderlig hjälpen är för alla som behöver den” 
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Ett återkommande tema i intervjuerna är den glädje och lättnad som ruttjänsterna medför. En 

intervjuperson beskriver känslan av att komma hem till ett nystädat hem med vetskapen att 

städuppgifterna hade varit problematiska att utföra på egen hand. 
 

“Det är en fröjd att komma hem när hon har städat […] att veta att jag 
inte själv klarar av att göra det men ändå få uppleva att komma hem till 
detta, alltså jag går bara runt och njuter hemma då” 

 

Intervjupersonernas redogörelser för hur de hushållsnära tjänsterna fungerar i praktiken kretsar 

främst kring företagen, personalen och deras kapacitet. Företagen upplevs vara pålitliga, 

personalen är kompetent och hushållssysslorna utförs på ett professionellt sätt. En intervjuperson 

uttrycker följande kring den person som utför hennes ruttjänster; 

 

“Vi hade aldrig varit med om någon som kunde städa som hon. Helt 
makalöst. Jag har aldrig någonsin sett så rena fönster som där XX har 
gått fram” 

 

Intervjupersonerna beskriver hur tillgången till ruttjänster präglas av smidighet och 

lättillgänglighet. Genom skattereduktion för hushållsnära tjänster och ett stort utbud av utförare 

blir hushållstjänsterna lättillgängliga. 
 

“Det är avdraget. I och med avdraget har antalet företag ökat också 
[...] Tjänsterna är lättillgängliga. Man bara ringer så får man ju 
service” 

 

6.5.2. Priset - en avgörande faktor ... 
Av intervjuerna framkommer en återkommande positiv inställning till kostnaderna för 

hushållsnära tjänster med rutavdrag. Intervjupersonerna pekar på att skattereduktionen gör stor 

skillnad då det ursprungliga priset för tjänsterna halveras. 
 

“Det är inte mycket att säga om priset. Med rutavdrag är det absolut 
inte något att säga om det [...] för det är ju liksom halva kostnaden, det 
är stor skillnad” 
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För samtliga intervjupersonerna är priset en avgörande faktor för att använda hushållsnära 

tjänster med rutavdrag. Genom att rutavdraget halverar kostnaden för ruttjänsterna kan 

intervjupersonerna kosta på sig att köpa tjänster i större omfattning till skillnad från om 

möjligheten med rutavdraget inte hade funnits. 
 

“Som individ är det faktiskt kostnaderna som påverkar […] Jag skulle 
inte ha råd att ha städningen i den omfattningen, för nu kan jag kosta 
på mig att ha den städningen som jag hade när jag själv städade” 

 

Flera av intervjupersonerna ställer kostnaderna för hushållsnära tjänster i relation till den 

biståndsbedömda hemtjänstens avgifter. Intervjupersonerna upplever att skillnaden i pris mellan 

biståndsbedömd hemtjänst och ruttjänster inte är särskild påtaglig. 

 

“Om du inte är så himla dålig och inte behöver så mycket hemtjänst, då 
är priset faktiskt inte så stor skillnad” 

 

En del intervjupersoner resonerar kring att skattereduktionen för hushållsnära tjänster möjliggör 

att allt fler äldre personer får råd att köpa tjänsterna och därmed kan tillgodose sig den hjälp de 

behöver. De argumenterar att om skattereduktionen inte hade funnits skulle fler äldre personer stå 

utan hjälp. 
 

“Det blir fler äldre och alla har inte råd att betala fullt pris och om 
man behöver hjälpen så är det en stor förmån att kunna använda sig av 
rutavdraget och få den hjälp man behöver” 

 

6.5.3. … men ekonomiska förutsättningar krävs 
Av intervjuerna framkommer resonemang kring äldre personers ekonomiska förutsättningar i 

allmänhet och sina egna ekonomiska förutsättningar i synnerhet, det vill säga ekonomiska 

förutsättningar att kunna nyttja rutavdraget. En intervjuperson menar att hennes ekonomi medför 

att hon kan be andra utföra sådant som hon själv anser vara påfrestande och därmed öka sin 

livskvalitet. 
 

“Jag känner att jag har råd att be andra göra, och betala för det som 
jag tycker är jobbigt. Och på det sättet tror jag att jag kommer leva 
ett friskare liv längre” 
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Att ha ekonomiska förutsättningar att kunna nyttja rutavdraget innebär enligt en intervjuperson 

att hon kan känna sig relativt lugn och trygg inför sin ålderdom och den dag hon skulle behöva 

söka sig till den offentliga äldreomsorgen. Att enbart vara förlitad på biståndsbedömd hemtjänst 

upplevs däremot inte lika betryggande.   
 

