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Abstract 
Denna c-uppsats handlar om äldres erfarenheter och upplevelser av att ta 
emot hemtjänst. Syftet är att undersöka hur hemtjänsten inverkar på äldres 
självbestämmande, inflytande och oberoende i vardagen. Jag har intervjuat 
fem äldre med olika nivåer på hjälpbehov. De äldre upplever att de inte kan 
påverka sin hemhjälp. Studien visar också att hjälptagarna är i stark 
beroendeställning i förhållande till hemtjänsten. Detta underläge visar sig 
bland annat i den tacksamhet som de intervjuade visar till personalen och 
även i förståelsen för deras pressande arbetssituation. Men även om 
hemtjänsten inverkar på de äldres frihet i vardagen möjliggör den att de kan 
bo kvar i sina egna hem. Detta är centralt för flera av de intervjuade. De äldre 
i min studie har olika strategier för att bibehålla sitt oberoende gentemot 
hemtjänsten. De intar en attityd av tacksamhet till vårdpersonalen och 
försöker att i det längsta klara sig med minsta möjliga hjälp från hemtjänsten. 
Även tidigare studier har visat att hjälptagare av hemtjänst ofta undviker att 
påverka hjälpens utformning eftersom det kan uppfattas som otacksamt och 
påverkar relationen till hemtjänstpersonalen.  
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Inledning 

Vår autonomi är högt värderad i vår kultur. Oberoende, självständighet och att prestera 

värdesätts högt. Detta kan kanske anses som självklart tills vi en dag blir gamla och skröpliga 

och behöver hjälp av andra för att klara av vår vardag. Socialtjänstens verksamhet för äldre 

ska utformas med respekt för den äldres självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. 

Förutsättningen för detta är att omsorg och vårdinsatser utformas utifrån den äldres 

individuella behov, förutsättningar och önskemål (Norström & Thunved, 2002). Men att 

behöva hjälp av andra medför också en beroendeställning och möjligen också ett underläge. 

Att bli klient kan vara konfliktfyllt och innebära att förvandlas från att vara den som agerar, 

bedömer och beslutar till att bli föremål för andras bedömning och beslut (Skau, 1993). 

 

Jag tycker att det är viktigt och intressant att inför min kommande yrkesroll som 

biståndsbedömare/enhetschef att undersöka och försöka förstå hur hemtjänsten inverkar på 

den äldres självbestämmande, inflytande och oberoende. Hur upplever den äldre att ta emot 

hjälp av främmande personer i sitt eget hem? Under utbildningen till socionom har jag läst 

mycket utifrån organisationens och vårdpersonalens perspektiv, men jag har funnit att de 

äldres egen syn på och uppfattning om att ta emot hemtjänst är ett mindre outforskat område.  

 

Äldre som tar emot hemtjänst omnämns i litteraturen på många olika sätt. Pensionärer, 

vårdtagare, omsorgstagare, gamla, äldre, kunder, brukare och klienter är några exempel. 

Szebehely (1995) och Silfverberg (1996) diskuterar denna benämningsfråga i sina 

avhandlingar och de menar att det inte finns någon riktigt bra samlande beteckning för äldre 

som får hemhjälp. Enligt Szebehely beror begreppsvalet både på praktiska och ideologiska 

frågor. I sin avhandling alternerar hon mellan att använda benämningarna pensionär, gamla, 

hjälptagare och hemhjälpsmottagare. Silfverberg använder beroende på sammanhanget orden 

pensionär, den gamla, vårdtagare, omsorgstagare och hjälpbehövande. Jag kommer att i denna 

uppsats att alternera mellan benämningen hjälptagare och den äldre. Hjälptagare anser jag är 

en term som beskriver människor som tar emot olika slags hjälp av andra och termen den 

äldre tycker jag är en respektfull benämning på personer som uppnått en hög ålder.  
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Syfte, frågeställningar och avgränsning 

Syfte 

Jag vill i min c-uppsats undersöka och försöka förstå de äldres upplevelser och erfarenheter av 

att ta emot hemtjänst samt hur hjälpen inverkar på deras självbestämmande, inflytande och 

oberoende. Studiens syfte är främst att undersöka hur den vardagliga hjälpen från hemtjänsten 

påverkar den äldre och om det finns skillnader i upplevelsen beroende på om den äldre är 

kvinna eller man. Men jag vill även undersöka hur de upplever mötet med kommunens 

biståndsbedömare i samband med utredning och beslut om hjälpinsatser.  

 

Frågeställningar 

Hur upplever och ser äldre hjälptagare på: 

- att bli beroende av andra för att klara av sin vardag? 

- möjligheten att påverka när, hur och av vem hjälpen ska utföras? 

Påverkas upplevelsen av hjälptagarens kön? 

 

Avgränsning 

Denna studie avgränsas till att utifrån de äldres perspektiv, på individnivå, undersöka och 

förstå vilka erfarenheter och upplevelser de äldre har av att ta emot hemtjänst. Jag är 

medveten om att det finns flera olika faktorer som kan påverka de äldres syn på hemtjänsten 

och därför kommer jag i slutet av denna uppsats även att diskutera hur hemtjänstens 

organisation, de äldres roll och status i samhället samt hur massmediers rapportering kan 

tänkas påverka upplevelsen.  
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Bakgrund och tidigare forskning 

I oktober 2003 hade 128 000 äldre i ordinärt boende hemtjänst. Detta motsvarar 8,3 % av den 

del av befolkningen som är 65 år och äldre. Andelen 80- åringar och äldre med hemtjänst var 

samma år 19,1% (Socialstyrelsen, 2005). Det var 1950 som Röda korset i Uppsala startade 

den första organiserade hemtjänsten för gamla. Hemtjänsten var baserad på ideella insatser. 

Eftersom efterfrågan av hjälp var stor bland de äldre rekryterades hemarbetande medelålders 

kvinnor att utföra arbetet i de gamlas hem. I och med detta minskade efterfrågan på 

ålderdomshemsplatser och flera kommuner byggde upp hemtjänst i egen eller ideell regi. När 

socialtjänstlagen infördes 1982 kom också rätten för äldre att söka insatser i form av 

hemtjänst, färdtjänst och serviceboende. Under 1990- talet genomförde flera kommuner en ny 

organisation – beställar och utförarmodellen. Detta har inneburit att hemtjänstassistentens 

arbetsuppgifter har omfördelats i två nya yrkeskategorier, 

biståndsbedömare/biståndshandläggare och hemtjänstchefer/enhetschefer. 

Hemtjänstassistenterna/försteståndarna som tidigare fungerat som både socialarbetare för de 

äldre och arbetsledare för vårdbiträdena fick nu nya arbetsuppgifter som myndighetsutövare. 

Det är biståndsbedömaren som idag har makt och befogenhet att besluta till vem och hur 

mycket hjälp som den äldre har rätt till med ledning av socialtjänstlagen (Trydegård, 1996). 

 

Äldreomsorgens mål och uppdrag beskrivs i den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken 

och i socialtjänstlagen. I nationell handlingsplan för äldrepolitiken från 1997/1998 står skrivet 

att den äldre ska kunna åldras i trygghet och bibehålla sitt oberoende. Den äldre ska även 

kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och i sin vardag. Den enskilde ska 

mötas med respekt och ha tillgång till en god vård och omsorg. I socialtjänstlagen SOL  

(4 kap 1 §) framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller om det inte kan 

tillgodoses på annat sätt har rätt till bistånd till en skälig levnadsnivå. Vidare står det skrivet 

(3 kap 3 §) att insatserna ska vara av god kvalitet och i samma kapitel § 5 beskrivs att 

insatserna ska utföras och genomföras tillsammans med den enskilde. Socialnämnden ska 

även (5 kap 4 §) verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under 

trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. I kapitel 

5 § 5 förklaras att socialnämnden även ska ge stöd och hjälp i hemmet till dem som behöver 

det. I portalparagrafen (1 kap § 1) beskrivs att verksamheten ska bygga på respekt för 

människans självbestämmande och integritet.  I Socialstyrelsens (SOSFS 1998:8) allmänna 

råd om kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade beskrivs att 

kvalitetssystemet bör säkerställa den enskildes möjlighet att leva och bo självständigt under 
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trygga förhållanden, och att bli bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin 

integritet. Även behovsbedömningen bör bygga på en helhetssyn av den enskildes situation - 

där sociala, mediciniska, psykiska och existentiella behov ska beaktas.  

