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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka äldres uppfattningar om vägen från då ett behov av 

hjälp med dagliga sysslor uppstår tills de beviljats behovsprövat insatsstöd i form av 

hemtjänst.  Detta innefattade också de äldres beskrivningar av olika delar av denna väg och 

även deras erfarenheter av att leva med hemtjänst. Genom en kvalitativ forskningsstrategi 

genomfördes intervjuer med fem kvinnor i åldrarna 74-88 år, vilka samtliga hade egna 

erfarenheter av behovsprövade hemtjänstinsatser. Resultatet från dessa intervjuer visade på att 

intervjupersonerna upplevde olika grad av medbestämmande i samband med biståndsbeslutet 

och även i utförandet av insatserna. Resultatet beskriver att intervjupersonerna upplevde en 

låg kontinuitet av hemtjänstpersonal, vilket påverkade intervjupersonernas relation till 

hemtjänstpersonalen och även hemtjänstens utförande av de beviljade insatserna. För att få en 

fördjupad förståelse av studiens resultat har kopplingar gjorts till tidigare forskning och de 

teoretiska perspektiven för denna uppsats.  
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1. Inledning 

”Det har sagts att Sverige är det enda land som garanterar att man kan bo hemma 

med stöd av hemtjänst med mera, hur stora hjälpbehov man än har” (Ernsth Bravell, 

2013:54). 

 

Ernsth Bravell (2013) beskriver begreppet gammal som någonting som nu, men även förr, 

förknippats med skröplighet och svaghet. Åldrandet leder utan tvivel till allmän försvagning 

och olika former av nedsättningar för enskilda individer och således följer vanligtvis ett behov 

av hjälpinsatser av olika slag. När så händer är det av stor vikt att hjälp finns att få, då den är 

avgörande för möjligheterna att kunna fortsätta leva ett bra liv (Lidfeldt, 2010). Enligt 

Socialstyrelsen (2002) så är hemtjänst den hjälpform som kommunerna vanligen prioriterar.   

 

Johansson skriver i Äldre i centrum (2010) att det finns en oro hos äldre kring deras 

kommande hjälpbehov. Detta genom en rädsla att bli beroende av andra, förlora sin 

självständighet och vara en börda för sina anhöriga. Johansson beskriver vidare att detta 

kommer ifrån begreppet autonomi som präglas som norm i samhället och leder till en ständig 

strävan till att genom livet vara den oberoende människan. Enligt Hjalmarsson (2014) är det 

många äldre som lägger vikt vid att kunna klara sig självständigt och inte behöva någon hjälp 

och att de därför avvaktar att söka hjälp så länge som det är möjligt. Hjalmarsson menar 

vidare att risken för att hemtjänsten skulle överanvändas är liten. 

 

Det finns enligt Socialstyrelsen (2002) äldre som tidigare haft hemtjänst men som själva valt 

att avslutat insatserna. Till största del berodde detta på att de klarade sig utan hjälpen från 

hemtjänsten. Några andra anledningar var att de fick hjälp av sina anhöriga eller ett missnöje 

med hemtjänstens utförande. Missnöjet berodde bland annat på att inte få den hjälp som anses 

behövas, begränsade möjligheter till att påverka utförandet av hjälpen och låg 

personalkontinuitet.  

 

1.1. Problemformulering 

Erlandsson (2014) beskriver att forskningen om äldre med hjälpbehov skiljer sig från 

forskningen om yngre vuxna med behov av hjälp, då forskningen som aktualiserar respektive 

målgrupp grundar sig i olika perspektiv. Erlandsson skriver vidare att äldreomsorgens 

forskning representeras genom fokus på hjälpgivaren och inte på hjälptagaren eller relationen 

mellan hjälptagare eller hjälpgivaren.  Istället har forskningen till stor del definierat god 
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omsorg och hur hjälpgivaren ska agera. Denna studie ämnar bidra till perspektivutjämning 

och kommer att fokusera på den äldre hjälptagarens perspektiv, och dennes erfarenheter och 

upplevelser av sitt hjälpbehov och hur vägen till att få och bruka hemtjänst har tett sig för 

dem. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka äldre hjälptagares egna uppfattningar om vägen 

från då ett behov av hjälp med dagliga sysslor uppstår tills de beviljats behovsprövat 

insatsstöd i form av hemtjänst.  Detta innefattar de äldres beskrivningar av olika delar av 

denna väg och även deras erfarenheter av att leva med stöd från hemtjänst. 

 

Studiens frågeställningar kretsar kring enskilda individers perspektiv på att söka, beviljas och 

bruka behovsprövade insatser inom äldreomsorgen i form av hemtjänst. Följande 

frågeställningar har använts: 

 

-Hur resonerar fem kvinnliga hjälptagare om sin process från då de har en tanke om 

hjälpbehov fram till dess att de har beviljats ett behovsprövat insatsstöd i form av hemtjänst?  

-Hur beskriver intervjupersonerna relationer till centrala personer/aktörer  som finns i deras 

närhet under denna process? 

-Vad beskriver intervjupersonerna för svårigheter och möjligheter i samband med att vara 

hjälpsökande äldre kvinna och i förlängningen hjälptagare i den kommunala äldreomsorgen? 

-Hur resonerar intervjupersonerna kring sin hjälp utifrån ett omsorgsperspektiv? 

 

1.3. Disposition 

Avsnittet som följer ämnar beskriva resterande uppsatsens disposition. Först görs en kort 

beskrivning av verksamhetsfältet, där bland annat lagstiftning av vikt beskrivs. Därefter görs 

en genomgång av utvald tidigare forskning med relevans för uppsatsen. Den teoretiska ramen 

för uppsatsen beskrivs därefter, där både vetenskapsteoretiska perspektiven och de teoretiska 

perspektiven tas upp. Under metodavsnittet presenteras den valda metoden för uppsatsen samt 

hur jag har gått tillväga under studiens olika delar. Det följs av en kort metoddiskussion som 

tar upp relevanta aspekter kring framkommet resultat, utifrån den valda metoden. Studiens 

empiri som kopplas till tidigare forskning och de teoretiska perspektiven presenteras i 

avsnittet resultat och analys. Detta följs av en diskussion, där framkommet resultat diskuteras 

utifrån uppsatsens frågeställningar. 
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2. Bakgrund 

2.1 Verksamhetsfältets historia 

Ernsth Bravell (2013) beskriver att den svenska moderna äldreomsorgen till stor del 

härstammar från den tidigare fattigvården. Med fattigvård menades vård av fattiga och äldre 

som inte kunde klara sig själva och inte heller hade anhöriga som kunde ta hand om dem. 

Under 1500-talet lades ansvaret för fattigvården på socknarna, vilka var föregångarna till 

dagens kommuner. Trots förordningar som sade att fattigvården skulle ordnas av socknarna så 

följdes detta väldigt olika, vilket ledde till att kvaliteten av omsorgen varierade kraftigt runt 

om i landet. Väl inne på 1800-talet så skapades kommuner som ett försök att samla och skapa 

en mer lika fattigvård i landet men även in på 1900-talet så fanns det vissa kommuner som 

helt saknade en ordnad fattigvård. I mitten av 1900-talet byggdes i landets större kommuner 

kommunalkontor vilket gjorde omsorgen mer professionell, istället för den tidigare mer 

amatörmässiga hanteringen (Ernsth Bravell, 2013). Vid ungefär samma tid så påbörjades 

tankar om att äldre i en större utsträckning skulle bli kvarboende i det egna hemmet, dessa 

tankar uppkom utifrån de dåliga förhållandena som ansågs råda i ålderdomshemmen 

(Hjalmarsson, 2014). 

 

2.2. Inramning av verksamhetsfältet 

Hjalmarsson (2014) beskriver att ett av samhällets största ansvar är att ta hand om 

vårdbehövande äldre. Johansson skriver i Äldre i centrum (2010) att Sverige har lagt 

ansvaret att ge stöd till äldre på staten och kommunerna. Vidare beskriver Johansson att 

den offentliga äldreomsorgen grundas på att medborgarna bidrar och har ett gemensamt 

finansiellt ansvar för omsorgen, således kan de som är i behov av hjälp få det. Hjalmarsson 

(2014) beskriver att det hjälpbehov hos äldre som inte kan bli tillgodosedda genom det 

generella utbudet kan få individuellt prövade insatser. 

 

Johansson beskriver i Äldre i centrum (2005) att den som känner sig i behov av hjälp alltid 

har möjlighet att söka det hos kommunen. Därefter görs en bedömning av behovet och om 

det visar sig att ett behov finns så är det kommunens skyldighet att den hjälpen tillgodoses. 

Enligt Hjalmarsson (2014) ska en utredning gällande ett bistånd innehålla en ansökan, en 

utredning och slutligen ett beslut som den sökande har rätt att överklaga. 

 

Hjalmarsson (2014) skriver att det kan uppstå en känsla av att känna sig utlämnad i samband 

med en biståndsbedömning. Denna känsla beskriver även Skau (2007) då hon skriver om 
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svårigheterna som kan uppstå då kontakt tas med professionell hjälp. Skau beskriver vidare en 

förändring från att vara den som kan handla själv och fatta egna beslut till att inte längre 

kunna det i samma utsträckning, utan istället överlåta det till någon annan och att det kan 

påverka den äldres självbild. Utöver det så sker i samband med att kontakt tas med den 

professionella hjälpen en utfrågning om olika fakta. Detta gör att det som tidigare varit privat 

inte längre blir privat utan öppet för andra, det privata således avprivatiseras (Skau, 2007).  

