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Sammanfattning 
Eftersom den offentliga sektorn blir mer och mer privatiserad väcktes vårt intresse för att 

studera entreprenörskap inom detta område. Genom att konkurrensutsätta olika delar inom 

den offentliga sektorn öppnar det upp för nya privata aktörer. Vi intresserade oss för 

vårdmarknaden och valde att titta på sjukgymnaster vilket är en grupp som finns som privata 

aktörer i olika former på denna marknad. 

 

Syftet med denna rapport är att få en förståelse för hur det är att vara egen företagare inom 

sjukgymnastik samt beskriva egenskaper som är viktiga för privat praktiserande 

sjukgymnaster för att lyckas som företagare. 

 

Vi har intervjuat åtta sjukgymnaster, varav sex är privat praktiserande med en så kallad 

ersättningsetablering. Vi har även intervjuat en som har privat praktik men som valt att inte 

vara knuten till landstinget och en som tidigare varit privat praktiserande men som valt att 

sälja företaget och istället arbeta kvar som verksamhetschef. 

 

Några av de teorier som har använt oss av utifrån vårt resultat är Schumpeters 

entreprenörskapsteori, Johannisson som skriver om drivkrafter till att starta eget företag och 

Nilssons studie ”Forskare som startar eget för att kommersialisera egen idé” som handlar om 

små företagarens identitetsarbete. Vidare har vi använt oss av marknadsföringsteorier inom 

nätverk, word of mouth och diversifiering. 

 

Slutsatsen av studien är att respondenterna anser sin identitet som sjukgymnast vara starkare 

än den som företagare. Drivkraften till att starta eget företag som sjukgymnast är ett större 

mått av frihet, möjligheten till att arbeta mer effektivt samt att kunna tjäna mer pengar. 

Kunddiversifiering är viktigt för att kunna expandera och klara sig bättre på en ombytlig 

marknad. Vidare har det framkommit att det är viktigt att bevara och skaffa nya kontakter. 

Slutligen kom vi fram till att word of mouth är det vanligaste sättet att marknadsföra sig på 

som privat praktiserande sjukgymnast.     



 
 

 
 

Förord 
Vi vill framföra ett varmt tack till alla respondenter som har tagit sig tid att ta emot oss 
och svara på våra intervjufrågor. Er medverkan har varit till stor hjälp i den process som 
har lett fram till denna uppsats. 
 
Vi vill även framföra ett särskilt tack till vår handledare Jenny Johansson som har varit 
ett stort stöd under hela uppsatsprocessen och kommit med värdefulla reflektioner och 
förslag på vägen.  
 
Linköping, den 7 juni 2010 
 
 
 
Åsa Ekman  Sara Höög  Ellinor Törnqvist  
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1. Inledning 
Detta kapitel är en introduktion till vad som väckte vårt intresse inom ämnet. Vidare kommer 

det ges bakgrundsfakta om sjukgymnaster samt en förklaring av ordet ersättnings-etablering 

som är ett centralt begrepp i denna studie. Även syftet kommer att presenteras i detta kapitel 

och sist kommer en disposition över studiens upplägg.  

 
Den offentliga sektorn har blivit allt mer konkurrensutsatt för att skapa bättre effektivitet. 

Målet är att få den offentliga sektorn att mer likna den privata marknaden och bli mer effektiv 

genom att minska på storlek, byråkrati och kostnader. För att uppnå detta föreslår Sundin och 

Rapp (2006) att det bör införas en entreprenörskapssyn på verksamheter och se kunder istället 

för patienter och elever. Välfärdstjänster som utförs i privat regi har ökat under1990- och 

2000-talet. Kommunernas köp av vård och omsorgstjänster har ökat från 1995 då det var 5 % 

av driftskostnaderna till att 2005 vara 10 % (Tillmar, 2004). 

 

Efter samtal med entreprenörskapsforskaren Malin Tillmar vid Linköpings universitet väcktes 

intresset för vad som sker med småföretagaren i den aktuella omvandlingen av den offentliga 

sektorn. Vårt intresse ligger inom småföretagande och det är den enskilda företagaren vi vill 

intervjua och samtala med. I vårdsektorn är sjukgymnaster en av de yrkesgrupper som många 

gånger är små egenföretagare. Sjukgymnaster har sedan 1993 omfattats av Lagen (1993:1652) 

om ersättning för sjukgymnastik, som innebär att privat praktiserande sjukgymnaster kan 

bedriva verksamhet och erhålla ersättning från landstinget. 

 

Entreprenörskap är ett omtvistat begrepp. Enligt nationalencyklopedin är en entreprenör en 

person som skapar nytt användarvärde medan en företagare är en person som äger och driver 

företag/affärsverksamhet (Nationalencyklopedin, 2010). En företagare behöver alltså inte vara 

entreprenör och en entreprenör behöver heller inte vara företagare. Vi kommer i denna studie 

inte lägga någon större vikt vid ordens betydelse utan kommer att se våra respondenter tillika 

privat praktiserande sjukgymnaster som en hel grupp företagare oavsett om de är 

entreprenörer eller inte. 

 

Med entreprenörskap menar Swedberg (1994) att det avser en person som är aktiv och får 

saker gjorda. Schumpeter, vars teorier presenterades redan 1911, menar att det inte är 

pengabegäret som driver entreprenören utan lusten att skapa och grunda något eget 

(Swedberg, 1994). Vidare menar Schumpeter (i Swedberg, 1994) att entreprenören kan leda 

samhället framåt då de är mer uppmärksamma och använder outnyttjade resurser. En annan 

entreprenörskapsforskare, Schine, anser att motivationen till att vara egen företagare förändras 

under tiden, men att det är pengabegäret som styr i första hand (Schine i Gustavsson och 

Rönnqvist, 2004). Detta är något som väckte vårt intresse, och vi ville närmare studera vad 

det är som driver entreprenören som har den offentliga sektorn som sin marknad till att starta 

eget företag. Drivs entreprenören på den offentliga marknaden av både Schumpeters och 

Shines åsikter? Schumpeter vars teorier är 100 år gamla, stämmer de överens på ett så nytt 

fenomen i Sverige som små privata företag inom den offentliga sektorn?  
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1.2 Bakgrund 

1.2.2 Sjukgymnaster 
Enligt Sjukgymnasternas fackförbund, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, har 

förbundet cirka 12 000 medlemmar, och förbundet uppskattar att det totala antalet 

legitimerade sjukgymnaster uppgår till cirka 16 000 (Sjukgymnastförbundet, 2010,1). I slutet 

av 2009 hade förbundet 11 729 medlemmar, av dessa var 73 % verksamma inom kommun 

och landsting, 14 % privatpraktiker/egenföretagare, 12 % var privat anställda och 1 % statligt 

anställda (Sjukgymnastförbundet, 2010, 2). Sjukgymnasternas framtida arbetsmarknad ser 

ljus ut. Det är på grund av stora pensionsavgångar som behovet av rehabilitering kan komma 

att öka och det varnas till och med för brist inom fem års tid (SACO, 2010).  

 

För att få inneha professionen sjukgymnast krävs en formell sjukgymnastutbildning vid 

universitet/högskola som leder till legitimering. Sjukgymnastutbildningen omfattar 180 

högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Efter examen från högskola kan 

legitimation erhållas från Socialstyrelsen (Linköpings Universitet, 2010). I Sverige finns 

utbildningen vid åtta olika lärosäten. Efter läkare och sjuksköterskor är sjukgymnaster den 

tredje största professionen inom hälso- och sjukvården där det krävs högskoleutbildning i 

Sverige och västvärlden. (Broberg och Tyni-Lenné, 2009).   

 

Broberg och Tyni-Lenné (2009) beskriver tre typiska tillämpningar av arbetet där de flesta 

sjukgymnaster är verksamma. Dessa är: hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande samt 

terapeutiska och habiliterande/rehabiliterande. Specialkompetens finns inom 17 områden och 

kan utfärdas av Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Dessa 17 områden är: 

 

- Ergonomi    - Ortopedi 

- Gerontologi och geriatrik  - Ortopedisk manuell, terapi/medicin 

- Hjärt- och kärlsjukdomar  - Pediatrik  

- Idrottsmedicin   - Primär hälso- och sjukvård 

- Intensivvård   - Psykiatri och psykosomatik 

- Lungmedicin   - Reumatologi 

- Neurologi   - Smärta och smärtbehandling 

- Obstetrik, gynekologi och urologi - Veterinärmedicin  

- Onkologi  
 

Sjukgymnaster är inte enbart verksamma inom hälso- och sjukvården utan även inom en rad 

olika verksamheter i samhället. De finns verksamma inom ledning och administration, eget 

företagande, forskning och utbildning vilka utövas inom hälso- och sjukvården, i 

folkhälsoarbete och vid olika myndigheter (Broberg och Tyni-Lenné, 2009).   
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1.2.1 Ersättningsetablering 
I en dialog tillsammans med en privat praktiserande sjukgymnast (2010) har vi blivit mer 

insatta i hur dagens villkor ser ut för privat praktiserande sjukgymnaster i Östergötlands läns 

landsting. Är sjukgymnastikpraktiken helt privat, det vill säga inte har något samverkansavtal 

med landstinget, får sjukgymnasten själv välja sin prissättning. Ersättningsetablering är det 

begrepp som används då en sjukgymnast har ett samverkansavtal med ett landsting och 

erhåller ekonomisk ersättning för de behandlingar denne utför.   

 

Ett besök hos en sjukgymnast som har avtal med landstinget i Östergötlands län kostar 100 kr. 

Det finns inget remisstvång inom Östergötlands läns landsting, vilket gör att en patient själv 

har rätt att uppsöka en sjukgymnast för vård. Sjukgymnasten får ersättning av landstinget för 

varje patient. Hur stor ersättningen är beror på vilka extra utbildningar sjukgymnasten som 

äger ersättningsetableringen innehar samt beroende på behandling. Det är lagen (1993:1652) 

om ersättning för sjukgymnastik som reglerar de bestämmelser som finns kring 

ersättningsetableringar och andra avtal med landsting (Dialog med en privat praktiserande 

sjukgymnast, 2010).   

 

Har den privat praktiserande sjukgymnasten ett avtal med landstinget, måste denne arbeta 35 

timmar i veckan med sitt företag, i denna tid kan även vidareutbildningar räknas in, men det 

är bara för patientarbete som ersättning erhålls. Det finns ett tak för hur mycket ersättning 

som går att erhålla, överträds detta tak minskar ersättningen från landstinget per patient. Även 

om patienten är villig att betala ett högre pris får inte de som är landstingsanslutna ta ut ett 

högre pris än 100 kr per patient i Östergötlands läns landsting. Detta leder till att det inte är 

lönsamt att ta emot patienter efter att detta pristak uppnåtts (Dialog med en privat 

praktiserande sjukgymnast, 2010).  

 

Villkor gäller för de privat praktiserande sjukgymnaster som innehar en ersättningsetablering. 

Från den 1 april 2009 infördes nya regler som innebar att en privat praktiserande sjukgymnast 

har rätt att sälja vidare sin ersättningsetablering (Regeringskansliet, 2010). I dagsläget i 

Östergötlands läns landsting finns ett visst antal ersättningsetableringar som ägarna kan sälja 

när de går i pension, flyttar ifrån länet eller inte vill agera privat längre. 

Ersättningsetableringarna som sålts detta år i Östergötland har kostat mellan 500 000 - 

600 000 kronor. Vissa privata praktiker inom sjukgymnastik kan även inneha ett vårdavtal 

med landstingen som gäller för hela praktiken. Deras villkor kan se lite annorlunda ut, men 

fungerar på liknande vis, vårdavtalen kommer försvinna från 1 januari 2011 och då måste en 

ersättningsetableringsrätt ägas. På en ersättningsetablering får bara den som äger etableringen 

arbeta (Dialog med en privat praktiserande sjukgymnast, 2010). 
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1.3 Syfte 
Den sittande regeringen vill att den offentliga sektorn ska bli mer privat, med flera små 

företag för att öka effektiviteten. Men hur ser det ut för de sjukgymnaster som har valt att 

starta ett eget företag? Vi har i denna studie intresserat oss av dagsläget för de privat 

praktiserande sjukgymnasternas situation och kommer inte lägga någon vikt vid spekulationer 

om hur de kan komma att påverkas i framtiden.  

 

 

 

Syftet med denna rapport är att genom intervjuer få en förståelse för hur det är att vara egen 

företagare inom sjukgymnastik samt beskriva egenskaper som är viktiga för privat 

praktiserande sjukgymnaster i Östergötlands län för att lyckas som företagare.   

 

 Vilka är drivkrafterna för en tidigare anställd till att starta eget företag inom 

sjukgymnastik? 

 

 Hur upplever privat praktiserande sjukgymnaster sin identitet i relation till företagande 

och profession? 

 

 Vilka är de centrala marknadsföringsstrategier som privat praktiserande sjukgymnaster 

använder sig av för att lyckas som egna företagare? 
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1.4 Disposition 
 

Kapitel 2: Metod 

Vi har valt att intervjua privat praktiserande sjukgymnaster med hjälp av en kvalitativ metod 

och använt oss av ett induktivt synsätt. Här kommer vi även diskutera trovärdigheten av våra 

källor, och då framförallt våra primärkällor. Vi kommer även visa på att vi har haft etiska 

aspekter i åtanke.  

 

Kapitel 3: Resultat 

För att svara på syftet har vi intervjuat sju privat praktiserande sjukgymnaster, samt en 

sjukgymnast som har sålt sitt företag. Kapitlet inleds med en kort presentation av 

intervjupersonerna. Därefter kommer resultatet att presenteras i tre avsnitt. Avsnitten tar upp 

de viktigaste punkterna som har utkristalliserats under intervjubearbetningen. Intervjufrågorna 

till de privat praktiserande sjukgymnasterna finns i sin helhet i bilaga 2.  

 

Kapitel 4: Teoretisk referensram 
Då vi har valt ett induktivt synsätt har teorierna växt fram under intervjuernas gång. Det är 

också av denna anledning som det kändes mest naturligt att presentera teorierna efter 

resultaten. Vi kommer i detta kapitel att presentera teorier under tre huvudrubriker. Dessa 

teorier ligger till grund för att kunna göra en djupare analys av respondenternas kommentarer 

och åsikter från resultatet.   

 

Kapitel 5: Analys 
För att kunna dra slutsatser om våra inledande frågor, har vi analyserat resultatet med teorin. 

Respondenternas svar har jämförts för att finna likheter och olikheter. I detta kapitel kommer 

analysen att delas upp i huvudrubriker motsvarande de som finns i resultat och teorikapitlet, 

för att på så vis underlätta för läsare att följa med i studien.  

 

Kapitel 6: Slutsats 
Här har vi utifrån analysen tagit fram slutsatser för att svar på vårt syfte. Till sist har vi tagit 

fram förslag på vidare forskning som bygger på olika sidospår och diskussioner som dykt upp 

under uppsatsprocessen.  
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2. Metod: 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vårt val av metod. Vi kommer beskriva hur vi praktiskt 

genomförde datainsamlandet och hur bearbetningen av empirin har gått till. En diskussion 

kommer att föras kring trovärdighet och etiska aspekter.  

2.1 Val av metod och angreppssätt 
Det förs, enligt Bryman och Bell (2005), en diskussion om likheter och olikheter mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Används intervjuer för att samla in data är detta ofta en 

kvalitativ metod om kvaliteten är viktigare än kvantiteten. Då kvantitet är viktigare i kvalitativ 

forskning, mäts företeelser genom att kolla på massan inom kvantitativ forskning. Detta är 

vad som främst skiljer kvalitativ och kvantitativ metod åt. En kvantitativ forskning präglas av 

begreppen validitet och reliabilitet för att säkerställa kvaliteten, medan det inom den 

kvalitativa forskningen är trovärdighet och dess olika kriterier som är av vikt (Bryman och 

Bell 2005). Den kvalitativa metoden passade vår studie då vi har genomfört ett antal möten 

som består av en kombination mellan det Gustavsson (2009) beskriver som intervju och 

samtal. I en intervju kartläggs information och samtal används för att komma åt människors 

personliga åsikter och känslor (Gustavsson, 2009). Vi ville gå in på djupet för att få en större 

kvalitet på vår empiri snarare än kvantitet.  

 

För att bygga teorier om det fenomen som studeras menar Patel och Davidsson (2003) att 

underlag i form av empiri ska samlas in. Genom att överföra denna empiri till de teorier som 

finns kan vi analysera och dra slutsatser. Forskning kan delas upp i två kategorier, kvantitativt 

inriktad forskning och kvalitativt inriktad forskning. Vi ville förstå hur det är att vara egen 

företagare inom den offentliga sektorn och ta del av sjukgymnasternas tankar kring detta. 

Även Patel och Davidsson (2003) talar för tillämpning av den kvalitativa metoden, då den 

används enligt dem för att studera ”mjuka värden.” 

 

Patel och Davidsson (2003) skriver att forskarens arbete är att koppla teori och empiri till 

varandra. Med empiri menas den data som insamlas genom att studera verkligheten. Enligt 

dem går det att göra detta genom att använda sig av tre olika metoder; deduktion, induktion 

och abduktion. Väljer forskaren deduktion, dras slutsatser från de teorier som har valts ut. 

Med induktion vill forskaren formulera teori utifrån sin empiri, verkligheten studeras utan att 

vedertagen teori kopplas till undersökningen. Abduktion kan ses som en kombination av 

deduktion och induktion, där teorier kommer att ändras och omvärderas under arbetets 

gång. Enligt Bryman och Bell (2005) är deduktion den vanligaste uppfattningen om hur 

förhållandet mellan teori och empiri ser ut. Deduktion innebär att forskaren läser in sig på 

teorier och utifrån sin kunskap på det berörda området formulerar denne en hypotes som 

sedan ska testas empiriskt (Bryman och Bell, 2005). 