“Vi har det hyfsat ekonomiskt ställt så vi har möjlighet att köpa oss 
tjänster. Skulle man bara vara förlitad till kommunen så skulle det 
kanske vara lite oroligare tror jag” 

 

6.5.4. Analys; RUT – livskvalitet till en rimlig kostnad för de som har råd 
Resultatet visar hur intervjupersonernas beskrivningar av sitt användande av hushållsnära tjänster 

med rutavdrag genomsyras av positiva erfarenheter och upplevelser. Ruttjänsterna anses vara 

ovärderliga, de ökar livskvaliteten och bidrar till en fungerande vardag. Likaså beskrivs det 

skattesubventionerade priset för tjänsterna i positiva termer. 

Utifrån rationell handlingsteori kan sociala och samhälleliga fenomen förstås utifrån 

individers handlande (Brodin-Danell 2007). Äldre personers användande av ruttjänster är att 

betrakta som individuella rationella handlingar utifrån vilka det blir möjligt att belysa ett 

samhälleligt fenomen, i detta fall att äldre personer i allt större utsträckning tillgodoser sina 

behov av hjälp på den privata marknaden. Resultatet visar att intervjupersonerna är nöjda med 

sina ruttjänster och att tjänsterna fungerar på ett tillfredställande sätt. Intervjupersonernas 

enskilda handlingar och de individuella fördelar dessa frambringar kan enligt rationell 

handlingsteori skapa oavsiktliga konsekvenser på kollektiv och samhällelig nivå utan att detta 

ingick i individens explicita mål (Brodin-Danell 2007). Mot bakgrund av detta visar forskning att 

äldre personers användande av ruttjänster och möjligheten att köpa tilläggstjänster av privata 

hemtjänstutförare kan påverka såväl kvaliteten som äldre personers tillgång till den 

biståndsbedömda hemtjänsten. Möjligheten för äldre personer att använda hushållsnära tjänster 

med rutavdrag resulterar i att äldre resurssvaga personer riskerar att hamna utanför den 

marknadsorienterade äldreomsorgen (Szebehely 2011; Szebehely 2012) Äldre resurssvaga 

personer hänvisas istället till att tillgodose sina behov inom den krympande offentligt 

finansierade äldreomsorgen vilket enligt Brodin (2006) kommer leda till reproducering av 

ojämlik i tillgång till äldreomsorg (SOU 2006:37). 
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I linje med rationell handlingsteori sker mänskligt handlande och agerande inom 

ramen för individuella men också samhälleliga möjligheter och begränsningar (Brodin-Danell 

2007). Av resultatet framkommer att skattereduktionen, det vill säga halveringen av det 

ursprungliga priset, för ruttjänsterna möjliggör och påverkar valet att använda tjänsterna. 

Intervjupersonerna upplever ingen betydande skillnad i pris genom att använda hushållsnära 

tjänster med rutavdrag i stället för biståndsbedömd hemtjänst, detta eftersom de använder 

tjänsterna i relativt liten omfattning. I likhet med detta visar tidigare forskning att det i många 

kommuner i Sverige är billigare för äldre personer med hög inkomst och små hjälpbehov att köpa 

hushållsnära tjänster med rutavdrag än att få hjälp genom biståndsbedömd hemtjänst (Gavanas 

2011; Szebehely 2012). Enligt intervjupersonerna kompenseras eventuell prisskillnad genom att 

de hushållsnära tjänsterna medför en rad subjektivt positiva utfall. Dessa positiva utfall uttrycker 

intervjupersonerna i bland annat termer av självbestämmande, flexibilitet, makt och inflytande. 