 

Den hjälp inom äldreomsorgen som oftast beviljas är exempelvis dagverksamhet, särskilda 

boenden och hemtjänst. Den form kommunerna vanligen prioriterar är hemtjänst 

(Hjalmarsson, 2014). Det är även den form av äldreomsorg som ligger i fokus för denna 

uppsats. Den hjälp som finns att få gällande hemtjänst delas vanligen in i två olika 

kategorier, serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. Med service menas insatser så som 

städning, inköp, tvätt, trygghetslarm, bank- och postärenden, trygghetslarm och 

matdistribution. Med omvårdnad menas insatser som tillsyn, promenader, på- och 

avklädning, tillredning av måltider, dusch, toalettbesök, avlösning och ledsagning 

(Hjalmarsson, 2014: 8). 

 

2.3. Lagstiftning som styr verksamhetsfältet 

De äldre med hjälpbehov som inte kan bli tillgodosedda på annat sätt kan få individuellt 

prövade insatser, detta regleras i Socialtjänstlagens fjärde kapitel. I kapitlets fjärde paragraf 

framkommer att de som är i behov av hjälp har rätt att få den hjälpen tillgodosedd: 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och 

för sin livsföring i övrigt… Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv.” (Socialtjänstlagen, 2001:453) 

 

Vidare i Socialtjänstlagen 5:5 framkommer att: ”Socialnämnden ska verka för att äldre 

människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och 

annan lättåtkomlig service…”(Socialtjänstlagen, 2001:453). Enligt Hjalmarsson (2014) är 

Socialtjänstlagen en ramlag som skapar mål för de olika verksamheterna, därefter har 

kommunerna stora friheter att forma verksamheten utifrån de förutsättningar som finns i 

kommunen. 
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2.4  Uppsatsens relevans för socialt arbete 

Enligt Socialstyrelsen (2007) så har äldre tidigare inte funnits som forskningsområde eller 

tydlig målgrupp inom ämnet socialt arbete. Enligt Johansson (2007) har området med 

tiden vuxit och blivit ett centralt ämne inom socialt arbete. Utifrån detta så bör den 

kommunala äldreomsorgen benämnas som socialt arbete (Socialstyrelsen, 2007:9). Denna 

studie har fokus på äldres perspektiv av dessa delar, det vill säga de äldres utsagor om 

biståndsbeslut och utförande av insatserna utifrån intervjupersonernas uppfattningar om 

detta. Att få kunskap om äldres perspektiv på den kommunala äldreomsorgen är således av 

relevans för socialt arbete som ämne men också för socialt arbete som verksamhetsfält. 

Äldreomsorgen utgör idag en av de största välfärdsstatliga sektorerna där socialt arbete 

som ämne och yrkeskåren socionomer har ett ansvar att driva forskningsfrågor och 

utveckla kunskap (Johansson, 2007). 

 

 

3. Tidigare forskning 

Följande avsnitt kommer att beskriva ett urval från tidigare forskning inom området för denna 

studie. Genomgången kommer således inte att ge en fullständig bild av all relevant tidigare 

forskning utan fokusera på utvalda delar. Fokus kommer att vara på nationell forskning då jag 

anser att den är av störst relevans för forskningsområdet, detta då den nationella 

äldreomsorgen är unik och till vissa delar kan skilja sig från andra länder. Detta bland annat 

genom det Ernsth Bravell (2013) beskriver, att Sveriges äldreomsorg till stor del utformats 

utifrån sin historiska bakgrund. Denna utformning av att organisera omsorgsarbetet var också 

Sverige föregångare med för hela världen (Johansson, 2007). 

 

3.1. Presentation av tidigare studier av relevans 

Enligt Gunnarson (2009) har den svenska forskningen främst fokuserat på de äldre som är i 

stora behov av vård och liten uppmärksamhet har riktats till de äldre som har obefintlig eller 

mindre behov av hjälp från hemtjänsten. Vidare beskriver Gunnarsson att det är en stor grupp 

av de äldre som förbises, då de inte är helt friska och pigga men inte heller i omfattande behov 

av hjälp. De hamnar således i en sorts gråzon som ofta osynliggjorts inom svensk forskning 

kring äldre och åldrandet.  

 

Denna genomgång av tidigare forskning kring äldre personers perspektiv på hjälptagande 

kommer att baseras på tre artiklar, dessa artiklar är följande: 



 

 

6 

Evy Gunnarssons (2009) intervjustudie med titeln: ”The welfare state, the individual and the 

need for care: older people’s views”.  Studien bestod av intervjuer med äldre utifrån deras 

erfarenheter av åldrande och reflektioner kring ett behov av hjälp i form av hemtjänst. 

Informanterna i Gunnarssons studie var 75 år eller äldre och bestod av 20 intervjupersoner 

som intervjuades vid tre tillfällen med ett års mellanrum respektive intervju. 

 

En intervjustudie av Gunhild Hammarström och Sandra Torres (2005) med titeln: 

”Livssituation och förhållningssätt bland äldre i behov av hjälp och stöd”. Studien tar upp 

äldres erfarenheter och hur de hanterar sin livssituation utifrån ett behov av stöd och hjälp. 

Intervjupersonerna var 21 stycken varav fyra av dessa var män. Intervjupersonerna var i 

åldrarna 78-93 år, det genomfördes intervjuer vid ett tillfälle med vardera intervjupersonen.  

 

Vidare ingår även Anna Dunérs (2007) artikel med titeln: “To maintain control - Negotiations 

in the everyday life of older people who can no longer manage on their own”. Artikeln var 

baserad på fyra tidigare genomförda studier som behandlar äldre och deras hjälpbehov. För 

denna uppsats kommer endast fokus att ligga på valda delar av dessa studier, detta utifrån vad 

som anses vara av störst relevans för uppsatsen. Av störst relevans var främst material från en 

studie där intervjuer av äldre genomfördes utifrån att få veta mer om hur äldre hanterar sin 

situation när de inte längre kan klara sig utan hjälp. Under studien genomfördes totalt 34 

intervjuer. Vid första tillfället intervjuades 22 personer och 12 av dessa intervjuades vid 

ytterligare ett tillfälle sex månader senare. Intervjupersonerna var mellan 67-98 år. 

 

3.2. Sammanställning av liknande teman i den tidigare forskningen 

Detta avsnitt i uppsatsen kommer kortfattat att beskriva olika teman som hittats genom dessa 

ovanstående artiklar av tidigare nationell forskning, dessa kan således anses ha stor vikt inom 

den svenska forskningen. Dessa teman delades in och presenteras under de fyra följande 

underrubrikerna. 

 

Inre eller yttre resurser 

Ovanstående författare tar upp de äldres resurser och det omgivande samhällets resurser, 

dessa utifrån olika angreppssätt. Hammarström och Torres (2005) ger vikt vid de inre 

resurserna. De beskriver individernas förmåga att hantera och anpassa sig till en ny situation 

av hjälpbehov. Detta påverkas då av inre resurser vilket kan variera mycket mellan olika 

individer och deras subjektiva upplevelse av sin situation. De inre resurserna beskriver 
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författarna genom fyra olika förhållningssätt som de äldre uppvisat under deras studie, dessa 

beskrivs kortfattat nedan: 

De accepterande - De ser det som en naturlig del av åldrandet att ta emot den hjälp som 

erbjuds. De äldre med detta förhållningssätt uppger sig vara belåtna med sin livssituation och 

känner ingen oro för sin framtid. De äldre som är accepterande beskriver sin relation med 

personalen från hemtjänsten som neutral. 

De uppgivna - De fokuserar mycket på konsekvenserna av sin nedsatta hälsa, och uttrycker en 

uppgivenhet och resignation. Individerna med detta förhållningssätt förstår mycket väl att de 

har ett behov av hjälp från hemtjänstpersonalen, men uttrycker en kritisk bild av hemtjänsten 

och deras arbete. 

De kämpande - De vill påverka sin livssituation och har motivationen att försöka övervinna de 

begränsningar som orsakats av nedsatt hälsa. De som innefattas av denna grupp uttrycker att 

hemtjänsten ger dem det stöd de behöver men riktar även viss kritik mot dem. 

De autonoma - De autonoma beskriver inget behov av förändring i sin livssituation utan 

understryker sitt oberoende, vid eventuella begränsningar så hänvisar de till faktorer i 

omgivningen och inte till sig själva. Dessa personer har delade uppfattningar om hemtjänsten 

och uttrycker sin rätt att ställa krav. (Hammarström & Torres, 2005: 283-289).  

 

Gunnarsson (2009) beskriver emellertid individen som en liten del av ett större sammanhang. 

Individerna har endast möjlighet att agera inom de ramar som sätts av det omgivande 

samhället. Liknande Gunnarsson ger Dunér (2007) vikt åt både de äldres inre resurser samt 

det omgivande samhällets resurser. Dunér beskriver att det omgivande samhället möjliggör 

för den äldre att kunna agera och bestämma över sin situation när hjälpbehov uppstår. Det 

omgivande samhällets äldreomsorg kan därför användas för att upprätthålla kontrollen över 

sin situation. Detta kan även göras genom exempelvis anhöriga eller grannar. Dunérs studie 

visar dock att äldre vill klara sig självständigt utan att vara beroende av det omgivande 

samhället. Dunér (2007: 41) skriver att det finns olika sätt som äldre hanterar sin situation av 

att vara i behov av hjälp. Dessa delas in i följande hanteringssätt: 

Aktiv - De aktiva äldre kan vara aktiva och själva se till att deras vardag fungerar. De kan se 

till så att de med säkerhet vet att/var det finns hjälp att få. 

