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Abstract 
Gaining or obtaining legitimacy is more and more important to all types of organizations. In the                

aspiration for an organization to achieve legitimacy, it is crucial to take the surrounding              

environment into account. The surrounding environment can for example include governing           

authorities or the general citizen. By using the “right” communication efforts, an organization             

can more or less maintain its legitimacy in the eyes of the public.  

 

Our study uses neo-institutional theory and its key concepts of legitimacy, isomorphism,            

rationalized myths and so on, to examine and analyze how private companies in Sweden who are                

operating in the arena for assistance care are affected by the Swedish government’s investigation              

of the Swedish law that regulates assistance care. The primary study perspective is how these               

companies act in their communication to assert its existence based on theoretical concepts within              

neo-institutional theory. 

 

The result of this thesis has concluded that the different assistance care companies communicate              

about this governmental investigation. However, one of the companies (Frösunda) did not            

communicate about the investigation very much compared to the other two companies (Särnmark             

and Humana). Särnmark and Humana usually used their communication to criticize or influence             

politicians to prevent the negative consequences of the investigation. The study connected the             

material to important concepts of neo-institutional theory and the result confirmed that most of              

the communication was used to gain or maintain legitimacy. Also most of the communication              

contains signs of isomorphism and rationalized myths.  

 
Keywords: neo-institutional theory, legitimacy, isomorphism, rationalized myths, the LSS         

investigation 
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1. Inledning 

Sedan det tidiga 1990-talet har lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)              

funnits i Sverige (Lag 1993:387). 2016 beslutade Sveriges regering att starta en utredning av              

LSS-lagen med syfte att “skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen            

personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS.“ (Regeringen, 2016).  

 

Många som idag är beroende av assistans enligt LSS-lagen har blivit mycket upprörda över              

regeringens LSS-utredning som uttryckt en avsikt att minska antalet assistanstimmar i syfte att             

dra ner på kostnaderna för assistans (Bolling, 2016). Svenska medier har sedan utredningens             

början fyllts av olycksaliga berättelser om personer som har fått sin assistans indragen och inte               

kan leva det liv de har rätt till enligt LSS på grund av dessa inskränkningar. 

 

Inledningsvis i denna uppsats ges bakgrund och relevant kännedom om vad lagen om stöd och               

service till vissa funktionshindrade (LSS) innebär, hur den uppkommit och en inblick i vilka som               

är berättigade till stöd och service enligt lagen framförs. En bild av nuläget gällande den               

utredning som denna studie undersöker läggs fram. Det framhålls även kortfattade introduktioner            

till de teoretiska begrepp som uppsatsen bygger på för att sedan avsluta kapitlet med en               

redogörelse av uppsatsens syfte och frågeställningar.  

1.1. Bakgrund  

Sedan LSS-lagens inträde har det bedrivits vårdverksamhet enligt LSS både inom kommunal och             

privat sfär. Genom åren har antalet privata assistansbolag på marknaden ökat och dessa har allt               

mer konkurrerat med den kommunala servicen. Här följer en mer genomgående förklaring om             

hur assistansersättningen är uppbyggd i Sverige, hur Försäkringskassan tolkar LSS, inblickar i            

debatten kring LSS och ett kort teoretiskt avstamp.  
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1.1.2. Hur fungerar assistansersättningen i Sverige? 

För att bli beviljad assistansersättning i Sverige behöver en person ingå i en av de tre                

personkretsarna som definieras i LSS utifrån vilka behov personen har. Personkrets 1 tillhör de              

som har autism eller liknande autismspektrumtillstånd. Personkrets 2 tillhör “....personer som fått            

en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen           

ålder på grund av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.” (Försäkringskassan 2019a). Den sista,              

personkrets 3, innefattar de som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.          

Funktionsnedsättningarna ska inte bero på normalt åldrande. Personer i personkrets 3 behöver            

hjälp med exempelvis förflyttning, påklädning och kommunikation (Försäkringskassan 2019a).         

Utöver att tillhöra en av personkretsarna i LSS, behöver personen ha behov av personlig              

assistans i mer än 20 timmar i veckan och behöva stöd med minst sex stycken behov som                 

benämns inom LSS-lagen. Dessa behov omfattar bland annat sondmatning och personlig hygien.            

Om personen har behov av mindre än 20 timmar i veckan, är det kommunen som ska tillgodose                 

stödinsatser (Försäkringskassan 2019a). Den som får rätt till assistans i Sverige kan få sin              

assistans via kommunen, ett kooperativ eller ett privat assistans-eller omsorgsbolag (Roos           

2009:21). 

1.1.3 .Debatten kring LSS-utredningen 

De privata assistansbolagen och deras kunder har stött på förändringar och kriser genom åren.              

2014 började en ny debatt om funktionshinderspolitiken i Sverige ta form. Debatten handlade             

bland annat om ökade kostnader för den personliga assistansen, men även om fusk gällande vem               

som är berättigad till hjälp via LSS och överutnyttjande av assistansens funktioner (Altermark &              

Nilsson 2018:117). Sveriges regering fick sedan i uppdrag att genomföra en utredning i syfte att               

minska kostnaderna för assistansen och anpassa assistansen till de brukare som “...behöver            

insatserna” (SOU 2018:88). Utredningens officiella namn är [ö]versyn av insatser enligt LSS och             

assistansersättningen, men benämns i dagligt tal oftast som “LSS-utredningen” och det är detta             

begrepp som hädanefter kommer att användas i den här studien för att benämna utredningen.              
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Den rådande LSS-utredningen är inte unik, liknande utredningar har genomförts tidigare men            

inga förslag från dessa utredningar har implementeras i lag (TT 2018). Den nuvarande             

LSS-utredningen tillsattes 2016 och förväntades att färdigställas i januari 2020          

(Socialdepartementet 2016).  

 

Debatten om att minska kostnaden för personlig assistans har delvis sitt ursprung i att              

kostnaderna för den personliga assistansen har ökat oproportionerligt till antalet personer som            

har beviljats assistans. Man kan alltså säga att kostnaden per person som har blivit beviljad               

personlig assistans har ökat (Altermark & Nilsson 2018:120). Regeringens motiv för att minska             

kostnaderna för personlig assistans har sannolikt influerats av moderna styrningsideal som New            

Public Management. I korta drag talas det främst om New Public Management i relation till               

verksamheter inom offentlig sektor, och innebär införandet av nya ideal för styrning av             

organisationer, i dessa ideal är oftast rationalisering och effektivisering de centrala begreppen.            

Dessa ideal kom till Sverige i slutet av 1980-talet och är starkt influerade av praktiker, strukturer                

och ekonomiska drivkrafter från den privata företagssektorn (Hasselblad, Bejerot & Gustafsson           

2008:7ff). Dessa trender för den politiska styrningen av välfärden går ut på att mäta kvalitén hos                

offentliga verksamheter mot och genom deras kostnadseffektivitet. Det innebär att den politiska            

viljan i större utsträckning - även internationellt - lägger fokus på att strama åt offentliga               

verksamheter och tjänster genom att eftersträva mindre “bidragsberoende” (Altermark & Nilsson           

2018:119). I fallet om personlig assistans menar Sveriges regering att de ökade kostnaderna för              

assistans har lett till en förtroendekris om den personliga assistansen där det inte är tillräckligt               

transparent vad kostnaderna går till, men paradoxalt nog kan man samtidigt säga att pengarna              

även går till fel saker (Altermark & Nilsson 2018:120). På så sätt menar Sveriges regering och                

Försäkringskassan att assistansen överutnyttjas och att de personer som har blivit beviljade            

assistans får fler timmar, och alltså orsakar större kostnader för det allmänna än vad de har rätt                 

till. Försäkringskassan och regeringen framställer det som att de bolag eller personer som             

överutnyttjar assistansen mycket riktigt kommer att drabbas av en åtstramning som en            

konsekvens av LSS-utredningen, men inte de som verkar inom lagens ramar och direktiv             
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(Altermark & Nilsson 2018:120-122). Emellertid har undersökningar om fusk kunnat visa att            

bara en liten del av alla de personer som har berättigas assistans, omkring 10 procent, har fuskat                 

eller fått felaktiga utbetalningar (Altermark & Nilsson 2018:124). Det är alltså också vanskligt             

att alltid dra slutsatsen att en person som fått felaktiga utbetalningar aktivt har fuskat, det kan                

också bero på rena misstag antingen från individens, företagens eller myndigheternas håll. Här             

kommer även de privata assistansbolagen in i bilden, där regeringens mening är att de privata               

assistansbolagen drivs av vinstmaximering och gärna anlitar jurister för att driva onödiga            

rättsprocesser, eller överdriver personens behov för att få så mycket assistansersättning som            

möjligt vilket leder till ökad vinst i företaget (Altermark & Nilsson 2018:123).  

1.1.4. Teoretiskt avstamp 

Legitimitet är ett viktigt begrepp inom organisationsteori och kommunikation och som grundar            

sig på forskning som Max Weber utfört. I forskaren Carlos Rodríguez Pérez artikel News              

framing and media legitimacy: an exploratory study of the media coverage of the refugee crisis               

in the European Union beskriver Pérez att Webers legitimitetsbegrepp fungerar som ett erkänt             

tryck för att allmänheten ska kunna acceptera en auktoritet (Pérez 2017:170-172). Vad detta             

innebär i praktiken är följande - för att en organisation ska uppfattas som en auktoritet måste den                 

följa, eller vara den instans som skapar, lagar och regler i samhället. Detta samtidigt som               

organisationen i fråga även behöver förhålla sig till att den så kallade allmänna opinionen,              

exempelvis i form av påverkan från medborgare, eller kunder, som har åsikter om             

organisationens verksamhet eller från konkurrenter inom samma bransch. Dessa olika former av            

påverkan blir framledes de normer som den aktuella organisationen behöver, och ibland måste,             

förhålla sig till för bland annat behålla sin trovärdighet som aktör och bibehålla sin position               

gentemot konkurrenter. 

 

Ett påtagligt exempel på organisationer som vill uppfattas som en auktoritet är just             

organisationer som verkar inom vård- och omsorgssektorn, eller överlag i välfärden. Inom            

vårdsektorn hittar vi både privata och icke-privata aktörer vars verksamhet, utöver att hjälpa             
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människor i olika vårdsituationer, är beroende av att allmänheten och medborgarna innehar ett             

förtroende för den verksamhet dessa aktörer bedriver. Vi kan göra ett generellt antagande att              

vårdtagare har en förväntan att, exempelvis, ett sjukhus ska följa lagar och regler som reglerar               

vilken metod som ska användas för att en viss behandling ska gå rätt till eller hur ett visst                  

läkemedel ska användas. Däremot, om vi ska exemplifiera hur ett sjukhus förhåller sig till delar               

av den ovan nämnda allmänna opinionen så kan det gestaltas i form av en patient som uttrycker                 

missnöje över sin behandling, kanske att patienten upplever sig som försummad av sjukhuset.             

Beroende på hur allvarlig situationen av eventuell misskötsel är så kan sjukhuset i fråga behöva               

komma att agera och göra vissa förbättringar eller anpassningar för att behålla sin position i               

samhället och inte förlora legitimitet i allmänhetens ögon. 