  

Vi har använt oss av ett induktivt synsätt. Detta val gjordes då vi inte hade någon tidigare 

kunskap inom ämnet samt att det visade sig vara ett relativt outforskat område. Induktion 

innebär enligt Bryman och Bell (2005) ofta inslag av deduktion och omvänt så har deduktion 

ofta inslag av induktion. I vårt fall har vi läst in bakgrundsfakta på området innan vi 

genomförde empiriinsamlingen. Detta för att kunna ställa relevanta frågor och för att ha en 

bra förståelse för de vi intervjuade. Inom induktion är begreppet grundad teori ett centralt 

synsätt. Bell (2005) skriver att grundad teori innebär teoribildning på empiriskgrund, hon 

menar att teorier utvecklas under arbetets gång i stället för att utgå ifrån specifika teorier från 

början. Då vi fann vårt specifika forskningsområde vara relativt outforskat passade detta 

synsätt bra till vårt arbete. Enligt Bells (2005) beskrivning av grundad teori kan en intervju 
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analyseras direkt efter genomförandet och forskaren behöver inte vänta tills all datainsamling 

är gjord. Detta sätt att arbeta menar hon kan fortskrida tills det att forskaren har uppnått 

teoretisk mättnad, vilket innebär att data samlats och bekräftar det som forskaren har kommit 

fram till och denne kan därpå bygga sina teorier. Vi har med vårt induktiva synsätt följt de 

resultat vi fått och har därför förändrat syftet under tiden.  

2.2 Metod för datainsamling 
Patel och Davidson (2003) menar att empiri kan samlas in på flera sätt, forskare kan använda 

sig av både primärkällor och sekundärkällor. Det som skiljer dessa två åt är närheten till 

informationslämnaren, det vill säga förstahandsrapporteringar refereras till primärkällor 

medan övriga kallas för sekundärkällor.  Sekundärkällor har i vårt fall varit hemsidor och de 

teorier vi har använt oss av, dessa har vi hittat med hjälp av vår handledare, personal på 

biblioteket samt eget letande i databaser som vi har tillgång till genom Linköpings universitet. 

För att få in information från primärkällor har vi använt oss av intervjuer, detta stödjer även 

vårt val av kvalitativ metod (Bryman och Bell, 2005). Vi har använt oss av intervjuer då detta 

har gett oss möjlighet att få en förståelse över hur respondenterna upplever hur det är att vara 

privat praktiserande sjukgymnast. De personer vi har intervjuat kommer i denna studie kallas 

för respondenter.  

2.2.1 Val av intervjupersoner 
Med de tidsramar vi hade för att samla in data planerade vi för sju intervjuer samt en 

pilotintervju med privat praktiserande sjukgymnaster i Linköpings och Norrköpingskommun. 

Vi genomförde först en pilotintervju och sedan sju intervjuer, där sex stycken var med privat 

praktiserande sjukgymnaster och en intervju med en sjukgymnast som numera är anställd i det 

företag som han sålt. Den geografiska avgränsningen beror på att vi ville hålla oss inom 

Östergötlands läns landsting och att städerna vi valt skulle ha liknande förutsättningar och 

villkor. De båda städerna har dock lite olika bakgrund och förhållanden, Norrköping är en 

gammal industristad och Linköping är en teknikinriktad universitetsstad, sådana aspekter har 

vi försökt ha i åtanke när vi genomförde våra intervjuer och analyser. Exempel på en faktor 

som vi funderat på och haft i åtanke är att det i Linköping finns en sjukgymnastutbildning, 

vilket det inte gör i Norrköping. Men vi anser inte att detta har påverkat oss i vår studie. 

 

För att välja ut respondenter gjorde vi en lista med de sjukgymnaster som är privat 

praktiserande. Denna lista gjorde vi genom att först gå in på Östergötlands läns landstings 

hemsida, där fann vi information om vilka sjukgymnaster som var privat praktiserande med 

en ersättningsetablering. Därefter sökte vi på www.eniro.se och på www.hitta.se med 

sökorden: ”Sjukgymnast Linköping” och sedan ”Sjukgymnast Norrköping” för att även hitta 

de sjukgymnaster som var privat praktiserande men utan ersättningsetablering. Totalt fann vi 

lite drygt 50 privat praktiserande sjukgymnaster. De privat praktiserande sjukgymnasterna 

utan ersättningsetablering var svårare att hitta. En av respondenterna fanns inte med på den 

lista vi sammanställt, utan vi kom i kontakt med honom via en annan respondent. På detta sätt 

har vi upptäckt att det finns flera sjukgymnaster än de som vi funnit genom ovan nämnda 

söksätt. 

 

Några av de privat praktiserande sjukgymnasterna som vi intervjuade är helt egna företagare 

andra har gått ihop och bildat gemensamma bolag. På Linköpingslistan har vi kontaktat alla 

företag, men av dem som har sin praktik på samma adress har vi bara pratat med en av 

sjukgymnasterna för att boka in ett möte. Vi bokade in fem intervjuer i Linköping, samt två 

intervjuer i Norrköping. I Linköping har även den dialog, vi tidigare nämnt, ägt rum samt 

pilotintervjun. Vid sökandet av respondenter har vi inte haft några kriterier, utan valt att se 

alla privat praktiserande sjukgymnaster som en helhet. Vi har därav inte fokuserat på olika 

http://www.eniro.se/
http://www.hitta.se/
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faktorer, som att få en jämn könsfördelning, jämn fördelning mellan städerna, om de haft 

ersättningsetablering eller inte, bolagsform eller hur länge de har varit egna företagare.  

2.2.2 Praktiskt genomförande av intervjuer 
Första kontakten med de sjukgymnaster vi avsedde att intervjua skedde antingen via e-post 

eller telefon, detta för att boka in ett personligt möte. Att vi använde oss av både e-post och 

telefonsamtal är en följd av att några var svåra att nå via telefon. De e-postmeddelanden som 

skickades ut har följts upp med ett telefonsamtal. 

 

Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut en intervjuguide för att ge respondenterna en 

chans att förbereda sig på frågorna. Då vi kände att det skulle bli svårt att vara uppmärksam 

och följa samtalet på ett bra sätt om vi antecknade valde vi att spela in intervjuerna. Genom 

att spela in intervjuerna kunde vi på ett säkrare sätt få med allt som sades och även citera våra 

respondenter korrekt. Inspelning av intervjun är något som kan hämma respondenten eller 

bringa denna ur balans (Gustavsson, B 2009 samt Bryman och Bell, 2005). Detta var något vi 

märkte av vid ett par tillfällen. Vi försökte minska de negativa effekterna genom att försäkra 

respondenterna om konfidentialitet och att inspelningarna skulle raderas efter att materialet 

var genomarbetat.  

 

Vi har alltid varit två personer med under intervjuerna som har varat i cirka 45 minuter. 

Anledningen till att inte alla tre har medverkat på alla intervjuer var för att inte 

respondenterna skulle känna sig i underläge (Gustavsson, B 2009). Intervjuerna har 

genomförts på den plats respondenterna själva har föreslagit då de flesta har varit stressade 

och klämt in ett möte med oss mellan två patienter eller på deras lunch. Enligt Bell (2005) är 

det viktigt att visa hänsyn för de som ställer upp på att bli intervjuade och att försöka möta 

deras önskemål om tid och plats. Vi var medvetna om att det finns mycket på en arbetsplats 

som kan störa under intervjun så som att telefonen ringer eller någon knackar på dörren och 

att de under lunchen kan bli distraherade av kollegor och av att äta. Vi anser dock att detta har 

gjort respondenterna tryggare, vilket vi även anser har märkts av under vissa möten.  

 

Först genomfördes en pilotintervju med en privat praktiserande sjukgymnast. Detta gjorde vi 

för att testa våra frågor på intervjuguiden samt vår bakgrundskunskap. Pilotintervjun gav oss 

övning i intervjuteknik samt insikt om tidsdisposition. Pilotintervjun varade i ca 20 minuter. 

Efter pilotintervjun utökade vi våra frågor i intervjuguiden. Den utökade intervjuguiden är 

den som vi sedan följde vid de andra intervjuerna och finns med som bilaga 2. Efter de första 

intervjuerna hade vi fått en ökad kunskap och förståelse som gjorde att vi frågade nya saker 

under kommande intervjuer. Vidare har vi insett att vi vid enstaka tillfällen har ställt ledande 

frågor och ibland flera frågor samtidigt under intervjutillfällena. Dock tror vi inte att vår 

intervjuteknik har påverkat respondenterna till ett svar de inte menar.  

2.2.3 Intervjumetod 
Som vi tidigare nämnt ville vi att de intervjuer som har genomförts skulle bli en blandning 

mellan det Gustavsson, B (2009) kallar för intervjuer och samtal. Han refererar det vi i 

vanliga fall kallar för intervjuer till personligt kunnande, vilket är den kunskap som fås genom 

ett möte med en annan person. Ett möte kan antingen bestå av intervju, samtal eller en dialog. 

Ska mötet bestå av en dialog menar Gustavsson, B (2009) att huvudsyftet ska vara att få en 

djupare förståelse och mening för bland annat betydelsen av våra medmänniskors språk och 

kulturvärld. Vi ansåg inte att denna typ av möte var relevant för vårt syfte. Dock har en dialog 

skett med en sjukgymnast i början av processen för att öka vårt kunnande inom privat 

praktiserande sjukgymnasters situation samt deras fackspråk. Under denna dialog fick vi även 

fram en del frågeställningar och fick möjlighet att kartlägga vissa faktafrågor som vi inte fått 
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svar på från våra sekundärkällor.   

 

Utgångspunkten har varit att genomföra våra intervjuer i semistrukturerad form. Denna 

intervjustruktur innebär enligt Bryman och Bell (2005) att den som intervjuar utgår ifrån 

relativt specifika teman men att det finns en stor frihet för respondenten att utforma sina svar. 

Vi ansåg att det passade vår frågeställning och vårt urval då målet inte var att svaren skulle 

kunna sammanställas på ett jämförbart sätt, utan vi ville snarare få en förståelse och kunna 

beskriva. Vi tycker det blir mer intressant att kunna ställa allmänna frågor och kunna få ta del 

av respondentens egna tankar. Gustavsson, B (2009) beskriver det vi ville uppnå med 

intervjuerna som ett samtal för att komma åt människors personliga åsikter och känslor. Även 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att en lägre strukturering leder till en mer flexibel 

intervju där möjlighet ges att ställa följdfrågor för att få fram vad respondenten upplever och 

känner. Vi vill med detta sätt att intervjua få respondenterna att öppna sig och förmedla sina 

faktiska tankar. Användandet av semistrukturerade intervjuer har gjort det möjligt att under 

intervjuerna anpassa våra frågor för att kunna följa den riktning som respondenten väljer att 

gå. Bryman och Bell (2005) skriver att flexibiliteten är en av semistrukturerade intervjuers 

egenskaper. De skriver också att denna form är att föredra om det är flera forskare inblandade, 

då intervjuguiden säkerställer viss jämförbarhet. Vi har under alla intervjuer använt oss av vår 

intervjuguide, men vi har varit flexibla i ordningsföljd och vilka följdfrågor som har ställts. 

Ordningsföljd på frågorna och följdfrågor har berott på respondentens svar och hur mycket 

denna har pratat fritt inom vårt forskningsämne.  

2.2.4 Utformning av intervjuguide 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör intervjuguiden vid halvstukturerade intervjuer 

innehålla en översikt över de ämnen vi vill beröra och innehålla förslag till frågor. Vi 

likställer Kvale och Brinkmanns (2009) halvstrukturerade intervjuer med det som Bryman 

och Bell (2005) benämner som semistrukturerade intervjuer. Om det passar syftet bättre kan 

intervjuaren avgöra hur strikt intervjuguiden skall följas (Kvale och Brinkmann, 2009). Enligt 

vårt syfte passar det bäst om intervjuaren följer med respondenten i dennes svar, så länge 

frågorna är berörda och att intervjun håller sig till ämnet.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en intervjufråga kan utformas med hänsyn till både 

tematisk och dynamisk relation. Där tematisk står för den kunskap frågan bidrar med och 

dynamisk för det mänskliga förhållandet i intervjun. I vår intervjuguide (se bilaga 2) ville vi 

täcka in både tematiska och dynamiska relationer. Det tematiska i en fråga relaterar alltså till 

vad, den kunskapsproduktion en fråga ger. Vi täckte in de tematiska relationerna genom att 

använda oss av öppna frågor där respondenten kan svara fritt inom vårt forskningsämne. De 

dynamiska relationerna täcks in genom att stimulera positiv interaktion, få respondenten att 

tala om sina känslor och upplevelser samt hålla samtalet flytande (Kvale och Brinkmann, 

2009). Vi började med att ställa korta, enkla frågor för att få respondenten att känna sig trygg. 

Därefter fördjupade vi oss och försökte få respondenten att tala mer fritt om sina känslor inom 

ämnet, där ställde vi även följdfrågor om det behövdes för att hålla samtalet flytande. För att 

öka de dynamiska relationerna menar Kvale och Brinkmann (2009) att frågorna bör vara korta 

samt att frågorna ska vara enkla att förstå. Detta stämmer även överrens med det Gustavsson, 

B (2009) skriver, att frågorna ska vara enkla och klart formulerade. De ska inte innehålla 

negationer eller vara ledande åt något håll, detta för att inte styra respondenternas svar.  

 

För att inte riskera att det finns problem med våra utformade frågor och för att testa intervjuns 

innehåll valde vi att genomföra en pilotintervju (Bryman och Bell, 2005 samt Gustavsson B, 

2009). Pilotintervjun ledde till att vi kunde omformulera de frågor som inte var tydliga samt 



 
 

10 
 

att vi kunde lägga till ytterligare frågor inom de områden vi ville få mer information om. Vi 

ville även analysera hur vår intervjuteknik fungerade till vårt syfte.  

2.3 Bearbetning av empiri 
Den som har transkriberat intervjun har alltid själv medverkat under intervjun. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att utskriften av en bandinspelning är förbundet med vissa tekniska 

och tolkningsmässiga problem. Vi tror oss kunna minska de tolkningsmässiga problemen och 

ge en mer trovärdig utskrift av det som sades genom att den som var med på intervjun också 

transkriberar intervjun. Att vara flera personer som genomför datainsamling och bearbetning 

kan enligt Bell (2005) minska skevheten i studien, då inte en enskild persons referenser få ett 

lika stort inflytande. Kvale och Brinkmann (2009) menar dock på att om det är flera som 

transkriberar bör de använda sig av samma förfaringssätt. Detta är något vi har försökt uppnå 

genom att använda oss av ett enkelt språk och prata igenom mellan oss om hur vi ska hantera 

exempelvis pauser och utfyllnads ord. Intervjuerna som spelades in skrevs ut i sin helhet 

ordagrant, med undantag för vissa utfyllnadsord som används i talspråk, då utskrifterna av 

intervjuerna bara var avsedda för oss att läsa. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det inte 

finns ett standardsvar hur detaljerade utskrifterna ska vara, utan det beror på syftet med 

utskriften. Dessa intervjuutskrifter är grunden till vårt resultat.  

 

Alla intervjuer har bearbetats för att få en uppfattning om företagarnas upplevelser, egen 

utveckling, problem och möjligheter som de har upplevt och upplever idag i sin vardag. 

Intervjuerna har sedan ställts mot varandra för att upptäcka mönster som framstår som 

likheter och skillnader. Vi har exempelvis inte letat efter likheter och skillnader mellan kön, 

vilken bolagsform de bedriver sin verksamhet i, om de varit nystartade eller etablerade utan 

vårt intresse har varit respondenterna som hel grupp. Vissa citat som har använts har skrivits 

om till mer läsvänliga, då språket inte har betydelse för denna studie. Används citat direkt 

från språkform kan respondenten ta illa upp och det bör därför skrivas om när språkets roll 

inte har någon betydelse för forskningen (Kvale och Brinkmann, 2009).  

2.4 Trovärdighet 
Läsare av en forskningsrapport ska själva kunna bilda sig en uppfattning om trovärdigheten i 

forskarnas tolkningar av resultatet. Patel och Davidson (2003) benämner detta som 

kommunikativ validitet, vilket ska göra det möjligt för andra forskare att kunna ta del av 

forskningens resultat. Bryman och Bell (2005) menar att trovärdighet består av fyra 

delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 

konfirmera. 

 

Att skapa tillförlitlighet kan enligt Bryman och Bell (2005) göras genom att stämma av 

resultatet med de personer som har intervjuats, så kallad respondentvalidering. Vi har valt att 

inte använda oss av respondenterna för validering inom vår tidsram. Vi har jobbat med 

tillförlitlighet i denna uppsats genom att vara väl pålästa inom området metod, vi har även 

under studiens gång byggt på vårt kunnande efter varje moment. Då det är svårare att upprepa 

en kvalitativ än en kvantitativ datainsamling är det inte lika lätt att uppnå kraven på 

överförbarhet. Vi har arbetat med att redogöra för händelser som har stötts på under 

uppsatsprocessen. Vi har försök göra en så detaljrik genomgång över hur processen har 

genomförts, för att skapa förståelse för utomstående men vi kan fortfarande ha missat detaljer 

som har varit självklara för oss som författare till denna studie. Genom att på ett noggrant sätt 

göra en fullständig och tillgänglig redogörelse av hela forskningsprocessen kan pålitligheten 

säkerhetsställas. En person som inte varit delaktig i forskningen ska enligt Bryman och Bell 

(2005) kunna göra en bedömning av de tillvägagångssätt som valts och dess kvalitet.  
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Den sista delen för att skapa trovärdig forskning är förhållningssättet till objektivitet 

som Bryman och Bell (2005) beskriver som; möjlighet att styrka och konfirmera. Det är 

viktigt att forskare försöker säkerställa att denne inte medvetet låtit sina värderingar och egna 

referenser påverka forskningen. Då det inte är möjligt att vara fullständigt objektiv i denna typ 

av forskning kan försäkrandet om att forskaren agerat i god tro skapa tillförlitlighet till 

objektiviteten (Bryman och Bell, 2005). 