Adaptiv - Med det menas de som kan anpassa sig till den hjälpen som erbjuds dem och lyssna 

på vad andra har för synpunkter om deras hjälpbehov. 

Passiv - De äldre kan vara passiva med vilket menas att helt enkelt ge upp kontrollen över sitt 

liv.  
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Dessa olika sätt att hantera sitt hjälpbehov har således olika grad av eget agerande, där den 

passiva är icke-agerande och den aktiva har en hög grad av agerande. Detta sätt att kunna 

identifiera olika hanteringssätt visar dock inget om vilket sätt som skulle kunna anses bättre, 

utan alla dessa sätt att hantera dessa krävande situationer hjälper de äldre i dessa situationer 

(Dunér, 2007). 

 

Påverkan utifrån tidsperspektiv 

Samtliga av de ovanstående artiklarna tar upp den äldres agerande och dess påverkan utifrån 

ett tidsperspektiv. Till exempel så beskriver Hammarström och Torres (2005) att olika 

förhållningssätt till sin situation utifrån olika faser i livet är möjligt då det inte går att utesluta 

ett sådant samband. Dunér (2007) tar upp att det finns vändpunkter i de äldres liv som 

påverkar deras val av strategier för att hantera den hjälptagande situationen, vilket visar sig 

först då äldre människor blir i behov av hjälp med sina vardagliga sysslor. 

 

De anhörigas påverkan 

Hur anhöriga påverkar äldres livssituation och rollen de har tas också upp i ovanstående 

artiklar. Gunnarsson (2009) samt Hammarström och Torres (2005) beskriver problematiken 

som äldre kan känna av att vara beroende av daglig hjälp och svårigheterna med att få den 

från anhöriga. Anhöriga visade sig som ett tema som Gunnarson beskriver gällande tankar om 

ett kommande hjälpbehov. Ett tema var att äldre såg barnen som en säkerhet. Detta genom att 

de äldre uppgav att de alltid kunde ringa barnen vid till exempel behov av någonting, och att 

de tänkte att barnen skulle hjälpa till om så behövdes i framtiden. Trots denna tanke om att få 

hjälp från barnen så framkommer att denna hjälp inte förväntas om det skulle gälla stora 

vårdbehov eller hjälp med den personliga hygienen (Gunnarsson, 2009: 256). 

 

Hemtjänst utifrån egna eller andras erfarenheter 

Gunnarsson (2009: 256) visar att det finns olika beskrivningar av hemtjänst beroende på om 

det är egna erfarenheter av den eller erfarenheter utifrån. De äldre som deltog i intervjuerna 

och som själva inte hade hemtjänst och således fått sin uppfattning från media, bekanta och 

grannar tenderade att uppge en negativ förväntan av hemtjänsten. Dessa personer hade hört 

historier om dålig kvalitet på hjälpen inom äldreomsorgen, personal som är stressade och 

äldre som vanvårdas och får för lite att äta. Äldre som har erfarenheter genom att ha daglig 

hjälp av hemtjänst visade däremot en mer nyanserad bild av hemtjänsten. De beskriver hellre 
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en mer positiv bild av hemtjänsten och en god relation med personalen. Dessa 

intervjupersoner beskriver också möjliggörande aspekter såsom att hemtjänstenen medverkar 

till att det går att bo kvar i den egna bostaden (Gunnarsson, 2009). 

 

Den ovanstående tidigare forskningen beskriver idealtyper utifrån olika sätt. Denna studie 

ämnar som tidigare nämnts att undersöka äldres erfarenheter av hemtjänst från ett 

processinriktat fokus. Denna genomgång av den tidigare forskningen används således för att 

veta mer om äldres perspektiv på en specifik process och inte mer om äldre som individer 

eller grupp. 

 

 

4. Teoretisk ram 

Detta avsnitt ska försöka att klargöra för det teoretiska perspektiv som används i denna 

uppsats. Dessa teoretiska perspektiv valdes utifrån intervjumaterialet för att ha ett teoretiskt 

perspektiv som är relevant kopplat till ämnet för uppsatsen och det som framkom i 

intervjuerna. De vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för uppsatsen presenteras också under 

detta avsnitt.  

 

4.1. Vetenskapsteoretiska perspektiv 

Denna uppsats utgår från en kvalitativ forskningsstrategi med ett induktivt angreppssätt 

(Bryman, 2011). Enligt Bryman kan en kvalitativ forskningsstrategi användas då ord är av 

betydelse och inte kvantifiering som i den kvantitativa forskningen.  

 

För studien användes också fenomenologi som metodologiskt perspektiv. Detta då jag var ute 

efter att veta mer om intervjupersonernas erfarenheter och förståelse av sin verklighet, vilket 

lämpar sig väl vid detta angreppssätt (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Författarna 

beskriver vidare att en inriktning av fenomenologin är den transcendentala fenomenologin 

som utgår från att sätta sin förförståelse åt sidan. Detta är något som jag i denna uppsats 

försökt att göra och som beskrivs närmare under avsnittet förförståelse. 

 

Den ontologiska ståndpunkten för uppsatsen är social konstruktionism, med vilket menas att 

sociala objekt är socialt konstruerade. Detta är att föredra istället för positivismen som är 

vanlig i kvantitativ forskning, då studien ska lägga vikt vid hur de deltagande 

intervjupersonernas uppfattningar av sin sociala verklighet (Bryman, 2011).  
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4.2. Teoretiska perspektiv 

Social omsorg 

Omsorg som teoretiskt begrepp kan utvidga och förtydliga synfältet utifrån den intuitiva 

förståelsen som de flesta har av omsorg (Johansson, 2007). Enligt Johansson är omsorg 

grundläggande för våra livsvillkor, omsorgen kan ses som grunden för en solidaritet som leder 

till att vi skapar tillit till varandra. Begreppen solidaritet och tillit kan ses som grundstenar för 

den yrkesmässiga omsorgen, det är just den formen som vanligvis menas med begreppet 

omsorg (Johansson, 2007). Vidare beskriver författaren att den vanligtvis består av möten 

mellan främlingar, inte av personer som länge varit en del av ens liv som i den omsorgen som 

ges av familjen. Den professionella omsorgen leder till ett annat maktförhållande mellan 

omsorgsgivare och omsorgstagare än om omvårdnaden sker inom familjen (Johansson, 2007). 

Vidare framkommer att omsorg är något som är kopplat till ett möte mellan två personer, en 

omsorgsgivare och en omsorgstagare. I dessa möten ligger engagemanget hos givaren och för 

omsorgstagaren är medbestämmande och delaktighet av vikt för livskvalitet och 

välbefinnande (Johansson, 2007). 

 

Den sociala omsorgen finns i den omvårdnad som finns inom det sociala arbetet, detta leder 

till att den sociala omsorgen äger rum överallt och i flera olika sociala sammanhang 

(Johansson, 2007). Vidare beskriver Johansson att social omsorg är ett perspektiv som kan 

kopplas till allt socialt arbete, så också mot äldreomsorg. Social omsorg kan definieras på ett 

antal olika sätt och kan inte ses som någonting statiskt. Detta utifrån att det kan skilja från 

olika kulturer och vid olika tidpunkter (Johansson, 2007). Tidigare sågs omsorg som 

någonting ganska enkelt, detta har förändrats och idag ses omsorgen som någonting komplext. 

Den mer komplexa synen utgår ifrån att inte endast kompensera för en nedsatt förmåga utan 

också lägga vikt vid hur den hjälpbehövande vill att hjälpen ska utföras (Johansson, 2007). 

 

Enligt Johansson (2007) finns det några självklara frågor att belysa inom den sociala 

omsorgen, dessa är bland annat omständigheter kring omsorgen, så som när, var och hur den 

ges. Den sociala omsorgens vardag handlar om att bygga upp förtroendefulla relationer 

mellan varandra, men också om etik. Etik är av vikt då vissa situationer i vardagen kan vara 

asymmetriska (Johansson, 2007). Vidare beskriver författaren att asymmetri menas att 

situation består av en människa utifrån en nedsatt förmåga är beroende av en annans 

människas hjälp.  Den asymmetriska formen av omsorg är den som är aktuell i den offentliga 

omsorgen, men denna asymmetri kan variera även i dessa relationer. Tid, kunskap, 
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erfarenheter och resurser är förutsättningar som gör att graden av asymmetri kan påverkas. 

Genom att yrkesutövare blir medvetna om dessa förutsättningar så kan det också påverka 

kvaliteten av omsorgen (Johansson, 2007). 

 

Fyra faser av omsorg  

Fisher och Tronto (1990) har identifierat fyra faser av omsorg, dessa är att bry sig om, att ta 

hand om, att ge omsorg och att ta emot omsorg. Faserna kan ses som en process där en fas 

möjliggör för nästa fas, således är att bry sig om en förutsättning för att ta hand om (Fisher & 

Tronto, 1990). 

 

Bry sig om - Människor bryr sig mer om vissa saker än om andra, detta är sammankopplat 

med vad som vi vet om. Således tenderar vi att bry oss mer om de saker vi faktiskt har 

vetskap om. Att bry sig om någon kräver ingen specifik kompetens utan beskrivs genom 

kärlek och tillgivenhet, trots det så sträcker sig att bry sig om utöver detta. Utifrån dessa 

känslor krävs att göra val av vilka att bry sig om, då behovet av att bry sig om kan vara större 

än den möjlighet vi har att bry oss om (Fisher & Tronto, 1990: 41-42). 