 

Samma fenomen eller företeelse som beskrivs ovan kan man även säga verkar åt “andra hållet” i                

och med att allmänheten till viss del måste acceptera de lagar och regler som en organisation                

fastställer (Pérez 2017:171). I det här fallet kring LSS-utredningen så kan Sveriges riksdag             

uppfattas som en organisation med både auktoritet och legitimitet, eftersom den har makten att              

justera lagar och regler som allmänheten och, som i fallet med vår studie, assistansbolagen              

måste rätta sig efter. Samtidigt, om vi vänder på myntet, så är Riksdagens uppdrag och               

existensberättigande grundade i att dess agerande måste spegla folkviljan, i form av att den som               

organisation har sitt förtroende från väljarkåren. Dessutom kan Riksdagen inte stifta nya lagar             

hur som helst utan måste främst förhålla sig till att de inte är i konflikt med eller på något sätt                    

inskränker de grundlagar som Sverige har.  

 

Idag ställs det större krav på organisationer att kommunicera med omvärlden än det har gjort               

tidigare. Organisationer förväntas stå till svars inför allmänheten vid olika samhällsförändringar           

och reformer, som att myndighetschefer förväntas kunna motivera hur verksamheten bedrivs och            

inom vilka ekonomiska ramar (Cornelissen 2017:191). Detta beror på att förändringar inom            

organisationer numera ständigt är igång, vilket leder till att organisationer ideligen hamnar i ett              

obekvämt läge som strävar efter att organisationen ska bli mer stabil än vad den har varit                
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tidigare. Vissa forskare har använt sig av det teoretiska ramverket CCO (constitution of             

organizations) för att förstå förändringar inom organisationer (Lohuis & van Vuuren 2017:191).            

CCO-perspektivet utgår ifrån att kommunikation skapar organisationen, jämfört med tidigare          

traditionella perspektiv som utgår ifrån att organisationer består av en samling individer som             

håller ihop av avtalsmässiga eller hierarkiska grunder (Georg Scherer & Rasche, 2017:3).            

CCO-perspektivet kommer däremot inte att diskuteras något vidare i den här studien.  

 

När man diskuterar legitimitet måste begreppet som tidigare nämnt ses i förhållande till många              

olika aktörer i samhället såsom olika intressegrupperingar, andra organisationer, politiker och           

annat (Pérez 2017:171). Denna teoretiska ansats har vi valt att använda som utgångspunkt för att               

studera den pågående LSS-utredningen som den svenska regeringen håller på att utföra. I det här               

fallet blir det intressant att undersöka hur assistansbolagen måste framhäva sin legitimitet för             

sina kunder och omgivningen när regeringen vill utreda verksamheterna och eventuellt som ett             

resultat av utredningen ställa nya krav på bolagen. Det blir särskilt intressant i och med att detta                 

nya legitimitetssökande inte har sin grund i ett val från organisationernas sida utan de tvingas till                

det av yttre påverkan från politiskt håll. Assistansbolagen själva har till synes inte initierat eller               

försökt påverka sin omvärld till att starta den pågående LSS-utredningen, utan initiativet till             

utredningen kommer från riksdag och regering.  

1.1.5. Förtydligande av begreppet “kunder”  

Det är viktigt när man diskuterar frågan om företag i välfärdssektorn att noga definiera vilka               

begrepp som används då olika aktörer på samma marknad i vissa fall använder olika begrepp för                

att benämna samma företeelse eller objekt. För att förtydliga brukar privata assistansbolag            

benämna personerna som har assistans för sina kunder. Kommunala verksamheter för assistans            

brukar kalla motsvarande personer med assistans för brukare. I den här uppsatsen är kunder till               

assistansbolagen detsamma som brukare. Skillnaden är att kunder får assistans via privata aktörer             

och brukare får assistans via kommunal verksamhet.  
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1.2. Syfte 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur organisationer kommunicerar för att underbygga sin              

legitimitet och motivera sin existens, med LSS-utredningen som avgörande faktor för           

undersökning och med assistansbolag som primära studieobjekt. En stor del av den forskning vi              

har hittat som har bedrivits kring legitimitet (se till exempel avsnittet tidigare forskning) handlar              

om hur organisationer upprätthåller legitimitet eller varför legitimitet är viktigt, men vi har inte              

funnit lika mycket forskning där objekten för studien är i vad vi kallar en hotad situation. När                 

organisationers legitimitet ifrågasätts uppstår det problem för den drabbade organisationen          

(Wæraas 2018:26). LSS-utredningen kan på det stora hela, eftersom ett av förslagen i             

utredningen går ut på att staten ska ta över hela ansvaret för personlig assistans, ses som en                 

ifrågasättande av assistansbolagens verksamhet och dess varande eller icke-varande. Därför blir           

det av yttersta vikt för assistansbolagen som organisationer att visa att de har en legitimitet i                

förhållande till medborgarna, i form av väljare och skattebetalare, och att ha en legitimitet i               

förhållande till lagstiftaren för att fortsätta kunna bedriva sin verksamhet. Detta är anledningen             

till att vi klassar assistansbolagens nuvarande situation som hotad, och beroende på            

LSS-utredningens utfall finns det även risk att assistansbolagen hamnar i en krissituation. Den             

nederländske kommunikationsprofessorn Joep Cornelissen definierar i stora drag en krissituation          

som en kritisk, oftast plötslig, händelse som kräver en organisations omedelbara och avgörande             

agerande (Cornelissen 2017:212-215). Med denna ganska vida beskrivning av vad som           

kännetecknar en kris så finns det utrymme att argumentera för att assistansbolagen befinner sig i               

en kris i samband med LSS-utredningen redan innan ett slutgiltigt beslut har kommit från              

Regeringen. Detta eftersom utredningen på ett eller annat sätt redan har fått assistansbolagen att              

agera. I den här studien blir det däremot just ordet kritisk som blir den avgörande faktorn som                 

gör det problematiskt att hitta motiv för att kategorisera assistansbolagens nuvarande situation            

som en kris. Bolagen står inte inför ett faktum de måste reagera på omedelbart, de väntar snarare                 

på ett avgörande i utredningen för att sedan genomföra ett lämpligt handlande. Det är även svårt                

att argumentera för att LSS-utredningen ska ses som plötslig eftersom den pågått under flera år.               
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Så med hjälp av dessa föreställningar underbygger vi ytterligare valet att kalla den nuvarande              

situationen för assistansbolagen med benämningen hotad.  

1.2.1. Frågeställningar 

● Hur kommunicerar assistansbolagen i sin strävan efter legitimitet under den pågående           

utredningen Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen        

(LSS-utredningen)?  

● Vilka drivkrafter kan utläsas hos assistansbolagen för att försöka upprätthålla att vara            

legitima organisationer? 

1.3. Disposition 

Den första delen av denna uppsats redogör för bakgrund och syfte till vår studie. Nästa kapitel tar                 

upp relevant forskning som tidigare har utförts, som vi använt som inspiration till studiens              

utformning och som hjälpt oss ta oss an de teoretiska ansatser och begrepp som framläggs i                

kapitel tre. Kapitel fyra avhandlar de metoder vi använder oss av och beskriver hur              

materialinsamlingen har skett. I kapitel fem presenteras de resultat som valda metoder har hjälpt              

oss att komma fram till. Efter detta kommer i kapitel sex en analys av framlagda resultat. Näst                 

sist i vår studie återfinns ett kapitel om vilka slutsatser vi kan dra och en diskussion kring dessa.                  

Avslutningsvis diskuteras förslag på framtida forskning inom detta område.  
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2. Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare studier inom vårt forskningsområde riktade vi primärt in oss på studier               

kring nyinstitutionell teori, med fokus på legitimitet och organisationer med anknytning till vård             

och omsorg. Sökandet vidgades även till organisationer som kan ha liknande samhällspåverkan,            

såsom myndigheter och annan offentlig verksamhet. Ett av de första förhållandena som särskiljer             

vår studie från andra är att många av de studier som tidigare genomförts kring nyinstitutionell               

teori och vårdaktörer behandlar aktörer inom offentlig sektor och inte privata aktörer i             

välfärdssektorn, som den här gör. Majoriteten av de personer som har fått beslut om assistans via                

Försäkringskassan har sedan år 2012 valt privata företag som assistanssanordnare          

(Försäkringskassan 2019b). Genom att ha haft ett fokus på denna specifika typ av omsorg med               

övervägande del privata bolag som aktörer så blir denna uppsats, i viss mån, ett utforskande av                

en ny forskningsnisch eller en ny aspekt av studiet av organisationers legitimitet i privat              

välfärdssektor. Med tanke på att majoriteten av kunderna/brukarna i dagsläget vänder sig till             

privata aktörer har det också blivit särskilt relevant att studera just sådana aktörer. 

 

Mattias Örnerheim studerade i sin avhandling från 2017 kvalitetssystem i hälso- och sjukvården.             

Han visade där hur managementidéer och politisk styrning har påverkat hälso- och sjukvårdens             

arbete, och underströk att det i grunden är en fråga om demokrati och legitimitet när man                

studerar vem det egentligen är som kan sägas styra den svenska hälso- och sjukvården. Han lyfte                

även att det är ett demokratiskt problem om politiska beslut flyttas från den politiska arenan till                

den medicinska professionen, och vice versa (Örnerheim 2017:III-V). Särskilt relevant för hur            

vår studie är upplagd är att Örnerheim också arbetat med skriftligt material, och påpekar att               

“[d]okumenten ger en spegling av det som skedde där och då, eftersom de beskriver situationer               

och relationer vid tidpunkten då de skrevs” (Örnerheim 2017:28). Vad gäller relationen mellan             

vårdgivare och politiker skriver han 
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Läkarnas viktiga kunskaper som kan vara skillnaden mellan liv och död, riskerar att göra politiker               

demokratiskt marginaliserade om de inte har tillräckligt stor kunskap om hälso och sjukvårdens             

verksamhet för att få ett reellt inflytande. Samtidigt är risken med en stark profession att systemet                

blir alltmer teknokratiskt på demokratins bekostnad (Örnerheim 2017:V).  

 

Detta, kommer det att visa sig i denna studie, är något som assistansbolagen också tar upp från                 

sitt håll.  

 

En avhandling som inte berörde just vård och omsorg men ändå en del av välfärden, nämligen                

folkbiblioteken, är Katarina Michniks från 2018. Hon diskuterade inom den ramen           

organisationers legitimitetsskapande enligt två kriterier: att organisationen är trovärdig och att           

den är lämplig. En trovärdig organisation definieras där som en organisation som är “förutsägbar              

och som levererar vad som väntas av den” medan en lämplig organisation “upplevs kunna fylla               

de behov som finns i ett särskilt sammanhang (Michnik 2018:4). Avhandlingen utgick från             

nyinstitutionella normer, med begreppsdefinitionen “... att följa rådande normer även om det inte             

är det mest rationella eller effektiva valet för organisationen ifråga” (Michnik 2018:4). Michnik             

visade även på hur organisationer som sysslar med “fel” verksamheter, och alltså inte är              

trovärdiga, löper risk att deras legitimitet minskar (Michnik 2018:5-6). En grundpelare inom            

institutionell teori är alltså att en organisations agerande lever upp till de sociala förväntningar              

som omgivande strukturer har, lyckas man med detta betraktas organisationen som legitim            

(Suchman 1995:573-574).  

 

En studie som berör avinstitutionalisering, det vill säga att givna organisationer “förlorar sin             

status som för givet tagna” (Eriksson 2004:67-68) genom att de till exempel uppfattas som              

ineffektiva eller inte längre fyller sin funktion, är Jessica Erikssons avhandling från 2004. Den              

här studien bygger på samma begrepp i det att det allmänna inte längre, i avregleringens spår,                

betraktas som den för givet tagna aktören inom hälso- och sjukvård. Vad själva avregleringen av               

personlig assistans berodde på är mindre relevant, men man kan se New Public Management              
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som en del i den process som leder till att företag utmanar det allmänna om platsen som den för                   

givet tagna leverantören av välfärdstjänster.  