 

Eliasson (1995) beskriver konflikten mellan ansvaret för andra och respekten för deras 

självbestämmande och integritet, som en evig konflikt i det mänskliga samhället. Denna 

konflikt kräver olika hanteringar i olika sammanhang och det viktiga är att inte söka 

principiella lösningar. Hon betonar att i äldreomsorgen kan det finnas en risk att själva 

omsorgens struktur/system och enskilda omsorgsgivare kränker den som är beroende av 

omsorg och hjälp. Det kan enligt Eliasson vara konfliktfyllt för vårdbiträdet att hantera svåra 

situationer när de äldres självbestämmande kommer i mottsättning till det ansvar de har för att 

skapa ett drägligt liv för den äldre. Hon ger exempel på konflikter när den äldre inte vill bada, 

stiga upp ur sängen och eller bara äta en viss sorts mat.    

 

Vad som utgör ett hem diskuterar Silfverberg (1996). Enligt henne talas det ofta om hemmet 

som en fredad sfär, där vi kan vara fria från intrång och obehörig påverkan. I hemmet kan vi 

råda över oss själv, men hemmet som ofta är dolt för offentligheten kan också utgöra platsen 

för ensamhet och isolering. Hon menar att inom hemtjänsten är hemmet en plats där privata 

och offentliga normer möts. I hemmet kan kollisioner uppstå mellan hjälptagarens 

uppfattningar om vilken hjälp han/hon behöver och vad hemtjänsten i sin tur anser. Sedan 

början av 1980-talet inriktas äldreomsorgens verksamhet på insatser som ska underlätta för de 

äldre att så länge som möjligt bo kvar i det egna hemmet. Äldreberedningen Senior 2005 

hänvisar till tidigare studier som visar att de flesta även vill bo kvar i sina hem så länge det 

bara går. Ofta har de bott länge i sina hem och är mycket fästa vid dem. Förmågan och lusten 

att flytta från sin bostad har enligt studier visat sig minska med stigande ålder. Många är rädda 

att de kan bli isolerade av en flyttning. De praktiska problem som en flyttning innebär kan 

också medföra att man inte orkar flytta (SOU 2002: 29). 

 

Thomas (1986) beskriver i sin rapport från mitten av 1980-talet äldre människors möte med 

hemtjänsten. Hon skriver, utifrån de äldres perspektiv, vad det innebär att få hjälp av 

samhället med sina vardagsvanor som de tidigare skött själva.  Enligt henne finns det tre saker 

som är speciellt viktiga för den äldre; att veta vilken tid vårdbiträdet kommer, hur länge 

han/hon ska stanna och vem som kommer. Thomas anser att de äldres rätt till 

självbestämmande och integritet inte alltid respekteras och att de gamla befinner sig i 
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underläge i den stora serviceapparaten. De äldre mister kontrollen över en rad vardagliga 

företeelser, som till exempel när de ska äta, städa, promenera med mera. Szebehely (1995) tar 

upp i sin avhandling att det många gånger är ett svårt beslut för de äldre att börja ta emot hjälp 

och enligt henne har kvinnor svårare än män att börja ta emot hjälpen. Kvinnor som klarat sig 

själv har svårt att vänja sig vid att andra nu ska göra det som de tidigare gjort själva. Många 

av kvinnorna hon intervjuade beskrev att det var en läroprocess när det blev beroende av att ta 

hjälp från andra. Men hennes avhandling visar att både män och kvinnor väntar så länge som 

möjligt med att ta emot hemtjänst. Hon beskriver att de äldre upplever två sidor av att ta emot 

hjälpen. Det är en lättnad och trygghet att få hjälp, men samtidigt är hjälpens pris en känsla av 

beroende av andra människor och därmed en minskad frihet. Ingvad (2003) beskriver det 

känslomässiga samspelet i hemtjänsten och att de äldre på grund av sitt hjälpbehov blir 

beroende av hemtjänstpersonalen och inte kan, i samma utsträckning som tidigare, själv 

bestämma över sitt eget liv. De flesta av de äldre i hans studie är mycket nöjda med sin 

hemtjänst. Men denna attityd menar Ingvad kan uppfattas på olika sätt. Ett exempel är de 

äldres beroendeförhållande till vårdpersonalen. De äldre vill ofta visa en positiv attityd och 

tacksamhet till vårdbiträdet och inte ge kritik eftersom de äldre är beroende av hemtjänsten 

för att klara av sin vardag. Ett sätt att hantera denna tacksamhet är att sträva efter 

vårdbiträdena respekt och positiva bedömning av dem. Eftersom hjälptagarna får hjälp från 

hemtjänsten att klara av stora delar av sin dagliga livsföring blir den äldre i underläge 

gentemot vårdbiträdet som hjälper henne. Astvik (2003) har i sin avhandling undersökt hur 

arbetsvillkor och arbetsinnehåll i äldre- och handikappomsorg påverkar relationer och möten 

med klienter. Avhandlingen visar att arbetet kräver stora psykologiska krav på vårdbiträdena 

att finnas och att hantera relationer.  

 

Nordström och Dunér (2003) redogör för hemmaboendeidelogien som har genomsyrat 

äldreomsorgen sedan början av 1960-talet. Syftet är att den äldre ska kunna bo kvar i sin 

bostad istället för att flytta till något institutionsboende. Dagens verksamheter utgår från att de 

äldre önskar att bo kvar i det egna hemmet. Detta stöds av flera studier som visar att de äldre 

vill bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt. Men att ta emot omsorg innebär för de 

äldre att de måste släppa in personal från offentliga verksamheter in i det egna hemmet. Detta 

för med sig att de äldre inte längre själva kan rå över sin vardag och att livsvanor och 

vardagsrutiner måste anpassas till hemtjänstens verksamhet. Denna omställning kan många 

äldre ha svårt att acceptera och vänja sig vid. Nordströms och Dunérs studie visar att de äldre 

är mycket måna att klara sig själv så länge som möjligt, att behålla sitt oberoende och rå sig 
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själv. De äldre har olika strategier för att behålla sitt oberoende och därmed kontroll över sin 

egen situation. En strategi är att ta hjälp från olika håll. Genom att ta hjälp från både 

hemtjänsten och anhöriga kan de behålla kontrollen över sin hjälpsituation och känner sig 

därför inte lika beroende och utelämnande till andra. En annan strategi är att anpassa sig till 

situationen att orken blivit sämre och att alla sysslor tar mycket längre tid än förr. De kan fylla 

hela dagarna med att stiga upp, klä sig, ordna mat, städa. Studien visar också att äldre som 

själv hjälper andra eller tidigare hjälpt andra har lättare att ta emot hjälp.  

 

Möller (1996) har i en studie granskat missnöje och påverkansmöjligheter inom barn- och 

äldreomsorg. De flesta intervjupersonerna är nöjda med servicen inom hemtjänsten, men 

bland dem som är missnöjda anses det som mycket viktigt att ha inflytande över den dagliga 

verksamheten. Bland de missnöjda finns även en utpräglad känsla av tacksamhet över den 

hjälp man får. Denna tacksamhet riktar sig framförallt mot vårdbiträdena. Flera äldre i studien 

uttrycker att ett försök att påverka kan uppfattas som otacksamt. Även om de flesta av 

intervjupersonerna inte fann något särskilt att klaga på ansåg flera av dem att det bästa var att 

anpassa sig och att stämningen kunde bli lidande om man klagar. Påverka är inget man bör 

göra i första taget var en allmän uppfattning och att man måste ha förståelse för personalens 

situation var ett annat sätt att resonera. Möller betonar också att relationen mellan 

hemtjänstpersonalen och de äldre är ojämlik och därför drar sig många äldre för att framföra 

kritik för att inte anses som gnälliga och besvärliga. De äldres beroendeförhållande till 

hemtjänstpersonalen påverkar den äldre att undvika konfrontation med personalen. En man i 

Möllers undersökning uttryckte att det skulle vara lättare att säga till om man inte var 

beroende av personalen, och han trodde att de äldre som var vänliga och aldrig klagade fick 

bättre hjälp än andra. Med några enstaka undantag i studien finns det en rädsla att klaga till 

följd av det beroende de äldre upplever sig ha till personalen. Däremot finns det flera exempel 

i studien där nära anhöriga framgångsrikt lyckats ändra en situation när den äldre varit 

missnöjd. När det gäller småbarnsföräldrarna i Möllers studie upplever de i likhet med äldre 

att de är beroende av personalen, men de drar sig inte i samma utsträckning som de äldre att 

framföra sina åsikter. Även om en del föräldrar avstår från att framföra kritik för att de är 

rädda att det kan gå ut över deras barn, så säger de flesta ifrån när det blir problem.  
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Teori och centrala begrepp 