 

Ta hand om - Till skillnad från att bry sig om som inte kräver någon form av handling så är att 

ta hand om en handling i form av vårdverksamhet. Att ta hand om kräver en viss kompetens 

och kontinuerlig tid, detta för att kunna förutsäga vad hjälpen ger för resultat. Det innefattar 

också att ta ett ansvar och att handla utefter de tillgängliga resurserna men att ändå uppfylla 

det ansvar som krävs för att ta hand om, med en viss flexibilitet däremellan (Fisher & Tronto, 

1990: 42-43). 

 

Ge omsorg - Att ge omsorg kräver större tidsåtaganden än vad det gör att ta hand om. Utöver 

det krävs även en förståelse, denna skapas genom erfarenheter och omdöme. Resurser är 

också av vikt för vårdgivaren för att kunna ge omsorg, detta skulle exempelvis kunna vara tid 

till förfogande. Som professionell vårdgivare är det problematiskt då ramen att arbeta inom är 

smal, att i vissa fall ses som att göra för mycket eller i andra fall ses som otillräckligt. Detta är 

komplext och problematiken förstärks ofta genom reaktionerna från vårdmottagaren (Fisher & 

Tronto, 1990: 43-44). 

 

Ta emot omsorg - Att ta emot omsorg leder till en viss respons av den omsorg som ges, denna 

kan vara både medveten och omedveten. Vårdmottagaren har sina egna känslor av sitt 
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vårdbehov, detta utifrån sina egna upplevelser av dem. Att definiera begreppet behov på ett 

sätt som gör både vårdmottagare och vårdgivare tillfredställda är inte helt enkelt, en konflikt 

mellan vårdgivare och vårdmottagare kan verka oundvikligt. Utifrån en viss skillnad i makt 

parterna emellan så leder det till att denna definition bestäms av vårdgivaren och liten 

påverkan ges till vårdmottagaren (Fisher & Tronto, 1990: 44-45). 

 

4.3. Praktisk användning av teoretiska perspektiv 

Social omsorg som Johansson (2007) beskriver är någonting komplext och till stor del bör 

utgå ifrån vårdtagaren, således blir vårdtagarens synpunkter på omsorgen viktiga.  De fyra 

faserna av omsorg beskrivet av Fisher och Tronto (1990) visar på att man kan se på omsorgen 

som olika faser, och att ta emot omsorg således är en del av en process. Dessa begrepp är 

relevanta för uppsatsen då uppsatsens syfte är att undersöka äldre hjälptagares egna 

uppfattningar kring sin hjälp. Dessa begrepp ligger även som grund för de teoretiska 

perspektiven för denna uppsats och kommer att användas i analysen senare i uppsatsen. 

Kopplingen till dessa begrepp utifrån studiens empiri görs för att försöka få en mer 

djupgående mening av studiens resultat. 

 

 

5. Metod 

5.1. Datainsamling 

Insamlingsmetoden för denna undersökning är kvalitativa intervjuer. Dalen (2008) skriver att 

kvalitativa intervjuer lämpas väl att användas då ambitionen är att få fram intervjupersonernas 

erfarenheter och känslor, samt för att få information som beskriver olika delar av personernas 

livssituationer. Kvalitativa intervjuer passar även för studien med tanke på tidsramen för 

denna uppsats. Detta med tanke på att Bryman (2011) skriver att intervjuerna och arbetet 

därefter är tidskrävande men att arbetet är anpassningsbart. Den kvalitativa intervjun har 

fokus på intervjupersonernas ståndpunkter, deras synsätt och uppfattningar. Vidare 

framkommer att då den kvalitativa intervjun kan styras åt olika håll så öppnar det upp för att 

ge vikt åt det intervjupersonen anser som viktigt (Bryman, 2011). 

 

Struktureringsgraden för intervjuerna är semistrukturerade då jag ville ha en viss struktur och 

en intervjuguide att utgå ifrån. Bryman (2011) skriver att den semistrukturerade intervjun ofta 

utgår ifrån en intervjuguide med specifika teman. Trots denna struktur finns ändå möjligheten 

för intervjupersonen att svara på sitt sätt och för intervjuaren att ställa följdfrågor utifrån dessa 
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svar. Därför har en intervjuguide (Bilaga 2) använts under intervjuerna. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) bör intervjufrågor vara enkla och koncisa, vilket låg som grund för 

skapandet av intervjuguiden. Den konstruerades utifrån mina tänkta teman och frågorna 

skapades utifrån det.  

 

5.2. Urval 

Dalen (2008) beskriver vikten av urvalet för att genomföra kvalitativa intervjuer, att fundera 

kring frågor såsom antal intervjupersoner och vilka dessa ska vara. Dalen (2008) skriver 

vidare att antalet intervjupersoner inte bör vara för många med tanke på att bearbetningen av 

intervjuerna tar mycket tid. Trots detta övervägdes antalet intervjupersoner för att få in 

tillräckligt med material som underlag för en analys. Med tanke på tidsramen för denna 

uppsats utgjorde fem intervjupersoner mitt intervjumaterial. 

 

Ett målinriktat urval ansågs som lämpligt för denna studie då det fanns en eftersträvan att 

urvalet skulle överrensstämma med forskningsfrågan. Denna strategi för urval användes då 

jag ville att mina intervjuer och deltagande i dessa ska vara av relevans för ämnet, alltså ha 

egna erfarenheter av hemtjänsten och vägen dit, det vill säga min forskningsfråga (Bryman, 

2011). 

 

För att urvalet skulle vara aktuellt och av relevans för studien gjordes vissa avgränsningar av 

intervjupersoner. Inklusionskriterier för deltagande i studien är följande: 

Personen ska vara över 65 år. 

Personen ska ha blivit beviljad hjälp i hemmet i form av hemtjänst. 

Personen ska ha minne av sina erfarenheter samt kunna och vilja berätta om dem. 

 

Jag valde att utgå ifrån att leta intervjupersoner inom en kommun, detta med grund av att den 

geografiska spridningen inte var av så stor vikt utifrån studiens syfte. För att hitta 

intervjupersoner valde jag först att gå ut och informera om studien och dess syfte på några av 

kommunens olika mötesplatser för äldre. Till detta gjordes ett informationsbrev (Bilaga 1) 

som delades ut och sattes upp på de utvalda mötesplatserna. Vissa kriterier i 

informationsbrevet ändrades en aning under urvalets gång, det gjordes utifrån att det inte var 

möjligt att hitta intervjupersoner med dessa kriterier under tidsramen för denna uppsats. Detta 

tillvägagångssätt för att finna intervjupersoner gav inte så stora resultat utan kontakt togs 

istället med en sjuksköterska som arbetade inom området. På det sättet kunde tre eventuella 
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deltagare hittas. Jag fick kontaktuppgifter till de personerna som tidigare godkänt att jag fick 

höra av mig och ge information, därefter togs telefonkontakt där information gavs och 

intervjutider bokades. De ytterligare två intervjupersonerna hittades genom kontakter utifrån 

de tre första deltagarna. På samma sätt som vid de tre tidigare intervjupersonerna så togs 

telefonkontakt på liknande sätt. 

 

5.3. Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes under förloppet av två veckor under november 2014. Deltagarna 

fick själva vara med att avgöra tid och plats för intervjuerna.  En av intervjuerna gjordes på en 

förmiddag och övriga under eftermiddagar. Samtliga intervjupersoner valde att intervjuerna 

skulle hålla till i det egna hemmet. Detta beroende på att intervjupersonerna ansåg det som 

mest lämpligt och en av intervjupersonerna kunde inte ta sig ifrån hemmet så då blev det en 

förutsättning för att intervjun skulle kunna genomföras.  

 

Alla intervjuer genomfördes enskilt och det fanns inga andra närvarande vid intervjutillfället. 

Vid en av intervjuerna var maken till intervjupersonen i bostaden vid en del av intervjun, 

maken vistades i en annan del av bostaden och deltog inte på något sätt i intervjun. Alla 

intervjupersoner hade vid telefonkontakt fått information om studien och intervjutillfället. De 

blev dessutom informerade ytterligare en gång om syftet och övriga saker som är av vikt att 

veta, så som att deltagandet är frivilligt och annan information som framkommer av 

informationsbrevet. 

 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en intervjuguide, den användes i olika omfattning 

beroende på hur intervjupersonen själv valde att berätta fritt. Den användes som stöd vid alla 

intervjuer för att se till att de tänkta områdena togs upp (Kvale & Brinkmann, 2014).  Vidare 

enligt Kvale och Brinkmann ska intervjuer anpassas efter studiens ämne och syfte, således var 

samtliga intervjuer öppna för intervjupersonernas egna utsagor. Målet för mig som intervjuare 

var att försöka få intervjutillfällena att så långt som möjligt ske som ett naturligt samtal istället 

för en utfrågning, utifrån detta valdes att inte skriva anteckningar under intervjun utan endast 

spela in intervjun för senare analys. 

 

Efter att intervjuerna var genomförda så transkriberades dessa genom att lyssna på 

inspelningarna och skriva ned det som muntligt sagts. Att transkribera intervjuerna utifrån det 

inspelade materialet är kopplat till olika problem, dessa problem kan vara så som huruvida 



 

 

15 

intervjuerna ska transkriberas ordagrant eller inte (Kvale och Brinkmann, 2014). Utifrån det 

inspelade materialet valde jag att transkribera intervjuerna ordagrant. Vid fyra av intervjuerna 

valdes att inte transkribera vissa delar av det som inspelades, detta utifrån att det inte sågs som 

relevant för studiens syfte. De bortvalda delarna lyssnades igenom vid flertalet tillfällen för att 

säkerställa att inte gå miste om någon viktig information från intervjuerna. Övriga intervjuer 

transkriberades utifrån sin helhet då all information bedömdes som relevant. Inspelningarna 

var av olika längd och detta beror på intervjupersonernas benägenhet att dela med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter. Detta finns beskrivet i figur 1 nedan. Namnen på dessa personer 

är fingerade för att det inte ska vara möjligt att identifiera någon av deltagarna. 