 

New Public Management och dess implementation i vården är ämnet för Anna Berg Janssons              

avhandling från 2009. Den studien handlar om idéerna som kännetecknar omvärderingen av            

sjuksköterskors yrkesroll i en organisation som styrs genom New Public Management. Berg            

Jansson diskuterar legitimitetsskapande hos sjuksköterskorna med tanke på att New Public           

Management “bär … med sig en slags misstro (låg tilltro) till professionella vilket illustreras i               

budskapet om att deras aktiviteter måste utvärderas på ett helt annat sätt än tidigare” (Berg               

Jansson 2009:14).  

 

Sammanfattningsvis innebär den här studien att vi byggde vidare på frågeställningar som är             

relativt väl beforskade tidigare, det vill säga organisationers legitimitet och hur den hanteras i              

förändring. Gamla föreställningar om status och existensberättigande ifrågasattes i och med           

avregleringar, och organisationer måste i och med detta skapa sig en ny legitimitet samtidigt som               

de ska förhålla sig till marknaden och den politiska styrningen. Den här studien är viktig i det                 

avseendet i och med att den berör just privata aktörer som verkar inom området för               

LSS-utredningen, en aspekt som inte är lika väl utforskad sedan tidigare.  

  

15 



Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media  
MKV C: Uppsats 
Grupp 18: Linnea Blix och Sofia Ludén 
 
 

3. Teori 
Nedan presenteras det teoretiska ramverk som är det centrala utgångsläget för denna studie, det              

vill säga nyinstitutionell teori. Kopplat till denna teori beskrivs fyra nyckelbegrepp i varsitt             

stycke. Tillsammans agerar dessa som tydliga och handfasta redskap i kommande kapitel av             

denna uppsats.  

3.1. Nyinstitutionell teori  

1977 lade forskarna John W. Meyer och Brian Rowan fram en teori om hur moderna               

organisationer är institutionaliserade genom att organisationer förväntas agera rationellt - detta           

kan vi se som en stor och viktig grundpelare för hela den institutionella teorin (Meyer & Rowan                 

1977:340). Nyinstitutionell teori däremot utvecklades genom att fokus flyttades från ett           

organisationscentrerat perspektiv till att man började studera organisationer utifrån ett          

fältperspektiv (Scott 2008:434). Med ett fältperspektiv menas att se organisationer och deras            

miljö utifrån fält som är inspirerade av den franske sociologen Pierre Bourdieu (Scott 2008:430).              

Pierre Bourdieus verk om fält grundar sig främst inom sociologi men hans arbete har blivit mer                

populärt att använd sig av i kommunikationsstudier. Konceptet om fälten handlar om att aktörer              

konkurrerar med varandra i olika fält med så kallade olika symboliska och materialistiska kapital              

(Ihlen 2018:119-120). Vad som räknas som kapital inom fält är ganska öppet för tolkning.              

Kriteriet för att något ska räknas som kapital inom Bourdieus begrepp fält är att det ska vara                 

införtjänat arbete. Det vill säga, inget som tas för givet utan kräver någon form av investering                

(Ihlen 2018:122-123). En investering i detta avseende behöver alltså inte bara handla om en              

ekonomisk sådan, utan kan vara investering i anseende, politik eller intellektuella investeringar            

såsom utbildning (Ihlen 2018:122). Exempelvis konkurrerar assistansbolagen sinsemellan i ett          

fält med olika kapital som skulle kunna vara kundnöjdhet, tillgångar till arbetskraft och resurser,              

eller bolagets rykte.  
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Nyinstitutionell teori fokuserar alltså mer på komplexiteten, maktfördelning och hur olika aktörer            

påverkar organisationen (Scott 2008:430-431). På ett liknande sätt förklarade Pierre Bourdieu att            

aktörer - som i detta fall är organisationer av olika slag - konkurrerar om maktfördelning inom                

olika fält. Genom ett fältperspektiv kan nyinstitutionell teori analyseras utifrån olika kriterier            

eller argument som Scott benämner i en artikel om den nyinstitutionella teorins mognad (Scott              

2008:435). Ett av argumenten för nyinstitutionell teori i fältperspektiv är att organisationer            

påverkas av avlägsna aktörer och tryck från omvärlden (Scott 2008:435). I den här uppsatsen              

kommer sådant fältperspektiv till användning eftersom assistansbolagen påverkas av bland annat           

politiska beslut och aktörer inom exempelvis politiken som kan forma assistansbolagens beslut            

och kanske även deras kommunikation om LSS-utredningen.  

 

Den nyinstitutionella teorin är således ett teoretiskt ramverk som passar för att studera och förstå               

kommunikation i förhållande till hur organisationer, institutioner och samhället fungerar          

(Fredriksson, Pallas & Wehmeier 2013:184). Exempelvis kan nyinstitutionell teori hjälpa till att            

besvara den paradoxala frågan om varför organisationer som kan ha helt olika mål eller visioner               

och existera av helt olika anledningar trots allt kan vara väldigt lika varandra (Fredriksson et al.                

2013:185). Här har nyinstitutionell teori kunnat ge svar på att det finns formella strukturer som               

gör att organisationer såsom myndigheter och politiska partier tenderar att exempelvis ha            

liknande arbetsledning, trots att organisationerna i sig är helt olika (Fredriksson et al.             

2013:184-185). 

3.1.1. Legitimitet 

Legitimitet brukar definieras som något en organisation uppnår genom att spegla allmänna            

uppfattningar, normer och värderingar, som organisationens omgivning anser vara de rätta           

(Svensson & Pallas 2013:8). Max Weber (1922/1968) definierade begreppet legitimitet på ett            

liknande sätt där legitimitet är något som måste förtjänas och upprätthållas för att organisationen              

ska kunna ha en berättigad existens. Vidare menade Max Weber att varje slags formellt system -                

17 



Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media  
MKV C: Uppsats 
Grupp 18: Linnea Blix och Sofia Ludén 
 
som skulle kunna vara en organisation - behöver legitimitet (Wæraas 2018:21). Legitimitet kan             

baseras på tre olika idealtyper som avgör huruvida exempelvis en organisation kan få makt.              

Dessa tre idealtyper är: rationella, traditionella eller karismatiska idealtyper. Den rationella           

idealtypen grundar sig på lagar och regler som ger ett formellt system legitimitet. Om              

exempelvis en organisation styr enligt de principer som de står för, skaffar sig organisationen              

legitimitet. Traditionella idealtypen innebär att ett formellt system baseras på brukandet och tron             

på gamla traditioner som publiken delar med en organisation. Den sista, karismatiska idealtypen,             

baseras på att exempelvis en organisation har en karismatisk ledare som kan fånga en publik som                

tror på personen och i sin tur organisationen. Dock kan organisationer inneha en karismatisk              

idealtyp om organisationen som helhet ses som exceptionell eller porträtterar sig själva som att              

vara det (Wæraas 2018:22-24). 

 

Legitimitet inom nyinstitutionell teori syftar mer på organisationens sociala kontext och hur            

organisationen får sitt stöd från omgivningen. Viktigt att påpeka är att en organisations             

legitimitet främst baseras på hur organisationen agerar på en fältnivå och inte jämfört med hur               

olika organisationer presterar och ställs mot varandra. Organisationens legitimitet analyseras          

med andra ord i organisationens sociala kontext, exempelvis via medier eller aktörernas            

uppfattning om organisationen (Svensson & Pallas 2013:8). Med hjälp av legitimitet kan en             

organisation anses vara formell av allmänheten och på sätt stärka sitt stöd och därmed försäkra               

sin överlevnad (Meyer & Rowan 1977:349).  

3.1.2. Rationaliserande myter 

För att som organisation kunna uppnå legitimitet så strävar organisationen att uppfylla vissa så              

kallade institutionella regler som formats av organisationens omvärld. Denna omgivning kan           

bestå både av organisationer inom samma bransch eller fält men även exempelvis av påverkan              

från andra delar av samhället. Dessa institutionella regler bildar därmed rationella myter som             

organisationerna försöker anamma och leva efter i en, återigen, strävan efter att uppnå legitimitet              

- och i förlängningen säkra organisationens överlevnad (Meyer & Rowan 1977:340-341). 
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En övertygelse inom en organisation eller ett organisatoriskt fält som innebär att en viss praxis               

eller att ett visst arbetssätt är nödvändigt för att organisationen ska vara framgångsrik utgör alltså               

en eller flera rationaliserande myter som organisationen försöker rätta sig efter. En rationaliserad             

myt kan fortleva i en organisation utan att det nödvändigtvis finns några rationella belägg för att                

denna praxis eller arbetssätt skulle vara ett framgångsrecept för organisationen (Meyer & Rowan             

1977:343-344). Det är alltså väsentligt att påpeka att ett handlingssätt som utgår från en              

rationaliserad myt inom en organisation inte behöver vara det mest effektiva eller produktiva             

sättet att handla på. Myterna i sig kan emellertid vara viktiga för organisationen att ändå följa för                 

att den ska framstå som legitim. (Meyer & Rowan 1977:345 ff). 

 

Ett exempel som illustrerar vad som kan vara tecken på en rationaliserad myt är              

likabehandlingspolicyer och motsvarande styrdokument hos organisationer. Högst troligt är att          

de allra flesta organisationers likabehandlingspolicyer innehåller samma, eller liknande,         

grundtankar om vilka regler och förhållningssätt som ska tillämpas inom organisationen kring            

likabehandlingsfrågor. Har en organisation inte en likabehandlingspolicy riskerar den att framstå           

som mindre legitim än eventuella konkurrenter som har upprättat en sådan policy. 

3.1.3. Isomorfism 

Isomorfism har en tydlig koppling till begreppen rationaliserande myter och legitimitet som            

beskrivs ovan. För att kunna beskriva isomorfism behöver vi föreställa oss organisationer på en              

så kallad fältnivå, det går att förklara som att organisationer inom samma eller liknande              

branscher agerar inom samma fält. Inom dessa olika fält eller branscher finns det en allt större                

likriktning i hur organisationer agerar och hur de är uppbyggda som är grundad på en strävan att                 

efterlikna varandra och detta blir innebörden av isomorfism (DiMaggio & Powell 1983:147). För             

att placera isomorfism i relation till rationaliserande myter går det att beskriva isomorfism som              

en organisations förmåga att leva upp till, eller rätta sig efter, de rådande myterna (Meyer &                
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Rowan 1977:345). Genom att agera isomorft finns det goda möjligheter för organisationer att             

vinna legitimitet från sin omgivning. 

 

DiMaggio och Powell (1983) delar upp isomorfism i tre olika kategorier eller typer. Dessa är               

tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism, även kallad imiterande isomorfism, och normativ          

isomorfism. Närmare beskrivs dessa som olika mekanismer som påverkar organisationer utifrån           

olika perspektiv. Den första som DiMaggio och Powell (1983) tar upp är den tvingande              

isomorfismen som vars huvuddrag är att den är följden av påtryckningar från omgivande             

organisationer, dessa påtryckningar kan både vara formella och informella. Exempel på en            

formell påtryckning kan vara krav som kommer från regering eller myndigheter medan exempel             

på informella påtryckningar kan vara kulturella förväntningar som samhället har på           

organisationen (DiMaggio & Powell 1983:150-151). Nästa typ är mimetisk isomorfism eller           

imiterande isomorfism, som innebär att en imitation mellan organisationer uppstår med osäkerhet            

eller instabilitet som grund, det vill säga att en organisation efterliknar en annan eller att flera                

organisationer efterliknar varandra på grund av osäkerheter inom den egna          

organisationsstrukturen eller på grund av att organisationens målsättningar är diffusa (DiMaggio           

& Powell 1983:151). Den sista typen är den normativa isomorfismen. I denna form av              

isomorfism lyfts ett fokus som handlar om professionalitet och profession fram. Det återges som              

en strävan efter att forma en hel yrkesgrupp till att följa, och till att tillsammans definiera, villkor                 

och praktiker som gäller för det specifika yrket (DiMaggio & Powell 1983:152). Hos             

studieobjekten för denna uppsats återfinns alla tre typer av isomorfism, men i olika utsträckning -               

där tvingande isomorfism och imiterande isomorfism får störst utrymme. 