Intervjupersonerna poängterar dock att det krävs ekonomiska förutsättningar för att använda 

hushållsnära tjänster med rutavdrag. Intervjupersonerna menar att skattereduktionen medför att 

de kan köpa ruttjänster i större omfattning än om reduktionen inte hade funnits. Äldre personers 

olika ekonomiska förutsättningar innebär således både möjligheter och begränsningar vad gäller 

tillgång till samt förmågan att kunna använda ruttjänster. En god ekonomi skapar möjligheten att 

använda ruttjänster medan en svag ekonomi begränsar tillgången.  
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7. Diskussion 
7.1. Metoddiskussion 
  

Den valda kvalitativa metoden har varit användbar för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Genom metoden har denna studie erhållit nyanserade beskrivningar av äldre 

personers erfarenheter av samt resonemang kring sitt användande av hushållsnära tjänster med 

rutavdrag. Mot bakgrund av undersökningens urvalsförfarande kan resultatet ha påverkats 

eftersom intervjupersonerna har gjort ett aktivt val att konsumera och använda ruttjänster. Detta 

kan i sin tur inneburit att intervjupersonernas beskrivningar av sitt användande av hushållsnära 

tjänster präglas av positiva erfarenheter och upplevelser vilket sedermera har påverkat resultatet i 

samma riktning. Urvalet har vidare präglats av intervjupersoner som varit intresserade och insatta 

i ämnet hushållsnära tjänster med rutavdrag. Detta kan ha bidragit till att intervjupersonerna har 

gett uttömmande och reflekterande svar som i sin tur kan ha möjliggjort ett djup i både resultat- 

och analysdel.  

Resultatet kan ha kommit att påverkas i en viss riktning mot bakgrund av att teori 

valdes genom induktiv strategi. Fördelarna med detta kan ha lett till att intervjuerna genomfördes 

utan förutbestämda hypoteser vilket har lett till att intervjupersonernas egna beskrivningar och 

begrepp har fått stå i fokus. Däremot kan induktiv strategi innebära en rad nackdelar för 

resultatet. En nackdel är att då rationell handlingsteori hade valts som analysverktyg väcktes ett 

antal frågor som inte var möjliga att besvara eftersom materialet redan samlats in. Detta kan ha 

gjort att relevanta områden som teorin belyser inte täcktes in under intervjuerna. Eftersom 

forskningsområdet ännu befinner sig i sin linda var det svårt att finna studier vilka kunde ge en 

fingervisning om användbara teorier. Val av teori kan trots detta betraktas som applicerbar i 

analysen av äldre personers erfarenheter av och resonemang kring sitt användande av ruttjänster.  

En ytterligare reflektion kring metodens påverkan på studiens resultat är att en del 

intervjufrågor syftade till att låta intervjupersonerna spekulera kring och ställa sitt användande av 

ruttjänsterna i relation till biståndsbedömd hemtjänst. Trots att uppsatsens övergripande syfte inte 

berör biståndsbedömd hemtjänst ansågs det nödvändigt att ställa äldre personers användande av 

hushållsnära tjänster med rutavdrag i ett vidare sammanhang. Ett sammanhang som kan belysa 

huruvida äldre personers användande av hushållsnära tjänster kan präglas och påverkas av den 

offentliga äldreomsorgens åtstramningar. Viktigt att poängtera är att undersökningen 
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genomfördes i Nacka kommun, en kommun tillhörande Stockholms län. Det går att resonera 

kring huruvida äldre personers användande av ruttjänster är att betrakta som ett storstadsfenomen 

eller till och med ett Stockholmsfenomen. Det går därmed inte med hjälp av denna studies 

resultat att göra avkall på att äldre personers beskrivningar av användandet av hushållsnära 

tjänster gäller i övriga delar av landet. 

Genom att använda kvantitativ metod hade ett större fokus kunnat läggas på äldre 

personers användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag ur bland annat ett köns- och 

klassperspektiv. Genom enkäter hade undersökningen nått ut till fler personer vilket hade 

möjliggjort jämförande analyser vad gäller äldre personers användande av ruttjänster i relation till 

exempelvis inkomst, utbildningsnivå och/ eller kön.  

7.2. Resultatdiskussion 
	  
Syftet med denna studie var att undersöka äldre personers erfarenheter av samt resonemang kring 

sitt användande av hushållsnära tjänster med rutavdrag. 

Resultatet belyser hur äldre personer använder hushållsnära tjänster, bakomliggande 

faktorer till deras användande samt erfarenheter av att använda tjänsterna. De personer som 

ingick i studien hade förhållandevis små hjälpbehov och använder ruttjänster kontinuerligt i 

vardagen, i relativt liten utsträckning och främst till hushållssysslor. Intervjupersonerna hade 

genomgående positiva erfarenheter och upplevelser av att använda ruttjänster. Inflytande och 

självbestämmande framhölls som särskilt positivt och angavs som motiv till att använda 

ruttjänster. De gav även uttryck för en bristande tillit till offentligt finansierad äldreomsorg. 