 

Intervjuperson: Inspelad intervjutid: Antal transkriberade A4-sidor: 

Karin 25.59 min. 7 sidor 

Astrid 32.25 min. 5 sidor 

Matilda 24.36 min. 6 sidor 

Rut 42.00 min. 7 sidor 

Anna 38.03 min. 7 sidor 

Figur 1. 

 

Då denna studie utförs självständigt så fördelas inte ansvaret för den och inte heller arbetet. 

Jag utförde och ansvarar således för alla delar av denna uppsats själv. 

 

5.4. Analysmetod 

Innehållsanalys är lämplig för att försöka finna olika teman som kan vara bakomliggande 

analysmaterialet, vilket lämpar sig väl för denna studie (Bryman, 2011). Kvalitativ 

innehållsanalys kan användas för att finna likheter och skillnader i en text, så som en utskrift 

av en intervju (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Analysen utformades till stor del utifrån de teman som intervjuguiden innehåller. Genom att 

jag själv transkriberade intervjuerna så pågick analysen av det som sades i intervjuerna även 

under transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2014). På samma sätt som utformningen av 

intervjuguiden fann jag domäner som avsåg de olika delarna av den process som undersökts. 

Därefter delades texten in i meningsbärande enheter utifrån sitt innehåll (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). 
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5.5. Förförståelse 

Dalen (2008) skriver att förförståelse handlar om de uppfattningar vi på förhand bär med om 

det som studeras. Vidare beskriver författaren att denna förförståelse alltid finns med vid 

mötet med intervjupersonerna men den kan bidra till en förståelse av intervjupersonernas 

berättelser. 

 

Jag har erfarenheter och således förförståelse av studiens ämne i form av att jag har arbetat 

som vårdbiträde i hemtjänsten, både inom den kommunala och inom den privata hemtjänsten. 

Dessutom har jag erfarenhet av biståndshandläggning som bland annat rör hjälp i hemmet i 

form av hemtjänst till äldre, denna erfarenhet fick jag genom sommarvikariat som 

biståndshandläggare. I denna studie så har jag försökt att till en viss del lägga dessa 

erfarenheter åt sidan för att studien ska utgå och präglas av ett så förutsättningslöst 

förhållningssätt som möjligt, detta genom att jag gått in i en annan roll nu än vad jag har 

tidigare erfarenhet av. Trots att jag till en viss del lagt mina erfarenheter åt sidan så anser jag 

mig ändå ha viss nytta av dem, detta utifrån att området inte är helt främmande för mig.  

 

5.6. Reliabilitet  

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att begreppet reliabilitet ofta kopplas till möjligheten för 

en studies resultat kan göras om vid ett annat tillfälle och av en annan forskare. De beskriver 

vidare att faktorer som skulle kunna påverka reliabiliteten är huruvida de deltagande 

intervjupersonerna kan ändra sina svar vid olika tillfällen och även påverkas av vilken 

intervjuaren är. För denna aktuella studie så undersöktes äldres egna uppfattningar om vägen 

från då de hade känsla av att ha ett behov av hjälp tills de beviljats hemtjänst.  

 

Huruvida studiens resultat skulle kunna påverkas från ett tillfälle till ett annat finns det 

möjligheter till. Intervjupersonernas erfarenheter och upplevelse av hemtjänsten skulle kunna 

påverkas då vissa av intervjupersonerna hade pågående hemtjänstinsatser, då insatserna är 

pågående så kan också deras tankar om denna hjälp förändras. Intervjupersonernas berättelser 

om uppkommet hjälpbehov borde ju dock inte förändras då det inte är något som ändrats från 

tillfället för intervjun för denna studie till ett annat tillfälle. 

 

Vilken intervjuare som intervjuar dessa intervjupersoner skulle kunna påverka vilka svar 

deltagarna ger. Vid intervjuerna för denna studie så informerades tre av intervjupersonerna 

om mina erfarenheter som beskrivs under rubriken förförståelse, övriga intervjupersoner fick 
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inte denna information. Det finns ju möjlighet till att de deltagare som fick information om 

mina erfarenheter kan ändra sina svar till någon annan intervjuare. Dessutom visste samtliga 

intervjupersoner om att jag är socionomstuderande vilket också skulle kunna påverka svaren 

och då också huruvida samma svar skulle ges till någon annan intervjuare. För att denna risk 

skulle minskas försökte jag att tydliggöra att det inte fanns några svar som var rätt eller fel 

utan intresset låg vid egna uppfattningar och erfarenheter, detta framkom även i 

informationsbrevet (Bilaga 1). 

 

5.7. Validitet 

Kvale och Brinkmann (2014) kopplar begreppet validitet till huruvida forskningsmetoden 

undersöker det den är tänkt att undersöka utifrån studiens syfte och frågeställningar. Syftet för 

den aktuella studien var att undersöka äldres egna uppfattningar om vägen från då de fick en 

känsla av att ha ett behov av hjälp tills de beviljats hemtjänst. Validiteten i denna studie 

kopplas således till hur tydligt de frågeställningar som fanns för studien besvaras i resultatet, 

dock så finns flera skeden under tillvägagångssättet som också kan kopplas samman med 

validiteten för denna studie. I intervjuguiden och skapandet av den så utformades den för att 

på ett så tydligt sätt få fram den hela vägen från hjälpbehov till hemtjänstinsatser som framgår 

i studiens syfte. Studiens resultat framställs också utifrån en kronologisk ordning från 

hjälpbehov till hemtjänstinsatser och vägen däremellan.  

 

5.8. Metoddiskussion 

Utifrån tidramen för denna uppsats så gjordes ingen provintervju. En provintervju skulle ha 

varit att föredra då jag som student är ovan en roll som intervjuare och uppsatsförfattare, 

dessutom hade en möjlighet att justera eventuella frågor i intervjuguiden funnits.  

 

Val av metod för studien gör att det genom resultatet inte är möjligt till några generella 

slutsatser, vilket inte heller var syftet med uppsatsen. Uppsatsen beskriver istället fem 

personers enskilda uppfattningar och erfarenheter. Valet av metod är lämpligt utifrån studiens 

syfte som var att få en mer djupgående bild av hur äldres väg från hjälpbehov till beviljade 

insatser kan te sig för dem. En del i att få ett större omfång av empiriskt material hade kunnat 

vara att ha fler intervjupersoner, men som förklarats ovan under rubriken urval så var ett 

större urval inte rimligt inom tidsramen för denna uppsats.  
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Alla deltagande intervjupersoner var kvinnor och således undersöktes inte män och deras 

upplevelser och erfarenheter. Att enbart fokusera på kvinnors resonemang behöver inte anses 

som ett problem för studien då syftet inte var att dra några generella jämförelser mellan 

kvinnor och män. Dock så har inte studien utformats för att på ett optimalt sätt för att 

problematisera frågan utifrån äldre kvinnors perspektiv. Utöver det bodde intervjupersonerna 

inom samma område och tillhörde således samma hemtjänstområde. Detta behöver inte 

påverka studiens resultat eftersom det syftade till att beskriva enskilda personers upplevelser, 

men kan trots det vara värt att nämna. 

 

5.9. Etiska överväganden 

Bryman (2011: 131-132) tar upp etiska punkter som präglat denna undersökning, dessa 

punkter är följande: 

Informationskravet - med vilket menas att forskaren ska delge de personer som är berörda av 

undersökningen om dess syfte. Med det innebär också att informera om att deltagande i 

undersökningen är frivilligt samt att om de vill så finns möjligheten att hoppa av. Information 

ska även delges om de moment undersökningen har.  

Samtyckeskravet - som handlar om frivillighet till medverkan och att de deltagande har rätten 

att självständigt få bestämma över det i undersökningen.  

Konfidentialitetskravet - med mening att uppgifterna om deltagarna i undersökningen hanteras 

med största konfidentialitet och uppgifter om personerna förvaras oåtkomliga för obehöriga. 

Under denna studie är det relevant att jag och min handledare kan ta del av dessa uppgifter, 

övriga utöver det anses som obehöriga. 

Nyttjandekravet - handlar om att uppgifterna som insamlas om de enskilda personerna endast 

används till den aktuella forskningen. 

 

Alla dessa punkter informerades till intervjupersonerna vid två tillfällen. Första tillfället i 

samband med telefonkontakten för att möjliggöra för intervjupersonerna att veta så mycket 

som möjligt för att kunna avgöra sitt deltagande. Vid intervjutillfället upprepades denna 

information för att tydliggöra informationen och främst utifrån informationskravet och deras 

möjlighet att avsluta deltagandet. 

 

Bryman (2011) skriver att ett speciellt problem för just kvalitativa undersökningar är att hålla 

materialet avidentifierat. Denna undersökning ska således genomföras så att deltagarna inte 

riskerar någon skada. Detta genom att det inte ska vara möjligt att identifiera person eller 
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plats, det genom att den aktuella kommunen inte nämns och att namnen är fingerade. Annan 

information utöver namn och kommun som skulle kunna identifiera personen har noggrant 

kontrollerats, detta för att ingen av deltagarna ska komma till skada. 