2.5 Etiska aspekter 
För att våra intervjupersoner skulle känna sig bekväma och trygga att svara på våra frågor har 

vi informerat dem om att deras namn inte kommer användas och att inspelningar samt 

transkribering av intervjun kommer förstöras efter uppsatsens färdigställande. Enligt Bell 

(2005) bör försiktighet iakttas med det som utlovats till respondenten, då det inte alltid är så 

lätt att leva upp till. Det är viktigt att definiera begreppen som används och här gör Bell 

(2005) en särskiljning på konfidentialitet och anonymitet. Konfidentialitet innebär att 

personer som blivit intervjuade inte ska beskrivas på ett sätt som gör att de går att identifieras. 

Det som skiljer anonymitet från konfidentialitet är att inte ens forskarna själva vet vad 

respondenten svarat, något som är svårt, om inte omöjligt att lova vid intervjuer. Det är viktigt 

att klargöra för respondenterna vad vi som forskare lovar i form av konfidentialitet och 

anonymitet (Bell, 2005). Vi har valt att informera om vad vi kan utlova i form av 

konfidentialitet i början av intervjuerna och även i det e-postmeddelande (se bilaga 1) som vi 

skickat ut. Vi har där talat om att vi kommer spela in intervjun men att allt material kommer 

förstöras och att inga namn på personer eller företag kommer användas. Enligt Bell (2005) 

kan det uppstå problem länge fram i arbetets gång om det utlovas för mycket i form av 

konfindetialitet. Har det ej utlovats att respondenterna ska få läsa och godkänna intervjuer 

samt det färdiga resultatet behöver forskaren inte låta dem göra det. Detta är något vi inte har 

erbjudit respondenterna, och respondenterna har heller inte frågat efter möjligheten att få 

återkomma och godkänna resultatet.  
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3. Resultat 
I detta kapitel kommer empirin att presenteras. Först kommer en kort presentation av 

respondenterna som har deltagit i denna studie. Därefter har vi delat in analysen under tre 

huvudrubriker, som vi har tagit fram under bearbetningen av empirin.  

3.1 Presentation 
Vi kommer kalla våra respondenter för fiktiva namn som följer alfabetet från A till G. 

Anledningen till att vi valt fiktiva namn är för att hålla den utlovade konfidentialiteten och för 

att få texten mer levande. Person A är den som har haft privat praktik kortast tid och G är den 

person som var först av respondenterna med att starta en privat praktik. Av våra respondenter 

är det en person som är kvinna, en person som inte har ersättningsetablering samt en person 

som inte längre är egen företagare då han har sålt sitt företag. Respondent C är två personer då 

vi intervjuade dessa tillsammans, de kommer gå under beteckningen Ceasar och Charlie. 

Anledningen till att vi har valt att slå ihop dem är dels just för att vi intervjuade dem samtidigt 

samt att de är delägare i samma handelsbolag. Alla våra respondenter har jobbat inom 

landstinget innan de startade eget företag.  

 

Anders  
Anders har nyligen blivit ansluten till landstinget. 

 

Anders är legitimerad sjukgymnast och har specialutbildning inom idrottsmedicin samt ett års 

utbildning vid biomedicinska forskarskolan. Anders är sedan mars 2010 ansluten till 

landstinget, då han köpte en ersättningsetablering. Han startade 2005 ett handelsbolag 

tillsammans med en vän, men kommer inom en snar framtid göra om handelsbolaget till en 

enskild firma då de inte längre jobbar tillsammans. Anders upplever att det har varit svårt att 

få företaget lönsamt, speciellt innan han köpte ersättningsetableringen. Han menar på att 

skillnaden innan och efter han köpt etableringen är som dag och natt. Nu har Anders sin 

praktik på ett träningscenter där han hyr en lokal och får lov att använda deras gym. Det är 

först med den nya lokaliseringen han upplever att uppdragen har börjat rulla på;  

 

”Ändå tycker jag att jag har varit ganska aktiv de här fem åren för 

att verkligen få uppdrag och ligger på precis överallt, sen kom jag till 

träningscentret och då gick det ur en liten propp”. 

 

Anders har inte någon tradition i släkten av egna företagare, dock har hans pappa haft en egen 

firma när han var liten men han minns inte mycket av denna tid, han tror därför inte det har 

påverkat honom. Anders anser att det har varit svårare att få lönsamhet i företaget än 

förväntat.  
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Bertil 

Bertil är inte ansluten till landstinget. 

 

Bertil är legitimerad sjukgymnast, men har även en administrativ utbildning. Tidigare har 

Bertil jobbat som rehabiliteringschef inom primärvården. Bertil har nu ett aktiebolag med två 

anställda sjukgymnaster. Aktiebolaget startade Bertil som en enskild firma 1999, men det 

gjordes om till ett aktiebolag 2009 och han anser att det är bland det bästa han har gjort. Bertil 

har aldrig haft ambitionen att skaffa sig en ersättningsetablering utan trivs i företagets 

nuvarande form. Bertil menar att det skulle kunna vara en trygghet att ha en 

ersättningsetablering, men det går inte ihop med hans visioner. Bertils företag består i 

huvudsak av två verksamhetsdelar, dels jobbar han med rehabilitering mot äldre genom 

privata vårdföretag och dels med ergonomifrågor mot företag. Han är även försäljare av 

ergonomiprodukter och ”/…/ lite andra grejer”. Bertils erfarenhet i eget företagande är 

framförallt genom hans svärfars firma, men även andra i släkten har varit egna företagare. 

Han tror dock inte att detta har påverkat honom till att starta eget.  

 

Ceasar och Charlie 

Ceasar och Charlie är anslutna till landstinget. 

 

Både Ceasar och Charlie är legitimerade sjukgymnaster och båda har vidareutbildat sig inom 

idrottsmedicin och ortopedisk manuell terapi (OMT). Ceasar har dessutom utbildning i 

akupunktur. De är totalt fem sjukgymnaster som samarbetar i samma lokaler, där har de även 

ett gym som ägs av ett gemensamt handelsbolag. De är alltså alla fem egna företagare med 

varsitt aktiebolag, tillsammans har de startat ett handelsbolag och det är i detta handelsbolags 

namn de driver sin verksamhet. Alla fem har en ersättningsetablering men de jobbar just nu på 

ett vårdavtal de har med landstinget som bygger på deras ersättningsetableringar. Ceasar har 

varit egen företagare sedan 1995. Han behövde inte köpa sin ersättningsetablering utan 

ansökte efter den under en period när det var fri etablering. Charlie har haft egen firma sedan 

1990, då fick han köpa sin ersättningsetablering. Båda har varit anslutna till landstinget under 

hela tiden som egna företagare. Varken Ceasar eller Charlie hade någon erfarenhet sedan 

tidigare inom företagande, inte heller bland släkt och vänner. De tycker båda att det har varit 

lättare än de förväntat sig att starta privat praktik inom sjukgymnastik.  

 

Diana 

Diana är ansluten till landstinget, vilket hon varit under hela sin tid som egen företagare.  

 

Diana är legitimerad sjukgymnast och har arbetat med sjukgymnastik i 34 år. Hon har varit 

egen företagare i 20 år, därmed startade hon sin firma 1990. Diana har ett handelsbolag där 

även hennes man är delägare, men han jobbar inte i företaget. Diana är en av tre 

sjukgymnaster som hyr en gemensam lokal. De arbetar under samma namn utåt men alla tre 

har sina egna företag. Diana har en ersättningsetablering som hon köpte på en annons i 

lokaltidningen, hon fick då även ta över säljarens plats i den lokal där hon än idag hyr in sig. 

Namnet som de tre sjukgymnasterna arbetar under fanns redan när Diana köpte sin 

ersättningsetablering, vilket betyder att Diana fick komma in i en redan fungerande 

verksamhet. Diana har inte reflekterat över hur lätt eller svårt hon trodde att det skulle bli, 

men kände att hon fick ut det hon ville av att vara egen företagare. Diana tog hjälp av sin 

make som är ekonom innan hon valde att starta eget företag. Det var en stor trygghet för 

henne och hon är tveksam till om hon hade startat eget företag om hon inte haft sin mans 

kunskaper i ryggen.  
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Erik 

Erik är numera anställd verksamhetschef. Under sin tid som egen företagare var han ansluten 

till landstinget, även det företag han nu är anställd av har anslutning till landstinget.  

 

Erik är legitimerad sjukgymnast och startade företaget tillsammans med en kollega 1987. De 

började i källaren på ett hotell. Hotellet var även delägare med 10 %. Erik och hans kollega 

har satsat på att expandera och flyttade från hotellets källare 1996 till nya och större lokaler, 

för att sedan sälja det 1998. Erik jobbar nu som verksamhetschef i detta företag. De är idag 

åtta sjukgymnaster varav några är arrendatorer och några är anställda. När Erik och hans 

partner fortfarande ägde företaget var det ett paraplyföretag med ett gemensamt namn utåt och 

flera enskilda företag under. När Erik startade företag var det bara att ansöka om 

ersättningsetableringen när kraven om två års arbetslivserfarenhet uppfyllts. Erik började 

successivt med företaget och hade samtidigt kvar en halvtidstjänst inom landstinget. Erik hade 

ingen tidigare erfarenheter av eget företagande genom släkt eller nära vänner, men anser att 

han fått kunskap från sina tidigare jobb inom kommunal verksamhet och jobb i 

klädbranschen. Erik menar att det är lättare ju mindre företaget är, det är i expanderingskeden 

som det kan bli problematisk.  

 

Fredrik 

Fredrik är ansluten till landstinget, vilket han har varit hela sin tid som egen företagare.  

 

När Fredrik startade eget företag 1983 startade han en enskild firma och det är den form han 

fortfarande arbetar i. Han hade en period när han ville göra om firman till ett aktiebolag men 

blev avrådd av en revisor. Fredrik behövde inte köpa sin ersättningsetablering utan hade en 

anslutning enligt lag från början med socialstyrelsen men det har nu övergått i en 

ersättningsetablering. Fredrik hade ingen tidigare erfarenhet av eget företagande inom 

familjen, men diskuterade med andra privata sjukgymnastkollegor innan han valde att starta 

egen firma. Fredrik fick ta över en befintlig praktik, där han jobbade när ägaren slutade som 

privat sjukgymnast. Detta tillsammans med etableringen gjorde att han inte ansåg sig behöva 

bekymra sig för kunder. Han har även en utbildning som köpman så att sköta ekonomin i 

företaget har aldrig setts som ett hinder.  

 

Gustav 

Gustav är ansluten till landstinget vilket han har varit hela tiden.  

 

Gustav har varit egen företagare sedan 1982. När Gustav ansökte om ersättningsetablering var 

kravet arbetslivserfarenhet på två år, vilket Gustav hade uppnått och fick därför sin 

ersättningsetablering. Gustavs företagsform är en enskild firma, vilket han har haft under hela 

tiden. Gustav håller på att avveckla sin verksamhet för att inom en snar framtid kunna gå i 

pension och hade när intervjun ägde rum lagt ut sin ersättningsetablering till försäljning. Båda 

Gustavs föräldrar har varit egna företagare inom sjukgymnastik, vilket han 

kommenterar:”/…/så det var inte mycket att fundera över egentligen”. ”/…/det ligger i 

blodet”. Gustav ansåg att starta eget företag var ungefär som han hade förväntat sig.  
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3.2 Egenskaper och drivkrafter för företagaren 
Här kommer vi presentera anledningar till varför respondenterna valde att starta eget samt 

vilka egenskaper de tror är viktiga för att lyckas som egen företagare.  

  
Anders 

Det bästa med att vara egenföretagare säger Anders är att det passar honom, han är egensinnig 

och har lätt för att styra över sin egen tid. Han tycker även det är viktigt att hålla sig à jour och 

läser på om forskning inom sjukgymnastiken. Anders känner sig mycket mer effektiv som 

egen företagare. Han menar att anledningen är att det inte finns någon ”morot” för att jobba 

hårdare i landstinget och att många faller in i ”/…/ någon slags lunk /…/”. Det finns ingen 

som uppmuntrar till att jobba mer effektivt eller belönar för hårt arbete. Han säger även:  

 

”jag jobbar nog hårdare om jag har ett stort eget ansvar för mig 

själv, men sen tycker jag att det är ganska stressigt, man har ju hittills 

haft en stress över om jag kommer få in alla pengarna den här 

månaden, att hela tiden ligga steget före och försöka ragga kunder 

har varit en press hittills /…/ så det är ju både och, jag styr ju över 

min egen tid men det har hittills varit ganska pressande också”. ”/…/ 

det hade jag nog inte räknat med att det skulle vara”. 

 

På frågan om varför valet blev att starta eget företag, blir svaret:  

 

”Därför att jag ville jobba inom ett visst område /…/ jag kommer 

från idrotten, det är min hemmaarena /…/ och det är jättemånga 

sjukgymnaster som vill jobba med idrott så det är jättesvårt att få 

något arbete inom just det.”  

 

Så för Anders var möjligheten att arbeta med idrott inom sjukgymnastik som fick honom att 

starta eget. Anders vill poängtera vikten av att ha ett jobb vid sidan av sitt företag tills det går 

runt. Han säger att det är viktigt att hitta den företagsform som fungerar och att det kan ta tid 

att lära sig vara företagare. 

 

Bertil 

Bertil anser att det är hans personlighet som gjorde att han startade eget företag.  

 

”Jag lever i nuet hela tiden och är jätteglad när det går bra och sen 

är det ju så ibland när det går lite sämre blir man lite smått orolig, 

men då tänker jag så här; vad kan hända det är ju egentligen bara 

pengar”. 

 

Bertil ville jobba mer effektivt, han anser att inom landstinget gick halva tiden åt till 

administration. Att Bertil valde att starta eget och ställa sig utanför etableringens trygghet var 

för att få göra precis som han vill, han ser det som en mycket större frihet och utmaning samt 

att det ökar spänningen. En viktig del till att Bertil har lyckats anser han själv är en klar 

målbild och att han är väldigt envis. Bertil tycker om att jobba hårt och gör det som måste 

göras själv istället för att vänta på att andra ska göra det åt honom, han menar att det är 

massvis med jobb som egen företagare. Han vill jobba på sina premisser, det är ytterligare en 

anledning till att han inte har köpt någon ersättningsetablering. Som det är nu får han jobba på 

det sätt som passa honom och hans företag bäst.  
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Att starta eget företag har alltid funnits i bakhuvudet hos Bertil: ”/…/ tankar om att det vore 

kul att göra något eget”. När han sedan inte trivdes på sitt arbete sa han upp sig och hade 

inget att göra: ”Då tänkte jag att nu är det väl läge då /…/”. 

 

Ceasar och Charlie 

Anledningen till att Charlie bestämde sig för att starta eget var ineffektiviteten inom 

landstinget och alla möten som tog upp hans tid, Ceasar instämmer och lägger till att kortare 

beslutsvägar och att ersättningen är bättre är anledningar till att han startade eget. Ceasar 

säger att han jobbar hårdare och att det är tuffare än i landstinget. Charlie nämner fördelar 

som att få styra verksamheten själv och möjligheten att få gå de utbildningar som önskas. 

Ceasar säger att:  

 

/…/ vi hade nog inte fått dom här finare vidareutbildningarna som vi 

fått, vi kanske hade fått en del på vägen men inte som det har varit 

idag” (om de hade jobbat kvar inom landstinget). 

  

Charlie säger att det är ett fritt jobb inom vissa ramar, men det krävs mycket arbete. Ceasars 

och Charlies viktigaste egenskaper för att överleva som privat praktiserande sjukgymnast är 

flit och intresse för jobbet. De anser också att det är viktigt att tycka det är roligt med 

pappersarbete, ekonomi, organisation samt att kunna ta eget ansvar. Ceasar lägger också till 

viljan att utveckla sig själv som en viktig egenskap.  

 

Diana 

Diana anser att hennes bästa egenskap för att lyckas som egen företagare är att 

jobbet är kul, ”/…/ jag tycker om mitt jobb, det är det allra viktigaste, man 

tycker det är roligt att arbeta för då går det alltid bra”. Varför Diana startade 

eget företag beror på att det var så mycket annat som tog hennes tid när hon 

jobbade som anställd.  

 

”Jag är ju en så´n som tycker om att jobba med patienter, en riktig 

praktiker, jag kände att jag fick sitta på så mycket möten och det var, 

jag trivdes inte med det. Så jag kände att jag tar den här chansen 

och startar det här /…/ jag ville ha frihet, det var ett av målen att jag 

skulle få lite mer frihet att lägga mitt arbete som jag ville”.  

 

Erik 

Anledningen till att Erik startade eget var för att få jobba inom det område han själv vill samt 

för att tjäna lite bättre. En annan anledning var att få bestämma själv hur han skulle jobba. Vi 

pratar lite allmänt om Eriks företag och kommer in på frågan om Erik har märkt någon 

skillnad när han startade eget företag från det att han var anställd av landstinget.  

 

”Ja, det är klar det är skillnad och alla som blir privata blir väl det, 

ja dels för att tjäna lite bättre och dels för att få vara med och 

bestämma hur man vill jobba /…/ man vill ju kunna påverka sin 

arbetssituation på ett annat sätt”.  

 



 
 

17 
 

Erik och hans kollega valde att sälja företaget när de hade jobbat ett par år efter sin senaste 

expandering och de märkte att det skulle behövas lite mer ”/…/ekonomiska muskler/…/” än 

vad de hade tillgång till. Så när de fick en förfrågan om försäljning nappade de på förslaget. 