Hushållsnära tjänster med rutavdrag framstod som ett mer attraktivt alternativ än biståndsbedömd 

hemtjänst. 

Det går dock att skönja en kluvenhet vad gäller äldre personers inställning till sitt 

användande av ruttjänster. Fysiska behov lyfts fram som avgörande i valet att använda tjänsterna 

samtidigt som de äldre personerna inte anser sig ha så pass omfattande behov att de skulle 

beviljas biståndsbedömd hemtjänst. Andra bakomliggande faktorer som bekvämlighet och ovilja 

att utföra hushållssysslor upplevs inte som tillräckliga skäl för att använda ruttjänster.  Debatten 

kring hushållsnära tjänster har kommit att präglas av argument som berör känsliga frågor som 

exempelvis klass och jämställdhet (SVT 29 feb 2012). Traditionellt sett har det nog varit vanligt 

med en föreställning om att äldre personer inte vill ”ligga till last” utan själva stå för sina egna 
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hushållssysslor. Kanske håller det på att ske ett paradigmskifte vad gäller att ”ta vara på sin egen 

skit”? Det går att spekulera kring huruvida rutavdraget har bidragit till att det har blivit mer 

accepterat att låta någon annan utföra sina egna hushållssysslor. 

Genom rutavdraget ges äldre personer möjlighet att köpa sig självbestämmande och 

flexibilitet över tjänster som utförs i hemmet. Tidigare forskning visar att äldre personer med 

biståndsbedömd hemtjänst själva vill avgöra och ha inflytande över innehållet och omfattningen 

av den hjälp de tar emot samtidigt som de ser brister i möjlighet till inflytande (Wikström 2005). 

Tidigare forskning har också visat att marknadslösningar inom äldreomsorgen, som hushållsnära 

tjänster med rutavdrag, kan bidra till en skiktad äldreomsorg (Szebehely 2011; Kröger & 

Leinonen 2012). I en skiktad äldreomsorg ges äldre personer med ekonomiska resurser 

möjligheten att genom rutavdraget köpa sig självbestämmande och flexibilitet medan övriga 

hänvisas till den biståndsbedömda hemtjänsten vilken enligt forskningen präglas av brister 

avseende inflytande över service- och omsorgsinsatser. 

Oviljan till att bli biståndsbedömd är en av flera avgörande aspekter till att studiens 

intervjupersoner vänder sig till den privata marknaden där den enskilde själv får avgöra sina 

behov av hjälp i hemmet.  Intervjupersonerna ger uttryck för att de själva vill bestämma, avgöra 

och ha makt över sina egna behov. Att köpa ruttjänster innebär att det är faktisk tid som köps och 

inte förutbestämda insatser. Genom att betrakta ruttjänsterna som tid möjliggörs ett 

handlingsutrymme där äldre personer har fullt inflytande över de tjänster som de köper. 

Inflytande och självbestämmande lyfts fram som viktiga principer inom den offentliga 

äldreomsorgen. Hur dessa principer omsätts i praktiken är dock inte lagstadgat och forskning 

visar att det finns stora brister vad gäller äldre personers möjlighet till inflytande över sina 

biståndsbedömda insatser (Wikström 2005). Mot bakgrund av detta visar resultatet att äldre 

personer, genom att köpa ”tid”, realiserar principerna om självbestämmande och inflytande. 

Något som de inte anser att den offentliga äldreomsorgen kan leva upp till. Nacka kommuns 

projekt om förenklad biståndsbedömning syftar till att underlätta för individer att ansöka om 

serviceinsatser, erbjudas ökat inflytande över insatserna samt skapa en lättillgänglig och trygg 

biståndsbedömning. Nacka kommun kan mot bakgrund av ovanstående resonemang sägas 

utveckla formerna för biståndsbedömning så att de bättre stämmer överens med äldre personers 

önskemål och behov.  