 

 

6. Resultat och analys 

Följande avsnitt i uppsatsen är en bearbetad sammanställning av den empiri som framkom 

utifrån det transkriberade intervjumaterialet. Analysen utifrån dessa resultat kopplas till de 

teoretiska perspektiven för denna uppsats och den tidigare forskningen. Detta för att försöka 

få en mer djupgående mening av studiens resultat. Materialet har delats in utifrån 

övergripande teman, dessa teman kan ses som de olika faser som intervjuerpersonerna 

beskrivit vid intervjuerna men också deras berättelser om att vara i behov av hjälp. Dessa 

teman är: 1) Före hemtjänstens hjälp, 2) Under hemtjänstens hjälp och 3) Att vara beroende 

av hjälp från hemtjänsten.  Innan presentationen av dessa teman görs en kort presentation av 

intervjupersonerna. 

 

6.1. Presentation av intervjupersoner 

Karin - 74 år. Hon är ensamboende änka. Anhöriga består av två söner varav en av dem bor i 

samma stad. Karin bor i en lägenhet i en tätbebyggd centralort. Hon har inte haft hemtjänst på 

fem år men då hon hade hemtjänst fick hon hjälp med att ställa i ordning frukost, lunch och 

middag, tillsyn, ta ut sopor, städning och att bädda sängen. 

Astrid - 84 år. Hon bor med sin make. De har tre barn som inte bor i samma stad. Astrid bor i 

en lägenhet i en tätbebyggd centralort. Paret har ingen hjälp av hemtjänst för tillfället då 

hjälpen nyligen avslutades. Då fick de hjälp med städning och mat i form av färdiga matlådor 

(matdistribution).  

Matilda - 83 år. Hon är ensamboende och har en systerson i en annan del av Sverige. Hon bor 

i en lägenhet i en tätbebyggd centralort. Matilda har ingen hemtjänst för tillfället utan den 

avslutades i slutet av förra året. Hon fick tidigare hjälp med att ta av och på stödstrumporna, 

mat i form av färdiga matlådor, ta ut sopor, städning och viss hjälp vid toalettbesök. 

Rut - 79 år. Hon är ensamboende änka. Anhöriga består av två söner med familjer som bor i 

samma stad. Hon bor i ett hus i en tätbebyggd centralort. Rut beviljades nyligen hemtjänst och 

får hjälp med att ta ut sopor, ta av och på stödstrumporna, hjälp att hänga tvätt och att bädda 

sängen.  
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Anna - 88 år. Hon är ensamboende änka. Anhöriga består av två döttrar varav en i samma stad 

och den andra i angränsande län. En systerdotter som bott i samma stad men som nyligen 

flyttat. Hon bor i en lägenhet i en tätbebyggd centralort. Anna har hjälp från hemtjänsten med 

att ta ut sopor, posta brev, ledsagning till vårdcentral, trygghetslarm, städning, handling och 

mat i form av färdiga matlådor. 

 

6.2. Före hemtjänstens hjälp 

Det intervjupersonerna beskrev av deras upplevelser innan de fick hemtjänstens hjälp innebär 

inledande kontakt med biståndshandläggaren och omständigheter kring det. Detta kommer att 

beskrivas närmare nedan. 

 

Intervjupersonernas inledande kontakt med biståndshandläggare  

 Kontakt med biståndshandläggaren uppstod för samtliga av intervjupersonerna i samband 

med en sjukhusvistelse. Utöver det så skiljer det sig lite vad gäller deras beskrivning av om 

den kontakten var under sjukhusvistelsen eller strax efter. Fyra av de deltagande beskrev att 

de fick träffa biståndshandläggaren i en vårdplanering innan de skrevs ut från sjukhuset. Det 

var en som beskrev att mötet med biståndshandläggaren skedde i det egna hemmet i nära 

samband med hemkomsten. En av intervjupersonerna som träffade biståndshandläggaren på 

sjukhuset beskrev att kontakten gick till på följande sätt:  

”Ja det var sedan dess då, som när jag var på sjukhuset, då blev jag intervjuad utav 

alla möjliga sådana här bifalls, de som är… ja… Och då blev det ju beviljat och jag 

fick ju tala om vad jag tycktes behöva…” (Anna, 88 år) 

 

Anledningarna till att hjälpbehovet uppstod och således då även kontakt med 

biståndshandläggare var lite olika. Fyra av de fem intervjupersonerna beskrev ett ganska 

plötsligt hjälpbehov, detta genom bland annat ett fall som orsakade skador. En av 

intervjupersonerna hade opererat höften och visste då att hon skulle behöva hjälp en tid 

efteråt. 

 

Upplevelser av biståndshandläggares arbete 

Intervjupersonernas upplevelser av biståndshandläggarens arbete avser deras beskrivningar 

som har med själva biståndsprövningen att göra. 
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Samtliga intervjupersoner beskrev mötet med biståndshandläggaren på ett mestadels positivt 

sätt. Det framkom även vissa negativa erfarenheter av deras kontakter med 

biståndshandläggaren. De positiva erfarenheterna kunde dock beskrivas i varierande grad. 

Några beskrev mötet med mycket positiva uttryck: ”Hon [biståndshandläggaren] var helt 

otrolig, ja helt otroligt. Enligt min uppfattning” (Karin, 74 år). 

Andra hade ett mer neutralt uttryck till mötet med biståndshandläggaren. En något mer neutral 

beskrivning av mötet med biståndshandläggaren var till exempel följande: ”Ja det kändes väl 

bra… Det var inget större mankemang med det” (Matilda, 83 år). 

 

De som beskrev vissa negativa erfarenheter av mötet med biståndshandläggaren gjordes 

utifrån en otydlighet och informationsbrist i samband med mötet. 

”Ja, sen var det ju så att innan jag skrevs ut från sjukhuset när jag hade opererat 

höften, då fick jag ju träffa ett litet team, de var väl 4-5 personer, och redogöra för vad 

vi behövde för hjälp och det tyckte jag var omöjligt faktiskt” (Astrid, 84 år). 

 

En viktig del inom den sociala omsorgen är omsorgstagarens medbestämmande och 

delaktighet (Johansson, 2007). Det beskrevs av intervjupersonerna att hemtjänsten till en viss 

del anpassades efter deras önskemål, vilket skulle kunna kopplas till medbestämmande. 

Däremot fanns det också flera deltagare som beskrev en upplevelse av svårigheter till 

medbestämmande, detta beskrevs främst utifrån informationsbrist. Detta antyddes mest som 

en svårighet i att veta vilken hjälp som fanns att få och således problem med att kunna uttala 

vilken hjälp som önskas utifrån behovet. Vid informationsbrist kan det som Dunér (2007) 

beskriver som ett adaptivt förhållningssätt antas, således att anpassa sig efter den hjälp som 

erbjuds och lyssna på vad andra har för åsikter om den sökandes hjälpbehov. Att definiera 

begreppet behov är även det problematiskt, detta då vårdmottagaren har liten kontroll över hur 

behovet ska definieras (Fisher & Tronto, 1990).  

 

Alla intervjupersonerna beskrev att de fick hjälp snabbt efter mötet med 

biståndshandläggaren, alltså väntan på biståndsbeslutet och påbörjan av insatser. Ingen av 

deltagarna beskrev att de hade upplevt att de behövde vänta på hjälpen. Däremot var 

beskrivningarna aningen varierande i hur lång tid det tog till de fick hjälp. Vissa beskrev sina 

upplevelser mer specifikt: ”Det fick jag på en gång” (Astrid, 84år). 

 

Andra deltagare gav en mer ungefärlig beskrivning av sin upplevda väntan på hjälpen: ”Ja det 

var nog ganska omgående det” (Anna, 88 år). 
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Upplevelser av anhörigas hjälp 

Det var en av intervjupersonerna som beskrev att inte ha någon nära anhörig, och hade således 

inte fått någon hjälp innan de fick hemtjänstens hjälp. En annan deltagare beskrev att inte 

heller ha fått någon hjälp av sina anhöriga då de bor i en annan stad. 

”… Jag brukar säga därför att jag är väldigt glad att de inte bor i samma stad, så att 

inte kommunen räknar med att det är de som ska sköta oss när vi blir gamla och 

skröpliga” (Astrid, 84 år). 

 

Två av de deltagande beskrev att de fick hjälp av anhöriga i samband med att få hjälp av 

hemtjänsten, detta genom att deras barn var delaktiga vid vårdplaneringen. ”Kristina [dottern] 

var med mig då… Ja det var ju bra det, man känner sig trygg då. Hon såg väl till att jag fick 

det jag behövde… Ja hon satt ju bredvid mig då när de intervjuade mig då.” (Anna, 88 år). 

 

6.3. Upplevelser under hemtjänstens hjälp  

De upplevelser som intervjupersonerna kopplade till omständigheter under tiden med 

hemtjänst kommer att sammanfattas nedan, dessa upplevelser delas in i kontakt med 

hemtjänstpersonal, kvalitet av hemtjänstens arbete, att kunna påverka hjälpens utformande 

och anhörigas hjälp. 

 

Upplevelser av kontakt med hemtjänstpersonal 

Intervjupersonerna beskrev sig som i huvudsak nöjda med kontakten med hemtjänsten, utifrån 

beskrivningarna så var det ingen som enbart hade negativa upplevelser. Däremot beskrev två 

deltagare blandade upplevelser. Det negativa handlade om låg kontinuitet bland 

hemtjänstpersonalen, det vill säga att det var många olika omsorgsgivare.  

”Så nackdelen om jag skulle behöva en längre tid sen med hemtjänst det är ju den att 

det kommer så många… Ja, helt förkastligt, det tycker jag. För du kan ju inte lära 

känna 15-20 personer… Ja så man lär känna varandra och bygger upp ett 

förtroende.” (Karin, 74 år). 