Erik anser det viktigt att inte glömma bort att sjukgymnastik är ett serviceyrke och att han är 

till för patienterna. Han tror det är viktigt att vara ödmjuk för att lyckas som företagare, 

exempelvis inte förvänta sig att kunna ta ut en dyr leasingbil, utan bygga upp företaget 

successivt.  

 

Fredrik 

Anledningen till att Fredrik startade eget berodde på att han var trött på att jobba inom 

landstinget. Även lönen var en viktig anledning, han tjänar bättre nu som egen företagare. 

Fredrik anser att han är mer effektiv i sitt arbete i dag än när han jobbade inom landstinget, 

han ser det som en fördel att han nu kan styra mer över sin egen tid. För att lyckas som 

företagare tror Fredrik att det är viktigt att bestämma sig för en linje och hålla den hela tiden 

samt att vara disciplinerad. För att lyckas med en privat sjukgymnastpraktik tror Fredrik att 

det är viktigt med kompetens och att våga satsa. Om Fredrik hade gjort något annorlunda idag 

hade han valt att organisera sig tillsammans med andra privat praktiserande sjukgymnaster för 

att få kollegor. 

 

Gustav 

Friheten var en av anledningarna till att Gustav tog steget till att starta eget: ”/…/större mått 

av frihet och möjligheten att forma det man vill”. Med att forma det man vill menar Gustav 

sin verksamhet och möjligheten till att bestämma inriktning. En annan anledning till att 

Gustav valde att vara egen företagare är  

 

”/…/så gav det ju lite mer också, än om man är anställd /…/det är 

inga höga belopp det är det inte, men lite mer”.  

 

Gustavs råd till de som funderar på att starta eget inom sjukgymnastik är att skaffa god 

kompetens, gärna någon specialkompetens då det ”/…/ ger lite mer klirr i kassan”. Viktigt 

enligt Gustav för att lyckas med att driva sin egen firma inom sjukgymnastik är att vara 

serviceminded, utåtriktad och ”/…/ så där lite go, och allmänt sugen på den här formen”. 

Gustav menar vidare att det är viktigt att kunna sitt yrke då det annars kan leda till dåligt 

rykte. 

 



 
 

18 
 

3.3  Identitet och att vara företagare 
Här kommer vi presentera resultat om hur respondenterna ser på sig själva som företagare 

och hur de identifierar sig i förhållande till sin profession.  

 

Anders 

Anders menar att det var en process att lära sig att faktiskt tjäna pengar som egen företagare, 

och syftar då framförallt på hur hög timkostnaden måste vara för att det ska bli några pengar 

över i slutändan.  

 

”/…/ från början mer eller mindre prostituerade jag mig, men det 

var ju också en väg in för att få kontakter och så där men det var väl 

också tanken att jag skulle få något själv i slutändan. Men det fick 

jag ju inte, eller vi (syftar då på sin partner som var med och startade 

handelsbolaget från början)”.  

 

Enligt Anders har det tagit honom fem år för att faktiskt kunna gå runt på heltid, och han 

menar att det var först efter köpet av sin ersättningsetablering som möjligheten kom att klara 

sig på sitt företag. Bokföringen gör Anders själv, då han tycker att det finns bra programvara 

för det. Däremot har Anders funderat på att ta hjälp av någon revisor, men anser inte sig ha 

råd med det i dagsläget. När det gäller bokföringen vet Anders hur det görs på enklast möjliga 

sätt. Han tror sig kunna tjäna mer pengar om han hade mer kunskap inom bokföring och 

marknadsföring. 

 

Bertil  

Bertil poängterar att han är sjukgymnast och att folk förknippar honom med sjukgymnastik, 

även om han tjänar mer på sin försäljningsdel. Om detta säger han att företagen vill ha seriösa 

försäljare och samarbetspartners. Vidare ser han det som en livsstil att vara egen företagare 

och han tycker att det är jättekul. Bertil använder sig av ordet kunder istället för patienter. 

Bertil anser att det viktigaste är att kundkontakterna sköts, sen kan jobbet göras när han 

känner sig mest effektiv under dygnet, denna filosofi vill han även överföra på sin anställda. 

För Bertil var det viktigt att expandera och utveckla: 

 

 /…/ alltså man går här och jobbar med sina kunder, och jag menar 

det är ju jättekul och så men det blir ju ingen utveckling för man har 

nog att jobba med det man har”.  

 

När Bertil väl hade bestämt sig för att expandera löste han detta med att anställa en 

sjukgymnast till så han kunde arbeta mera med utvecklingen. Han diskuterade expanderingen 

med en ekonom för att se så det hade ekonomisk bäring, men alla idéer var hans egna, vilket 

var viktigt för honom. 

 

Först skötte Bertil den löpande bokföringen själv, men vart efter verksamheten har utvecklats 

har han inte längre tid. En bokföringsfirma sköter nu den löpande bokföringen samt kontakten 

med revisor, medan han själv sköter faktureringen. Bertil påpekar att trots att han hyrt ut 

bokföringen har han full kontroll på alla siffror.  
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Ceasar och Charlie 

Ceasar ser sig mer som sjukgymnast än företagare totalt sätt, men Charlie menar att han ser 

sig som både företagare och sjukgymnast. Vidare förklarar Charlie:  

 

”Vi är inte vinstdrivna, vi har vår verksamhet, vi vet ungefär vad vi 

får in, vi kan inte få hur mycket som helst”. 

 

Ceasar fortsätter:  

 

”det jag tror vi skulle behöva utveckla oss mera, och bli mera 

företagare, alltså vi kränger ju inte på folk saker, alltså du ska ha 

det här skyddet, köp det /…/ utan snarare att vi tar upp; dom här 

finns, dom skulle vara bra för dig”.  

 

Charlie säger:  

 

”Vi har en annan kultur, alltså inom vården är det ju en annan 

kultur, en annan företagskultur, man har inte det drivet med vinst 

hela tiden på samma sätt och ett ansvar mot patienten”.  

 

Ceasar och Charlie jobbar tillsammans med tre andra sjukgymnaster och de anser att det är 

skönt att ha kollegor att kunna rådfråga och samarbeta med. Ekonomin sköts på kvällstid och 

görs utöver ordinarie arbetstimmar. Ceasar kan önska att han hade mera kunskap om 

bokföring för att få en bättre förståelse. Han klarar av att sköta den löpande bokföringen men 

skulle vilja få en bättre struktur.  

 

Diana 

Diana ser sig som privat men hon anser att det är viktigt att inte glömma att det är 

skattepengar som betalar hennes ersättning. När Diana startade sitt företag, tog hon inte hjälp 

av någon organisation, men att hon fick mycket hjälp av sin make och hon är tveksam om hon 

skulle startat sin firma utan honom, hon säger:  

 

”/…/ jag är sjukgymnast så jag tycker inte sånt är kul heller, jag vill 

helst inte hålla på med det där” (”det där” är ekonomi och att sätta 

sig in i företagande).  

 

Samtidigt säger hon att det är härligt att ha ett eget företag. Diana har fått 

mycket hjälp från sin make som är ekonom, både med att räkna på verksamheten 

innan starten av den, samt med årsbokslut. Bokföringen gör Diana själv men 

känner att hon borde skaffa sig mer kunskap om ekonomi och vad det innebär, 

trots att lusten eller intresset egentligen inte finns.  
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Erik 

Erik började med sitt företag på halvfart och hade kvar en anställning på halvtid för att ha en 

säkerhet.  

 

”Ja, sen när man kände att vingarna bar -87 så startade jag eget 

tillsammans med en kollega”. 

 

Det som har varit svårare än Erik hade förväntat sig var en av de expanderingarna de gjorde 

innan företaget såldes.  

 

”/…/ vi hade kanske 300 kvm, till här vi har 1000 kvm och då ska ha 

samma träningsverksamhet /…/när man började se vad allting 

kostar, då kan man börja få lite panik för man måste hela tiden ligga 

på för att få in (pengar)”.  

 

Erik hade gjort en del kalkyler och räknat på expanderingen, men tror så här i efterhand att 

han skulle behövt göra flera. Han tog hjälp av revisorer och menar att det är viktigt med 

uppbackning och att det har gjorts riktiga kalkyler ”/…/ annars kan det lätt bära åt skogen”. 

Vid starten menar Erik att det är svårt att ha råd med någon som sköter bokföringen, detta 

gällde även dem. Men vartefter var det något de valde att lägga ut på extern aktör. Erik 

använder sig främst av ordet kunder.  

 

Fredrik 

Fredrik ser sig inte helt som privat utan menar att han har landstinget som arbetsgivare. När 

det gäller ekonomin anser Fredrik att för en så pass liten verksamhet som han bedriver är inte 

bokföringen något problem att sköta själv. Fredrik anser sig kunna tillräckligt om sitt företag 

och han skulle inte vilja ha någon annan typ av företagsform. Att anställa personal är inte 

Fredrik intresserad av då han anser att det inte går under den företagsform han bedriver samt 

är han inte intresserad av ansvaret det skulle innebära. Han är nöjd med att bara vara ansvarig 

för sig själv. 

 

Gustav 

Vid frågan om Gustav känner sig mest som företagare eller sjukgymnast blir svaret 

sjukgymnast. Men om vi hade gått några år tillbaka i tiden anser han att det var roligare med 

företagandet. Nu ser han företagandet mer som en arbetsform som passar honom, och han 

skulle absolut råda andra sjukgymnaster till att starta eget.  

 

Den löpande bokföringen sköter Gustav själv, det finns bra och lättarbetade program till detta 

och det blir färdigt på några timmar. Gustav tycker att det blir för dyrt att leja ut den löpande 

bokföringen. Däremot tar han hjälp av revisorer när det gäller deklarationen och viss 

redovisning. Bokföringen sker på kvällar eller om han får något återbud, så det är alltså inget 

som belastar hans arbetstid utan det görs utöver. Den hjälp Gustav tog när han startade sin 

privatpraktik var av banken. Gustav hade en del förkunskaper, då han tidigare varit anställd 

hos en egen företagare och hade då inte behov av mer hjälp.  
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3.4 Marknadsföringsstrategier 
I detta avsnitt kommer vi presentera olika marknadsföringsstrategier som uppkommit under 

intervjuerna. Vi har här valt att dela upp dem i två rubriker, först samarbeten och kunder 

sedan utbud. Vi vill redan här ge en förklaring till begreppet mun mot mun som flera 

respondenter använder sig av. Vad de menar är att deras kunder pratar om dem med andra 

potentiella kunder.  

3.4.1 Samarbeten och kunder 
Anders 

Då Anders är relativt ny i branschen och framförallt ny med sin ersättningsetablering upplever 

han att största delen av kunderna kommer från det träningscenter där han hyr in sig. Han 

arbetar hela tiden kontinuerligt för att kunna knyta fler kontakter till sig för att kunna slappna 

av och känna en trygghet.  

 

”Jag tänker mig att det ska ge ett jämnt patientflöde och kanske ett 

visst antal (patienter) per vecka inom en viss kategori av 

patienter/…/ så jag vet att jag har en viss kvot med sådana patienter 

/…/”.  

 

Ovan pratar Anders om ett möte som han ska ha med en avdelning på sjukhuset där han vill få 

fram ett avtal. Han känner sig inte trygg eller säker på att det kommer gå runt i framtiden och 

han försöker hela tiden knyta nya kontakter. Nu får han patienter från försäkringsbolag och 

från landstinget. Inkomster kommer även av att han föreläser. Anders är medlem i svensk 

idrottsmedicinsk förening, men ser inte det som något han får kunder genom.  

 

Bertil 

Bertil hade tidigare ett kontor på ett ställe som han kallar för kontorshotell för ny- och 

småföretagare.  

 

”/…/ så kändes det som det var krav på att man skulle sitta ner och 

fika och prata om nyföretagarfrågor. Jag tyckte inte det var 

intressant om jag ska vara ärlig. Jag flyttade hit istället, nä men det 

där det blir lite överdrivet”.  

 

Bertil har nu sitt kontor i ett industriområde och han menar att det passar honom, det är lätt att 

parkera och han har plats för ett lager. Försäljningsdelen av ergonomiska produkter kom 

naturligt, han började med att bara göra ergonomiska bedömningar och lånade produkter av 

försäljare, när han sedan insåg att det var bättre att han själv gick in som försäljare också.  

 

”Ja, visst det är gratis försäljning och ökad tillgänglighet av 

grejerna för kunden, men det är också en lätt försäljning för oss, vi 

har kanalerna redan”. ”/…/ samtidigt måste det göras med 

seriositet. Det ska ju inte vara så att man säljer för säljandets skull 

/…/ min överlevnad ligger i att varumärket är schysst /…/ man får 

inte tulla på det för då är man körd tror jag på längre sikt”.  

 

”När man har varit företagare i tio år så är det ju kontakter man 

lever på, det är ju livsviktigt att man inte bränner några broar, utan 

att man har kvar alla sina kontakter”. 
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Enligt Bertil måste kunderna komma i första hand och han anser att kontakter är hans 

viktigaste marknadsföring. Han menar på att en kontakt ger flera kontakter. Bertil säger att 

om han har en kontakt på ett företag, som sedan byter jobb, menar Bertil att han själv kommer 

in bakvägen på hans kontakts nya jobb.  

 

Ceasar och Charlie 

När vi frågar om nätverk nämner Ceasar och Charlie att de är med i föreningar för 

sjukgymnaster, samt föreningar för deras inriktningar inom sjukgymnastik. Inom dessa 

föreningar har de möten och föreläsningar. Andra föreningar de nämner som är av intresse för 

dem är friidrottens och handbollens nätverk. De får inga specifika kunder genom dessa 

nätverk men det ger kontakter som kan leda till kunder.  

 

De har inga skriftliga avtal med någon, de nämner mycket kontakter istället. Dessa kontakter 

kan ses som muntliga avtal med olika vårdenheter men de ser det mer som att de har många 

kontakter. Vidare har de avtalade samarbeten med föreningar, mest idrottsföreningar, samt 

med försäkringsbolag som skickar kunder till dem. Charlie säger att:  

 

”Vår marknadsföring är att vi har nöjda kunder /…/ många som 

ringer till oss säger att dom har fått tips av tidigare patienter”.  

  

Diana 

Diana tror att det hade stor betydelse att hon gick in i ett redan inarbetat namn och en 

fungerande praktik. Hon hade själv inget uppbyggt kontaktnät, men eftersom många redan 

visste om företagsnamnet kom det kunder från början. Diana ser att en av hennes bästa 

egenskaper för att lyckas inom företagande är att hon är öppen och skapar kontakter, samt att 

hon tar vara på sina kontakter. Genom att kommunicera med andra personer i vårdledet och 

visa sin kunskap menar hon att kontaktnätverket ökar.  

 

”Ja, jag tror att det är väldigt viktigt (att visa på kvalitet) det är 

många som inte riktigt vet vad sjukgymnaster kan och gör 

egentligen. Då gäller det att vi kan visa det och ihop med patienter, 

att man kan se ett klart resultat”.  

 

Att nätverka med andra sjukgymnaster ser Diana som ett givande och tagande. 

 

  ”/…/ många som har jobbat i flera år blir ju lite mer eller mindre 

speciallister, kommer det en svår axel, den är väldigt duktig på det, 

gå och träffa den sjukgymnasten en gång och få lite second opinion 

och se om vi tänkt rätt, om vi ska fortsätta”. 

 

Diana säger att drygt hälften av hennes kunder söker direkt till henne, och enligt henne har de 

ofta blivit tipsade av anhöriga eller bekanta. ”Ja, oftast är det genom mun mot mun metoden 

så att säga”. Senare under samtalet när vi pratar om möten med nya patienter säger Diana:  

 

”Men det är klart jag kan tänka mig när man har eget, att man ser 

personen mera. Nu ska jag hjälpa dig, även om jag har mycket jobb 

och kunder vill man ju inte att den ena eller andra ska gå ut och 

vara missnöjd, och tänka att hon satt och tänkte på annat /…/ utan 

man vill göra ett bra jobb. Alla våra patienter, eller det är i alla fall 
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min åsikt, att när de går ut härifrån ska de vara jättenöjda och de är 

ju min reklampelare.” 

 

Diana säger att alla är hennes kunder, alla som vill komma. Det är främst kunder 

genom landstinget och försäkringsbolag.  

 

Erik 

Erik använder sig av en del affärsnätverk och menar på att ”det handlar ju mycket om nätverk 

idag som ni vet.” Annars sker nätverkandet mestadels med andra sjukgymnaster, då kan det 

vara de som har specialiserat sig inom ett visst område som träffas och utbyter erfarenheter. 

På arbetsplatsen brukar de ha möten en gång i månaden. Om någon har varit på en 

internutbildning genom företaget håller denna i en liten workshop för att kunskapen ska 

spridas. Eriks företag har närmare kontakt med vissa vårdenheter men de har inget skriftligt 

avtal utan det baseras på muntliga avtal och samarbeten. För att få kunder säger Erik:  

 

”Dels så annonserar vi litegrann i lokaltidningen, gått ut och 

informerat litegrann, sen sprider det sig undan för undan också”. 

 

Företaget Erik jobbar i, deras kunder är försäkringsbolag, idrottspatienter och landstingets 

patienter.  

 

Fredrik 

Fredrik säger sig inte ha något avtal eller samarbete med några vårdenheter. Han menar 

istället att kunderna kommer främst på grund av att folk pratar och rekommenderar deras 

vänner och bekanta. Han säger: /…/det är djungeltelegrafen men jag har inga kontakter/…/ 

och /…/folk rekommenderar antagligen, annars skulle jag inte kunna existera/…/. När det 

gäller kontakten med andra sjukgymnaster och om de brukar samarbeta säger han: 

 

 /…/ja, vi brukar träffas men det är mest informellt, inte att vi pratar 

om det här (sina företag) eller skickar patienter till varandra eller 

så. /…/ rent praktiska saker, ja det är det man pratar om.  