Teori 

Skau (1993) beskriver vad som sker när människor blir klienter. Individen övergår från att 

vara subjekt till objekt. Enligt Skau handlar det om att förvandlas från att vara den som 

agerar, bedömer och beslutar till att bli föremål av andras bedömning och beslut. Hon menar 

därför att det är viktigt att man hjälper människan så att det samtidigt stärker hennes 

självförtroende i förhållande till den egna livsprocessen. Det innebär att man ser varje 

människa som en unik och värdefull varelse. När en människa blir klient blir det privata 

offentligt. Hembesöket är ett sådant möte som sker i klientens sfär, men på hjälpapparatens 

villkor. Hon menar att det många gånger kan vara konfliktfyllt att vara klient och få besök av 

professionella hjälpare. Bristen på jämlikhet mellan parterna är något som Skau beskriver. Det 

är bara den ena parten som har makten att göra en tolkning av situationen och relationen 

mellan klient och hjälpapparat är ojämlik. Även om klienterna har lagstadgade rättigheter och 

därmed också makt, förändras inte den ojämlika maktbalansen. Många klienter känner inte 

heller, enligt Skau till sina juridiska rättigheter och blir inte heller upplysta om dem. Hon 

menar att det kan upplevas som kränkande att hamna i en livssituation som innebär att man 

tvingas att be om hjälp, även om det handlar om helt legala rättigheter i vårt samhälle.  

 

Centrala begrepp 

Självbestämmande/inflytande/autonomi - Silfverberg (1996) redogör för autonomiprincipen 

som är en utmärkande princip i socialtjänstlagen. Individen ska ha möjlighet att bestämma 

över sitt liv och sitt sätt att leva. Socialtjänsten ska i sitt arbete beakta de äldres 

självbestämmande. Varje människa måste beaktas som en unik individ och inte som ett 

vårdobjekt. Detta är särskilt viktigt i situationer när människan är mer eller mindre beroende 

av andras hjälp för att klara av sin vardag (Norström & Thunved 2002). Gaunt och Lantz 

(1996) menar dock att autonomi, självbestämmande och oberoende är svåra etiska begrepp att 

tillämpa inom äldreomsorgen. Autonomi har enligt dem flera beståndsdelar som exempel att 

göra fria val, att kunna fatta beslut och att bibehålla en livskvalitet både före och efter 

sjukdom. Gaunt och Lantz anser att detta kan var svårt för många äldre, eftersom en del lider 

av demenssjukdomar och/eller kan ha andra ständiga plågor.  

 

Beroende - Möller (1996) beskriver olika former av beroende. Han menar att människan är en 

social varelse som inte endast strävar efter oberoende utan även vill ha gemenskap med andra.  

Detta beroende är positivt i motsats till förhållande när människor är beroende av andra för att 
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klara av de praktiska vardagsbestyren. Det är denna utsatthet och beroende som ligger bakom 

den klientisering som är kännetecknande för de äldres relation till välfärdstaten. De flesta 

äldre föredrar dock att få hjälp från samhället för att undvika att bli beroende av anhöriga 

enligt Möller.  
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Metod  

Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod i uppsatsen. Enligt Kvale (1997) kan en 

kvalitativ forskningsmetod vara mest relevant för att beskriva och identifiera mer 

grundläggande föreställningar, värderingar och attityder. Då jag i denna studie ville undersöka 

och försöka förstå den äldres upplevelse av ta emot hemtjänst och även fånga upp nyanser 

från hjälptagarna ansåg jag att en kvalitativ forskningsmetod var att föredra framför en 

kvantitativ.  

 

Val av intervjupersoner  

För att få svar på frågeställningarna har jag intervjuat tre kvinnor och två män som har 

hemtjänst. Eftersom jag som c-uppsats student inte har tillgång till sekretessbelagda uppgifter 

och därmed inte får information om vilka personer som har hemtjänst, var jag beroende av 

andra för att få tag i intervjupersoner. För att välja ut mina intervjupersoner vände jag mig till 

cheferna för tre olika hemtjänstgrupper inom samma stadsdelsförvaltning. De tre enhetschefer 

som hjälpte mig med att ta fram intervjupersonerna kom jag i kontakt med under mina 

praktikperioder. Jag beskrev för enhetscheferna mitt syfte med uppsatsen och vilka önskemål 

jag hade på personerna som jag ville intervjua. Jag ville ha en jämn fördelning av kön, och 

olika nivåer på hjälpbehov. Dessutom skulle personerna ha förutsättningar att medverka och 

ett uttalat intresse av att delta i studien. Enhetscheferna kontaktade först de äldre och frågade 

om de ville delta i studien.  Därefter ringde jag upp dem och gav mer detaljerad information. 

De fick därefter ett brev från mig (se bilaga 1). Brevet innehöll en presentation av mig, en 

redogörelse för mitt syfte med intervjun, information om att deltagandet var helt frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien. Jag förklarade i brevet att jag 

kommer att sammanställa deras uppgifter tillsammans med de övriga intervjupersonernas 

uppgifter och att jag kommer att skriva på sådant sätt så att ingen person kan identifieras. De 

fick även telefonnummer till mig och min handledare, om de ville komma i kontakt med oss 

före eller efter intervjun.  

  

Intervjuguide och intervjuer 

Intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes med hjälp av en intervjuguide, som tog 

sin utgångspunkt i forskningsfrågorna. Jag inledde även varje intervju med ett antal 

bakgrundsfrågor som berörde familjesituation, hjälpbehov med mera (se bilaga 2). Jag frågade 

de äldre i telefon om de accepterade att jag använde bandspelare under intervjun och samtliga 
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godkände det. Jag informerade också om att jag kommer att radera innehållet på banden efter 

transkribering.  

 

Intervjuerna valde jag att genomföra i hjälptagarnas hemmiljö. En viktig anledning till det är 

att miljön är central för flera av frågeställningarna och att hemmiljön som sådan medför att 

hjälptagarna känner sig mindre störda av intervjusituationen. Jag märkte också att miljön 

underlättade för intervjupersonerna att svara då de ofta relaterade till detaljer i det egna 

hemmet i svaren. Intervjuerna pågick under en till två timmar. En betydande första del av 

intervjutiden ägnades åt att skapa ett behagligt samtalsklimat för att få intervjupersonerna att  

känna sig trygga och därmed få god kvalitet på intervjuerna.  

  

Bearbetning av data och analysmetod 

Efter varje intervjutillfälle började jag med att lyssna igenom hela intervjun två gånger och 

därefter transkriberade jag materialet. Jag uteslöt upprepningar och har även gjort ändringar 

av talspråk till skriftspråk för att underlätta förståelsen av texten.  

Jag har bearbetat materialet utifrån en fenomenologisk analysmodell, meningskoncentrering, 

som Malterud (1998) beskriver. Den fenomenologiska analysmetoden kan enligt Malterud 

förklaras i fyra faser; helhetsintryck, identifikation av meningsbärande enheter, abstraktion av 

innehållet och sammanfattning av betydelsen av innehållet.  

 

Jag började med att läsa igenom allt transkriberat material för att få en överblick och för att 

söka efter återkommande teman. Därefter sökte jag efter meningsbärande enheter, det vill 

säga text som bar kunskap om mina teman och utgick från mina frågeställningar. Efter det 

började jag att systematisera texten från varje intervju under olika koder. Sedan sorterade jag 

ut de meningsbärande enheterna från varje intervju och grupperade dem under koderna; 

beroende, påverkansmöjlighet, tacksamhet, lyhördhet, och kön.  Efter det gjorde jag en 

sammanfattning av respektive kodgrupp med medföljande citat. Slutligen gjorde jag en 

koncentrering av citaten och valde ut citat som belyste vad jag ville lyfta fram från 

intervjuerna. Denna analysmetod har lett mig fram till två teman som jag utgått ifrån vid 

bearbetningen av undersökningsresultatet: upplevelsen att vara beroende och möjlighet att 

påverka. 
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Validitet 

Validitet innebär att man undersöker det man avser att undersöka, det vill säga giltigheten och 

relevansen i studien. Enligt Kvale (1997) är validiteten beroende på hur hållbara de teoretiska 

förutsättningarna är, samt kvalitén på forskningsfrågorna. För att stärka validiteten har jag 

varit noga i mina föreberedelser. Jag har studerat mycket litteratur kring äldres situation i 

kontakten med hemtjänst. Det har även varit viktigt för mig att lägga ner arbete på 

framtagandet av frågeguiden. Intervjuarens kvaliteter är en annan aspekt som Kvale nämner 

som viktig för hög validitet. Han menar att en god intervjuare är både expert på ämnet och på 

det mänskliga samspelet. Här har min utbildning och mina erfarenheter från praktiken varit 

mig till hjälp. Det gick lätt att få intervjupersonerna att öppna sig, känna sig bekväma och 

lämna uttömmande svar kring frågeställningarna. Jag var dock noga med att hålla en stringens 

i intervjuerna och hålla balansen mellan ämnet och intervjupersonernas behov av att prata om 

sin situation i allmänhet. Intervjupersonerna hade många gånger svårt att hålla sig till frågorna 

och gärna ville tala om sin ensamhet, sjukdomar med mera. Intervjuguiden hjälpte mig då att 

föra in samtalet på mina forskningsfrågor. 