 

En annan beskrev den låga kontinuiteten av hemtjänstpersonal på följande sätt: 

”Då hade jag sjutton stycken innan jag såg en som jag hade haft… det är ju för 

bedrövligt. För att jag menar, att jag visste ju att jag skulle bli friskare… det är 

jobbigt att se nya ansikten.”(Matilda, 83 år). 

 

Enligt Johansson (2007) så är det inom den sociala omsorgen av vikt att tillsammans med 

vårdgivaren, i detta fall hemtjänstpersonalen, kunna skapa relationer av tillit och förtroende. 

Om detta kopplas till det flera av intervjupersonerna beskrev, så blir det således svårt att 
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bygga dessa relationer. Detta bland annat genom att intervjupersonerna beskrev en upplevelse 

av en högre personalkontinuitet skulle leda till att kunna skapa förtroende till 

hemtjänstpersonalen. En fortsättning på detta skulle vidare kunna vara det som Johansson 

(2007) beskriver som skillnad mellan den professionella omsorgen och den omsorgen som 

sker inom familjen. Den professionella omsorgen blir således främlingar emellan och inte 

genom någon inom familjen. Detta beskrivs även av en intervjuperson, att hemtjänsten 

beskrivs som främlingar. ”Men sen så är det ju det där, man har ju alltid lite emot att ha 

främmande folk [hemtjänstpersonalen] inne i huset” (Astrid, 84 år). 

 

Övriga intervjudeltagare beskrev deras erfarenheter av deras kontakt med hemtjänsten som 

enbart positiva: ”Sen så kommer ju de hit och de är ju så gulliga… de skriver ju i boken då 

när de har varit här.”(Anna, 88 år). 

 

Upplevelser av kvaliteten av hemtjänstens arbete 

Även gällande kvaliteten av hemtjänsten så beskrev intervjupersonerna att de i huvudsak är 

nöjda med hemtjänstens kvalitet. Det beskrevs mestadels positiva upplevelser, det var tre 

deltagande som hade viss kritik och således blandade upplevelser. Denna kritik var bland 

annat relaterad till maten och matdistributionen. 

”Det sas ju då att de skulle komma lunch och middag och hjälpa till med 

matlagningen men vad lagar du för mat på tio minuter eller en kvart? Det blir på sin 

höjd gröt och det är ingen match att koka sig en gröt…själv… Nej jag äter ordentligt, 

jag äter riktig mat. Jag vill för allt i världen inte ha de här inplastade rätterna… Nej, 

jag vill veta vad jag stoppar i mig.” (Rut, 79 år). 

 

Att se på social omsorg som någonting komplext utgör en vikt vid hur den hjälpbehövande 

vill att hjälpen ska utföras (Johansson, 2007). En av intervjupersonerna beskrev även att en 

negativ del av kvaliteten av hemtjänstens arbete påverkades av den låga kontinuiteten bland 

hemtjänstpersonalen. Den beskrevs en okunnighet hos hemtjänsten om hur intervjupersonen 

vill att hjälpen ska utföras. Detta orsakat av låg personalkontinuitet och blev en belastning för 

hjälptagaren. Detta genom att behöva beskriva för personalen hur hjälpen ska utföras, då en 

som har kännedom om det inte behöver en sådan beskrivning.  

”För det kommer ju en ny människa, känner inte mig, jag känner inte henne, alltså hur 

vill du ha det Karin?  Jag säger si eller så… Kommer några stycken, jaha hej Karin, 

och de behöver inte fråga.” (Karin, 74 år). 
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Två av intervjupersonerna var enbart positiva i sina beskrivningar av hemtjänstens arbete. 

Detta genom bland annat utsagor så som följande: ”Ja, men de har varit bra tycker jag. På 

alla sätt och vis.” (Astrid, 84 år). 

 

Några av intervjupersonerna beskrev att deras erfarenheter från andra med hemtjänst som 

sämre än vad som framgick från deras egna beskrivningar av upplevelser. En av 

intervjupersonerna beskrev hennes upplevelse utifrån en bekants situation: ”Det har lyst 

igenom flera gånger att hon egentligen är ganska så missnöjd med hemtjänsten.” (Rut, 79 år). 

Gunnarsson (2009) beskriver detta genom uppfattningar av hemtjänsten utifrån. Gunnarssons 

studie visar i likhet med intervjupersoner för denna studie på att ha olika uppfattningar av 

hemtjänsten beroende på om det är egna upplevda erfarenheter eller om det är upplevelser 

genom bekanta.  

 

Johansson (2007) beskriver förutsättningar för att förbättra omsorgen som bland annat 

kunskap, erfarenheter och resurser. Detta var inget som tydligt framkom genom intervjuerna 

för denna studie men en av intervjupersonerna uppgav en erfarenhet av olika kvalitet på 

personalen, detta kopplade intervjupersonen till svårigheter att få vikarier som är lämpliga och 

därför måste skicka personal som inte är lämplig. 

 

Upplevelser av att kunna påverka hjälpens utformande 

Inom perspektivet för den sociala omsorgen är frågor såsom när, var och hur omsorgen ges 

viktiga (Johansson, 2007). Dessa aspekter togs även upp av de deltagande för denna studie, 

detta främst genom tiderna som hemtjänsten kommer. En av intervjupersonerna beskrev att 

tiderna hålls och även utgår efter dennes egna önskemål. Vid denna beskrivning så utgör det 

en form av medbestämmande och delaktighet i utförandet av insatserna (Johansson, 2007). 

 

Två andra intervjupersoner uppgav istället en annan bild av tiderna för hemtjänstens besök, att 

tiderna varierar och en av dessa sa även att hemtjänsten ändrat tiden för en viss insats utan att 

tillfråga intervjupersonen. ”De kommer på morgonen och det är väldigt varierat, ibland… ja 

kommer de åtta, ibland kvart i tio.” (Rut, 79 år). En sådan beskrivning skulle således minska 

en känsla av medbestämmande. En annan del av det medbestämmande som Johansson (2007) 

beskriver som en viktig del av social omsorg, och som också kan kopplas till ovan beskrivna 

aspekter är att faktiskt kunna ha alternativ att välja emellan. En av de deltagande beskrev att 
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de flera olika matalternativen sågs som positivt, för att ha en valmöjlighet och att kunna 

bestämma.  

”Att det är ju jättebra, man får hem matförslag… menyn från jag tror det var tre eller 

var det fyra ställen, och sen är det ju bara att pricka för vad man vill ha. Så levereras 

det två gånger i veckan var det väl, det måste man ju säga är också fantastiskt. För då 

kan man ju beställa vad man känner för att äta och det… så det är ju också, och 

hemleverans och alltihopa.” (Matilda, 83 år). 

  

Fisher och Tronto (1990) tar upp att vårdgivarens resurser är viktiga för att kunna ge omsorg, 

detta gäller bland annat tid till förfogande. En av intervjupersonerna beskrev denna aspekt på 

följande sätt: ”Ibland tycker jag att någon av dem har lite väl bråttom… Ja, så jag hinner inte 

säga, kan du hänga tvätten eller kan du dra ner tvätten” (Rut, 79 år). Samma intervjuperson 

beskrev att hemtjänsten vid vissa tillfällen har bråttom och således inte hinner utföra en del av 

de beviljade insatserna. Att ramen som en professionell vårdgivare har att arbeta inom är smal 

beskriver Fisher och Tronto (1990) gör det problematiskt för hemtjänstpersonalen. Författarna 

beskriver vidare att vårdgivaren måste balansera att inte göra för mycket men att hjälpen inte 

heller ska uppfattas som otillräcklig, och detta visas ofta genom vårdmottagarens reaktioner. 

 

Upplevelser av anhörigas hjälp 

Som beskrevs ovan om anhörigas hjälp innan de hade hemtjänst, så hade de som inte fick 

hjälp i samband med det inte heller hjälp under tiden för hemtjänstens hjälp. Detta beror på 

samma anledning som ovan, att anhöriga bor i annan stad eller att inte ha anhöriga.  

 

Av intervjupersonerna så var det två som fick hjälp av anhöriga även under tiden då de har 

eller hade hemtjänst. Detta var bland annat med att handla. För att återkoppla till den låga 

kontinuiteten av hemtjänstpersonalen som beskrevs av flera intervjupersoner så påverkar även 

detta hur hjälpen utförs. En av intervjupersonerna beskrev exempel på detta som att det kräver 

vissa kunskaper om hur vissa saker för att de enligt intervjupersonen ska bli korrekt utförda. 

Enligt Fisher och Tronto (1990) krävs av en hjälpgivare kompetens och förståelse, som skapas 

genom erfarenheter. Från intervjuerna framkom att de bristande erfarenheterna hos 

hemtjänstpersonalen bland annat gav konsekvensen att anhöriga fick utföra insatser som 

krävde mer djupgående erfarenheter om önskan av utförande. 

”Man vill ju handla det man själv vill när man blir äldre, det är ju bara så. Att det är 

just den osten jag vill ha och den mjölken jag vill ha… Men min son då som är van vad 

jag vill ha och vad jag vill äta och, jag skickade honom att handla.” (Karin, 74 år). 
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6.4. Att vara beroende av hemtjänstens hjälp 

Detta tema inbegriper intervjupersonernas upplevelser av att ta emot hjälp utifrån sitt 

hjälpbehov. Alla utom en intervjuperson beskriver på ett tydligt sätt en önskan om att klara 

sig själv.  

 

En deltagare känner inte att hennes hjälpbehov har påverkat henne på något vis. Övriga 

deltagare beskrev svårigheter med att vara beroende av hemtjänstens hjälp.  