 

Med förklaringarna ovan belyses legitimitets starka relation till isomorfism då organisationer           

som tenderar att efterlikna varandra i bearbetade institutionella omgivningar har en högre            

sannolikhet att överleva som organisation (Meyer & Rowan 1977:352).  
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3.1.4. Lösa kopplingar  

Lösa kopplingar (decoupling på engelska) är ett begrepp inom nyinstitutionell teori som förklarar             

varför organisationer ibland inte alltid följer sina tänkta arbetssätt eller planer för verksamheter             

men likväl fortsätter att framställa sig som formella, standardiserade och legitima (Meyer &             

Rowan 1977:357). Det beror på att organisationen vill framställa sig som legitim och behålla sin               

formella struktur, vilket inte behöver betyda att de gör något olagligt. Exempelvis kan             

organisationen vilja undvika att bli inspekterade på grund av tekniska anledningar och fokuserar             

istället på mänskliga relationer (Meyer & Rowan 1977:357). Ett exempel på detta är om ett               

universitet försöker ge många studenter som möjligt ett godkänt betyg och ge ut så många               

examensbevis som möjligt för att anses vara rationellt och behålla sin formella struktur. Man får               

då tänka sig att ett universitet där många av studenterna tar ut en examen kommer att framstå                 

som mer framgångsrikt eller legitimt än ett där en mindre andel gör det, där alltså en större andel                  

av studenterna “misslyckas” med sina studier. Istället för att godkänna fler kanske universitetet i              

ett sådant fall borde undersöka hur bra studenterna lär sig och hur deras förståelse för ämnet ser                 

ut. Detta undviks av universitet som en lös koppling då universitet vill framstå som legitim och                

ha goda mänskliga kontakter istället.  

 

Lösa kopplingar är alltså återigen ett sätt för institutioner att framställa sig som legitima och               

trovärdiga för sin omvärld (Lövgren 2017:51). Om en institution eller organisation skulle sluta             

med vissa aktiviteter, skulle de direkt framställas som ineffektiva och motsägelsefulla. Istället            

tillämpas lösa kopplingar som en lösning på konflikten mellan att visa sig legitim och samtidigt               

slippa undan med utföra aktiviteter fullt ut (Meyer & Rowan 1977:356-357). I fallet med              

assistansbolagen skulle ett exempel på hur deras verksamheter skulle kunna löskopplas vara att             

bolagen inte ge så mycket insikt i hur mycket varje kund använder sin assistans och om vissa                 

“överutnyttjar” assistansen så som regeringen vill framställa det. Sådana typer av lösa kopplingar             

är såklart svåra att identifiera med de metoder som har valts ut för den här studien.  
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3.2. Övriga begrepp 

Utöver de teoretiska begreppen ovan så används i denna studie ytterligare några begrepp i vår               

analys, diskussion och slutsats. Det första begreppet är corporate identity som Cornelissen            

beskriver som fenomenet att företag skapar sig en symbolisk identitet som caring citizen, till              

exempel genom att en matvarukedja bidrar till diabetesforskning. Det andra begreppet är            

följaktligen caring citizen som således får innebörden att mer eller mindre visa upp ett              

symbolvärde om att man “bryr sig” för omvärlden för ge en viss bild av företaget (Cornelissen                

2017:84-86). 
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4. Metod och material 
För att närma oss våra forskningsfrågor utgick vi från facilitering som innebär att kvantitativa              

och kvalitativa metoder används i olika stadier i bearbetandet av det insamlade datat för att               

kunna ta oss vidare (Hansen & Machin 2019:6-8). Den kvantitativa metod vi använde oss av är                

en kvantitativ innehållsanalys, för att sedan ta resultatet av denna analys och använda oss av med                

hjälp av en kvalitativ metod i form av en kvalitativ textanalys. 

4.1. Forskningsdesign 

Först och främst har vi studerat hemsidorna som tillhör respektive assistansbolag och därvid             

sorterat materialet som vi hittat i olika teman eller kategorier, och vi har noterat omfånget för                

vardera typ av material. På så sätt har vi dekonstruerat materialet för att finna data som kan                 

nyttjas för att besvara våra frågeställningar. Vi har sorterat allt material i ett kodschema för att                

förenkla arbetsprocessen (Lindstedt 2019:98-99). Vi valde de tre största assistansbolagen i           

Sverige som avgränsning för den här studien, och har alltså valt att inte undersöka samtliga               

assistansbolag som finns i Sverige. Detta skulle innebära en alltför stor datamängd för en studie               

av det här omfånget. Urvalet motiveras vidare under avsnitt 4.4 urval och avgränsning.  

 

Den här studien kännetecknas som en komparativ studie. En komparativ studie undersöker och             

jämför liknande aktörer eller organisationer. På så sätt kan assistansbranschen och dess            

kommunikation om LSS-utredningen jämföras och analyseras för att upptäcka likheter och           

skillnader som kan leda till en intressant analys (Ekström & Johansson 2019:45-46). 

 

Strukturen för analysarbetet motsvarar figuren som visas nedan (figur 1), där analysdelen            

förtydligas och struktureras (Lindstedt 2019:100). I tabellen som bilden illustrerar belyses vikten            

av att analysen behöver ske i två så kallade nivåer, eller omgångar, för att vår undersökning                

skulle få ett välgrundat resultat och en fruktbar diskussion. Steg ett av analysen har vi beskrivit                
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kort ovan och steg två som har större fokus på att hitta mönster och tolka resultaten är beroende                  

av den första delen av analysen, det vill säga kodningen (Lindstedt 2019:99-100). 

 

Arbetssätt Vad du gör Vad det blir 

1. Kvantitativ 
innehållsanalys av 
tidningsartiklar = 
metod för insamling 

2. Analyserar 
tidningsartiklarna och 
kodar materialet 

3. Rådata = empiri 

4. Sammanställning av 
materialet i tabeller 

5. Söker mönster, 
tendenser och 
avvikelser 

6. Resultat i form av 
diagram och tabeller 

7. Analys av resultaten 8. Analyserar (tolkar) 
resultaten + kopplar 
till tidigare forskning 
och teorier 

9. Diskussion av 
resultaten = text 

Figur 1. Från Lindstedt, 2019:100. 

 

Arbetsprocessen såg alltså ut så att i det första skedet genomförs rutorna ett till sex medan del två                  

i processen bestod av stegen i rutorna sju till nio.  

4.2. Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys innebär att man har som mål att kartlägga hur ofta eller hur               

mycket - antal gånger eller i tid och rum - en särskild företeelse förekommer. Studerar man en                 

organisations kommunikation kan detta till exempel innebära att man tar reda på hur ofta ett               

specifikt begrepp eller formulering förekommer i organisationens texter (Esaiasson, Gilljam,          

Towns & Wängnerud. 2017:198). I en förenklad mening kan kvantitativ innehållsanalys alltså            

definieras som räknande i olika former, mestadels på ett mekaniskt vis. Centrala begrepp när det               

kommer till att genomföra en kvantitativ analys, oavsett sort, är att förstå de tre begreppen               

enheter, variabler och variabelvärden. Enheter är de objekt som ska undersökas, i vårt fall är det                

de tre assistansbolagen Frösunda, Humana och Särnmark - och mer specifikt deras            
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kommunikation kring just LSS-utredningen. Variabler är olika kännetecken som visar          

variationer i enheterna, variationerna kategoriseras med hjälp av variabelvärden (Hjerm,          

Lindgren & Nilsson 2014:88-90). En variabel som vi använder oss av är om vi finner spår av                 

rationaliserande myter och då med variabelvärderna ja och nej. Nedan utvecklar vi detta med              

hjälp av ett kodschema.  

4.3. Kvalitativ textanalys 

En kvalitativ textanalys har som syfte att ta fram det mest centrala i en text för att undersöka                  

mening och de processer som återfinns kring meningsskapande (Esaiasson et al. 2017:211). För             

att kunna nå fram till detta behöver en text studeras stringent och grundligt, exempelvis i form av                 

närläsning - men det är minst lika viktigt att undersöka en text i sin helhet eller i den kontext som                    

den befinner sig inom eller förhåller sig till (Ibid. 2017:211). När mening och meningsskapande              

diskuteras menas ideligen en utgångspunkt som är hur en organisation beter sig mot, och              

samspelar med, sin omgivning eller en viss företeelse. Mening och meningsskapande återfinns            

inte enbart i skriven eller talad text utan i de flesta former som ryms inom det vidgade                 

textbegreppet där även bild, ljud och film kan räknas in (Nordlund 2013:9). Detta gör att               

möjligheterna till datainsamling för att utföra en kvalitativ textanalys är goda, det finns många              

källor att använda sig av och många insamlingsmetoder att bruka (Lindstedt 2019:218). Det är              

alltså lämpligt att använda kvalitativ textanalys för att studera relationer mellan grupper och             

människors föreställningar om samhället (Boréus 2015:158). Eftersom den här studien har i            

avsikt att undersöka hur assistansbolagen kommunicerar och ställer sig till LSS-utredningen är            

en kvalitativ innehållsanalys lämplig.  

 

För att lyckas med en kvalitativ studie argumenteras det ofta att objektivitet mer eller mindre är                

given förutsättning, men lika flitigt verkar det ifrågasättas om objektivitet ens är möjligt, eller              

rimligt, att ha som ideal (Hansen & Machin 2019:91-92). Av den orsaken att forskningsvärldens              

åsikter skiljer i denna fråga gör det allt annat än självklart vilken ansats en kvalitativ studie bör                 
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ha - en objektiv eller inte. För den ovane forskaren kan detta ställa till med problem eller                 

förvirring, och vi försöker ha detta i åtanke under denna studies genomförande.  

 

Vidare till själva tolkningsarbetet inom kvalitativ textanalys. Det är nödvändigt att allt insamlat             

material tolkas och kodas på samma vis för att resultatet ska kunna ses som fruktbart. Inom                

ramen för studier där flera personer är med i kodning och analys blir detta särskilt viktigt för att                  

få en någorlunda konsekvent och framförallt en för studien användbar kodning genom att som              

förberedelse ha skapat en genomarbetad kodbok eller motsvarande (Esaiasson et al.           

2017:228-229). Eftersom vi har varit två författare till denna studie har detta således gällt för               

denna uppsats.  