 

Fredrik menar vidare på att han har god kontakt med sjukhuset och vårdcentraler, han ser det 

inte som ett samarbete men det är smidigt att ringa sinsemellan för att diskutera en patient. 

Fredrik behövde inte tänka på kunder då han tog över praktiken från en tjej som ville göra sig 

av med den när hon fick barn, han hade tidigare jobbat på praktiken så han visste vad han gav 

sig in på.  
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Gustav 

Gustav säger sig inte ha något skriftligt avtal eller samarbete med vårdenheter, men har ett 

mer informellt avtal med företagshälsovården. Avtalet går ut på att Gustav kan skicka e-post 

till företagshälsovården om det finns lediga tider och då kan de skicka patienter till honom. 

Tidigare har han även haft mer formella avtal med företagshälsovård, dessa har han dock 

börjat avveckla då han planerar inför sin pension. När vi pratar om nätverk och kontakter 

säger Gustav: 

  

/…/vi är tre stycken som håller lite ihop sådär och vi går och äter 

lunch en gång i månaden/…/sitter och gaggar om allt möjligt sånt 

här som har med det här att göra. 

 

Gustav förklarar också att han varit medlem i organisationen Företagarna en del år men tyckte 

inte att det gav så mycket då det på den tiden var ”full rulle” i verksamheten och inte hade tid 

att gå på deras arrangemang. Gustav säger vidare: 

 

/…/det var ganska dyrt och sen har jag mycket av den hjälpen som 

de kunde ge via sjukgymnastförbundet./…/det är bara att ringa 

Stockholm och fråga om det är någonting man undrar över.  

 

På frågan vilka som är hans kunder menar han att många kommer direkt från ”gatan”. 

Eftersom det inte är remisstvång i Östergötlands läns landsting tror Gustav att han får mycket 

patienter via mun mot mun. Annars säger han, liksom många andra att han inte behöver ägna 

sig åt marknadsföring. Han har en hemsida som är kopplad till www.eniro.se, men nu när han 

trappar ner inför pensionen har han tänkt ta bort den då han har patienter så han klarar sig. 

Inför varje patientbesök har Gustav följt upp hur de har hittat honom. Han har då kommit 

fram till att det räcker för honom att stå med i landstingets kataloger, vilket även är gratis.   

3.4.2 Utbud  
Anders 

Anders har testat flera olika idéer innan han hittade den formen som fungerar för honom, nu 

jobbar han mot landstinget med sitt avtal med dem, försäkringsbolag samt att han håller 

föreläsningar. Anders säger att det viktigt att hitta den form på företaget som funkar, det kan 

behövas flera ben att stå på för att få det att gå runt.  

 

Bertil 

Utan landstingsavtal säger Bertil att det är viktigt att ha flera verksamhetsgrenar i företaget 

 

”Det är bra för att det gör ju att man har flera ben att stå på, så om 

något är lite down så är det något annat som går bättre som jag kan 

lägga energi på”.  
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Ceasar och Charlie 

Ceasar och Charlie anser att det är viktigt att ha en ersättningsetablering eller en affärsplan för 

att starta eget företag. Utan ersättningsetablering tror de att affärsplanen måste innehålla något 

mer än bara sjukgymnastiska behandlingar, de föreslår försäljning eller undervisning. Själva 

har de ersättningsetablering samt att de säljer träningskort till sitt gym. De jobbar inte bara 

mot landstingets patienter, utan får även kunder från försäkringsbolag och idrottsföreningar. 

De undervisar även på sjukgymnastutbildningen.  

 

Diana 

Diana menar att det nog är tufft att stå utanför ersättningsetableringarna och om en 

sjukgymnast ändå vill göra så måste det finnas flera ben att stå på i företaget. Själv arbetar 

hon ibland med försäkringsbolag, men ger andra exempel också som att vända sig till företag 

och skolor. 

 

Erik 

Erik och hans partner började direkt med att vid sidan av behandlingar även erbjuda fortsatt 

träning. Det företag som Erik jobbar för nu arbetar med flera inriktningar, inte bara 

sjukgymnastik. De har bland annat en allmänläkare knuten till sig, årsmedlemmar på deras 

gym samt vattengympa och aktiviteter. Detta var även något Erik och han kollega jobbade 

mot när de var ägare av företaget. Nu är målsättningen att vara så lite beroende av landstinget 

som möjligt i framtiden,”/…/ liksom skaffa egna kunder”.  

 

Fredrik 

Fredrik säger att han jobbar med behandlingar mot landstingspatienter och nämner inga andra 

kunder. 

 

Gustav 

I slutet av 80-talet, funderade Gustav på att utveckla sig och skaffa ett mindre gym då detta 

var modernt, men sen blev det för mycket arbete och han var tvungen att byta lokaler för att 

kunna genomföra detta samt säger han att det började bli för vanligt så han valde att lägga 

denna idé åt sidan. Vidare skulle han inte rekommendera någon att starta eget utan 

ersättningsetablering eller något annat avtal med landstinget. Gustav menar att då behövs en 

speciell nisch annars kan det nog vara svårt. Hans erfarenheter är blandade från kollegor som 

har valt att stå utanför ersättningsetableringen, de som det går bra för har många ben att stå på 

och syns överallt, för de andra går det ”/…/ lite så där för”. 
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4. Teoretisk referensram 
Vi kommer i detta kapitel presentera teorier som vi ha tagit fram efter vårt resultat. Teorierna 

presenteras nedan under de tre huvudrubrikerna: entreprenörskap och företagande, 

yrkesidentitet och till sist marknadsföringsstrategier.   

4.1 Entreprenörskap och företagande 
Entreprenörskap är ett begrepp som det tvistas om. Enligt Lundström och Sundin (2008) 

pågår det en livlig debatt om begreppet som sådant och dess företeelse. Efter en sökning på 

Nationalencyklopedins hemsida (2010) fick vi följande förklaringar: 

Företagare (småföretagare och egenföretagare) är en person som äger och driver 

företag/affärsverksamhet. En entreprenör är enligt Nationalencyklopedins hemsida (2010) en 

företagsam person som skapar nytt användarvärde. 

  

Detta innebär att företagare inte alltid är entreprenörer och entreprenörer behöver heller inte 

alltid vara företagare. Entreprenörskap har därför inte att göra med start av nya företag. Något 

som forskare däremot verkar vara eniga om är att entreprenörskap är något positivt, det sägs 

stå för förnyelse och flexibilitet (Lundström och Sundin, 2008). Både Schumpeter (i 

Swedberg, 1994) och Anderson (i Lundström och Sundin, 2008) menar att det handlar om att 

initiera och genomföra en nyskapande uppgift. Entreprenörskap behöver inte vara knutet till 

en liten enskild person utan även stora företag och organisationer kan ha en anda av att kunna 

utvecklas och förändras. Entreprenören behöver alltså inte vara kopplad till en person som 

skapar nya produkter och tjänster med ett nytt användarvärde utan kan lika gärna vara ett nytt 

sätt att organisera sig på eller någon som har ett nytänkande inom den offentliga 

verksamheten (Mühlenbock, 2008). Mühlenbock (2008, s. 143) beskriver det på följande sätt: 

 

”Det är genom att se entreprenörskap som nya (innovativa) sätt att 

handla eller organisera på och att detta nya genomförs proaktivt och 

självständigt i förhållande till den ordinarie verksamheten.”  

 

Den egenskap som representerar entreprenören är kreativiteten (Johansson och Berglund i 

Lundström och Sundin, 2008). Stevenson och Gumbert (i Johansson och Berglund i 

Lundström och Sundin, 2008) menar att den kreative individen representerar 

entreprenörskapets hjärta. Entreprenören förknippas med innovationer och han blir den, som 

med sina innovationer skapar något nytt. 
 

Schumpeter som anses vara entreprenörskapsteorins fader skrev redan 1911 boken ”Theorie 

der wirtschaftlichen Entwicklung” där han presenterar sina teorier om entreprenörskap. 

Swedberg (1994, s.1) menar att Schumpeter definierar entreprenörskap som:  

 

”förmågan att kombinera vad som redan existerar på ett nytt sätt.”  
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Schumpeter (Swedberg, 1994) skriver att det som driver entreprenören är mer lusten att skapa 

och grunda ett privat kungarike än ett pengabegär. Han menar alltså att det ekonomiska 

resultatet är av sekundär betydelse. Det ekonomiska resultatet värderas mest som ett index på 

framgång och ett tecken på seger. Att visa sin framgång och seger är ofta viktigare 

motivationsfaktorer för dyrbar konsumtion än begäret efter föremålen och ägodelarna. De 

motiv som Schumpeter (i Swedberg, 1994) beskriver för entreprenören är: 

 

 Drömmen och önskan att grunda ett privat kungarike. 

 Viljan att segra – att vinna framgång för framgångens egen skull, inte för dess frukter. 

 Glädjen att skapa, att vara effektiv och ge utlopp åt energi och uppfinningsrikedom.   

Schumpeter (i Swedberg, 1994) beskriver entreprenören som en person som söker efter 

svårigheter, förändrar för att skapa förändringar och njuter av att ta risker.  

 

Johannisson (1995) menar att företagandet skapar en länk mellan den privata och den 

offentliga sfären samt mellan ekonomin och samhället. Det enskilda företagandet är ett 

offentligt sätt att ta ekonomiskt ansvar för sig själv och de närmaste. Detta görs genom att 

skapa ett ”lokalt” sammanhang för sig själv och andra. Detta betyder att egenföretagande 

innefattar både den privata och den offentliga sfären och då blir företagandet något som 

innefattar betydligt mer än ett affärsprojekt. Egenföretagandet kräver en särskild syn på 

tillvaron där individens självförverkligande och frihet i bred bemärkelse sätts framför trygghet 

och beroende. Företagandet har i och med detta ett värde i sig. 

 

Det finns enligt Johannisson (1995) två olika drivkrafter till företagandet. Dessa är 

ekonomiska drivkrafter och existentiella drivkrafter. Dessa drivkrafter kan både vara starka 

och svaga. Genom att sätta in dessa i ett diagram framträder olika typer av företagande. Se 

figur 1. 

 

 Ekonomisk drivkraft 

Stark Svag 

 

Existentiell 

drivkraft 

Stark Genuint 

entreprenörskap 

Levebrödsföretagande 

Svag Professionellt 

management 

Fritidsföretagande 

 Figur 1.Egen modell efter Johannissons ”Företagandets ekonomiska och existentiella drivkrafter”, 

(Johannisson, 1995 s. 117 ) 

 

 

De olika typerna av företagande beror på graden av ekonomisk och existentiell orientering. 

Den ena ytterligheten i detta diagram är genuint entreprenörskap. Denna företagare 

karakteriseras av antingen imperiebyggandet för globala marknader och för nyskapande av 

verksamheter som i framgångens stund överges till förmån för nya affärsprojekt. Den andra 

ytterligheten i diagrammet är fritidsföretagaren. Denne karakteriseras av att 

lönearbetarlivsformen aldrig överges utan företagandet blir till en krydda i tillvaron. Den kan 

också karakteriseras av att individen ser företagandet som ett tillfälligt avbrott i tillvaron, som 

ett gästspel i en annan värld. Under gynnsamma tider verkar personen som fristående konsult 

för att när marknaden sviktar återträda i löntagarrollen. När det gäller levebrödsföretagaren 

handlar det främst om att vara sin egen herre som är avgörande. Vid en alltför stark 

affärsinriktning menar Johannisson (1995) att denne frestas att låta verksamheten växa och 
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tacken kan bli att åter blir beroende av till exempel ansvar för en medarbetarstab eller krav 

från externa finansiärer. Den professionelle managern, som företagsledare, som förvärvare av 

ett företag eller som anställd, prioriterar ekonomisk och yrkesmässig framgång framför det 

personliga ägandet av ett eget företags historia och framtid.      

      

Schein (i Gustavsson och Rönnqvist, 2004) menar att vi som företagare motiveras av olika 

saker vid olika tidpunkter i livet. Motiven kommer även att förändras och påverkas av olika 

erfarenheter. Schein (i Gustavsson och Rönnqvist, 2004) menar att det finns tre 

grundantaganden om den mänskliga naturen. Det första som motiverar oss är ekonomiska 

belöningar. Vidare motiveras vi av sociala faktorer och sist är arbetet i sig motiverande då det 

antas ge möjlighet till självförverkligande och utveckling. Dock är människan komplex. Vi är 

alla olika och alla har vi olika behov. Vi motiveras av olika saker och vid olika tidpunkter i 

livet, detta beror bland annat på organisationserfarenheter och i vilken livsfas vi befinner oss i 

(Schein i Gustavsson och Rönnqvist, 2004).   

 

Gustavsson och Rönnqvist (2006) fann i sin studie att fördelen med att vara självständig är att 

kunna bestämma över sin egen verksamhet och slippa jobba i en hierarkisk arbetsorganisation 

som många gånger kan hindra kreativitet och nytänkande. Moore och Buttner (i Gustavsson 

och Rönnqvist, 2004) kom i sin studie om kvinnliga entreprenörer fram till en slutsats om att 

kvinnors beslut att lämna en anställning berodde på flera samverkande faktorer. Enligt dem 

blir kvinnor entreprenörer därför att de vill fly ett kvävande organisationsklimat samtidigt 

som de söker utmaningar. De ser ett tillfälle att visa att de kan bli framgångsrika på egen 

hand. De viktigaste enskilda motivationsfaktorerna för att sluta sin anställning och för att 

starta ett eget företag var enligt Moore och Buttner (i Gustavsson och Rönnqvist, 2004) att 

kunna göra en karriär och att skapa ett arbetsklimat som speglade deras värderingar. 

4.2 Yrkesidentitet 
Identitet är något som individer förvärvar genom samspel med andra individer (Nilsson, 

2006). Vidare menar Nilsson (2006) att det som även spelar in är medfödda anlag samt 

hastigheten vid utvecklandet av identiteten. Ett annat ord för yrkesidentiteter definieras av 

Wenger (i Gustavsson och Rönnqvist, 2008) som praktikgemenskap. Denna 

praktikgemenskap innebär att de har en gemensam uppsättning av kompetenser, rutiner, 

regler, symboler, verktyg och föreställningar som skapar förståelse mellan medlemmarna. En 

praktikgemenskap kan både vara inom en organisationsstruktur eller så kan det grundas på 

professionell- eller yrkessamhörighet. Yrkesidentiteter består av flera byggstenar, några av 

dessa är: den enskilda yrkesutövarens personlighet, kollektivt uppbyggda föreställningar samt 

handlingsmönster som formar, upprätthåller och utvecklar yrkesidentiteten i den så kallade 

praktikgemenskapen (Wenger i Gustavsson och Rönnqvist, 2008). 

  

Nilsson (2006) har gjort en studie som heter ”Forskare som startar eget för att 

kommersialisera egen idé”. I denna studie redovisas sju forskarföretagares identitetsarbete 

samt deras erfarenheter från att vara anställd inom akademin till det att de kommersialiserar 

sina idéer i egna företag. Nilsson (2006) menar att individer kan pendla mellan identiteten 

som akademisk forskare och identiteten som företagare beroende på olika händelser som sker 

i omvärlden. Hennes akademiska forskare står i samma förhållande som våra legitimerade 

sjukgymnaster. Både professionen sjukgymnast och företagandet erbjuder utmaningar och 

kvaliteter vilket gör att identitetsarbetet inte alltid följer en klar riktning. I Nilssons (2006) 

forskning kommer hon fram till olika identiteter. Dessa är bisyssloföretagaren, ofrivilliga 

liksom frivilliga företagare och den frivilliga forskaren. Vi kommer här ta upp de tre första, 

och har alltså lämnat den frivilliga forskaren därhän då den företagaridentiteten inte har varit 
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aktuell för vår studie. Bisyssloföretagaren testar först sin affärsidé innan eventuella 

anställningar avslutas, därefter kan identiteten variera mellan tre avseenden i mognadsgraden i 

företagandet. Den så kallade frivilliga företagaren ser möjligheter och denne lämnar sin 

anställning så fort affärsidén bedöms bärkraftig. Här finner Nilsson (2006) även de som sett 

det egna företagandet som ett bättre alternativ till att få fortsätta med sin forskning än vad 

forskarsamhällets kortsiktiga forskningsfinansiering erbjuder. Detta medför enligt Nilsson 

(2006) att identitetsarbetet mot starkare företagaridentitet har inletts. Även här översätter vi 

meningen till att eget företagande är ett bättre alternativ till att få fortsätta och fördjupa sig 

mer i sin inriktning av yrket sjukgymnast än att gå kvar som arbetstagare. Den ofrivilliga 

företagaren har stark yrkesidentitet som de inte vill lämna, deras idéer kan lika gärna förvaltas 

av andra företag. Företagarverksamheten kan även ge det som Nilsson (2006) kallar för 

frihetsgrader och utvecklingsmöjligheter i yrket. I arbetet som egen företagare är det tillåtet 

att pröva sig fram, det kan vara en nödvändig förutsättning för att lära sig. Företagaren lär sig 

arbetet av att leta efter olika lösningar på sitt problem. Yrket som egen företagare kräver 

självständighet och egenkontroll. Det krävs att företagarna själva är självständiga och inser 

sina egna begränsningar.  