 

Jag är medveten om att brister i min erfarenhet som intervjuare kan ha medfört en lägre 

validitet. För att motverka dessa brister ställde jag under intervjuerna fortlöpande 

kontrollfrågor för att säkerställa att jag uppfattat rätt och att intervjupersonerna varit säkra i 

sina tidigare svar.  

 

Reliabilitet  

Begreppet reliabilitet handlar enligt Westlund (2001) om i vilken utsträckning samma resultat 

kan erhållas vid upprepade mätningar det vill säga i vilken mån resultaten är tillförlitliga och 

att nya undersökningar leder till samma resultat oavsett forskare. Ruth (1991) anser att 

forskaren själv är det huvudsakliga mätinstrumentet i kvalitativ forskning och därför påverkar 

forskarens förutsättningar reliabilitetsfrågan. Det förutsätter därför att forskaren har 

livserfarenhet och kunskap om de fenomen hon väljer att studera. Också i detta sammanhang 

har min utbildning och erfarenhet varit en fördel. 

 

En svårighet i min undersökning är hjälptagarnas utsatta situation i förhållande till 

hemtjänsten i kombination med att enhetscheferna valt ut intervjupersonerna och kontaktat 

dem inför min intervju. Risken finns att hjälptagarna påverkats av relationen till 

enhetscheferna i sina svar. Precis som när det gäller arbetet med att skapa hög validitet var det 
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även för reliabiliteten viktigt att jag skapade ett intervjuklimat där hjälptagarna kände sig 

trygga och ville delge mig sina erfarenheter, även negativa sådana. Jag har också försökt vara 

medveten om att egna antaganden och tolkningar kan minska reliabiliteten. Under intervjun 

har jag varit noga med att inte ställa ledande frågor och vid transkriberingen har jag lagt stor 

vikt vid att inte ge utrymme för egna omskrivningar.  

 

Generaliserbarhet 

Malterud (1998) anser att det bara är i undantagsfall som forskare kan ge allmängiltiga 

resultat som gäller alla människor i alla typer av samhällen. Hon väljer att istället för 

generaliserbarhet välja begreppet tillämpningsmöjlighet och menar att det tydligare förklarar 

att det finns gränser och förutsättningar för hur vissa resultat kan var giltiga i andra 

sammanhang än där själva studien utförts. Hon betonar också att en upptäckt i ett visst 

sammanhang kan ge oss förståelse av ett problem genom att det förmedlar viktig kunskap om 

ett mer allmänt fenomen.  

 

En förutsättning för min studie, som kan ha påverkat generaliserbarheten, är rekryteringen av 

intervjupersonerna. Eftersom rekryteringen sköttes genom enhetscheferna hade jag som 

undersökare inte samma kontroll över urvalet som om jag genomfört rekryteringen på egen 

hand. Det relativt låga antalet intervjuer kan även ha påverkat generaliserbarheten. 

För att motverka bristerna kring rekryteringen har jag varit noga i min kravspecifikation till 

enhetscheferna av intervjupersoner. Min bedömning är också att personerna i slutändan har 

svarat mot specifikationen. När det gäller antalet intervjuer är det min bedömning att fler 

intervjuer troligen inte hade ändrat huvudtendenserna i resultatet även om det naturligtvis gett 

mig som undersökare fler nyanser. När det gäller urvalet skulle möjligen ett mer 

slumpmässigt urval ha påverkat generaliserbarheten.  

 

Etiska ställningstaganden 

Enligt Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap (HSFR, 1994) kan det 

grundläggande individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen; 

nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Beträffande 

nyttjandekravet får resultatet endast användas i den specifika undersökningens syfte. 

Informationskravet innebär bland annat att de tilltänkta intervjuade vet syftet med 

undersökningen. Samtyckeskravet gör det möjligt för de intervjuade att tacka nej till att delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuade så långt det är möjligt ska vara 
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avidentifierade. Det som jag sett som problematiskt i denna studie är samtyckeskravet i och 

med att personerna blivit rekryterade av de enhetschefer som representerar äldreomsorgen 

som hjälptagarna är beroende av. Enhetschefernas inblandning innebär även en brist 

beträffande konfidentialitetskravet eftersom de intervjuades anonymitet begränsas.   

I mitt introduktionsbrev till de äldre har jag varit noga med att påpeka att deltagandet i 

undersökningen är frivilligt. Jag har även inför intervjuerna muntligen upprepat att de själva 

är de som bestämmer över sin egen medverkan. Därmed har jag minskat risker kring 

samtyckeskravet. För att motverka bristerna kring konfidentialitetskravet har jag avidentifierat 

hjälptagarna i resultatdelen genom att använda fingerade namn och utelämna detaljer som 

riskerar att avslöja intervjupersonernas identitet men som inte påverkar resultatet i någon 

nämnvärd grad. Jag kommer inte heller att aktivt sprida uppsatsen till berörda enhetschefer, 

även om jag naturligtvis inte kan hindra dem från att ta del av undersökningens resultat.  
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Resultatredovisning  

Här följer bakgrundsfakta av de fem intervjupersonerna. Därefter presenterar jag resultat i 

detalj under de olika teman som belyser frågeställningarna; upplevelse av att vara beroende 

och möjlighet att påverka.  

 

Beskrivning av intervjupersonerna 

Ester är över 95 år. Hon har bott ensam i sin lägenhet sedan maken dog för 50 år sedan. Hon 

har ett barn och har varit hemmafru hela sitt vuxna liv. Ester har hjälp från hemtjänsten sedan 

flera år tillbaka. De kommer varje morgon och hjälper henne med bäddning och 

morgonbestyr. Hon har dessutom hjälp med inköp och städning. Innan hon fick hemtjänst 

klarade hon sig helt på egen hand. Ester minns inte när hon senast hade kontakt med en 

biståndsbedömare.  

 

Stig är strax över 90 år och började ta emot hemtjänst när hans hustru avled för drygt ett år 

sedan. Innan dess hjälptes de åt med de mesta och hade dessutom hjälp av släktingar. Idag har 

Stig hjälp varje morgon från hemtjänsten. Han får dessutom matlåda några gånger i veckan 

och städning var tredje vecka. Stig har under sitt yrkesliv arbetat med att hjälpa äldre 

människor både med ekonomiska frågor och med personlig omsorg. Stig får idag hjälp både 

från släktingar och hemtjänsten. Stig har endast träffat biståndsbedömare i samband med 

utskrivning från sjukhus och har ingen klar minnesbild av mötet. 

 

Inga är 86 år och har haft hemtjänst i ett år, efter det att hon hastigt blivit sjuk. Sedan dess har 

hon haft problem att klara av sin vardag på egen hand. Innan hon blev sjuk fick hon ibland 

hjälp av sin dotter med städning men för övrigt klarade hon sig själv. Idag får hon hjälp av 

hemtjänsten alla vardagar. De städar, tvättar, lagar mat, handlar och hjälper henne med 

duschning. På helgerna få hon hjälp av barnen. Inga har yrkesarbetat hela livet. Hennes man 

dog när hon var omkring 30 år och hon blev då ensamstående med två små barn. Inga har 

endast träffat biståndsbedömare i samband med utskrivning från sjukhus och har ingen klar 

minnesbild av mötet. 

 

Gustav är 80 år och har haft hemtjänst i fyra år. Han får hjälp av hemtjänsten tre gånger om 

dagen med i princip allt förutom med den personliga omvårdnaden som hans särbo hjälper 

honom med. Hon bor i närheten och kommer upp till honom varje dag och hjälper honom 

med hans personliga hygien. Innan han fick hemtjänst hjälpte hon honom med det mesta, men 
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är nu själv sjuklig och orkar därför inte ställa upp som tidigare. Gustav har varit 

yrkesarbetande i över 50 år. Gustav minns inte när han senast hade kontakt med en 

biståndsbedömare.  