4.4. Urval och avgränsning 

Vi valde att studera de tre största assistansbolagen i Sverige som verkar i samtliga län utifrån                

antalet kunder de har. Fokus har legat på materialet de publicerar på sina hemsidor. Med material                

menar vi alltså text som har publicerats på assistansbolagens vardera hemsidor. Därefter har vi              

endast valt ut de texterna som har med LSS-utredningen att göra eftersom det är relevant för den                 

här studien. Att bolagen är rikstäckande och har så pass många kunder (sammantaget omkring 3               

200 personer) och assistenter (närmare 15 000) gör att LSS-utredningens resultat och eventuell             

påföljande lagstiftning kan få mycket stor påverkan för de här bolagen, deras kunder och              

anställda. De tre assistansföretagen som har valts ut till den här studien finns alltså i hela Sverige                 

och har alla över hundra kunder (Assistanskoll 2019a). Just hemsidorna var intressanta            

studieobjekt därför att de betraktas som helt öppna källor. De innehåller information som             

respektive assistansbolag anser det rimligt att vem som helst - potentiella kunder/brukare,            

myndigheter, journalister och så vidare - kan få tillgång till. Det rör sig även om information som                 

i många fall kommer att ge ett första intryck av företaget. Därtill är assistansbolagen privatägda               

och drivs av en strävan att skaffa sig ett gott anseende för att få fler kunder och möjliggöra större                   

omsättning och vinst. De kan även ha incitament att visa sig legitima som privatägda              
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assistansbolag efter regeringens kritik om överutnyttjande av assistansen som beskrevs i           

inledningen.  

 

Inget av företagen har haft en konsekvent presstalesperson som kommunicerat i massmedierna            

om LSS-utredningen. Därför har den här undersökningen vänt sig till hemsidorna och det             

material som publiceras där. Eftersom LSS-utredningen startade 2016 så har vi enbart samlat in              

material som publicerats från och med första januari 2016, och fram till att materialinsamlingen              

till denna uppsats var klar vilket var den 21 november 2019. Hemsidorna går att se som relativt                 

statiska, i det att materialet som publiceras där kommer att finnas tillgängligt en längre tid och                

inte utgör ett flöde på samma sätt som företagens eventuella närvaro på sociala medier. Det är                

även vanligt att företag ger sig in på att svara på kommentarer offentligt på sociala medier, vilket                 

ger upphov till en stor och svåröverskådlig mängd material. Det företagen en gång publicerat              

påminnelse sina hemsidor kommer de också att behöva förhålla sig till i sin framtida              

kommunikation. Nedan följer kortfattad information och bakgrund om de tre assistansbolag för            

studien. 

4.4.1. Frösunda 

Frösunda Omsorg, oftast förkortat som enbart Frösunda, erbjuder tjänster utöver personlig           

assistans såsom daglig verksamhet och äldreomsorg. Bolaget har funnits sedan 1994 och deras             

verksamhet finns för närvarande i alla Sveriges 21 län (Assistanskoll 2019b). På deras hemsida              

marknadsförs att kunden ska få bestämma över assistansen och vara sin egen chef (Frösunda              

2019a). Frösunda Omsorgs huvudägare är Brado AB som presenteras på hemsidan som ett             

“helsvenskt bolag” (Frösunda 2019b). Ledningen för Frösunda Omsorg presenteras med namn,           

kontaktuppgifter och tidigare erfarenheter listade på hemsidan (Frösunda 2019c). Bolaget har en            

komplex koncernstruktur eftersom de har förvärvat flera bolag som i sin tur är dotterbolag.              

Därför kan exempelvis avtal, redovisning och skatter tas med i beräkning vid exempelvis             

sammanslagningar (Frösunda 2019d). 
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4.4.2. Humana 

Enligt Humanas hemsida är företaget ett av de mest marknadsledande inom personlig assistans i              

Sverige. Förutom personlig assistans erbjuder Humana andra tjänster såsom äldreomsorg och           

individ- och familjeomsorg (Humana 2019a). Humana har funnits sedan 2001 och har idag sin              

verksamhet i fyra nordiska länder (Humana 2019b). I Sverige erbjuder Humana personlig            

assistans i 250 av landets 290 kommuner (Humana 2019c). Humana trycker på att de erbjuder               

kostnadsfri juridisk hjälp för den som inte har blivit beviljad assistans och att bolaget hittills har                

hjälpt fler än 1000 personer genom åren att bli berättigad assistans (Humana 2019d). Bolaget              

aktieägt och börsnoterat på Nasdaq Stockholm och följer dess regelverk samt så kallad svensk              

kod för bolagsstyrning (Humana 2020a). Den största aktieägaren för Humana i slutet av 2019 var               

Impilo Care AB som är ett investeringsbolag som specialiserar sig på hälsosektorn (Impilo 2020              

& Humana 2020b).  

4.4.3. Särnmark 

Särnmark Assistans, oftast förkortat till enbart Särnmark, grundades i början av 1990-talet i             

samband med LSS:s införande och har en personlig bakgrundshistoria. Bolaget kallas Särnmark            

istället för Särnmark assistans i vardagligt tal och på deras hemsida. Särnmark grundades av              

Mikael Särnmark som själv har lever med en funktionsnedsättning efter en olycka (Särnmark             

2019a). Då Mikael Särnmark själv behövt assistans i många år, men endast fått hemtjänst som               

han inte var nöjd med, startade han och Cecilia Ekholm Särnmark Assistans och företaget har               

idag varit verksamt i över 25 år (Särnmark 2019a). Till viss del kan Mikael Särnmark och Cecilia                 

Ekholm ses som karismatiska ledare enligt Max Webers idealtyper om legitimitet som            

diskuterats tidigare. Dock porträtteras både Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm på hemsidan            

snarare som bakgrund och några som står bakom företaget - inte som karismatiska frontfigurer              

som definierar hela bolaget. På hemsidan står exempelvis följande att läsa: “[d]eras (det vill säga               

Särnmarks och Ekholms) långa erfarenhet och övertygelse om att personligt anpassad assistans            

kan förändra, är alltjämt Särnmarks ledstjärna.” (Särnmark 2019a).  
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4.5. Insamlingsmetod 

Den insamlingsmetod som denna studie har använt sig av är insamling av för studien relevant               

material från assistansbolagens hemsidor, specifikt undersidor som vi bedömt som jämförbara           

mellan de olika bolagen. Insamlingen har alltså inte innehållit allt material från assistansbolagens             

hemsidor. Vi har endast tagit det textmaterial som har varit relevant för studien, vilket har varit                

text som har med LSS-utredningen att göra. Vi har gjort bedömningen att Humanas och              

Frösundas sidor som har namnet “nyheter” är likvärdigt som Särnmarks sida som heter “aktuellt”              

- detta för att alla tre sidorna används på motsvarande sätt. Dessa tre sidor tillgodoser alla en                 

funktion som liknar ett nyhetsflöde där aktuell information som vänder sig främst till kunder och               

anhöriga publiceras. I viss mån kan även tolkningen göras att informationen som bolagen             

förmedlar riktar sig till politiker och den breda allmänheten för att syftet med somliga inlägg kan                

utläsas som rent intressepolitiska och opinionsbildande. Bolaget Särnmark har till och med en hel              

sida ägnad åt detta som ett komplement till sitt nyhetsflöde, som man mycket riktigt benämner               

“Vårt intressepolitiska arbete”. Särnmark visar här upp hur företagets grundare Mikael Särnmark            

och Cecilia Ekholm, och VD Marika Philipson deltar i demonstrationer, och understryker att             

man vill “närvara där makten finns och och där besluten om din personliga assistans tas och kan                 

påverkas”.  

4.6. Kodschemat  

Det material som är insamlat har vi systematiserat hjälp av ett kodschema. Detta var ett verktyg                

som underlättade och hjälpte oss att nå ett svar på de frågor vi försökte besvara genom att binda                  

samman materialet med de teoretiska tankegångarna och frågeställningarna vi har presenterat           

(Ekström & Johansson 2019:180). Verktyget använder sig av tidigare förklarade begreppen           

variabler och variabelvärden, där enheterna som studeras är de tre assistansbolagen, men även             

termen analysenhet användes och det syftade till en enskild dataenhet, alltså ett inlägg eller              

artikel. Schemat innehöll ett flertal variabler och variabelvärden som vi ställde som frågor till              

texterna. Detta sätt att analysera text ses oftast kvantitativt men för vår del blev den kvantitativa                
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innehållsanalysen en förutsättning för att genomföra den kvalitativa textanalysen. Utan att göra            

grundarbetet som i det här fallet blir den kvantitativa analysen försvåras våra möjligheter att göra               

en systematiserad och strukturerad kvalitativ textanalys avsevärt, därför behövde vi först           

kategorisera förekomsten av särskilda variabler för att sedan urskilja inneboende och           

underliggande mening (Esaiasson et al. 2017:211-212).  

 

Nedan återfinns de variabler med tillhörande variabelvärden som har använts vid kodning av det              

insamlade datat. De första fem variablerna hade som syfte att ställa samman den mest              

grundläggande informationen om varje enskilt inlägg eller artikel. Variabel två (V2) vill vi             

förtydliga genom en kort förklaring redan här - eftersom vi har varit två författare till denna                

studie så har varje inlägg kodats två gånger, en gång av vardera uppsatsförfattare, för att kunna                

jämföra kodningar och säkerställa att kodningen sker konsekvent. Resterande variabler är mer            

specifikt kopplade till de begrepp som lyfts fram inom den nyinstitutionella teorin och används              

något mer konkret än de fem första variablerna till att besvara våra frågeställningar. I              

nedanstående kodschema följer efter varje variabel en kort beskrivning av varför den är             

användbar eller vad som ska undersökas. 

 

V1= Numrering. För att få en enklare översikt över det insamlade datat används denna variabel               

för att numrera varje analysenhet.  

V2= Kodar-ID. Anger vem som genomfört kodningen. 

Variabelvärden: 1= Sofia, 2= Linnea. 

V3= Kodardatum. Anger vilket datum analysenheten kodades. Datum används istället för           

variabelvärde.  

Enligt formen: ÅÅMMDD 

V4= Publiceringsdatum. Anger när analysenheten publicerades. Datum används istället för          

variabelvärde.  

Enligt formen: ÅÅMMDD 

V5= Företag. Vilket företag som är avsändare till texten som kodades. 
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Variabelvärden: 1= Frösunda, 2= Humana, 3= Särnmark 

V6= Agerande från företaget. Anger vilket eller vilka ageranden från företaget som kan utläsas              

i analysenheten. (Variabelvärdena ett - tre nedan kan alla existera i en och samma analysenhet               

medan variabelvärde fyra förutsätter att det är endast det som förekommer i analysenheten för att               

värdet ska kunna användas.)  

Variabelvärde: 1= Intern förändring, 2= Påverkansarbete mot politiker, 3= Kritiserande          

av utredningen. 4= Endast kommentar 

V7= Rationaliserande myter. Anger om det finns spår av rationaliserande myter eller inte. 

Variabelvärden: 1= Ja, 2= Nej 

V8= Legitimitet. Anger om företaget försöker visa sig legitima eller inte. 

Variabelvärden: 1= Ja, 2= Nej 

V9= Isomorfism. Anger om det finns spår av isomorfism eller inte. 

Variabelvärden: 1= Ja, 2= Nej 

V10= Lösa kopplingar. Anger om det finns spår av lösa kopplingar eller inte. 

Variabelvärden: 1= Ja, 2= Nej 

4.6.1. Kommentar till vissa variabler och variabelvärden 

För att klargöra valet av vissa variabler och variabelvärden följer här några korta utläggningar.              