  



	  

	  60 

Resultatet visar att intervjupersonerna betraktar sig själva som kompetenta och 

resursstarka konsumenter med förmågan att göra informerade och rationella val. När det gäller 

äldre resursstarka personer med små hjälpbehov framstår ruttjänster som ett möjligt och rimligt 

val. Forskning visar hur utvecklingen mot en mer marknadsinriktad och konsumentprofilerad 

äldreomsorg innebär att äldre personer förutsätts ha förmågan att göra informerade val mellan 

olika omsorgsalternativ (SOU 2006:37). Å andra sidan visar ytterligare forskning att en 

betydande andel personer 77 år och äldre inte har kognitiva förutsättningar för att ta till sig 

information och därmed saknar förmågan att kunna agera som resursstarka rationella 

omsorgskonsumenter (Meinow, Parker & Thorslund 2011). Dessa skilda förutsättningar att agera 

inom en allt mer marknadsanpassad äldreomsorg riskerar i sin tur att leda till en ojämlik tillgång 

till äldreomsorg mellan äldre personer. 

Szebehely (2010) menar att debatten kring hushållsnära tjänster präglas av “att en 

mindre grupp mycket resursstarka personer är oroliga för sin ålderdom och förordar mer privat 

finansiering för att säkra den egna tillgången till äldreomsorg” (Szebehely 2010:6; 80). Trots 

bristande tillit till den offentliga äldreomsorgens organisation och kvalitet är inte 

intervjupersonerna oroliga över hur deras vård- och omsorgsbehov ska tillgodoses när behoven 

väl ökar. De är medvetna om att deras ekonomiska förutsättningar skapar möjligheten att köpa sig 

en kvalitetsmässig god omsorg på sina egna villkor, exempelvis i form av tilläggstjänster i 

kombination med biståndsbedömd hemtjänst. En ålderdom enbart förlitad till offentligt 

finansierad äldreomsorg när omfattande behov av service och omsorg uppstår upplevs däremot 

som ett otryggt och otillfredsställande alternativ. Mot bakgrund av att ingen av 

intervjupersonerna har varit aktuella inom offentlig äldreomsorg är det intressant att reflektera 

kring hur bland annat medial rapportering och hörsägen påverkar äldre personers uppfattning om 

exempelvis biståndsbedömd hemtjänst trots att personliga erfarenheter av detta saknas.  

Möjligheten att köpa ruttjänster som ett komplement till biståndsbedömd hemtjänst 

innebär att äldre personer med ekonomiska resurser får ökat handlingsutrymme och mer makt när 

det gäller innehållet, utformningen och omfattningen av sin äldreomsorg samt förutsättningar för 

att ställa krav på och bevaka verksamhetens kvalitet. Szebehely (2011) menar att det finns en risk 

för att den offentligt finansierade äldreomsorgen urholkas om den domineras av mindre 

resursstarka grupper som inte har förutsättningar för att ställa krav på samt bevaka verksamhetens 

kvalitet (Szebehely 2011). Här finns en uppenbar risk att resurssvaga äldre personer som inte har 
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möjligheten att tillgodose sina behov inom den privata marknaden hänvisas till en 

kvalitetsmässigt sämre offentlig äldreomsorg med begränsat utrymme för inflytande. 

Den allt mer marknadsorienterade äldreomsorgen, där ökad privat finansiering 

förordas, går stick i stäv med äldreomsorgens jämlikhetsambition där omsorgen ska “vara 

tillgänglig efter behov och inte efter köpkraft” (prop.1997/98:113; 1). Enligt Szebehely (2011) 

förstärker rutavdraget effekten av att äldre personer med god ekonomi och mindre behov av hjälp 

väljer att vända sig till den privata marknaden (Szebehely 2011). Detta i sin tur kan sägas 

generera i en ojämlik tillgång till äldreomsorg mellan äldre personer avhängigt deras ekonomiska 

resurser. 

Finansdepartementets långtidsutredning slår fast att ”ett ökat inslag av privat 

finansiering är nödvändigt för att på sikt möta en ökande efterfrågan på välfärdstjänster” (SOU 

2008:105; 207). Larsson och Szebehely (2006) menar att flera kommuner använder höjda avgifter 

för att styra bort efterfrågan på vissa av den offentliga äldreomsorgens insatser vilket i sin tur kan 

bidra till att äldre personer helt eller delvis avstår från service och omsorg (Larsson & Szebehely 

2006). Detta kan ses som ett tecken på att vissa kommuner styr över serviceinsatser till ruttjänster 

via höjda avgifter. Äldre personer med knappa ekonomiska förutsättningar riskerar därmed att stå 

utanför den offentliga och privata äldreomsorgen och får istället förlita sig på anhöriga eller 

riskerar att inte få sina behov tillgodosedda. Denna utveckling tyder på att äldreomsorgen inte 

kan leva upp till jämlikhetsambitionen om tillgången till god service och omsorg fortsätter att 

styras efter plånbok och inte efter behov. 