 

Lindgren (i Gustavsson och Rönnqvist, 2006) menar att när företagarna väljer att gå från att 

vara anställd till att starta eget företag är det för att utöva sitt yrke - i många fall på sina egna 

villkor. Detta menar Lindgren (i Gustavsson och Rönnqvist, 2006) innebär att yrkesidentiteten 

förstärks ytterligare genom den företagsverksamhet som väljs att bedriva och i viss mån 

utveckla. Yrkeskunskap och kompetens är en viktig produktionsfaktor. För att kunna locka till 

sig patienter/kunder och behålla dessa samt att ha ett gott renommé i branschen krävs det 

kompetens. Det professionella yrkesutövandet kan bli en så stark drivkraft så 

egenföretagandet blir ett hinder i sig (Gustavsson och Rönnqvist, 2006). Att vara egen 

företagare innebär att självständigt och aktivt söka av information och teoretiska kunskaper 

för att hålla sig à jour inom verksamhetsområdet, till exempel genom att läsa vetenskapliga 

artiklar, facklitteratur och tidskrifter (Gustavsson och Rönnqvist, 2006).  

4.2.1 Exempel på entreprenörskap inom offentliga sektorn  
Tillmar (2004) har skrivit en rapport om villkor för småföretagande inom vård- och 

omsorgssektorn, denna rapport bygger på intervjuer där alla är egna företagare inom 

äldreomsorgen, handikappomsorgen samt individ- och familjeomsorgen. Här återfinns inga 

sjukgymnaster men intervjupersonerna har, i likhet med våra respondenter, tidigare arbetat 

inom kommun och landsting, vilket gör denna studie relevant för oss. Tillmar (2004) skriver 

om fyra sjuksköterskor som jobbade på ett äldreboende, och när detta skulle läggas ner tog de 

fyra sjuksköterskorna över och startade ett eget ålderdomshem. I en intervju säger en av 

sjuksköterskorna:  

 

”Vi kunde ju ingenting om företagande egentligen utan vi var ju 

kunniga i vård, Det var vi ju jätteduktiga på”(Tillmar, 2004 s.22). 

 

Sjuksköterskorna använde sig inte av någon stödorganisation när de startade sitt 

ålderdomshem. Ekonomisktstöd fick de i form av stimulanspaket från socialstyrelsen och de 

tog hjälp med vissa administrativa uppgifter, som löner och fakturering, av en 

redovisningsfirma. Det som de själva upplevde var det svåraste att hantera var lagar för de 

anställda och förhandlingar av olika slag. Att få hjälp med administration och juridik av 

någon de verkligen kan lita på, är något som en av sjuksköterskorna anser skulle ha 

underlättat deras arbete (Tillmar, 2004). 
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Sjuksköterskorna som Tillmar (2004) studerat berättar även att det inte brukar bli något 

ekonomiskt överskott och att det aldrig varit avsikten. Om det har funnits pengar över har de 

satsat på personalen i form av utbildning och friskvård. De fyra sjuksköterskorna lägger ner 

mer tid på företaget än vad de får igen i pengar, en av dem säger:  

 

”Jo så är det väl alltid med egna företagare. Man arbetar ju dygnet 

runt så att säga.”(Tillmar, 2004 s. 23).  

 

De anser att det är en styrka för dem att vara fyra stycken som samarbetar och kan avlasta 

varandra, vilket gör det lättare att kunna ta semester. Några av sjuksköterskorna tror inte att 

de hade valt starta företag på helt egen hand. De möttes av tvivlande röster som inte trodde de 

skulle klara av att driva ett företag samt komma överens alla fyra. De har blivit förfrågade att 

sälja sitt företag, men är inte intresserade av att sälja till en stor aktör som liknar landstingets 

stora organisation. Valet att gå från anställd till företagare är inget de ångrar utan menar på att 

det är slitigt att arbeta som sjuksköterska inom landstinget också (Tillmar, 2004). 

  

I en annan intervju som Tillmar (2004) gjort med ett omsorgsföretag framhåller grundarna att 

det var möjligheten att utveckla sina egna idéer och att kunna hjälpa fler individer som var det 

viktiga och inte ett ekonomiskt motiv. De hade på sina tidigare arbetsplatser upplevt sig vara 

till besvär, då de för övrig personal presenterat sina nya idéer. Även en av grundarna till detta 

företag anser precis som de fyra sjuksköterskorna att det är ett stort steg att ta från att vara 

anställd till att starta eget företag, och är inte heller säkert på om hon skulle gjort det ensam.   

 

Flera av de egenföretagare som Tillmar (2004) pratar med anser att det ofta är en lång väg 

från att identifiera sig som företagare, istället för att bara identifiera sig med sin profession. 

4. 3 Marknadsföringsstrategier  

4.3.1 Nätverk 
Samspel mellan individer, som enskilda aktörer eller som representanter för kollektiv, till 

exempel företag, organisationer och myndigheter är grunden för varje samhälle. När utbyte 

mellan två parter upprepas och blir regelbundna uppstår en relation och dessa relationers 

beständighet garanteras inte av formella kontrakt utan istället av ömsesidighet och förtroende. 

Det är denna tvåsamhet som utgör ett nätverks fundamentala element och nätverket självt 

består av sammanlänkade relationer. Nätverk kan vara både av personlig karaktär och av mer 

affärsmässig karaktär. Nätverk kan beskrivas som människor i samverkan men kan även vara 

globala datanätverk, företagssamspel i nätverk samt enskilda företags proaktiva agerande som 

central drivkraft (Johannisson, 1995). Nätverk kan enligt Bolman och Deal (2005) också vara 

en källa till makt. Bolman och Deal (2005) beskriver åtta olika källor till makt, några exempel 

bland dessa är: positionsmakt, information, kompetens, personligmakt samt allianser och 

nätverk. Här beskrivs att arbetet blir mycket lättare med vänner och anförvanter. Det är 

genom att arbeta sig igenom komplexa nätverk av individer och grupper som organisationer 

får någonting gjort. Här beskrivs också att den viktigaste skillnaden mellan mer eller mindre 

framgångsrika chefer var att de förstnämnda ägnade mer tid åt att bygga upp och vårda 

relationer. Även om Bolman och Deal (2005) har inriktat sig att beskriva främst chefer så kan 

vi ändå göra en koppling mellan deras chefer och våra egna företagare. Vår koppling blir att 

arbetet som framgångsrik egenföretagare underlättas av nätverk och allianser.  

 

I personliga nätverk sätts den enskilda människan med unika tankar och känslor i centrum. 

Genom sitt personliga nätverk förstärker och får individen sin identitet. Personliga nätverk är 

en förmedling av erfarenheter och den spontanitet och kreativitet som nyföretagande kräver 
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(Johannisson, 1995). Omsorg och ömsesidigt förtroende är det som enligt Johannisson (1995) 

präglar utbytet mellan företagaren och andra. Han menar vidare att utbytet är en produkt av en 

ingivelse men att det ytterst är styrt av en skapelses vision där den innovativa verksamheten 

ser nya mönster för affärsverksamheten. Affärsverksamheten realiseras genom ett konkret 

experimenterande efter dialog med förtrogna och frälsta i kontaktnätet. Det är de personliga 

nätverken tillsammans med ständig förnyelse av och genom sociala resurser såsom 

engagemang som ger företaget livsduglighet. Affärsförbindelser bygger på förväntningar om 

ömsesidig nytta av utbudet (Johannisson, 1995). 

4.3.2 Word of mouth 
Kotler et al (2002) beskriver word of mouth som kommunikation där personer berättar om ett 

företag eller dess produkt/tjänst för andra i sin omgivning till exempel kollegor, vänner och 

grannar. Författarna ovan menar att word of mouth kan spela extra stor roll för produkter som 

i hög grad är synliga, dyra eller riskabla. Definitionen av word of mouth är många men 

likartade. Arndt (i Lindberg-Repo, 1999) beskriver det som följande: 

 

”Oral, person-to-person communication between a receiver and a 

communicator whom the receiver perceives as non-commercial 

regarding a brand, a product, or a service.” 
(Lindberg-Repo, 1999, s.3) 

 

Grönroos (2008) skriver att word of mouth – kommunikation får ofta större effekter än den 

planerade marknadskommunikationen. Han menar att den word of mouth en person sprider 

speglar hur denne persons relation med företaget ser ut, om kunder är tillfreds eller inte. Att 

word of mouth har så stor påverkan beror på att kunden uppfattar den som objektiv, då den 

speglar en persons erfarenhet av ett företag och inte är något som företaget själva vill 

kommunicera ut. Lindberg-Repo (1999) menar att det är främst serviceyrken som blir 

naturliga kandidater till word of mouth - kommunikation. Detta beror på att tjänster i sin form 

inte är så påtagliga som produkter och att tjänster i stort sett produceras och konsumeras 

samtidigt. Dessa två egenskaper gör köpet till ett större risktagande och kunden måste förlita 

sig på utövare som finns tillgängliga. Alltså spelar word of mouth en viktig roll framförallt i 

förköpstillfället när kunden undersöker de olika utövarna av tjänsten. Det är särskilt viktigt för 

serviceföretag att vara tätt knuten till word of mouth - processen för att få hjälp med att 

identifiera de olika behoven och förväntningar som de olika kunderna har för att på så vis 

kunna leverera just det (Lindberg-Repo, 1999). Grönroos (2008) menar att om företaget 

lyckas skapa en bra relation med en kund uppstår referensbindningar mellan företag och kund. 

Dessa kunder blir då så kallade ambassadörer för företaget och rekommenderar dem till 

personer i sin omgivning. Denna spridning har ett positivt samband med tillväxt för företagen. 

Med många ambassadörer på marknaden kan lönsamheten bli större.  

 

För att skapa god word of mouth måste relationen mellan kund och säljare fungera bra och 

kunden går ifrån mötet och känner sig tillfredställd. Grönroos (2008) beskriver hela word of 

mouth - processen i något som han kallar för Kommunikationscirkeln (se figur 2). Denna 

består av förväntningar, interaktion, erfarenhet och word of mouth/referenser. Han menar att 

kunder för det första har vissa förväntningar som de baserar sina köpbeslut på, beroende på 

hur dessa ser ut kan en etablerad kundrelation fortsätta eller så ingås en ny affär. Om kunden 

bestämmer sig för att köpa startar steg två i kommunikationscirkeln, en interaktion med 

företaget och kunden får då ta del av den kvalitet som företaget kan erbjuda. Dessa möten 

mellan kund och säljare brukar kallas för gyllene tillfällen eller sanningens ögonblick och det 

är viktigt för företaget att kunna leva upp till förväntningarna kunderna har med sig. Det 

tredje steget i kommunikationscirkeln är erfarenhet och det motsvarar kundens totala 
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upplevelse av interaktionen med företaget. Är kunden nöjd med sitt möte med företaget 

kommer den ha goda erfarenheter och det är stor chans att den sprider god word of mouth, 

vilket är det fjärde och sista steget. 

 

 
 

Figur 2. Egen modell efter Grönros ”Kommunikationscirkel” (Grönroos, 2008 s. 295)  

 

 

Grönroos (2008) menar vidare att positiv word of mouth ökar möjligheterna att kunder 

återvänder för att använda företagets produkter/tjänster igen. De sprider även de goda 

erfarenheterna till andra vilket kan leda till att nya potentiella kunder blir intresserade. Är 

erfarenheterna dåliga leder detta till negativ word of mouth något som Grönroos (2008) anser 

kan vara mycket riskabelt. Han menar att det inte finns några klara siffror på hur riskabelt 

dålig word of mouth är, men ett antagande inom marknadsföringsbranschen är att dåliga 

erfarenheter kommunicerar kunden vidare till fler än vad de gör med de positiva. Även Arndt 

(i Lindberg-Repo, 1999) menar att det är mycket viktigt att ha nöjda kunder, då negativ word 

of mouth har enligt honom dubbelt så stor spridning som den positiva.  

 

Word of mouth/Referenser

Förväntningar (inköp

(gamla/nya kunder)

Interaktion/Servicemöten

(sanningens ögonblick)

Erfarenheter
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4.3.3 Diversifiering  
Parment (2006) menar det är viktigt att tänka på att sprida sina risker för att undvika 

ekonomiska problem och konkurs. Att sprida sina risker genom att styra sitt utbud och sin 

kundkrets är två typer av riskspridning som innefattas av begreppet diversifiering. 

Strategierna för riskspridning kan vara olika och ett företag kan välja att använda sig av en 

eller flera strategier. En av strategierna som Parment (2006) skriver om är kunddiversifiering. 

Den innebär att företaget har en diversifierad kundstruktur för att undvika att 

konjunkturförändringar slår hårt mot företaget. I praktiken skapar företaget en bas av olika 

sorters kunder, exempelvis av varierad storlek och profil. Exempel som Parment (2006) ger 

på företag med hög nivå av kunddiversifiering är Wolkswagen som säljer fordon till 

inkomsttagare i olika löneklasser och i olika geografiska områden.  

 

En annan strategi som tas upp av Parment (2006) är produktdiversifiering, som innebär att 

företaget har ett stort sortiment att erbjuda kunden. Genom att ha flera produkter att spela med 

är inte vikten av en produkts framgång lika avgörande. Företaget kan också nå ut till fler 

sorters kunder om de har olika typer av produkter att erbjuda, som det ovan nämnda exemplet 

med Wolkswagen, som erbjuder fordon av olika typer och prisklasser (Parment 2006). 

 

Kotler et al (2002) skriver om hur företag har en portfölj med en samling av olika produkter 

och verksamheter som utgör företaget. Den bästa portföljen är den som kan anpassa sig efter 

hur omvärlden och marknaden förändras. Genom att granska hur portföljen ser ut i dagsläget 

kan företaget göra en värdering av vad företaget bör satsa på. Syftet med att ha flera olika 

produkter och verksamheter är att kunna ta tillvara på de möjligheter som dyker upp på 

marknaden och att sprida sina risker om en produkt eller verksamhet börjar dala.  
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5. Analys 
I detta kapitel kommer en presentation av den analysen som har gjorts av resultatet. Det 

presenteras i tre huvudrubriker: företagandets drivkrafter, yrkesidentitet och 

marknadsföringsstrategier.  

5.1 Företagandets drivkrafter 
De egenskaper som respondenterna menar är deras bästa för att lyckas som egen företagare är 

många gånger de som förknippas med kreativitet, som bland annat Johansson och Berglund  

2008) nämner. De uttryck som respondenterna uttrycker är ”utåtriktad, å så lite go”, ”våga 

och vilja satsa”, att ha en ”klar målbild”, vara ”väldigt envis” samt att ”jobba hårt”. Flera 

av respondenterna har också uttryckt att de ville skapa sin egen bild, det vill säga något nytt, 

mot vad de upplevde inom landstinget. Att skapa något nytt är för oss, författare till studien, 

kreativitet i innovationen, vilket är det som vi, och Johansson och Berglund (2008) menar 

kännetecknar en entreprenör. 

  

Alla våra respondenter uttrycker frihet som en anledning till att starta eget företag, och då 

framförallt frihet att styra över sin egen tid. Ordet frihet uttrycker de på flertalet olika vis; ”att 

få göra exakt som jag vill”, ”styra över sin egen tid” samt ”få styra verksamheten själv”. 

Andra anledningar till att starta eget bland respondenterna var att tjäna mer pengar än när de 

arbetade som anställda inom landstinget och önskan att få arbeta med just en vald inriktning 

inom sjukgymnastik. Johannisson (1995) menar att det finns olika drivkrafter till att starta 

eget och att dessa kan vara både ekonomiska och existentiella och av olika styrka. Detta är 

precis det som vi anser bekräftades av intervjuerna. Generellt sett var viljan att styra över sin 

egen tid den främsta drivkraften och de flesta av våra respondenter passar in i det som 

Johannisson (1995) beskriver som ”levebrödsföretagaren”. Johannisson (1995) menar även att 

”levebrödsföretagaren” inte vill ha anställda, då de med ett sådant ansvar förlorar sin 

självständighet. Vi ser att några av respondenterna har valt att arbeta enskilt utan anställda 

eller kollegor, och vi tror att anledningen till det är att de inte vill förlora sin självständighet. 

Bertil är den som vi tolkat som Johannissons (1995) ”genuine entreprenör” som drivs av 

imperiebyggandet och fortlöpande nyskapande av sin verksamhet. Bertil har hela tiden varit 

inriktad på att expandera och utveckla, han valde att anställa en annan sjukgymnast i sin 

verksamhet för att kunna arbeta mer med utveckling av hans egna idéer. Det som Johannisson 

(1995) kallar för ”professionellt management” kan vara den som förvärvar företag, prioriterar 

ekonomisk och yrkesmässig framgång framför det personliga ägandet. Här ser vi Erik, han 

har valt att bygga upp sitt företag successivt och valt att expandera i perioder för att sedan 

sälja det. Han arbetar kvar i företaget men nu som verksamhetschef. Vi tolkar Eriks 

verksamhetsexpanderingar som att han har prioriterat ekonomisk och yrkesmässigframgång 

men att då han valt att sälja företaget och istället arbetar kvar som verksamhetschef som ett 

sätt att det personliga ägandet inte varit lika viktigt. Vi anser att beskrivningarna av 

Johannissons (1995) företagstyper är passande och vi har inte saknat några andra typer av 

företagare. Däremot så har några av våra respondenter vägt mellan två olika typer men vi har 

ändå kunnat se åt vilket håll det har lutat.      