Exempelvis variabel V6 valdes ut för att kunna identifiera huruvida något av bolagen försöker              

ändra, och/eller hur de uttrycker, sina åsikter om assistans. Variabeln används för att kunna se ett                

mönster i bolagens agerande och kunna dra en slutsats i vilken utsträckning de engagerar sig i                

LSS-debatten. Variablerna V7, V8, V9 och V10 grundar sig på de begrepp som redogörs under               

avsnitt 3.1.1 till 3.1.4. Exempelvis grundar sig V8 på begreppet legitimitet som bland annat              

beskrev under avsnitt 3.1.1 och syftar till assistansbolagets sociala kontext och hur bolaget får              

sitt stöd från omgivningen. Ett textinlägg kan även ha visat legitimitet genom idealtyperna som              

återges under samma avsnitt.  
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4.7. Etiska överväganden 

En studie av detta slag, som indirekt behandlar funktionsvarierade personer, löper risken att falla              

i den fälla som beskrivs av forskaren Michael Oliver i sin bok The Politics of Disablement                

(1990:60-62). I boken noterar Oliver hur funktionsvarierade personer under 1900-talet beskrivits:  

 

“...as more or less than human, rarely as ordinary people doing ordinary things … These               

portrayals see disabled people either as pathetic victims of some appalling tragedy or as              

superheroes struggling to overcome a tremendous burden” (Oliver 1990:61).  

 

Slagordet “assistans är frihet”, som förekommer på flera ställen i det analyserade materialet,             

beskriver också funktionsvarierade personers strävan att just vara “ordinary people doing           

ordinary things”. Den distinktionen, att funktionsvarierade, liksom andra grupper som ofta           

förekommer just som grupperingar i samhällsdebatten (såsom äldre, invandrare, barn,          

missbrukare och så vidare) är vanliga människor som lever vanliga liv, är viktig att ha med sig                 

när man studerar dessa frågor. Hur man än står på den politiska skalan i LSS-frågan torde det                 

vara självklart att alla, oavsett funktionsvariation, ska ha den friheten att vara en vanlig människa               

som gör vanliga saker, hur man än tänker sig att den friheten yttrar sig.  
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5. Resultat 
I denna del redovisas resultaten av kodningen som har genomförts för att sedan analyseras i               

nästkommande kapitel. Av de 34 analysenheter som det insamlade datat består av visade det sig               

att en av analysenheterna enbart är en länk till en tidningsartikel vi inte fick tillgång till. På grund                  

av det här var det därför svårt att säkerställa att denna analysenhet verkligen behandlade              

LSS-utredningen och inte någonting annat som rör assistans eller det specifika företaget som             

analysenheten inhämtats från. Av den här anledningen uteslöt vi analysenheten från vidare            

användning i studien - resultatet omfattar av den orsaken endast 33 analysenheter.  

 

Resultaten presenteras på följande vis: inledningsvis läggs de tre olika assistansbolagen fram i             

jämförelse med varandra utifrån de olika variablerna som studerats. Därefter följer en kort             

summering av assistansbolagen var och en för sig där de mest utmärkande strukturerna i              

resultaten lyfts fram. Dessa två steg bidrar till att att den efterkommande analysen får en mer                

överskådlig grund att ta avstamp i. En del av resultatet som inte tidigare fått lika stort utrymme i                  

tidigare delar av denna studie som de teoretiskt kopplade begreppen är det politiska             

ställningstagandet som vissa av analysenheterna har uppvisat. De politiska åsikterna i           

ställningstagandena är i sig tämligen ointressanta för denna studie men att sådana uttalanden             

förekommer är oundvikligt att lyfta fram i redogörelsen av resultaten, dessa förekomster får även              

utrymme i analysen. 

 

Det gick snabbt att konstatera att Frösunda har betydligt färre analyserade texter än övriga bolag,               

därför att de publicerat betydligt mindre på sin hemsida som direkt rör LSS-utredningen. Viktigt              

att understryka är således att de har fler texter publicerade under sitt “nyhetsflöde”, men dessa               

behandlar inte LSS-utredningen. Vi har ändå valt att ta med Frösunda eftersom det är intressant               

att ha med ett av de största assistansbolagen, som ändå kommunicerar väldigt lite om              

LSS-utredningen, som jämförelse. Antalet analyserade texter från respektive bolag framgår          

också som jämförelse inom parentes i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 är resultatet av variabeln agerande från företaget/-en . Den utvisar kvantitativt hur              

många gånger respektive företag i sin skriftliga kommunikation framför ren kritik av            

LSS-utredningen (det vill säga till exempel klargör att utredningen troligen kommer att leda till              

oönskade effekter), eller bedriver politisk påverkan på så vis att man vänder sig direkt till               

ansvariga politiker, eller till allmänheten, för att belysa vad man tycker borde göras i frågor som                

rör LSS-utredningen. Stapeln “intern förändring” visar på det enda fall vi upptäckt där företaget i               

fråga har reagerat på nyheter om LSS-utredningen med en åtgärd de själva kommer att vidta, i                

det här fallet att de ska delta med medarbetare på en konferens om LSS. Stapeln “endast                

kommentar” visar information kring LSS där bolaget inte lägger in något särskilt            

ställningstagande, utan till exempel skriver att en rapport kommer att presenteras inom kort från              

Regeringen eller att mer information finns i en dagstidning, som man länkar till. Inom detta               

variabelvärde presenterar även företagen rena fakta och uppmaningar till kunder och andra            

intresserade att höra av sig om man har frågor kring utredningen i stort eller frågor om det                 

enskilda assistansbolagets ståndpunkter. 
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Tabell 1: Respektive företags agerande i sina texter  

 

Här ser vi att agerandet från företagen skiljer sig åt samtidigt som det finns liknelser. Frösunda                

blir svårt att sätta i relation till de andra två bolagen, dels eftersom det handlar om så få                  

analysenheter men också för att spridningen bland resultaten är minimal. Hos Humana och             

Särnmark ser vi ungefär lika stor mängd kritik av utredningen och försök till politisk påverkan               

medan Särnmark oftare har delat information som enbart fungerat som kommentar eller            

information om utredningen. Det har alltså inte alltid varit egenproducerade texter från            

grundarna eller någon annan anställd på Särnmark assistans, utan oftast artiklar från exempelvis             

Aftonbladet som skriver om LSS-utredningen.  

 

I tabell 2 som föreligger nedan presenteras en sammanställning av de teoretiska begrepp inom              

nyinstitutionell teori som variablerna, nummer sju till tio, motsvarar - det vill säga             

rationaliserande myter, legitimitet, isomorfism och lösa kopplingar. Dessa variabler har i vissa            

fall förekommit ensamma i en text, men oftast i kombination med ett eller två av de andra                 

variablerna (exempelvis förekomsten av rationaliserande myter och isomorfism i samma          

analysenhet).  
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Tabell 2: Rationaliserande myter, legitimitet, isomorfism och lösa kopplingar  

 

Vad vi här kan se, även om Frösunda utgör en klart mindre andel, är att i stora drag hittas det lika                     

stort antal förekomster av spår av de fyra teoretiska begreppen hos de tre bolagen. Trots att                

mängden analysenheter varierar ser fördelningen mellan variabelvärdena tämligen lika ut med           

spår av rationaliserande myter, legitimitet och isomorfism i framkant. 

5.1. Frösunda 

När vi undersöker på de olika assistansbolagen enskilt blir det, som tidigare nämnt, ofrånkomligt              

att genast beskåda att Frösunda publicerar avsevärt mycket färre artiklar om den rådande             

LSS-utredningen i den granskade kanalen. Enbart tre analysenheter påträffades som behandlar           

LSS-utredningen. Av dessa ha två förekomster av endast kommentar identifierats, en som            

politisk påverkan och en som kritik av utredningen. Ingen har kategoriserats som intern             

förändring. Eftersom variabelvärdet endast kommentar av naturliga skäl inte kan förekomma i            

kombination med de andra variabelvärdena vill vi förtydliga att i den resterande analysenheten             
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från Frösunda förekommer både politisk påverkan och kritik av utredningen. Alla tre            

analysenheter innehåller spår av rationaliserande myter, legitimitet och isoformism, medan en           

även innefattar tecken på lösa kopplingar.  

5.2. Humana 

Humana har publicerat betydligt många fler inlägg om LSS-utredningen än Frösunda, men            

ungefär lika många som Särnmark. De 14 analysenheter från Humana som varit med i kodningen               

kategoriseras som åtta stycken enheter som innehåller som kritik av utredningen, åtta som             

innehåller politisk påverkan och en som innehåller endast kommentar om utredningen. Ingen har             

kategoriserats som innehållande information om intern förändring. Bland dessa analysenheter          

uppvisar tolv stycken spår av legitimitet eller legitimitetsskapande, elva visar spår av            

rationaliserande myter, nio stycken uppvisar tecken på isomorfism och tre visar spår av lösa              

kopplingar. 

5.3. Särnmark 

Särnmark är det assistansbolag som det finns mest data från, här har 16 analysenheter hittats och                

kodats. Elva av dessa har kategoriserats som kritik av utredningen, fem endast kommentarer till              

utredningen, fem som politisk påverkan och en som intern förändring inom assistansbolaget som             

följd utredningen. 15 av analysenheterna visar tecken på legitimitet eller legitimitetsskapande,           

elva stycken innehåller spår av rationaliserande myter, tio visar tecken på isomorfism och tre              

demonstrerar spår av lösa kopplingar.  
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6. Analys 
För att kunna göra en analys av textmaterialet kring LSS hos assistansföretagen är det lämpligt               

att ta till sig följande formulering ur Metodpraktikan: “[f]ör att förstå innehållet i en text eller ett                 

textfragment kan det vara viktigt att förstå hur ofta likartade texter eller textfragment             

förekommer i det analyserade materialet” (Esaiasson et al 2017:232). Det är i det sammanhanget              

anmärkningsvärt att studien endast har funnit tre relevanta exempel hos ett av företagen,             

Frösunda Omsorg, som är Sveriges näst största privata assistansbolag räknat i antal kunder, har              

kommunicerat så pass lite genom sin hemsida om LSS-utredningen och dess möjliga            

konsekvenser. Hos Särnmark (16) och Humana (14) gick det att finna betydligt fler exempel -               

och således är det 33 exempel som utgör det studerade materialet. Det är intressant i sig att så                  

pass många fler, men i princip lika många, exempel fanns hos Särnmark och Humana jämfört               

med hos Frösunda. Det säger något om rationaliserande myter och isomorfism, där man kan säga               

att Frösunda Omsorg i detta avseende inte når någon isomorfism med de andra två studerade               

företagen för att de inte i tillräckligt stor utsträckning lever upp till eller rättar sig efter de                 

rådande myterna, i det att de har en mycket mer begränsad kommunikation just avseende              

LSS-utredningen. Det hade annars varit väntat att dessa tre företag, de tre största på den privata                

assistansmarknaden i Sverige, hade anpassat sig i större utsträckning efter varandra vad avser             

kommunikationen och dess innehåll kring en så viktig, för företag i omsorgsbranschen, fråga             

som LSS och dess existens.  

 

Överlag kan det med fog sägas att samtliga tre studerade företag är noga med att visa för                 

potentiella kunder att man är väl insatt i debattens turer kring LSS och utredningens möjliga               

konsekvenser. Det framgår att över hälften av de analyserade exemplen har att göra med              

påverkansarbete mot politiker, och motsvarande siffra gäller för kritik av själva           

LSS-utredningen. I kritik mot LSS-utredningen räknas även in kritiska beskrivningar av           

eventuella kommande lagförslags konsekvenser för assistansföretagen och därigenom för         

personer i behov av assistans. Ovan framgår att ett av företagen, Särnmark, även har en särskild                
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sektion på sin hemsida som berör just deras aktiva påverkansarbete mot politiker,            

demonstrationer, och bolagets och dess frontfigurers engagemang i samhällsdebatten. Ett av           

analysenheterna från Frösunda omsorgs hemsida, är som exempel också en relativt djuplodande            

kartläggning av nyhetsartiklar, politiska beslut, och även en förklaring kring hur processen går             

till för att en av Statens offentliga utredningar (SOU) ska kunna utmynna i konkreta lagförslag               

och beslut. Det ligger nära till hands att tolka det stora antalet exempel på påverkansarbete kring                

LSS-utredningen och kritik av utredningen som att de studerade företagen vill göra det tydligt för               

nuvarande och potentiella kunder att fritt, eller friare, företagande på assistansmarknaden           

kommer att leda till mer tillgänglig och bättre assistans för dem som behöver det.  