 

Rut har fyllt 94 år och har tills för ett år sedan klarat sig helt utan hjälp. Idag får hon hjälp av 

hemtjänsten varje morgon med påklädseln. Hemtjänsten handlar även till henne två gånger i 

veckan och städar åt henne var tredje vecka. Hon har flera barn och barnbarn. Hon har 

tillsammans med sin man drivit en affär. Maken är avliden sedan flera år och Rut bor ensam i 

sin lägenhet. Rut har endast träffat biståndsbedömare i samband med utskrivning från sjukhus 

och har ingen klar minnesbild av mötet. 

 

Upplevelse av att vara beroende 

Ester klarade sig helt själv innan hon började ta emot hemtjänst. Hon värdesätter högt ett rent 

och välstädat hem. Idag städar hemtjänsten åt henne var tredje vecka och hon säger att hon får 

finna sig i att städningen inte längre utförs på det sättet hon skulle önska. Hon tycker att några 

av vårdbiträdena är slarviga, men hon vill gärna inte framföra detta till hemtjänsten.  

 

Jag har börjat med ett knep när det är en någon ny som kommer. Jag brukar 

fråga hur du gör när du städar och så berättar jag hur jag gärna skulle vilja ha 

det gjort.(…). Men det är bättre att ha lite smutsigt än känna att de tycker att 

den där människan är odräglig som ska vara så petig och noga. 

 

Ester klarar sin personliga hygien på egen hand och tycker att det är skönt att själv kunna 

bestämma när och hur ofta hon vill duscha. Hon är tacksam att hon har hemtjänsten och även 

om det inverkar på hennes självständighet, så möjliggör det att hon kan bo kvar i sitt hem. 

Hon berättar att det var svårt att börja ta emot hjälp. 

 

Ja, det var svårt att känna att nu klarar jag mig inte själv längre. Men när man 

inte gör det då är man väldigt, väldigt tacksam att någon kommer och hjälper. 

Om inte hemhjälpen hade funnits hade man kommit till ett sådant där hem; 

mycket opersonligt. Nu har jag mina kära möbler och allting. Jag önskar att jag 

så länge det bara går får vara kvar i mitt älskade hem, med hjälp av 

hemtjänsten. Jag tycker att det är helt fantastiskt, detta med hemhjälp - därför 

att jag kan bo kvar i mitt hem. 
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Innan Stig började ta emot hemtjänst, hjälptes han och hustrun åt med det mesta i hushållet. 

De fick även hjälp av några släktingar. Efter hustruns död får nu Stig hjälp av hemtjänsten 

varje dag och även ibland av släktingarna. Han tycker själv att han skulle kunna klara sig utan 

hjälp från hemtjänsten, men släktingarna tycker att han ska ta emot hjälp. Stig upplever det 

som positivt att han har hjälp från både släktingarna och hemtjänsten. Han säger att han skulle 

bli väldigt isolerad utan släktens hjälp.  

 

Jag är inte van att ta emot hjälp från andra än släkten, men jag accepterar det 

och är tacksam för den. Det är lika bra att säga som det är. Det är bra att 

någon ser till en. Jag kan ju ligga här en dag och då hittar de mig.(…). Jag har 

haft så mycket med folk att göra, så det har inte gjort mig någonting att få hjälp 

av andra. Jag har lätt för att ta människor. 

 

Inga körde bil till för fyra år sedan. Hon upplevde stor frihet att sätta sig i bilen och åka vart 

hon ville. Inga säger att hon idag behöver hjälp av andra människor för att klara av sin vardag. 

Hon säger att man måste acceptera sin situation att man är beroende av andra. Idag är det 

oftast samma vårdbiträden som kommer och hon har lärt känna dem och de vet oftast hur hon 

vill ha det. Inga menar att när man inte längre kan göra allt själv får man vara tacksam att det 

finns hjälp att få. Däremot tycker hon att det är skönt att inte ha någon hemtjänst på helgerna, 

då hjälper hennes barn henne. Då tar hon sovmorgon, under vardagarna vill hon alltid vara 

påklädd när vårdbiträdet kommer. Men är hon mycket tacksam att hon genom hemtjänstens 

hjälp kan fortsätta att bo kvar i sin lägenhet där hon har bott i över 60 år. De får ta ut mig med 

fötterna först från denna lägenhet, säger hon och skrattar. Hon beskriver hur hon upplevde att 

börja ta emot hemtjänst.  

 

Det var lite konstigt. Jag har aldrig tidigare upplevt att någon gör saker som jag 

annars själv alltid brukar göra, och jag är fortfarande arg ibland för att jag inte 

kan göra det där som jag brukade kunna. För när jag har legat och sovit en natt 

och känner mig pigg och känner att jag skulle kunna göra det och det och så 

kommer man upp och lunkar och allt går sakta. Jag tappar saker. Bara att ta 

ner en ren handduk från skåpet är så besvärligt. Många gånger ramlar hela 

handdukstraven ner. Och då blir jag så otålig på mig själv för att jag inte kan 

göra sådant själv. Men jag är så nöjd med hemtjänsten, det är jag.  
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Gustaf säger att han är så van att träffa många människor via sitt yrkesliv därför tycker han 

inte det är så konstigt att ta emot hjälp av hemtjänsten. Han tycker att personalen är snäll och 

hjälpsam, så allt fungerar bra. Men han säger att det är lättare att ta emot hjälp av sin särbo än 

från hemtjänsten. Han är mycket tacksam över att han har henne eftersom de känt varann så 

många år och hon vet hur han vill ha det. Gustaf säger att det hade varit svårt att bara ta emot 

hjälp av hemtjänsten.  

 

Jag är så glad att jag har min särbo som kan hjälpa mig att duscha och sköta 

om mig, men snart orkar hon inte längre och då får jag finna mig i att få mer 

hjälp av hemtjänsten. 

 
 

Rut känner sig inte så beroende av andra för hon klarar fortfarande det mesta själv. Hon säger 

att hon fortfarande kan göra nästan som hon vill, däremot önskar hon att hon skulle komma ut 

lite oftare. Hon berättar hur hon upplevde att börja ta emot hemtjänst.  

 

Jag tyckte det var skönt, de är så snälla och rara tjejer. Men jag vill fortfarande 

klara av så mycket som möjligt själv. De är aldrig besvärliga. Jag får ju 

fortfarande ganska lite hjälp och klarar ju det mesta själv fortfarande, 

gudskelov.  

Jag kritiserar aldrig någon och klagar aldrig, utan jag är alltid snäll och vänlig 

mot dem.  Jag tyckte inte det var svårt att ta emot hjälp från andra. Jag är så 

van vid att vara tillsammans med folk. Jag har en favorit som är som mitt 

barnbarn. 

 

Möjlighet att påverka 

Ester menar att hon inte har möjligheter att påverka när, hur och av vem hjälpen ska utföras. 

De kan komma till henne allt mellan klockan nio på morgonen och klockan två på 

eftermiddagen. Ester säger att hon förstår att hemtjänsten måste prioritera de svårt sjuka och 

akuta fallen. För henne gör det ingenting att hon inte vet vem som kommer. Det kan vara upp 

till tio olika personer. Däremot inskränker det på hennes frihet att hon inte vet vilken tid de 

kommer. Förmiddagen kan bli en enda lång väntan på att hemtjänsten ska komma. Hon säger 

 20



att när man är van att rå om sig själv är det vara svårt med denna ovisshet. Hon berättar hur 

hon upplevde den första tiden med hemtjänst.  

 

 Första tiden gick det mig på nerverna. Jag visste inte alls när de skulle komma. 

Jag hade ingen tid när jag kunde känna att jag var för mig själv. Rätt som det 

var stod de här även på eftermiddagen.(…). Jag kunde inte känna mig fri förrän 

efter nio på kvällen. Och det var ingenting jag behövde, de skulle bara se hur 

det var med mig. 

 

Stig upplever att han kan påverka hur hjälpen ska utföras. Men när han vill ändra på något 

kontaktar han sina släktingar, som vänder sig till hemtjänsten som i sin tur vänder sig till 

biståndsbedömare. Stig säger att han inte är den som anmärker på någon och 

hemtjänstpersonalen har sagt till honom att han är hygglig. Han berättar en händelse från när 

han började ta emot hemhjälp som han upplevde som besvärlig, men som han lyckades ändra 

på med hjälp av släktens agerande. 