  
“Några visionära tankar och idéer om hur Rut-branschen kan ha 
utvecklats om 5 år: […] Rut har konkurrerat ut hemtjänsten” (IT-
företaget About Time 2012) 

  

Ovanstående citat kan i ljuset av denna studie betraktas som ett tänkbart scenario, åtminstone när 

det gäller serviceinsatser. Några intervjupersoner uttrycker att den offentligt finansierade 

äldreomsorgen måste utvecklas och bli ett mer attraktivt alternativ för att de skulle kunna tänka 

sig att ta del av den. På samma sätt argumenterar Szebehely (2011) att det “måste finnas en 

välutbyggd offentlig äldreomsorg som är attraktiv även för mer resursstarka grupper i samhället” 

(SVT 18 november 2011). Kombinationen av att möjligheten med rutavdrag finns, höjda avgifter 

inom biståndsbedömd hemtjänst samt bristande tillit gentemot biståndsbedömd hemtjänst utgör 

incitament för äldre resursstarka personer med mindre omfattande behov att vända den offentliga 
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äldreomsorgen ryggen och välja hushållsnära tjänster med rutavdrag. I ett läge där kommunernas 

resurser är ansträngda är det många som välkomnar att äldre personer betalar mer ur egen ficka 

för att tillgodose sina behov av hjälp. Ytterst är det en politisk fråga – men det är viktigt att vara 

medveten om att privata lösningar inom äldreomsorgen, som ruttjänster, kan bidra till en allt mer 

klasskiktad äldreomsorg. 

7.3. Förslag på fortsatt forskning 
	  
Mot bakgrund av att forskningsämnet ännu befinner sig i sin linda kan en mängd förslag på 

fortsatt forskning identifieras. Denna studie har på ett marginellt sätt berört tilläggstjänster varför 

äldre personers användande av tilläggstjänster i kombination med biståndsbedömd hemtjänst kan 

vara ett relevant framtida forskningsområde. Två andra förslag till framtida forskning handlar om 

att undersöka äldre personer som använder hushållsnära tjänster med rutavdrag i syfte att 

tillgodose omsorgsbehov eller studera anhöriga som köper hushållsnära tjänster till sina äldre 

föräldrar.  
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9. Bilagor 
	  

9.1. Bilaga - Intervjuguide 
 
Intervjuguide  
 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka äldre personers erfarenheter och upplevelser 

av användandet av hushållsnära tjänster med rutavdrag.  

 

1. Inledande frågor 

1.1 Hur länge har du använt hushållsnära tjänster med hjälp av RUT-avdrag? 

1.2 Får du hjälp av någon annan (närstående/ anhörig/ kommunal hemtjänst)? 

- Endast hushållsnära tjänster? 

- Istället för kommunal hemtjänst? 

- Hushållsnära tjänster som komplement till kommunal hemtjänst? 

 

2. Hur använder äldre personer hushållsnära tjänster med rutavdrag? 

 

2.1 Kan du beskriva hur du använder hushållsnära tjänster? 

-   Vad får du hjälp med? 

- Hur ofta? 

- Av vem?  

- Vad gör de när de kommer hit? 

2.2 Får du hjälp av någon annan? 

2.3 Har du tidigare haft kommunal hemtjänst? 

- Varför/ Varför inte? 

2.4 Har du funderat på kommunal hemtjänst? 

- Varför/ Varför inte? 

2.5 Anser du att du får hjälp med det du behöver? 

2.6 Hur skulle du resonera vid ökade behov av service eller omsorg? 
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3. Vilka är de bakomliggande faktorer till äldre personers användande av hushållsnära 

tjänster med rutavdrag? 

 

3.1 Kan du berätta om hur du först kom i kontakt hushållsnära tjänster? 

3.2 Vad gjorde att du valde att använda hushållsnära tjänster med RUT-avdrag? 

- Vilka aspekter var mest avgörande för att välja hushållsnära tjänster med RUT-

avdrag? (pris, kvalitet, flexibilitet, självbestämmande osv.) 

 

3.3 Vad fick dig att välja det företag som utför dina hushållsnära tjänster? 

- Var det någon som rekommenderade företaget? 

- Flera alternativ? 

3.4.Hur ser du på kostnaderna för de hushållsnära tjänsterna? 

 

4. Vilka erfarenheter har äldre personer av att använda hushållsnära tjänster med 

rutavdrag? 