 

Vad gäller legitimitetsskapande ligger det även nära till hands att göra tolkningen att företagens              

engagemang i den politiska debatten kring LSS-frågan är just ett sätt att skapa legitimitet.              

Genom att man visar på politiskt och legalt kunnande och därigenom distanserar sig från en bild                

av företag och företagande i vård- och omsorgsbranschen som oseriöst, spekulation eller            

missbruk av skattemedel. Tvärtom vill företagen skapa sig en legitimitet gentemot staten och             

samhället där man visar att man är en viktig del av samhällsbygget och tar ansvar för tunga                 

frågor som frihet, allas lika värde och rätten till ett värdigt liv genom att man värnar om den                  

frihet som rätten till personlig assistans innebär. Det politiska engagemang man visar på skapar              

också legitimitet genom att det visar på ett engagemang för de egna kunderna, såtillvida att man                

genom sitt politiska påverkansarbete och opinionsbildande visar på sig själva som en aktör som              

arbetar direkt för de funktionsvarierades rättigheter, även om en något mer cynisk tolkning             

förstås är att man gör detta för att trygga sin egen plats på omsorgsmarknaden. Särnmark i                

synnerhet är noga med att framhäva att de är aktiva deltagare i samhällsdebatten och vill vara                

med “där makten finns”. Även det faktum att företagets ene grundare är funktionsvarierad själv,              

och får en hel del plats i företagets kommunikation utåt, understryker att företaget inte bara är en                 

legitim aktör utan också att man genom den personliga berättelsen kan knyta an till personer i                

behov av assistans.  
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Under teorikapitlet (se kapitel 3.1.1. Legitimitet) diskuterades de olika idealtyperna som kan            

användas för att en organisation ska skaffa sig legitimitet. I fallet med assistansbolagen visade              

det sig vara svårt att tilldela en idealtyp. Assistansbolagen vilar sin legitimitet till viss del på                

legal och rationell idealtyp men LSS som grund. Det finns heller inte några indikatorer på att                

något av assistansbolagen som studeras kan klassas som traditionell idealtyp då ingen av dem              

grundar sin existens på gamla traditioner. De assistansbolag som studeras här har ingen specifik              

karismatisk ledare som är tydlig frontfigur i bolagen. Särnmark kan inneha en viss mån av               

karismatiskt ledarskap. I den utsträckning Särnmark har skrivit och delat text som de själva har               

skrivit - det vill säga antingen från Cecilia Ekholm eller Mikael Särnmark - kan grundarna till                

Särmark ses som frontfigurer i bolaget och ge en viss karismatisk idealtyp till organisationen.              

Däremot visade det sig att allt som Särnmark har skrivit om LSS-utredningen inte bara har               

författats av grundarna, utan mycket har varit delade artiklar eller texter som andra har skrivit.               

Därför kan den karismatiska idealtypen diskuteras i Särnmarks fall. Även omfattningen av            

företagets identitet kopplat till grundarna skulle behöva en djupare analys. Intrycket är att             

Särnmark snarare vill att alla ska jobba tillsammans med rätt till assistans med kvalité, snarare än                

att Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm ska utgöra eller representera ett ideal kring hur              

assistans bör vara, erbjudas och utföras. 

 

För att knyta an till assistansbolags corporate identity och dess symboliska identitet som caring              

citizen kan vi säga att det symbolvärde vi kan utläsa blir dubbelt viktigt då dessa inte bara vill                  

framstå som medborgerligt godhjärtade, utan även har sin hela affärsidé just i att leverera omsorg               

till behövande. Det är dock mer passande att säga att dessa assistansföretag nog inte vill framstå                

som godhjärtade medborgare i det här fallet utan snarast, med tanke på hur starkt de understryker                

sitt politiska engagemang, som en sorts aktivister i en kamp för människors lika rätt till den frihet                 

som för den funktionsvarierade finns i rätten till assistans.  
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7. Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel av uppsatsen inleds med en diskussion kring studiens resultat, analys och             

tillvägagångssätt. Vad som sedan följer är en sammanfattande slutsats som syftar till att försöka              

besvara de inledande frågeställningar som presenterats.  

7.1. Diskussion 

En studie av det här slaget blir lätt nästan lite litteraturvetenskapligt lagd. Det är svårt att visa                 

upp några definitiva sanningar eftersom det i grunden handlar om att tolka texter som någon               

annan har publicerat, och försöka se de bakomliggande tankarna. En studie av det här begränsade               

omfånget kan också bara sägas skrapa en aning på ytan vad gäller de stora mönstren av                

organisationers legitimitetssökande arbete. Det är emellertid en nödvändig väg att gå eftersom            

legitimitetsskapande till så stor del handlar just om hur en organisation uppfattas av andra, och               

det kan man inte mäta empiriskt annat än med stora undersökningar där man frågar många               

människor hur de ser på vissa företag. 

 

I början av studien var det tänkt att samla in material utifrån det vidgade textbegreppet som                

redogjordes under avsnittet 4.3 Kvalitativ textanalys. När vi började samla in material märkte vi              

att exempelvis Humana har gjort podavsnitt om LSS-utredningen, vilket de andra två andra             

assistansbolagen inte hade gjort. För att materialen skulle kunna bli jämförbara mellan de olika              

assistansbolagen, valde vi att använda det material som alla bolag hade gemensamt - det vill säga                

de texter vi fann under respektive bolags ovan nämnda “nyhetsflöde”. 

 

Det visade sig som synes ovan att de tre största företagen inom personlig assistans i Sverige är                 

mycket noga i sin kommunikation med att visa på sitt politiska engagemang. Detta har vi tolkat                

som att de arbetar med att skapa sig legitimitet genom att visa upp sig som aktörer som tar ansvar                   

för sina kunder. Det ansvar de säger sig ta gäller dels att de genom sin expertis inom sitt område                   
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försöker påverka politiker att fatta rätt beslut. Detta dels genom att de tack vare sitt politiska                

påverkansarbete (eftersom lagstiftaren då har stiftat “rätt” lagar) kommer att kunna leverera            

kompetent och kvalificerad assistans till rimlig kostnad, och även i viss mån att de säger att                

kostnaderna inte borde få spela roll, utan det som ska styra är kundernas, individernas rätt till ett                 

värdigt liv på motsvarande villkor som alla andra i samhället.  

 

Skillnaden vi ser i jämförelse med andra studier gällande denna teoribildning och vårdsektorn             

som tagits upp under tidigare forskning är just de möjligheter och tillfällen privata assistansbolag              

har, och i viss utsträckning nyttjar, till att utöva kritik av utredningen och politisk påverkan.               

Även om kommunala verksamheter också har ett visst utrymme för att agera efter detta så skulle                

utövandet av kritik eller liknande förekomma än mer problematiskt. Detta eftersom det mellan             

raderna och i förlängningen kan ses som självkritik, vilket i regel vid vissa tillfällen kan               

uppfattas som något som faktiskt reducerar och minskar en kommunal verksamhets och dess             

politiska lednings legitimitet. Därför anser vi att privata aktörer har ett större spelutrymme att              

tillgodogöra sig när det kommer till att kritisera politiska utredningar och beslut.  

 

En vidare reflektion, som emellertid inte riktigt ligger inom ramen för den här studien, kring               

isomorfismen är att två av företagen, Frösunda och Särnmark, konsekvent använder foton i             

exemplen, medan Humana uteslutande inte gör det, utom i ett av exemplen där man använder ett                

foto, och ett exempel där man använder flera. Hade studiens begränsningar medgivit det hade det               

varit intressant att förhålla sig mer till det vidgade textbegreppet (se avsnittet 4.3 Kvalitativ              

textanalys) och kunna dra vidare slutsatser kring bild-, ljud- och filmval i artiklarna, liksom              

kanske kring företagens logotyper, val av färger och typsnitt och så vidare. Det hade varit               

intressant att kunna ta hänsyn även till sådana rent estetiska eller semiotiska aspekter av hur               

företag arbetar med legitimitetsskapande.  

 

För att kunna komma fram till ett ännu mer djupgående och mer exakt resultat hade intervjuer                

med nyckelpersoner på de olika bolagen troligen behövts genomföras. Fördelen med intervjuer            
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är att det då blir möjligt att nå en djupare insikt i organisationerna och få mer djuplodande svar                  

kring hur och varför de kommunicerar (eller inte kommunicerar) om, i vårt fall,             

LSS-utredningen. En nackdel med intervjuer är att det kan vara svårt att få tag i personer som vill                  

ställa upp för en intervju, av vilken anledning det må vara.  

 

En annan nackdel kan vara om man inte kan intervjua personerna på plats, utan måste ha                

telefonintervju. Vid en sådan typ av intervju kan man inte observera andra saker som kan vara                

viktiga att ta med i analysen, exempelvis kroppsspråk eller ansiktsuttryck som är viktiga intryck              

och minnen (Trost 2010:75). Ur en forskningsetisk aspekt kan inte heller full anonymitet utlovas              

för de intervjuade (Lindstedt 2019:54-55). Därför kan det vara svårt för de intervjuade att känna               

sig helt bekväma med intervjun och hur de uttrycker sig politiskt eller sakkunnigt. Trots detta               

hade intervjuer kunna varit ett användbart element i insamlingen av material. 

7.2. Slutsats 

För att återkoppla till vår första frågeställning, Hur kommunicerar assistansbolagen i sin strävan             

efter legitimitet under den pågående utredningen Översyn av insatser enligt LSS och            

assistansersättningen (LSS-utredningen)?, har vår studie kommit fram till att assistansbolagen          

eftersträvar legitimitet i sin skriftliga kommunikation genom att visa sitt kunnande i            

assistansbehov och engagera sig så sakligt som möjligt i LSS-debatten. Assistansbolagen tar            

tillvara på sitt spelutrymme som privata omsorgsbolag genom att öppet kritisera regeringens            

utredning. Alla bolag förklarar vad LSS-utredningen innebär och vissa textinlägg på hemsidorna            

uppmanar att ta kontakt med företagets jurister vid frågor eller funderingar över            

LSS-utredningen.  

 

Den andra frågan, Vilka drivkrafter kan utläsas hos assistansbolagen för att försöka upprätthålla             

att vara legitima organisationer?, har delvis besvarats under resultatkapitlet. Det visade sig att             

assistansbolagen i den här studien skiljer sig en del i sina texter om LSS-utredningen. Frösundas               

få inlägg kommenterade mest LSS-utredningen, medan Särnmark och Humana oftare          
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publicerade texter som kritiserade LSS-utredningen eller försökte visa ett visst politiskt           

engagemang. Exempelvis skrev Mikael Särnmark i ett av inläggen från det insamlade datat att  

 

“Det är för att om inte Åsa Regner lägger ner sina tankar kring LSS kan det resultera att jag                   

hamnar på en institution, vilket givetvis är en sådan vidrigt tanke att jag nästan spricker. Dessa                

institutioner blir dagens nya ”fattighus” och att se mig där är närmast ett skämt.” (Särnmark,               

2018) 

 

Exemplet är ett av de inlägg som skarpt kritiserar LSS-utredningen. Ett annat exempel är ett               

textinlägg (se bilaga 1, rad 14) från Humana som visade engagemang i LSS-debatten där de               

bland annat skriver att deras VD Harald Wessman är på plats för ett seminarium om en rapport                 

som Bengt Westerberg har skrivit. Vad VD:n sen kan påverka eller göra på seminariet är en                

annan sak. Det viktigaste verkar vara att Humanas VD närvarade vid seminariet och dela den               

informationen till sina kunder och dess anhöriga. 