 

I början kom de så tidigt. Jag satt på toaletten och då stod de där, en tjej och en 

kille. Jag är inte pryd på något vis men jag tyckte att jag vill vara i fred på 

morgonen. Du kanske förstår det själv om du skulle få folk direkt när man inte 

är klädd eller någonting. Men nu är det inkört, nu ringer de alltid före.  

 

Inga tycker att vårdbiträdena är lyhörda om hon har något som hon vill framföra, men hon 

säger att hon aldrig skulle komma på tanken att rätta dem hur de ska utföra sysslorna i hennes 

hem. Hennes favorit bland vårdbiträdena har varit sjukskriven sedan en längre period och hon 

saknar henne mycket. Hon visste precis hur Inga ville ha det. När Inga började ta emot 

hemtjänst efter att ha blivit sjuk fick hon hjälp även på kvällarna. Kvällspatrullen kom till 

henne kl. 20.30 för att lägga henne för natten.  Detta tyckte hon var alldeles för tidigt, hon 

som var van att vara vaken till minst kl. 23.00. Hon försökte få personalen att komma senare, 

men lyckades inte få någon förändring.  Idag behöver hon inte längre någon hjälp på kvällen. 

Inga får även hjälp av hemtjänsten med att laga middagen. Tidigare hade hon matlåda, men 

tröttnade på den maten. Hemtjänsten kommer till henne kl. 14.30 och lagar middagen. Detta 

tycker hon är lite väl tidigt. Hon skulle helst vilja äta senare, men personalen har sagt att de 

inte kan komma senare. Hennes strategi är att prata med personalen på ett visst sätt om hon 

vill förändra något.   
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Jag tycker om att säga det på ett fint sätt utan att vara snäsig. För det är det 

värsta jag vet. De är aldrig så mot mig. De är alltid så vänliga. Jag är väldigt 

nöjd med hemtjänsten och det säger jag åt dem ofta också. Om man berömmer 

dem blir man bra bemött också. 

  

Gustaf säger att han har samma ”flickor” som kommer så de vet precis hur han vill ha det. 

Han säger att de bestämmer vilken mat han ska ha och vad som ska handlas. Om han skulle 

vilja skulle han kunna bestämma, men han lämnar hellre över bestämmandet till personalen. 

Han säger att han är mycket glad att han har sin särbo som kommer till honom varje dag, både 

som hjälp och sällskap.  

 

Jag låter flickorna på hemtjänsten bestämma vad som ska handlas och vad jag 

ska äta. Det känner mig så väl och vet vad jag vill. Det känns lättast så. 

 

Rut har bott i sin lägenhet i över 40 år och stortrivs. Hon upplever att personalen är lyhörd, 

men säger samtidigt att hon inte har några större önskemål om vad hemtjänsten skulle kunna 

göra annorlunda.  

 

Jag betalar även så lite för hjälpen så jag nästan skäms Jag är inte så petig av 

mig, nej jag skulle inte klaga. Tidigare tyckte jag att städningen var lite slarvigt 

gjord, men jag klagade inte. Det var nog synd om den flickan, hon kunde nog 

inte riktigt sitt jobb. Men sen finns det andra som är så duktiga. Jag säger aldrig 

något. Det har nog så mycket att göra, så jag klagar inte. De tycker att det är 

roligt att komma till mig. Jag bjuder dem ofta på bullar. Jag är inte någon 

gnällspik..(…). Jag vill aldrig flytta. De får bära ut mig härifrån.  
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Analys och slutsatser  

Min undersökning visar, i likhet med tidigare forskning, att hjälptagarna är i 

beroendeställning i förhållande till hemtjänsten. Bostaden är grunden för de äldres trygghet 

och hemtjänsten gör kvarboende möjligt. I min studie har det visat sig att de äldre har olika 

strategier för att så långt som möjligt bibehålla sitt oberoende gentemot hemtjänsten. De intar 

en attityd av tacksamhet och försöker in i det längsta att klara sig med minsta möjliga hjälp 

från hemtjänsten. 

 

Att kunna bo kvar i sitt hem 

Bostaden är kärnan i de äldres vardag och således även grunden för deras trygghet. Precis som 

äldreberedningen Senior 2005 visar mina intervjuer att de flesta äldre är mycket fästa vid sina 

hem och vill bo kvar så länge som möjligt. Även Nordström och Dunér (2003) hänvisar till 

studier som visar att de äldre önskar att bo kvar i det egna hemmet istället för att flytta till 

institiutionsboende. Utan tillgång till hemtjänsten skulle samtliga intervjuade i min studie med 

stor säkerhet tvingas flytta. Rädslan för att flytta kommer igen i flertalet av intervjuerna. 

Exempelvis Inga ger uttryck för att det är genom hemtjänsten hon kan fortsätta att bo kvar i 

sin lägenhet där hon bott i över 60 år. Även Ester utrycker att även om hemtjänsten inverkar 

på hennes självständighet så möjliggör den att hon kan bo kvar i sitt hem. Hon beskriver att 

det är svårt att inte klara sig själv längre, men samtidigt är hon mycket tacksam att hon har 

hemtjänst och därför inte behöver flytta till något opersonligt äldreboende. 

 

Tacksamhet som strategi 

Det faktum att hjälptagarna är i beroendeställning medför också att de hamnar i underläge. 

Detta underläge visar sig bland annat tydligt i den tacksamhet som de intervjuade visar.  

Inga säger att hon idag har accepterat sin situation att vara beroende av andra för att klara sin 

vardag och att man vänjer sig när man inser att så är fallet. Hon säger att hon är väldigt nöjd 

med hemtjänsten och det säger hon ofta till dem. Hon är noga med att visa tacksamhet och att 

göra det lönar sig också. Hon uttrycker att om hon bemöter andra bra så blir hon själv bra 

bemött. Även Stig säger att han inte är den som anmärker på någon. Personalen har sagt till 

honom att han är hygglig. Ester tycker att det är bättre att ha lite smutsigt än att hemtjänsten 

ska tycka att hon är odräglig för att hon är petig och noga. Ingvad (2003) beskriver likartade 

erfarenheter av de äldres beroendeförhållande och att de äldre ofta vill visa en positiv attityd 

och tacksamhet till vårdbiträdena. Han menar att ett sätt att hantera denna tacksamhet är att 

sträva efter vårdbiträdenas respekt och att vårdbiträdena ska bedöma dem positivt. Även 
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Möllers studie från 1996 visar att de äldre drar sig för att framföra kritik eftersom relationen 

mellan hemtjänstpersonalen och hjälptagaren är ojämlik. De äldre undviker på grund av sitt 

beroende av hemtjänstpersonalen att komma i konfrontation med dem. Möller betonar också 

att de äldre visar stor förståelse för personalens pressade situation. Detta framkommer även i 

min studie. Ester säger att hon förstår att hemtjänsten måste prioritera de svårt sjuka och akuta 

fallen, även om detta inskränker på hennes självbestämmande och frihet. Ibland får hon 

nämligen sitta och vänta på hemtjänsten i många timmar. Tidpunkten då hemtjänsten kommer 

varierar från klockan nio på morgonen till två på eftermiddagen. Thomas (1986) beskriver att 

det finns tre faktorer som de äldre i hennes studie upplevde som speciellt viktiga: att veta 

vilket vårdbiträde som kommer, när de kommer och hur länge de ska stanna. Enligt Thomas 

respekteras inte alltid de äldres självbestämmande och integritet i den stora serviceapparaten 

som hemtjänsten är och de äldre befinner sig i underläge. Även Rut i min studie visar 

förståelse för personalens situation. Hon tycker att städningen ibland utförs slarvigt, men hon 

vill inte klaga utan förstår att personalen inte riktigt hinner med för att de har så mycket att 

göra.  

 

Minimalt nyttjande av hemhjälp som strategi 

Min undersökning visar att de äldre inte vill ta emot mer hemhjälp än de absolut behöver. De 

försöker att klara sig utan hemtjänst på helgerna. De tar även hjälp från olika håll, både från 

släktingar och hemtjänst. Också Szebehely (1995) visar i sin avhandling att de äldre väntar så 

länge som möjligt med att ta hjälp ifrån andra. Hon beskriver två sidor av att ta emot hjälpen. 