 

Flera av respondenterna menade som vi tidigare nämnt att det var bland annat en drivkraft att 

kunna tjäna mer pengar eller som Schein (i Gustavsson och Rönnqvist, 2004) kallar det 

”ekonomiska belöningar” som en gång fick dem till att starta eget företag. Schein (i 

Gustavsson och Rönnqvist, 2004) menar att ”ekonomisk belöning” är det första som 

motiverar oss. Men då flera av respondenterna har valt att arbeta vidare i sitt enmans företag 
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och väljer att inte expandera eller på annat sätt försöka utöka verksamheten ser vi det som att 

den ekonomiska anledningen inte längre är lika viktig. Det kan istället vara som Diana 

uttrycker det; ”/…/ jag tycker om mitt jobb, det är det allra viktigaste/…/”, vi knyter an till att 

det är arbetet i sig som motiverar och ger möjlighet till självförverkligande. Detta är även det 

som Schumpeter (i Swedberg, 1994) menar är: glädjen att skapa och detta är även något som 

Tillmars (2004) omsorgsföretag uttryckte. Där var viljan att hjälpa fler individer viktigare än 

det ekonomiska motivet. Vi anser att intervjuerna har bekräftat det som Schein (i Gustavsson 

och Rönnqvist, 2004) menar med att det finns olika drivkrafter i olika perioder i livet.  

 

Schein (i Gustavsson och Rönnqvist, 2004) och Schumpeter (i Swedberg, 1994) har olika 

åsikter om vad företagaren motiveras av. Medan Schein (i Gustavsson och Rönnqvist, 2004) 

menar att det första som motiverar oss är ekonomiska belöningar så menar Schumpeter (i 

Swedberg, 1994) att det första är drömmen och önskan att grunda ett eget kungarike. Vi anser 

efter de intervjuer vi har gjort att det är Schumpeters (i Swedberg, 1994)  anledning som bäst 

passar in på våra respondenter, det vill säga att få driva sitt eget företag som varit anledningen 

till starten av det, som han själv uttrycker det ”att grunda ett eget kungarike”. Dock håller vi 

även med Schein (i Gustavsson och Rönnqvist, 2004) att det kan finnas olika anledningar till 

att startar eget företag, och detta stämmer även med de svar vi har fått från våra respondenter. 

Men ekonomisk belöning var för våra respondenter inte första anledningen till att starta eget 

företag. Vi tror också att motiven kan ändras lite vartefter tiden och utvecklingen av 

företaget/företagandet utvecklas.   

 

Att avsikten inte är att få ekonomiskt överskott är något som både Tillmars (2004) 

sjuksköterskor och flera av våra respondenter menar. De säger sig veta ungefär hur mycket 

pengar de kan tjäna varje månad, då det finns ett ersättningstak från landstinget. Detta 

ersättningstak verkar för oss vara något respondenterna har accepterat. Vi kan tycka oss se att 

några av respondenterna är nöjda med denna situation och inte aktivt arbetar eller letar efter 

nya möjligheter och verksamhetsgrenar. Detta är även något som går att koppla till 

Schumpeters (i Swedberg, 1994) motiv för entreprenörer, det är viktigare att ha ett eget 

kungarike och vinna framgång för framgångens egen skull, inte för dess frukter. Vad vi har 

kommit fram till är att de som är nöjda och egentligen inte har någon drivkraft till att växa ser 

sig mest som sjukgymnaster och detta tror vi är sunt och helt rätt, de är sjukgymnaster och 

deras företag är en form som passar dem att arbeta i. Men de som ser möjligheter att växa och 

tjäna mera pengar är mer, och ser sig mer, som företagare.  

 

Den största anledningen som alla respondenterna uppgett är friheten att styra över sin egen 

tid. Detta är något som vi kopplar ihop med att de också uttrycker sig varit trötta på 

ineffektiviteten inom landstinget, och nästan alla respondenter uttrycker att de blivit mycket 

mer effektiva i sitt arbete som egna företagare. Detta är något som vi anser hör ihop med det 

som Schumpeter (i Swedberg, 1994) menar är att få saker och ting gjorda, och att få ge utlopp 

åt energi och uppfinningsrikedom. Detta passar även ihop med det som en av grundarna i 

Tillmars (2004) omsorgsföretag uppger, att det var möjligheten att kunna hjälpa flera personer 

som var ett motiv till att starta eget.   

  

Många av respondenterna har valt att organisera sig med andra egna företagare för att kunna 

dra nytta av varandra. Även Fredrik som inte har organiserat sig med någon annan, uppger att 

han skulle rekommendera till någon som ska starta eget inom sjukgymnastik att göra detta.  

Även Tillmars (2004) sjuksköterskor anser att det är en styrka för dem att vara fyra stycken 

som samarbetar och kan avlasta varandra, en av delägarna där är inte säker på om hon hade 

valt att starta eget företag helt själv. Johannisson (1995) anser dock att egenföretagande 
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kräver en särskild syn på tillvaron där självförverkligande och frihet sätts framför trygghet 

och beroende. Kan valet att organisera sig ses som ett sätt att skapa trygghet i det otrygga? 

Eller kan det vara så att självförverkligande betyder olika saker för personer i olika 

generationer? Och kan tidsandan som rådde vid start av företaget påverkat dess utformning? 

 

Nilsson (2006) skriver att eget företagande kan ge frihetsgrader och utvecklingsmöjligheter 

inom yrket. Detta är något som Ceasar nämner nästan ordagrant, att /…/ vi hade nog inte fått 

dom här finare vidareutbildningarna som vi fått, vi kanske hade fått en del på vägen men inte 

som det har varit idag”. Vidare säger flera av respondenterna att de känner sig friare med 

kortare eller inga beslutsvägar och med färre möten som tar upp deras tid. Detta är något 

respondenterna uppskattar med att vara egna företagare. Även Gustavsson och Rönnqvist 

(2004) fann att fördelen med att vara egen företagare och att vara självständig är att slippa 

hierarkin. För Bertil var detta även anledning till att han valde att ställa sig utanför en 

landstingsanslutning, han vill göra precis som han vill och ser det som en mycket större frihet 

att inte vara landstingsansluten. Detta kan vi också koppla till Moore och Buttner (i 

Gustavsson och Rönnqvist, 2004) som menar att flera kvinnor blir entreprenörer därför att de 

vill fly ett kvävande organisationsklimat, samt söka utmaningar. Diana, som är den enda 

kvinna vi har intervjuat, anser vi stämmer in på Moore och Buttners (i Gustavsson och 

Rönnqvist, 2004) beskrivning om att fly en kvävande organisation, då hon ansåg att tiden med 

patienterna var för liten och att mycket tid slösades bort på möten. Detta är även något som vi 

tycker stämmer in på vissa av de män vi har intervjuat. Bertil hävdade att han spenderade 

halva sin arbetstid med administrativt arbete och anser att hälften av arbetet mot kunden gick 

förlorad. Han känner sig numera mycket mer effektiv. Moore och Buttner (i Gustavsson och 

Rönnqvist, 2004) menar vidare att en annan anledning till att dessa kvinnor lämnade sin 

arbetsplats för att starta egna företag, var att de sökte utmaningen och såg ett tillfälle att bli 

framgångsrik. Detta anser vi även kan kopplas till de män vi har intervjuat, framförallt Bertil 

som menar att det är mycket större utmaning att ställa sig utanför ersättningsetableringarna 

men även Erik som valde att expandera sitt företag i flera omgångar. Erik har sagt att han ville 

tjäna mera pengar, det tolkar vi som att expanderingarna som de gjorde, var för att söka 

utmaningarna och ta tillfället i akt att visa att de kan bli framgångsrika. 

5.2 Yrkesidentitet 
Nilsson (2006) beskriver att individer kan pendla mellan olika identiteter. Detta ser vi tydliga 

exempel på hos några av våra respondenter som nämner att de ser sig själva både som 

sjukgymnaster och som företagare. De menar att det inom vården finns en speciell 

företagarkultur. Diana säger att det är viktigt för henne att inte glömma att hon inte är helt 

privat, utan att hon finansieras av skattepengar. Detta är något som även Fredrik nämner och 

menar att han ser landstinget som en arbetsgivare. Här ser vi likheter med det som Tillmar 

(2004) kom fram till i sin slutsats om egenföretagare inom omsorg, att de anser det vara en 

lång väg från att identifiera sig som företagare och inte bara som sin profession. Gustav säger 

att han ser sig mer som sjukgymnast än företagare, men menar att han för några år sedan 

tyckte det var roligare med företagandet. Det som vi här tror att Gustav menar är att när han 

startade sitt företag så var han mer intresserad av att vara just företagare och att det i den 

perioden av det egna företagandet var en spännande del, att få bygga upp sitt eget företag och 

se det ta form. Att det kan vara så bekräftas även av Nilsson (2006) som menar att identiteten 

kan pendla beroende på olika saker som sker i omvärlden. En tanke dyker upp av Ceasars 

kommentar angående företagskultur inom vården. Är detta specifikt för just vården eller 

skulle vi kunna se samma fenomen (att mer identifiera sig som sitt yrke än som företagare) 

inom en annan yrkesgrupp också? Vi tror att vi skulle få ungefär samma resultat om vi 

pratade med egna företagare så som målare eller frisörer, och dessa är ju inte inom vården. 
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Eller är det så att det är en speciell företagarkultur inom vården eller är det yrkesutbildningen 

som präglar sjukgymnasterna till en såkallad praktikgemenskap som Wenger (i Gustavsson 

och Rönnqvist, 2008) beskriver?   

 

Tillmars (2004) sjuksköterskor menade att de själva inte kunde någonting om företagande 

utan att det var deras yrke som de var duktiga på. Detta är något som flera av våra 

respondenter menar, att kompetensen som sjukgymnast är det som har kommit först. En 

annan av respondenterna säger även att identiteten som sjukgymnast har varit så stark att det 

har varit en process att lära sig att faktiskt tjäna pengar som egen företagare. Några av 

respondenterna tog professionell hjälp vi expanderingsskeden, andra tar hjälp med löpnande 

ekonomi och några använder revisorer vid bokslut. Detta ligger i linje med Tillmars (2004) 

sjuksköterskor som valt att ta hjälp med vissa administrativa uppgifter. Anders som är i en 

uppstartsfas av sin verksamhet sköter sin ekonomi själv. Han skulle vilja ta hjälp av en revisor 

men anser sig inte ha råd med det just nu men tror sig kunna tjäna pengar på att göra det. 

Detta är något som ligger i linje med det som Gustav beskriver som; ”väl använda pengar” 

att anlita en revisor. Vi ser här att det kan fattas kunskap inom ekonomin som är en viktig del 

av företagandet. Beror detta på att man har en yrkesidentitet där det finns flera möjligheter till 

försörjning, i vårt fall kan en sjukgymnast eventuellt återgå till landstinget om det egna 

företaget inte bär. Är identiteten som sjukgymnast så stark att man väljer bort viktiga bitar 

inom företagande.  

 

Vi anser att Gustav har varit den så kallade frivilliga företagaren då han säger att han startade 

eget företag för att få forma sin egen verksamhet. Dock anser vi att han mer och mer är på väg 

mot den ofrivilliga företagaren då han mer ser sig som sjukgymnast samt för att han har lagt 

ut sin ersättningsetablering till försäljning. Några av respondenterna har varit typiska 

bisyssloföretagare, då de hade kvar en halvtidsanställning innan de satsade helt på sina 

företag, de vill känna som Erik uttrycker sig; /…/ att vingarna bar /…/. Bisyssloföretagarna 

har sedan gått över till att bli så kallade frivilliga företagare vilket även Nilsson (2006) menar 

är vanligt. Vi tycker att Erik har fortsatt vidare till att bli den så kallade ofrivilliga företagaren 

då han och hans kollega valde att sälja sitt företag när de kände sig redo och det behövdes lite 

mer ”/…/ ekonomiska muskler/…/” som Erik uttrycker det. Vilket återigen bekräftar Nilssons 

(2006) teorier om att identiteten kan pendla. 

 

Flera av respondenterna, bland annat Anders menar att anledningen till att han startade eget 

företag var att få syssla med just den inriktningen av sjukgymnastik som intresserade honom. 

Anders är idrottare i själen och ville därför jobba inom idrotten och satsade på att starta eget. 

Diana menar att en av anledningarna till att hon startade eget var att få jobba på sitt sätt, hon 

säger: ”Jag är ju en sån där som tycker om att jobba med patienter, en riktig praktiker, jag 

kände att jag fick sitta på så mycket möten och jag trivdes inte med det. Så jag kände att jag 

tar den här chansen och startar det här, /…/ jag ville ha frihet /…/”. Dessa respondenter har 

sett möjligheter med att starta eget företag vilket då enligt Nilsson (2006) gör dem till 

frivilliga företagare. Samtidigt som vi ser att Diana kan vara den frivilliga företagaren kan vi 

även koppla delar av den ofrivillige företagaren till henne. Diana uttrycker bland annat:”/…/ 

jag är sjukgymnast, så jag tycker inte sånt är kul heller, jag vill inte hålla på med det där”. 

Med ”det där” menar Diana ekonomi och företagande. Diana säger sig också vara tveksam till 

om hon hade startat sitt företag utan sin makes stöd. Diana är en av de som har en stark 

sjukgymnastidentitet. Nilssons (2006) olika företagartyper på forskare tycker vi var lätta att 

överföra på andra yrkesgrupper och vi kände att flera av våra respondenter passade bra in i 

modellen. De flesta fick enligt oss benämningen frivilliga företagare vilket inte var speciellt 

överraskande då de alla ändå har valt att ta steget att bli egna företagare inom sin profession.     
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5.3 Marknadsföringsstrategier: 

5.3.1 Nätverk  
Alla respondenter har talat om vikten av att ha goda kontakter. Inom vilka områden de har 

sina kontakter skiftar men några områden är återkommande. Anders, som är den nyaste 

aktören av våra respondenter som privat praktiserande sjukgymnast säger att han jobbar på att 

knyta nya kontakter och avtal för att skapa en trygghet i företaget. Bolman och Deal (2005) 

menar att en chef som lägger tid på att bygga och vårda relationer blir mer framgångsrika, 

detta anser vi kan ses på samma sett utifrån en egenföretagares position, som motsvarar 

chefen. Även Bertil som har varit egen företagare i tio år anser att kontakter är mycket 

viktiga; ”/…/ det är livsviktigt att man inte bränner några broar, utan att man har kvar alla 

sina kontakter”. Eftersom Bertil jobbar mot företag anser han att kontakter med personer på 

företagen är hans viktigaste marknadsföringskanal. När hans kontakter byter arbetsplats, kan 

han etablera en ny relation till det nya företaget som kontaktpersonen bytt till. Vi anser att 

Bertil har insikt om hur viktiga nätverk med kontakter är och att även om de inte kan 

användas vid ett visst tillfälle, ser han en vinst i att bevara dem för framtida bruk.  

 

Johannisson (1995) skriver vidare att nätverk kan bestå av kontakter av både affärsmässig och 

personlig karaktär. Beskrivningen av nätverk enligt honom kan innefatta exempelvis 

människor i samverkan, globala datanätverk och företag som samspelar i nätverk. Våra 

respondenter gav många exempel på hur deras kontakter och nätverk såg ur. Att nätverka med 

andra inom sin yrkesgrupp anser vi kan vara både av en personlig eller affärsmässig karaktär. 

Den mer personliga varianten är de som träffar eller pratar med andra sjukgymnaster om sina 

erfarenheter och kunskaper inom sjukgymnastik. Den mer affärsmässiga skulle kunna vara det 

som Ceasar och Charlie nämner, att vara medlem i en förening för sjukgymnaster. Ur den 

affärsmässiga synvinkeln kan det vara bra för en sjukgymnast att nätverka med andra 

sjukgymnaster då de känner till varandra och vet vilka som finns på marknaden om de 

behöver skicka vidare en patient.   

 

Några av respondenterna har även affärsmässiga nätverk genom exempelvis samarbeten med 

företag och organisationer. Ceasar och Charlie nämner till exempel samarbeten med 

idrottsföreningar. Gustav har tidigare haft formella avtal med, vad han kallar för 

företagshälsovårdcentraler men har numera endast informella samarbeten där 

företagshälsovården skickar patienter om Gustav har tider över. Då flertalet av respondenterna 

inte har problem med att fylla sina tider med behandlingar, verkar de inte vara i behov av 

skriftliga avtal. Respondenterna behöver inte fler patienter och behöver därför inte heller 

lägga tid och pengar på att hitta nya samarbetspartners, såvida de inte söker en speciell typ av 

patienter eller vill bredda sin kundgrupp. 

 

Ingen av de vi har intervjuat ingår i något företagsnätverk. Bertil har tidigare varit med i 

nätverk för nyföretagare, men ansåg inte att det var intressant. Gustav har varit med i 

nätverket, Företagarna, men han ansåg att det var dyrt och att han inte hann med att gå på 

deras arrangemang. Han menar också att den hjälp han kunde få från dem, kan han även få av 

sjukgymnasternas fackförbund, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Av det vi kan 

utläsa verkar respondenterna prioritera att nätverka inom professionen sjukgymnastik och inte 

inom företagande. Inom företagande är det mest praktiska frågor de behöver hjälp med, och 

då vänder de sig till kollegor, fackförbund eller en revisor.  

 

Johannisson (1995) skriver också att det som präglar utbytet mellan företag och andra är 

omsorg och ömsesidigt förtroende. Han menar vidare att företag skapar sin livsduglighet 
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genom att ständigt förnya och engagera sig i sina personliga nätverk. Som Bertil tidigare 

nämnt är det viktigt för honom att ha kvar alla kontakter och inte bränna några broar, han 

säger även att det är viktigt att hans varumärke är ”schysst” och att det är viktigt att hålla på 

det:” /…/man får inte tulla på det för då är man körd på längre sikt”. Diana menar att det 

viktiga är att vara öppen och ta vara på sina kontakter. Hon menar vidare att förtroendet för 

sjukgymnaster ökar om de kan visa upp kompetens i samband med patienter. Dessa två 

kommentarer anser vi är exempel som visar på att vårda sina kontakter är viktigt och inte bara 

leta efter nya.  

5.3.2 Word of mouth 
Det som beskrivs i stycket ovan har också kopplingar till det som kallas word of mouth - 

kommunikation. Grönroos (2008) menar att det som en kund kommunicerar vidare till andra 

personer speglar hur dennes relation med företaget ser ut. Han anser vidare att denna sorts 

kommunikation ofta får större effekter än den kommunikation som är planerad från företaget. 