 

Slutsatsen blir att de privata assistansbolagens kommunikationsinsatser i stor utsträckning          

använder sig av argument för politisk påverkan och även kritiserar utredningen för att uppvisa              

sin strävan att framstå som legitima organisationer. Trots att Frösunda kommunicerar i mycket             

mindre skala kring utredningen så kan vi på det stora hela konstatera att stora delar av                

kommunikationen från de tre assistansbolagen ser liknande ut. En stor del i bolagens             

legitimitetsskapande arbete visar sig genom att två av de här studerade bolagen publicerar             

mycket material som dels syftar till att visa upp dem som Cornelissens caring citizen, en               

medborgerligt godhjärtad aktör (Cornelissen 2017:84-86). Som nämnt ovan gör även det tredje            

bolaget det - om än i mindre utsträckning, och på motsvarande sätt som de andra.  

 

En drivkraft i företagens strävan efter legitimitet är att de genom att använda sig av politiskt                

påverkansarbete exempelvis i form av att de uppmanar människor att ifrågasätta, manifestera och             

sätta sig in i frågorna belyser konsekvenserna av eventuella lagförslag som kommer presenteras i              

och med LSS-utredningen. Det som blir självklart är att om den politiska debatten inte går deras                
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väg, och lagstiftaren väljer en ny väg kring assistans i framtiden, så kommer bolagens              

verksamhet direkt vara hotad. Även att bolagen visar upp sig som caring citizens har sin grund i                 

samma ekonomiska drivkraft. Genom att framstå som legitima aktörer via sina           

kommunikationsinsatser kommer också företagen att på ett mer effektivt sätt, eftersom           

människor kommer att lita mer på att de så att säga “vet vad de pratar om”, att kunna bedriva                   

opinionsbildning och politisk påverkan. I dessa avseenden kan vi alltså konstatera att en             

underliggande och grundläggande drivkraft blir assistansbolagens överlevnad och        

existensberättigande. 
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8. Förslag till vidare forskning 
Framtida studier inom detta ämne skulle kunna undersöka ett perspektiv som är från insidan av               

ett eller flera av assistansbolagen, för att ta reda på hur assistansbolagen själva resonerar kring               

sin position utifrån de nyinstitutionella begrepp som används i denna studie. Vad som skulle vara               

en intressant granskning att göra är att se om och hur assistansbolagens egna uppfattningar              

stämmer överens med allmänhetens föreställningar om vad bolagen förmedlar i sina           

kommunikationsinsatser. Då skulle större och mer djupgående slutsatser kunna dras gällande           

bolagens legitimitetsskapande och bevarande av sagda legitimitet.  

 

För detta ändamål skulle intervjuer lämpa sig bra eftersom man då på ett djupare plan kan få                 

insikt i hur företagen tänker att de agerar i sin kommunikation. Att faktiskt kunna fråga personer                

på företagen om huruvida de själva ser vissa texter som politisk påverkan eller om de ser dem                 

mera som mer eller mindre neutral rapportering kring den rådande debatten. Därför skulle en              

fortsättning på denna studie kunna kompletteras med intervjuer för att öka mängden studerat             

material och dess validitet. 
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9/09/manifestation-mot-nedmonteringen-av-lss/ Humana 
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https://www.humana.se/personlig-assistans/nyheter/201
9/09/fortsatt-lang-vantan-for--funkisfamiljer-pa-lagandri
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https://www.humana.se/personlig-assistans/nyheter/201
9/01/lss-utredningen-i-korthet/ Humana 

6 
https://www.humana.se/personlig-assistans/nyheter/201
8/11/lackta-uppgifter-fran-lss-utredningen/ Humana 
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8/10/lss-utredningen/ Humana 

8 
https://www.humana.se/personlig-assistans/nyheter/201
8/05/sammanfattning-av-laget-personlig-assistans/ Humana 

9 
https://www.humana.se/personlig-assistans/nyheter/201
8/04/ris-och-ros-till-hallengren/ Humana 

10 
https://www.humana.se/personlig-assistans/nyheter/201
8/03/lackta-uppgifter-fran-utredningen/ Humana 

11 
https://www.humana.se/humana/press/nyheter/2019/12/r
egeringen-backar-efter-remisskritik/ Humana 

12 
https://www.humana.se/personlig-assistans/nyheter/201
7/11/assistanskrisen--josefin-om-laget-just-nu/ Humana 

13 
https://www.humana.se/personlig-assistans/nyheter/201
7/10/sju-saker-humana-gor-for-att-radda-assistansen/ Humana 

14 

https://www.humana.se/personlig-assistans/nyheter/201
7/06/bengt-westerberg-granskar-regeringens-lss-utredni
ng/ Humana 

15 
https://www.humana.se/personlig-assistans/nyheter/201
6/05/stoppa-smygavvecklingen-av-personlig-assistans/ Humana  
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(Ej tillgång) 

16 
https://frosunda.se/nyheter/nyheter/2019/fragor-och-svar
-om-lss-utredningen/ Frösunda 

17 
https://frosunda.se/nyheter/nyheter/2019/lss-utredningen
/ Frösunda 

18 
https://frosunda.se/nyheter/nyheter/2018/vad-hander-me
d-lss-i-framtiden/ Frösunda 

19 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/rbu-konf
erensen-lss-utrett-och-olost Särnmark 

20 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/2019010
9-torsdag-den-10-jan-presenteras-lss-utredningen Särnmark 

21 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/artikel-f
ran-svd-om-lss-utredningen Särnmark 

22 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/presenta
tion-av-lss-utredningen-senarelaggs Särnmark 

23 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/rykten-o
m-senare-presentation-av-lss-utredning Särnmark 

24 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/det-ar-n
u-det-galler-for-lss Särnmark 

56 

https://frosunda.se/nyheter/nyheter/2019/fragor-och-svar-om-lss-utredningen/
https://frosunda.se/nyheter/nyheter/2019/fragor-och-svar-om-lss-utredningen/
https://frosunda.se/nyheter/nyheter/2019/lss-utredningen/
https://frosunda.se/nyheter/nyheter/2019/lss-utredningen/
https://frosunda.se/nyheter/nyheter/2018/vad-hander-med-lss-i-framtiden/
https://frosunda.se/nyheter/nyheter/2018/vad-hander-med-lss-i-framtiden/
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/rbu-konferensen-lss-utrett-och-olost
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/rbu-konferensen-lss-utrett-och-olost
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/20190109-torsdag-den-10-jan-presenteras-lss-utredningen
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/20190109-torsdag-den-10-jan-presenteras-lss-utredningen
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/artikel-fran-svd-om-lss-utredningen
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/artikel-fran-svd-om-lss-utredningen
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/presentation-av-lss-utredningen-senarelaggs
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/presentation-av-lss-utredningen-senarelaggs
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/rykten-om-senare-presentation-av-lss-utredning
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/rykten-om-senare-presentation-av-lss-utredning
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/det-ar-nu-det-galler-for-lss
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/det-ar-nu-det-galler-for-lss


Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media  
MKV C: Uppsats 
Grupp 18: Linnea Blix och Sofia Ludén 
 

25 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/besparin
gskraven-inom-lss-utredning-slopas Särnmark 

26 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/mikael-s
arnmark-jag-tanker-inte-bo-pa-ett-fattighus Särnmark 

27 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/forsta-ut
kastet-fran-lss-utredningen Särnmark 

28 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/cecilia-e
kholm-kommenterar-lss-utredningen Särnmark 

29 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/seminari
um-bengt-westerberg Särnmark 

30 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/assistans
-ar-frihet-radda-lss Särnmark 

31 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/cecilia-d
agens-samhalle Särnmark 

32 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/anhoriga
-debatt Särnmark 

33 

https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/lastips-r
egeringens-asa-regn%C3%A9r-om-assistansersattninge
n Särnmark 

57 

https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/besparingskraven-inom-lss-utredning-slopas
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/besparingskraven-inom-lss-utredning-slopas
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/mikael-sarnmark-jag-tanker-inte-bo-pa-ett-fattighus
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/mikael-sarnmark-jag-tanker-inte-bo-pa-ett-fattighus
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/forsta-utkastet-fran-lss-utredningen
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/forsta-utkastet-fran-lss-utredningen
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/cecilia-ekholm-kommenterar-lss-utredningen
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/cecilia-ekholm-kommenterar-lss-utredningen
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/seminarium-bengt-westerberg
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/seminarium-bengt-westerberg
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/assistans-ar-frihet-radda-lss
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/assistans-ar-frihet-radda-lss
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/cecilia-dagens-samhalle
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/cecilia-dagens-samhalle
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/anhoriga-debatt
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/anhoriga-debatt
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/lastips-regeringens-asa-regn%C3%A9r-om-assistansersattningen
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/lastips-regeringens-asa-regn%C3%A9r-om-assistansersattningen
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/lastips-regeringens-asa-regn%C3%A9r-om-assistansersattningen


Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media  
MKV C: Uppsats 
Grupp 18: Linnea Blix och Sofia Ludén 
 

34 
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/bengt-w
esterberg-dags-for-en-ny-reform Särnmark 

 
 

  

58 

https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/bengt-westerberg-dags-for-en-ny-reform
https://www.sarnmark.se/om-sarnmark/aktuellt/bengt-westerberg-dags-for-en-ny-reform


Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media  
MKV C: Uppsats 
Grupp 18: Linnea Blix och Sofia Ludén 
 

Pressrelease 

Kan kommunikation få assistansbolag att överleva? 
 

Har du följt utredningen om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, eller             

är du kanske själv en av de som kan bli drabbade om planerna på nedskärningar går i lås?                  

Rätten till assistans grundar sig på en av de mest väsentliga uppfattningarna - att personer               

med en funktionsnedsättning ska ha chansen att leva ett normalt liv. Regeringens            

utredning av LSS och assistansersättning kan ses som ett hot mot funktionsvarierades            

möjligheter till en fungerande vardag. 

 
I en kandidatuppsats från Uppsala universitet inom ämnet informatik och media undersöker två             

studenter hur privata assistansbolag genom sina kommunikationsinsatser agerar för att försöka           

påverka utkomsten av LSS-utredningen samtidigt som de försvarar sin ställning inom           

vårdsektorn. Tre bolag och deras kommunikation studeras genom att söka efter mönster för att se               

på vilket sätt dessa bolag använder sig av kommunikation för att berättiga sin existens.  

 

Assistansbolagen befinner sig i en konkurrenssituation, inte bara med varandra utan även mot             

kommunala och statliga aktörer. Konkurrensen mellan de tre bolagen är särskilt intressant att             

påpeka eftersom trots en marknadsmässig rivalitet så gör de inga större ansträngningar för att              

särskilja sig från sina konkurrenter genom att uppvisa det egna företaget som överlägset. 

 

Linnea Blix och Sofia Ludén 

Legitimitet och förändring - en studie om privata assistansbolags kommunikation kring 

regeringens översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen 

Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet 
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