Det ena är lättnad och trygghet att få hjälp. Det andra är beroendet av hemtjänsten och därmed 

en minskad frihet. Skau (1993) anser att det många gånger kan vara konfliktfyllt att få hjälp 

av professionella hjälpare. Det är bara den ena parten enligt henne som har makten att göra en 

tolkning av situationen och relationen mellan klient och hjälpare är ojämlik. Skau beskriver 

att individen när hon börjar ta emot hjälp övergår från att vara subjekt till att vara objekt. Hon 

menar att det handlar om att förvandlas från att vara den som agerar, bedömer och beslutar att 

bli föremål av andras bedömning och beslut. Denna beskrivning överensstämmer med flera av 

de äldre i min studie. Ester säger att hon är mycket tacksam att hon har hemtjänsten, även om 

det inverkar på hennes självbestämmande. Men hon är glad att hon fortfarande klarar sin 

personliga hygien på egen hand och tycker att det är skönt att hon kan duscha när hon vill. Rut 

förklarar att hon fortfarande klarar det mesta själv och det vill hon fortsatta att göra så länge 

som möjligt. Även Inga uttrycker att hon får vara tacksam att det finns hjälp att få från 

hemtjänsten, men upplever att det skönt att klara sig utan hemtjänsten på helgerna; då tar hon 

 24



sovmorgon och behöver inte tänka på att vara påklädd när hemtjänsten kommer. Nordström 

och Dunérs studie från 2003 visar även den att de äldre är mycket måna om att klara av sig 

själva så länge som möjligt. Det är viktigt att bibehålla sitt oberoende och kunna rå om sig 

själv så långt det går. Att försöka klara vissa uppgifter utan hjälp är ett sätt att stärka 

autonomin. Eliasson (1995) beskriver konflikten mellan ansvaret för andra och respekten för 

deras självbestämmande och integritet, som en evig konflikt i det mänskliga samhället. Hon 

betonar att i äldreomsorgen kan det finnas en risk att själva omsorgens struktur/system och 

enskilda omsorgsgivare kränker den som är beroende av omsorg och hjälp. Det kan enligt 

Eliasson vara konfliktfyllt för vårdbiträdet att hantera svåra situationer när de äldres 

självbestämmande kommer i mottsättning till det ansvar de har för att skapa ett drägligt liv för 

den äldre.  

  

Liten möjlighet att påverka hjälpen 

När det gäller påverkansmöjligheter upplever flera av de äldre i min studie att de inte själva 

kan påverka sin hemhjälp. Gustaf har valt att lämna över bestämmandet till personalen. Ester 

säger att hon inte kan påverka när och hur hjälpen ska utföras. Stig uppger att han visserligen 

kan påverka, men hans strategi är att vända sig till sina släktingar som i sin tur kontaktar 

hemtjänsten. Också i Möllers studie (1996) finns exempel på hur äldre lyckats förändra sin 

situation som de varit missnöjda med genom att låta de nära anhöriga framföra missnöjet. 

Möller betonar att de äldres förhållande till vårdpersonalen är ojämlik och att eftersom de 

äldre är i beroendeställning är de rädda för att stämningen ska bli lidande och att hjälpen ska 

försämras. Skau (1993) menar att även om klienterna har lagstadgade rättigheter, och därmed 

också makt, förändras inte den ojämlika maktbalansen. Många klienter känner, enligt Skau, 

inte till sina juridiska rättigheter och blir inte heller upplysta om dem. Hon anser att det kan 

upplevas som kränkande att hamna i en livssituation som innebär att man tvingas att be om 

hjälp, även om det handlar om helt legala rättigheter i vårt samhälle.  

 

Kvinnor beroende av hemmet 

Min studie tyder på vissa skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelser. Samtliga av 

kvinnorna i undersökningen betonar vikten av att hemtjänsten möjliggör att de får bo kvar i 

sina hem. De två männen nämner inte alls detta. Kvinnorna är beroende av hemmet för sin 

trygghet. Ester säger att i sitt hem har hon sina egna kära möbler och att hon önskar att hon 

kan bo kvar så länge det bara går i sitt älskade hem. Rut har bott i sin lägenhet i över 40 år och 

stortrivs och Inga säger att hon genom hemtjänstens hjälp kan fortsätta att bo kvar i den 

 25



lägenhet hon har bott i över 60 år. Enligt Szebehely (1995) upplever många av kvinnorna att 

det är en läroprocess att börja ta emot hemtjänst och att kvinnor många gånger har svårare än 

män att börja ta emot hemtjänst. Kvinnorna som tidigare klarat sig själv har svårt att vänja sig 

vid att andra ska utföra det hemarbete som de tidigare gjort själva. I min studie beskriver Ester 

att första tiden med hemtjänst var väldigt besvärlig. Hon hade ingen aning när personalen 

skulle komma. Inga beskriver att det är svårt att andra gör saker som hon tidigare klarat av 

själv, men att hon har accepterat sin situation att vara beroende av andra för att klara av sin 

vardag. Männen i den här generationen är mera vana vid att få hjälp av sina fruar med de 

vardagliga sysslorna och kan därför ha lättare att ta emot hjälp också av hemtjänsten. 

 

Vagt minne av mötet med biståndsbedömare 

De äldre i studien har ett mycket vagt minne av samtalet med biståndsbedömaren. Några av 

dem har haft hemtjänst i många år och minns inte när de senast hade kontakt med 

biståndsbedömaren. Men även de som haft hemtjänst relativt kort tid har inga bestående 

minnen från samtalet med biståndsbedömare. Tre av de äldre i studien har endast kommit i 

kontakt med biståndsbedömare vid vårdplanering på sjukhuset. Vid dessa möten deltar ofta 

flera personer, vilket säkerligen försämrar den äldres möjligheter att komma ihåg 

biståndsbedömaren. När de äldre i undersökningen vill ha en förändring av hemtjänsten 

vänder de sig till hemtjänstchefen som i sin tur kontaktar biståndsbedömaren.  
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka och försöka förstå de äldres upplevelser och erfarenheter av 

att ta emot hemtjänst, samt hur hjälpen inverkar på deras självbestämmande, inflytande 

oberoende. Den kvalitativa metod som jag använt mig av i studien visade sig fungera väl för 

att få fram de äldres erfarenheter och upplevelser som hjälptagare av hemtjänst. Att 

intervjuerna ägde rum i deras hemmiljö skapade förutsättningar för ett intervjuklimat där de 

äldre kände sig bekväma och de lämnade uttömmande svar kring frågeställningarna. De äldre 

i undersökningen visade sig vara relativt nöjda med hemtjänstens insatser. Detta kan 

eventuellt ha påverkats av urvalsmetoden. Eftersom jag fick hjälp med rekryteringen av 

intervjupersonerna av enhetschefer för hemtjänsten finns det en viss risk att de valt ut äldre 

som de visste med sig var nöjda med hemtjänsten. Detta kan vara en svaghet för reliabiliteten 

i studien. För att motverka detta försökte jag under intervjun vara lyhörd för nyanser och 

antydningar i svaren.  

 

Skau (1993) beskriver vad som sker när människor blir klienter och att individen övergår från 

att vara subjekt till objekt. Bristen på jämlikhet mellan parterna är en annan aspekt Skau 

diskuterar. Detta anser jag stämmer väl in på de äldre i min studie. Det är hemtjänsten som har 

befogenhet att bestämma när de kommer till den äldre och även vem som kommer. 

Hjälptagarna i undersökningen upplever inte heller att de har några större möjligheter att 

påverka hur hjälpen ska utföras. Däremot ger inte min studie stöd åt Skaus redogörelse om att 

det kan upplevas som kränkande att behöva be om hjälp, även om det handlar om helt legala 

rättigheter. Men däremot anser jag att det finns tendenser på respektlöst beteende mot de äldre 

från hemtjänstens sida, som exempelvis att den äldre får sitta i timtal och vänta på 

hemtjänsten och att de kommer väldigt tidigt på kvällen för att göra inordning hjälptagaren för 

natten.  

 

De flesta av de äldre i min studie beskriver en stor tacksamhet över att hemtjänsten möjliggör 

att de kan bo kvar i sina bostäder. Flera av de äldre har bott mycket länge i sina hem där de 

känner sig trygga. Att flytta till ett äldreboende vill de vänta med så länge som det bara går.  

Resultatet i studien visar att de äldre är i stark beroendeställning i förhållande till hemtjänsten. 

Hjälptagarna är också mycket måna om att vårdbiträdena har en positiv bild av dem. Att 

uppfattas som hygglig och att berömma vårdbiträdena är något som lönar sig för de äldre. 