 

4.1 Kan du berätta om hur dina hushållsnära tjänster fungerar? 

- nöjd/missnöjd? Med vad?  

- fungerar/ inte fungerar? 

4.2 Kan du beskriva vad du själva kan bestämma när det kommer till hushållsnära tjänsterna? 

- Hur går det till? 

4.3 Vilka fördelar ser du med att använda hushållsnära tjänster med RUT-avdrag? 

4.4 Vilka nackdelar ser du med att använda hushållsnära tjänster med RUT-avdrag? 

4.5 Vad betyder de hushållsnära tjänsterna för ditt dagliga liv? 

4.6 Skulle du rekommendera hushållsnära tjänster till andra äldre personer? 

 

5. Övrigt 

5.1 (Äldre personer är den grupp som använder hushållsnära tjänster med RUT-avdrag i störst 

utsträckning) Vad tror du detta beror på? 

5.2 Har du något att tillägga, något som du tycker vi har glömt att fråga? 
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9.2. Bilaga – Informationsbrev 
	  
Vi	   är	   två	   studenter	   från	   Socialhögskolan,	   Stockholms	   universitet.	   Under	   denna	   höst	  
genomgår	   vi	   momentet	   med	   uppsatsskrivande,	   C-‐nivå.	   Arbetet	   med	   uppsatsen	   görs	   i	  
samarbete	  med	  Stiftelsen	  Stockholms	   läns	  Äldrecentrum	  där	  vår	  handledare	  Pär	  Schön	  är	  
forskare	  och	  utredare	  vid	  enheten.	  	  
	  
Uppsatsen	   syfte	   är	   att	   undersöka	   äldre	   personers	   erfarenheter	   av	   användande	   av	  
hushållsnära	  tjänster	  med	  rutavdrag.	  Undersökningen	  tar	  fasta	  på	  just	  dina	  erfarenheter	  av	  
ruttjänster.	  	  
	  
Undersökningen	  bygger	  på	   samtalsintervjuer.	  Deltagande	  är	   frivilligt	  och	  du	  kan	  när	   som	  
helst	   avbryta	   din	   medverkan	   utan	   motivering.	   Om	   du	   ger	   ditt	   godkännande	   kommer	   vi	  
spela	   in	  samtalet	  med	   inspelningsapparat,	  detta	  gör	  vi	   för	  att	  vi	   i	  efterhand	  ska	  kunna	  gå	  
tillbaka	   och	   kontrollera	   att	   vi	   har	   uppfattat	   dig	   rätt.	   Intervjun	   kommer	   ta	   mellan	   30-‐45	  
minuter.	  	  
	  
Uppgifter	   om	   dig	   kommer	   att	   behandlas	   konfidentiellt	   och	   fingerade	   namn	   kommer	  
användas.	   Vi	   kommer	   inte	   heller	   nämna	  några	  uppgifter	   som	  kan	  härledas	   till	   dig.	   Privat	  
information	   som	   skulle	   kunna	   röja	   ditt	   deltagande	   kommer	   därför	   inte	   avslöjas.	   Dina	  
uppgifter	  kommer	  att	  behandlas	  som	  anonyma	  och	  endast	  vi	  som	  utför	  studien	  kommer	  ha	  
tillgång	   till	  materialet.	   Direkt	   efter	   intervjun	   renskriver	   vi	   samtalet	   och	   därefter	   förstörs	  
inspelningen.	   Samtalsutskrifterna	   sparas	   endast	   under	   skrivandets	   gång,	   efter	   att	  
uppsatsen	  är	  klar	  och	  inlämnad	  förstörs	  skrifterna.	  Detta	  sker	  senast	  den	  14	  januari	  2013.	  
Då	  samtalsintervjuerna	  är	  nedtecknade	  har	  du	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  ditt	  eget	  samtal	  för	  att	  
själv	  läsa	  och	  eventuellt	  korrigera	  felaktigheter.	  	  
	  
Om	  du	  har	  frågor	  eller	  av	  andra	  skäl	  vill	  kontakta	  oss,	  når	  du	  oss	  på:	  	  
	  
Rebecka	  Falk,	  0737-‐XXXXXX	  
rebeckajfalk@gmail.com	  
	  
Erica	  Risberg,	  076-‐XXXXXXX	  
ericarisberg@gmail.com	  
	  
Vänligen/	  Rebecka	  och	  Erica	  
	  