”Det är ju bara det jag säger då, man tycker inte om att ha främmande människor 

gåendes i sitt hus, utan man vill hellre klara sig själv. Det ligger nog begravt hos alla 

människor tror jag” (Astrid, 84 år). 

 

En annan intervjuperson beskriver även hon en motvilja till att vara beroende av hjälp: ”Ja 

man kan väl inte komma ifrån att det var ett nödvändigt ont och en tacksamhet samtidigt, men 

det var ju ett intrång i mitt hem, så är det ju. Ja, så är det ju.” (Karin, 74 år). 

 

Dessa svårigheter med att ta emot hjälp från andra som beskrivits ovan är möjliga att 

koppla till de förhållningssätt som Hammarström och Torres (2005) skapat och beskriver, 

till exempel de kämpande eller de autonoma. Att de äldre visar en vilja att övervinna sina 

begränsningar för att således kunna klara sig utan hjälpen. 

 

Resultatet visar att flera av intervjupersonerna skulle föredra att inte vara i behov av att ta 

emot hjälp från hemtjänsten. Detta beskrevs i olika grad av olika deltagare och en 

intervjuperson beskrev att ta emot hjälp från hemtjänsten som något som var bra och som 

inte påverkade denne. Den tidigare forskningen, såsom Hammarström och Torres (2005) 

studie beskriver att det inte går utesluta olika förhållningssätt till sin situation utifrån olika 

faser i livet. Således skulle de olika beskrivningarna av intervjupersonerna kunna 

påverkas av dennes specifika situation och fas i livet. 

 

7. Diskussion 

Denna uppsats syftade att undersöka äldres uppfattningar om vägen från då ett behov av hjälp 

med dagliga sysslor uppstår tills de beviljats behovsprövat insatsstöd i form av hemtjänst.  

Detta innefattade deras beskrivningar av olika delar av denna väg och även deras erfarenheter 

av att leva med hemtjänst.  Resultatet visade att intervjupersonerna till stor del var positiva till 

deras erfarenheter av tiden innan de fick hjälp från hemtjänsten, således menat kontakt och 



 

 

27 

omständigheter i samband med biståndshandläggningen. De var även i huvudsak positiv till 

tiden med hemtjänstinsatser, detta genom beskrivningar av kontakt med personal och 

kvaliteten av arbetet som utfördes.  

 

Förutom dessa positiva beskrivningar så fanns dock erfarenheter av negativa slag men som 

enligt min tolkning tonades ned en aning. Som framkommer både i resultatet och i analysen så 

fanns en del negativa beskrivningar av hemtjänsten men som ofta följdes av någonting 

positivt. Att intervjupersonerna tonade ned sina negativa erfarenheter skulle enligt min 

tolkning kunna bero på flera olika anledningar. En av dessa skulle kunna vara att 

intervjupersonerna inte ansåg sig som att ha det största behovet av hjälp, vilket enligt mig 

uttrycktes som en ursäkt för deras missnöjdhet av vissa delar av hemtjänsten. 

 

Utöver ovan beskrivna resultat beskrev även intervjupersonerna få svårigheter i samband med 

vägen från hjälpbehov till beviljad hjälp, de beskrev istället möjligheter. De förmedlade även 

att det främst var anhöriga som fanns i deras närhet i samband med detta, men vilket stöd de 

anhöriga gav varierade i olika grad. 

 

Socialt arbete bland äldre har inte tidigare varit ett självklart område utan tillhörde tidigare 

den sociala omsorgen. Således skiljer sig angreppssätten kring äldre inom det sociala arbetet 

och den sociala omsorgen vilket leder till ytterligare krav på generalistkompetens inom socialt 

arbete (Johansson, 2007). Johansson beskriver vidare att detta bland annat beror på att olika 

klientgrupper inom socialt arbete inte längre kan delas in utifrån ålder på ett tydligt sätt. Det 

blir allt vanligare med mångfacetterade problem vilket gör att målgrupper utifrån ålder inte 

kan anses som den mest lämpliga uppdelningen (Johansson, 2007). Vidare framkommer att 

det kan vara av vikt att i det sociala arbetet betona ett förhållningssätt kring att viss förmåga 

hos äldre aldrig kan komma tillbaka, till skillnad från det som annars är vanligt inom ämnet, 

att lägga vikt vid förändring. Den tidigare sociala omsorgen kan även behöva belysas genom 

perspektiv utifrån socialt arbete (Johansson, 2007). Utifrån aspekter så som detta anser jag att 

ytterligare forskning skulle kunna vara av intresse. Intressanta studiefrågor skulle exempelvis 

kunna vara att ta upp socialt arbete bland äldre utifrån ett framtidsperspektiv, där frågor så 

som vilket förhållningssätt som i framtiden ska användas inom socialt arbete bland äldre, då 

området är relativt nytt inom det sociala arbetet. 
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Min studie hade enbart kvinnor som deltog som intervjupersoner och det problematiserades 

inte tydligt i genomförandet, vilket diskuterades under metoddiskussionen. Då denna studie 

inte innefattade någon problematisering av eventuella delade uppfattningar utifrån exempelvis 

kön så skulle det kunna ses som en fortsatt forskningsfråga. Där till exempel en studiefråga 

skulle kunna undersöka vilka tendenser till delade uppfattningar och upplevelser av processen 

kring hemtjänst gällande män och kvinnor som finns. Detta skulle vara en intressant fråga 

som tar upp en ytterligare dimensioner av syftet för denna studie. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

Vägen till hjälp – En kvalitativ studie om äldres process från hjälpbehov till att få 

behovsprövade stödinsatser. 

 

Jag heter Lina Nordin och är socionomstudent, jag går sjätte terminen och håller just nu på 

med min c-uppsats. Jag kommer därför att genomföra en studie som kommer att bestå av 

intervjuer. Denna studie syftar att undersöka äldres egna uppfattningar om vägen från det att 

ett hjälpbehov uppstår, tills dess att hemtjänst beviljas. Jag söker just nu personer som är 

intresserade av att delta i studien genom att intervjuas, vilket innebär att vi träffas och 

samtalar om hur det gick till när du sökte och beviljades hemtjänst. 

För att kunna delta bör du; 

-Vara beviljad hjälp i hemmet i form av hemtjänst 

-Ha fått din hjälp av hemtjänsten beviljad för mindre än ett år sedan 

 

Här följer lite information som är bra att veta om Du skulle vara intresserad: 

-Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande, detta utan 

att du behöver ange någon anledning till det. 

-Intervjuerna kommer att sammanställas och anonymiseras, det kommer i den färdiga 

uppsatsen inte vara möjligt till någon form av identifiering. 

-Eventuella uppgifter om deltagande i studien kommer att behandlas med största 

konfidentialitet och förvaras oåtkomlig för obehöriga.  

-Intervjuerna kommer endast att nyttjas det denna specifika undersökning. 

 

Följande information är mer praktisk vad gäller själva intervjutillfället: 

-Intervjuerna kommer att försöka hållas inom ramen av 45-60 minuter. 

-Du som intervjuperson får själv välja vart intervjun ska äga rum, detta utifrån det som är 

mest lämpligt och som passar bäst för Dig. 

-Intervjuerna kommer att spelas in, detta endast för att underlätta och ha så korrekt 

information som möjligt till min senare sammanställning av intervjuerna.  

 

Jag är intresserad av Dina erfarenheter och Din uppfattning om denna process, det finns 

således inga svar som är rätt eller fel. Om du skulle vara intresserad eller vill ha mer 

information, kontakta mig gärna per telefon eller e-post. 

 

Lina Nordin 

Telefon: 073-835 50 06 

E-post: lino1201@student.miun.se 

 

Handledare för uppsatsarbetet är: Universitetslektor Maria Sjölund 

E-post: maria.sjolund@miun.se 
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Bilaga 2 

Semistrukturerad intervjuguide 

Bakgrund: 

-Ålder 

-Kön 

-Anhöriga 

-Civilstånd / antal personer i hushållet? 

-Hemtjänstinsatser? 

-Hur länge haft  hemtjänstinsatser? 

 

Kan du berätta om då du först kände att du behövde hjälp från hemtjänsten? 

-Hur märkte du av det? 

-Var det någon speciell händelse som orsakade hjälpbehovet? 

-Hur påverkade det dig? (känslan av att behöva hjälp) 

 

Vände du dig till någon särskild person när du upptäckte att du behövde hjälp men 

ännu inte hade det? 

-Visste du vart du kunde vända dig? 

Om ja: 

-Vart vände du dig? 

-Fanns det några svårigheter med det? 

 

Kan du berätta om hur det gick till, då du kontaktade/ansökte hjälp hos kommunen? 

-Fick du hjälp och stöd av någon närstående/anhörig? 

-Hur kändes det? 

-Fanns det några svårigheter med det? 

 

Ungefär hur lång tid gick det från det att du upptäckte att du behövde hjälp till dess att 

du sökte hjälp? 

-Hur kommer det sig att du sökte just då?  

 

Kan du berätta om hur det var att träffa biståndshandläggaren? 

-Hur kändes det mötet? 

-Ungefär hur lång tid tog det från ditt möte med biståndshandläggaren tills dess att du fick 

hjälp? 

 

Hur trivs/trivdes du med att ha hemtjänst? Får/fick du den hjälp du tycker att du 

behöver och vill ha i vardagen?  

-Hur är din kontakt med personalen? 

-Uppfyller hjälpen dina behov? 

-Kan du berätta om hur en vanlig dag då du får hjälp från hemtjänsten ter sig för dig? 

 

Är det någonting du vill tillägga som jag inte har frågat om? 

 