Hjälptagarna drar sig i det längsta att framföra kritik då de inte vill uppfattas som gnälliga och 

besvärliga. De äldre visar även en stor förståelse för personalens pressade situation. Denna 
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tacksamhet som de visar mot vårdpersonalen anser jag hindrar och begränsar dem att framföra 

kritik och önskningar och medför att de anpassar sig till personalens sätt att utföra arbetet.  

 

Etik i teori och praktik 

I Socialtjänstlagen och nationella handlingsplanen framgår tydligt äldres rätt att bibehålla sitt 

oberoende och självbestämmande. Om den lagstadgade rätten är något som diskuteras inom 

hemtjänsten, så har i alla fall inte de äldre som jag intervjuat uppfattat att dessa rättigheter 

praktiseras. Det skulle vara intressant att granska kvalitetssystem för hemtjänsten och 

intervjua chefer i ledande ställning angående deras uppfattning av äldres möjlighet till 

självbestämmande, inflytande och oberoende och sedan jämföra hur det praktiseras och 

fungerar i vardagen för vårdpersonalen och hjälptagarna. De äldre i studien ger uttryck för att 

de inte har stora möjligheter att påverka sin hemhjälp. Ändå framkom det i intervjuerna att 

flertalet hade lyckats ändra en situation de var missnöjda med. De hade olika strategier för att 

förändra förhållanden de var missnöjda med exempelvis att släktingarna kontaktade 

hemtjänsten eller att berömma vårdbiträdena och säga sin önskan om förändring på ett fint 

sätt utan att vara snäsig. Flertalet av intervjupersonerna kände att det var svårt att börja ta 

emot hjälp, men har accepterat situationen att vara beroende av andra för att klara av sin 

vardag.  

 

De äldre i studien har ett antal strategier för att bibehålla sitt oberoende. Flera av 

intervjupersonerna har hjälp från olika håll och en undviker att ta emot hemtjänst på helgerna. 

Detta medför att de kan behålla kontrollen över sin hjälpsituation. Samtidigt som de äldre är 

mycket tacksamma att de kan få hjälp av hemtjänsten är de måna att klara av så mycket som 

möjligt själv så länge det bara går. Skau (1993) menar att klienterna inte känner till sina 

juridiska rättigheter och att de inte heller får någon upplysning av dem. En viktig fråga som 

denna studie väckt hos mig är att vad hemtjänsten kan göra för att minska de äldres beroende 

och öka deras inflytande över sin vardag. Vårdpersonalens arbetssätt och bemötande av de 

äldre anser jag är viktiga faktorer för att stärka de äldres självbestämmande. Här anser jag att 

det är viktigt att personalen har en gemensam värdegrund och att etik och ett gott bemötande 

av de äldre ska genomsyra det dagliga arbetet och inte endast diskuteras vid enstaka 

planeringsdagar per år. Hemtjänstcheferna har här en viktig roll i att stödja och tillåta 

vårdpersonalen att vara insatta och delaktiga i beslutsprocesser. Intervjupersonerna i min 

studie hade endast ett vagt minne av mötet med biståndsbedömare. Detta tycker jag är mycket 

anmärkningsvärt då det är biståndsbedömaren som utreder hjälpbehovet som även har till 
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uppgift att informera den sökande om regler, rättigheter och skyldigheter. Vid nyprövning av 

beslut anser jag även att biståndsbedömaren ska föra en dialog med hjälptagaren om hur de 

upplever hemtjänsten. 

 

Organisationsformens eventuella påverkan 

Organiseringen av verksamheten är en annan faktor som säkerligen påverkar de äldres 

situation. Flertalet kommuner har gått över till en beställar- och utförarorganisation, men 

fortfarande finns det kommuner som arbetar utifrån den traditionella 

förvaltningsorganisationen med hemtjänstassistenter, där biståndsbedömaren är både 

arbetsledare och chef. Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan kommuner med 

olika typer av organisationer för undersöka hur de äldres självbestämmande, inflytande och 

oberoende påverkas av organisationsformen. I min studie får samtliga intervjupersoner 

hemhjälp från den kommunala hemtjänsten. En intressant reflektion är om de skulle ha varit 

någon skillnad om de fått hjälpen från en privat utförare. Får möjligen de äldre ökat inflytande 

och självbestämmande om de bemöts som kunder? En annan undring är hur fördelningen av 

kommunens ekonomiska resurser påverkar de äldres situation. Hur påverkas de äldres 

självbestämmande när insatserna mer eller mindre standardiseras och de sociala insatserna 

som promenader, social dagverksamhet och social handling inte längre beviljas? 

 

Massmedias eventuella roll för synen på äldreomsorg 

De äldre i min studie visade sig vara välinformerade om situationen inom äldreomsorgen 

genom media och den aktuella samhälldebatten. De har läst om missförhållanden och vanvård 

och att det finns begränsade ekonomiska resurser till äldreomsorgen. De äldres låga status i 

samhället och att de äldre är en tärande grupp är andra teman som ofta diskuteras. En av 

intervjupersonerna i min studie uttryckte att hon betalade så lite för hjälpen så hon nästan 

skämdes. Det skulle vara intressant att analysera artiklar i media som beskriver äldreomsorgen 

och se om de belyses från en positiv eller negativ vinkel. Därefter kunde man göra en 

uppföljning genom att intervjua personal inom äldreomsorgen och hjälptagare för att få en 

uppfattning hur de upplever massmedias rapportering och om hur de blir påverkade av 

mediebilden.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till intervjupersonerna 
 
 
    Stockholm 2004-11-xx 
 
    Namn  
    Adress 
 
    XXX XX  ORT 
 
 
 
Hej xxxx 
 
Tack för ett trevligt telefonsamtal. Jag ser fram emot att träffa dig och prata om 
hemtjänsten. Här är brevet som vi kom överens om att jag skulle skicka till dig.  
 
Mitt namn är Monica Kandelin, och jag studerar sista terminen på 
Socialhögskolan för att utbilda mig till socionom. Jag ska i mitt examensarbete 
skriva om hur äldre upplever hemtjänsten. Genom att prata med dig vill jag få 
din syn på hur det är att ta emot hemtjänst. Självklart kommer inget av det du 
berättar för mig att vidarebefordras till någon, vare sig till hemtjänsten eller till 
någon annan. Jag kommer att prata med ytterligare några äldre, och sedan 
sammanställa samtalen. Jag kommer också att skriva på sådant sätt att ingen 
person kan identifieras.  
 
Eftersom det är mycket viktigt för mig i mitt arbete med uppsatsen att få din syn 
på hemtjänsten är jag glad att du vill prata med mig. Men som jag sa när vi 
pratades vid per telefon vill jag att du ska veta att det är frivilligt. Jag kommer 
enligt överenskommelse till dig xxxxxxxxxx.  Ring mig om du undrar över 
något innan dess.  
 
Vänliga  hälsningar  
 
Monica Kandelin 
 
telefon bostaden xx - xxx xx xx 
telefon mobil  xxx - xxx xx xx 
 
 
Min handledande lärare för mitt examensarbete är: 
Gun-Britt Trydegård, Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete,  
Socialhögskolan, telefon xx-xxx xx xx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
 
Bakgrundsfrågor 
Familjesituation? 
Har du hjälp av andra än hemtjänsten? 
Klarade du dig på egen hand innan du fick hemtjänst? 
 
 
Inledande frågor 
Hur länge har du haft hjälp? 
Vad har du hjälp med och hur ofta? 
 
 
Beskrivning av upplevelsen av att ta emot hemtjänst  
Kan du berätta för mig hur du tycker att det är att ha hemhjälp? 
Hur upplevde du samtalet med biståndsbedömaren som skulle utreda ditt hjälpbehov? 
Hur upplevde du att börja ta emot hjälp av andra (hemtjänsten)? 
Tycker du att det är svårt att ta emot hjälp av andra?  
Vill du berätta om det är någon skillnad nu på att ta emot hjälpen jämfört med i början? 
Hur påverkar det din frihet i vardagen att ha hemtjänst? 
 
 
Inflytandet  
Tycker du att du kan påverka på vilket sätt din hjälp ska göras (utföras)? 
Kan du påverka när och av vem hjälpen ska ges? 
Upplever du att personalen är lyhörd inför dina önskemål? 
Pratar du med personalen om du inte nöjd eller vill förändra något i hjälpen? 
Om du fick ändra på något i din hemhjälp, hur skulle du då vilja ha det? 
 
 
Dra slutsatser utifrån kön  
Tror du att det kan vara någon skillnad på upplevelsen av att ta emot hemtjänst om man är 
kvinna eller man? 
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