Kotler et al (2002) beskriver word of mouth som den kommunikation en kund sprider vidare 

om sina erfarenheter med företaget. Denna typ av kommunikation menar författarna ovan är 

bra när det gäller tjänster. Sjukgymnastik är en tjänst som produceras och konsumeras 

samtidigt och är därmed alltid ett risktagande om kunden testar tjänsten för första gången. 

Under våra intervjuer är det begreppet mun mot mun som respondenterna använt och som vi 

tolkat motsvarar marknadsföringsbegreppet word of mouth. Ett fåtal av respondenterna 

nämner att mun mot mun är en av, eller deras viktigaste form av marknadsföring. Dock 

uttrycker flera av respondenterna word of mouth med sina egna uttryck men kopplar inte detta 

till marknadsföring.    

 

Att ha nöjda kunder anser både Ceasar och Charlie är deras marknadsföring. De säger i 

intervjun att: ”/…/ många som ringer till oss säger att dom har fått tips av tidigare 

patienter/…/”, något som är ett exempel på hur mun mot mun kommunikation fungerar. 

Enligt Lindberg-Repo (1999) kan word of mouth vara avgörande för kunden i 

förköpstillfället, när kunden ska avgöra vem den ska välja av dem som erbjuder den önskade 

tjänsten. Enligt denna beskrivning anser vi att det är som Ceasar och Charlie säger ovan, hur 

en person genom word of mouth kan påverka en annan person som befinner sig i 

förköpsfasen. Grönroos (2008) kallar de personer som tipsat någon annan i sin omgivning om 

företaget för ambassadörer. Även Fredrik ger exempel på word of mouth, han säger att hans 

patienter kommer främst för att deras vänner och bekanta har pratat om, samt rekommenderat 

honom. Fredrik säger att det är ”/…/ djungeltelegrafen /…/” och att ”/…/folk rekommenderar 

antagligen, annars skulle jag inte kunna existera/…/”. Alltså kan slutsatsen dras att han har 

flera ambassadörer som berättar vidare till andra om sina erfarenheter hos Fredrik. Även 

Gustav säger att han får många patienter via mun mot mun och att han inte behövt ägna sig 

aktivt åt marknadsföring. Han följer också upp och frågar patienterna innan besöket hur de 

hittade honom. Även om Gustav inte anser sig använda marknadsföring, så tycker vi ändå att 

han har en medvetenhet, att han gör uppföljningar av kunderna är ett konkret sätt att följa upp 

just hur hans rykte och word of mouth ser ut.  

 

Diana anser också att kunderna marknadsför hennes verksamhet. Hon menar att det är viktigt 

att inte någon går ifrån ett besök och är missnöjd, utan att det är viktigt att alltid göra ett bra 

jobb. Hon säger vidare om detta: ”/…/att när man går ut härifrån ska man vara jättenöjd och 

de är min reklampelare.”. Som Grönroos (2008) beskriver med hjälp av 

kommunikationscirkeln så är det viktigt att leva upp till de förväntningar kunden har innan 

mötet eller interaktionen som han kallar det. Gör företaget, eller sjukgymnasten i vårt fall 

detta leder det till att kunden lämnar mötet med positiva erfarenheter från besöket. Dessa 
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positiva erfarenheter har då två effekter, den ena är att kunden själv kommer tillbaka och den 

andra att kunden berättar om besöket för andra potentiella kunder. Skulle erfarenheterna av 

kundens besök vara dåliga menar Grönroos (2008) att risken är att kunden sprider negativ 

word of mouth, vilket kan få stora effekter på företagets rykte och anseende. Diana verkar 

medveten både om de positiva och negativa effekterna av word of mouth. Hon poängterar att 

det är viktigt att ingen kund ska vara missnöjd efter ett besök och hon säger också hur viktiga 

kunderna är för att marknadsföra henne och hennes verksamhet.  

 

En tanke vi får efter att ha hört våra respondenter berätta att de, enligt sig själva inte direkt 

använder sig av marknadsföring eller ansåg sig behöva arbeta med marknadsföring, så gör de 

omedvetet det. Är detta kunskap de äger men inte är medvetna om att de använder? Eller ser 

de det som rent sunt förnuft, för dem en så självklar sak att word of mouth inte förknippas 

med marknadsföring? Detta är verkligen något som vi tycker är mycket intressant. Vi anser 

att alla egna företagare borde arbeta aktivt med detta och ha samma inställnings som den 

Diana visade upp när hon sa att alla ska vara jättenöjda när de går från hennes mottagning och 

att det är patienterna som är hennes reklampelare. Vi behöver nog bara se till oss själva för att 

bekräfta att det är lättare att sprida negativa upplevelser till familj och vänner än positiva. 

Samtidigt som vi gärna rekommenderar andra om produkter och tjänster vi upplever som bra. 

5.3.3 Diversifiering 
Kontaktnätverk och word of mouth är två sätt de privat praktiserande sjukgymnasterna vi 

intervjuat använt sig av för att nå framgång i sina företag. Ett annat begrepp som vi sett 

samband med vid intervjuerna är diversifiering.  Parment (2006) beskriver diversifiering som 

en strategi för att sprida sina risker, en sorts diversifieringsstrategi är kunddiversifiering. Detta 

menar Parment (2006) är ett sätt att undvika konjunkturförändringar som kan drabba ett 

företag hårt som bara har en sorts kunder. Av de vi intervjuat har de flesta två eller flera 

kundgrupper. Erik berättar att deras kunder kommer från olika håll, några är privatpersoner 

som vill ha hjälp med något snabbt, andra kommer via landstinget samt arbetar de mot 

försäkringsbolag. Bertil som är helt privat utan samverkansavtal med landstinget ägnar sig åt 

två stora områden, den ena är äldreomsorg och den andra består av ergonomi, både tjänster 

och produkter. Att många av respondenterna har patienter som kommer från olika håll och att 

den som står för betalningen av behandlingarna varierar anser vi är ett tecken på att de ägnar 

sig åt det som Parment (2006) kallar för kunddiversifiering. Skulle förutsättningarna inom 

landstinget eller försäkringsbranschen ändras underlättar en hög kunddiversifiering att 

anpassa sig till det nya läget och utnyttja att det har flera ben att stå på. Med detta i 

bakhuvudet tycker vi att respondenterna, även om de flesta redan använder sig av 

kunddiversifiering ändå ska jobba vidare för att utöka sina kundregister för att på så vis stå 

säkrare på en ombytlig marknad.  

  

Ett annat sätt att sprida sina risker på är enligt Parment (2006) genom produktdiversifiering. 

Han menar att när det finns flera produkter i företaget är inte vikten av en viss produkts 

framgång avgörande för företagets framgång. I vår studie med de privat praktiserande 

sjukgymnasterna handlar det i första hand om tjänster då det är vad deras utbud 

huvudsakligen består av. Av de privat praktiserande sjukgymnasterna som intervjuats har 

några nämnt att de har olika typer av tjänster och produkter. Ett exempel på 

produktdiversifiering är Anders som har utökat sin verksamhet med att föreläsa, vilket är en 

tjänst som skiljer sig mot behandlingar. Ett annat exempel är Bertil som arbetar med både 

äldreomsorg och företagshälsovård. Hans verksamhet består av flera olika delar och han säger 

att han aldrig arbetat med endast en sak. Bertil uttrycker väldigt klart hans medvetenhet om att 

ha en diversifiering av produkter och tjänster, då han uttrycker: ”Det är bra för att det gör ju 
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att man har flera ben att stå på, så om någon är lite down så är det något annat som går 

bättre som jag kan lägga energin på”. Detta visar på att variationen av olika tjänster och 

produkter är ett sätt att få fler inkomstkällor och även kunna anpassa sig om någon del går 

sämre eller bättre. Vi anser att det är viktigt precis som Kotler et al (2002) beskriver att en 

företagare bör granska sin portfölj för att se hur den ser ut i dagsläget. Av det som 

framkommer under denna granskning bör sedan företaget värdera vad de ska satsa på. När 

denna utvärdering är gjort tror vi att flera av våra respondenter skulle finna att det finns 

framförallt andra produkter som de skulle kunna utöka sin verksamhet med för att på så vis bli 

mindre sårbara. Ett exempel kan vara att sälja ergonomiska produkter, litteratur eller enklare 

träningsredskap vilket vi tror inte skulle ta så mycket av deras tid utan endast bidra till 

ytterligare en inkomstkälla. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer de viktigaste punkterna ur vår analys att presenteras. Här kommer vi 

svara på vårt syfte, i samma följd som de presenterats i de tidigare avsnitten.  

 

Att driva eget företag ses som en arbetsform som ger större frihet. Detta tillsammans med att 

kunna jobba mer effektivt kom vi fram till är de viktigaste drivkrafterna för att starta eget 

företag. En annan anledning var möjligheten att tjäna mer pengar som privat aktör. 

Drivkrafterna bakom viljan att ha mer frihet är ofta den ineffektivitet som upplevs vid 

anställning. Det egna företaget ger utrymme för mer energi och uppfinningsrikedom. 

Respondenterna kan klassas som Johannissons levebrödsföretagare, vilket innebär att vara sin 

egen herre, vilket även stämmer med Schumpeters idéer.  

 

Utifrån denna studie har vi kommit fram till att identiteten som sjukgymnast är starkare än 

identiteten som företagare. Vidare har vi kommit fram till att det även är viktigt att identifiera 

sig som sin profession och vara seriös. Dock menar vi att när man ska expandera och utveckla 

verksamheten är det viktigt att även se sig som företagare. Respondenterna passar till största 

del in i Nilssons beskrivning av den frivilliga företagaren, då vi ser att eget företagande var ett 

bättre alternativ för dem att utöva sitt yrke än att vara anställd.  

 

Tre viktiga marknadsföringsstrategier för att lyckas som egna företagare upptäcktes. Dessa 

var kontaktnätverk, word of mouth och diversifiering. För att överleva som privat aktör är det 

avgörande att, samtidigt som nya kontakter måste skaffas, vårda befintliga. Att nätverka inom 

sin profession anses viktigare än att använda sig av nätverk för småföretagare.  

 

Enligt vår studie är word of mouth enskilt det vanligaste sättet att marknadsföra sig och 

viktigt för att lyckas som privat praktiserande sjukgymnast. Det är med kvaliteten på arbetet 

och motsvarandet av kundernas förväntning som ger positiv word of mouth och det är av 

största vikt att inte ha några missnöjda kunder.  

 

Det har framkommit att det finns goda möjligheter till kunddiversifiering. Vi anser att 

respondenterna bör jobba för att utöka kundkontakterna samt söka sig till nya kundgrupper. 

Detta skulle leda till att de inte kommer påverkas lika hårt av negativa förändringar om det 

skulle uppstå på den marknaden de agerar. Att se möjligheter med diversifiering är viktigt för 

att kunna expandera och därmed tjäna mer pengar, vilket också var en motivationsfaktor till 

att starta eget företag.  

6.1 Fortsatt forskning  
Till följd av studien har olika idéer om intressanta forskningsalternativ uppstått. Det som 

ligger närmst vår studie skulle vara att intervjua flera privat praktiserande sjukgymnaster utan 

ersättning från landstinget för att se om de har en annan bild av sin identitet än de med 

ersättningsetablering. Detta var något som vi tyckte framkom av den enda av de privat 

praktiserande sjukgymnasterna som var med i vår studie. Att då kunna fokusera mer på 

identitetsfrågan och i sammanhanget ställa sig frågan om det är fult att se sig som företagare 

bara för att man arbetar med en vårdgivande tjänst. Att vara företagare, betyder det att man 

inte bryr sig om sin kund/patient utan man vill bara tjäna pengar?  

 

Det skulle vara intressant att jämföra vår studie med andra landsting i Sverige för att se hur de 

privat praktiserande sjukgymnasterna som är anslutna till landsting med remisskrav ser på sin 
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situation. Även om den nationella riktlinjen är att gå mot mera privata aktörer på 

vårdmarknaden har vi uppfattat att det finns regionala skillnader. 

 

En kvantitativ undersökning bland sjukgymnaststudenter skulle också vara intressant för att se 

hur de ser på sin blivande profession. Hur många av de som nu läser till sjukgymnaster kan 

tänka sig en framtid som egna företagare? Finns det i utbildningen någon del som vänder sig 

till de som vill bli egna företagare? Saknar studenterna detta och vad skulle man då välja att 

utöka i utbildningen eller är företagande något som man väljer att lära sig om utanför 

sjukgymnastutbildningen?  

 

Vi skulle även finna det intressant och  göra  en  jämförande studie mellan kön och deras 
sätt att  se på  sig  själva  och  som  företagare. Då detta är något vi har diskuterat och att det 

ständigt är ett aktuellt ämne. 
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Bilaga 1 
 

Hej, 

Här kommer våra frågor till dig inför den kommande intervjun. 

  

Vi heter Åsa Ekman, Sara Höög och Ellinor Törnkvist och vi läser företagsekonomi vid 

Linköpings Universitet. Det är … och … som kommer till dig på ... 

Vi håller på med en C-uppsats med huvudinriktning på entreprenörskap. 

  

För att titta på entreprenörskap har vi valt gruppen privat praktiserande sjukgymnaster då vi 

har uppfattat denna grupp som ofta små egenföretagare vilket är det som intresserar oss. Vi 

vill utreda vad införandet av vårdvalet har lett till för förändringar i arbetssituationen för de 

privat praktiserande sjukgymnasterna i Linköpings kommun. (Men det är alltså inte 

vårdvalet i sig utan entreprenörskap som vi är intresserade av.) 

Vi ska intervjua mellan 5 – 10 privat praktiserande sjukgymnaster varav du är en av dessa. 

Svaren från intervjuerna kommer vi att analyseras med hjälp av teorier i ämnet 

entreprenörskap. Inga namn på personer eller företag kommer att nämnas i uppsatsen. Vi 

skulle gärna vilja spela in samtalet/intervjun då det kommer att hjälpa oss och ge oss en mer 

korrekt bild av era svar. Eventuella inspelningar och anteckningar kommer att förstöras efter 

att analysen har färdigställts.    

 

Vi har också bifogat vår frågemall som vi kommer utgå ifrån. 

 

Hälsningar 

Sara, Åsa och Ellinor 
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Bilaga 2 
 

 Intervjuguide 

1. Vad heter du? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du varit egen företagare inom sjukgymnastik? 

        3.1 Har du tidigare arbetet i andra former, t.ex. landstingsanställd? 

4. Hur ser din företagsform ut? Är du ensam ägare? 

5. Är du ansluten till landstinget? 

5.1. Om ja, hur länge har du varit det? Och hur är du ansluten? Har du köpt eller 

fått? 

5.1.1. Vad ser du för fördelar resp. nackdelar med att vara ansluten? 

5.2. Om nej, vad ser du för fördelar resp. nackdelar med att inte vara med? 

6. Har du ett samarbetsavtal med en vårdcentral? 

6.1. Om ja, hur tycker du att det påverkar din verksamhet? 

6.2. Om nej, samarbetar du med någon annan verksamhet?  

7. Använder du dig av nätverk? t.ex. samarbete med andra inom vården, sjukgymnastik eller 

inom företagande? 

        7.1 Om ja, är det viktigt för att din firma ska kunna överleva? 

 

8. Vilka är dina kunder? 

9. Hur får du dina kunder? 

10. Hur kommer det sig att du valde att starta eget företag? 

        10.1 Hur gick du till väga? 

        10.2 Tog/fick du hjälp av någon organisation eller rådgivare? vem eller vilka i så 

fall? 

        10.3 Om du tog/fick hjälp att starta eget, hur var bemötandet du fick? 

11. Hur tycker du det är att vara egenföretagare? 

11.1. Vad har du för tidigare erfarenhet av företagande (inom släkten kanske)? 
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11.2. Var det lättare eller svårare att vara egen än vad du hade trott? 

11.2.1. På vilket sätt? 

12. Vilka egenskaper tror du är dina bästa för att lyckas som egen företagare inom 

sjukgymnastik? 

     

13. Finns det någon del inom företagande som du skulle vilja ha mer kunskap om? 

  

14. Hur fördelar du dina arbetstimmar? (Vi valde arbetstimmar då arbetsuppgifter automatiskt 

tyder på att det är mer än en uppgift, vi ville heller inte uttrycka oss som att hur stor del är du 

företagare respektive sjukgymnast, då det vi undrar är om de ser sig som företagare utan att 

leda in dem på det.) Mellan dina eventuella olika arbetsuppgifter. 

        14.1 Är det någon speciell arbetsuppgift du önskar att du hade mer tid för i ditt 

arbete? 

15. Vad har du för åsikter till den nya lagen om fritt vårdval? 

15.1Vad är fördelarna resp. nackdelarna med denna nya lag enligt dig? 

16. Har du uppfattat några förändringar för din verksamhet i och med införandet av lagen om 

fritt vårdval? 

                 16.1. Om nej, Hur kommer det sig tror du? 

16.1.1. Tror du att du kommer att göra det i framtiden (förutsatt att lagen inte 

ändras)? ( Vi vet att detta är en hypotetiskfråga, men vi vill ändå vet om de 

tror att de kommer påverkas i framtiden.) 

17. Hur uppfattar du konkurrensen mellan privat praktiserande sjukgymnaster? 

18. Skulle du rekommendera andra sjukgymnaster att starta eget? och vilka tips och råd skulle 

du vilja ge dem? 

        18.1 vilka tips och råd skulle du vilja ge dem? 

 Avslutningen av intervjun, här kommer vi att göra en sammanfattning av vad som kommit 

fram i intervjun så att respondenten får en möjlighet att klarlägga och förtydliga sig. 

 

 

 


