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Abstract 
 

As the population ages, the community is expected to become more effective; 
home-care's responsibilities increase and competition from private home-care 
givers is growing; the need for public home-care to adapt increases, requiring 
more resources. The question is how effective is our public home-care service? 
The purpose of this thesis is to gain an understanding of the effectiveness of 
home-care services in the area Örnsberg/Aspudden in the municipal district 
administration office of Hägersten/Liljeholmen in Stockholm. This has been 
examined from a personnel and user perspective, through a survey for the 
personnel and a semi-structured interview with the user. 
 
The thesis has primarily a qualitative approach and is based on theories about 
efficiency and quality. 
 
The study has shown that both the personnel and the user feel a high level of 
satisfaction for home-care in Hägersten/Liljeholmen. They both feel that there is 
enough time for the planed work and the personnel feels no stress during their 
average workday. However, all parties consider that there is a general under-
investment of financial resources in home-care; which leads us to wonder what 
these additional resources would be used for, when both parties are satisfied with 
their job and the help they receive. 
 
It is also difficult to determine that the effectiveness of Hägersten/Liljeholmen’s 
home-care service is high, when only one user has been interviewed. Which gives 
us a subjective view of efficiency, even though our study shows a high efficiency. 
 
Keywords: efficiency, quality, home-care, user perspective, personnel perspective 
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Sammanfattning 
 

När befolkningen blir allt äldre, samhället förväntas bli effektivare, hemtjänstens 
ansvarsområde breddas och konkurrensen från privata aktörer växer; så behöver 
hemtjänsten anpassa sig, vilket kräver fler resurser. Frågan är dock hur det 
fungerar och hur effektiv vår hemtjänst är? Syftet med denna uppsats är att få en 
förståelse för effektiviteten inom hemtjänsten i området Örnsberg/Aspudden i 
stadsdelsförvaltningen Hägersten/Liljeholmen i Stockholms stad. Detta har 
undersökts utifrån ett personal- respektive brukarperspektiv, genom en 
enkätundersökning för personalen och en semistrukturerad intervju med en 
brukare.  
 
Uppsatsen har främst en kvalitativ ansats och grundar sig på teorier kring 
effektivitet och kvalitet. 
 
Studien har visat att både personalen och brukaren känner en hög nöjdhet till 
hemtjänsten i Hägersten/Liljeholmen. De känner båda att arbetet som ska göras 
hinns med och personalen upplever ingen stress. Dock anser alla parter att det i 
allmänhet investeras för lite ekonomiska resurser i hemtjänsten, vilket får oss att 
undra vad dessa ytterligare resurser skulle användas till, då båda parter anser sig 
nöjda med sitt jobb respektive sin hjälp.  
 
Det är även svårt att fastställa att effektiviteten i Hägersten/Liljeholmens hemtjänst 
är hög, då endast en brukare intervjuats vilket ger en subjektiv bild av effektivi-
teten, detta även om vår studie påvisar en hög effektivitet. 
 
Nyckelord: Effektivitet, kvalitet, hemtjänst, brukarperspektiv, personalperspektiv 
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Förord 
 
 
Författarna vill inleda med ett stort tack till docent Paula Liukkonen för hennes flexibilitet, 
motivation och brinnande engagemang som handledare, vilket har varit ett betydande stöd i 
skapandet av vår kandidatuppsats och en stor inspiration inför våra fortsatta studier. 
 
Vi vill även hjärtligen tacka Hägersten/Liljeholmens hemtjänst, som möjliggjorde studiens 
genomförande genom att dela med sig av sin tid, sina erfarenheter och upplevelser av effek-
tiviteten inom hemtjänsten. Vi vill även ge ett stort tack till Ulla-Britt som vi hade nöjet att 
intervjua för studien. Intervjun och enkätundersökningen som genomförts har varit mycket 
inspirerande och samtliga respondenter har tillfört viktiga bidrag till studien.  
 
Vi vill även tacka våra opponenter då de bidragit med återkoppling och positiv energi under 
hela uppsatstiden. Tack även till familj och vänner som bidragit med åsikter, förslag på nya 
infallsvinklar och ett oändligt stöd.  
 
 
Stockholm, januari 2012 
 
 
Carolina Ordonez Asenjo och Emma Lundberg 
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1. Introduktion 
 
I detta avsnitt kommer bakgrunden som uppsatsen grundar sig i att redogöras, samt dess 
problemformulering, syfte och frågeställning att förklaras. Avslutningsvis kommer uppsatsens 
avgränsning att presenteras.  
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Demografin i Sverige förändras och människans medellivslängd ökar ständigt, vilket medför 
att andelen och antalet äldre människor i samhället blir allt fler. År 1960 bestod befolkningen 
i Sverige av cirka 7,5 miljoner invånare, vilket femtio år senare stigit till närapå 9,5 miljoner 
människor. Under dessa år har även antalet personer över 65 år fördubblats, från 900 000 till 
närmre 1.8 miljoner (SCB, Befolkningsstatistik, 2010). Gruppen äldre kräver fler resurser från 
samhället för att de ska få den hjälp de behöver. Detta skapar större press på äldreomsorgen 
och har uppmärksammats i massmedia med de nu ökända ”Carema-fallen” där en mängd 
olika fall av vanvård på äldreboenden har uppmärksammats (Tottmar, 2011). 
 
Samhället förändras och utvecklas ständigt, förr fanns en naturlig ordning för hur man tog 
hand om varandra i familjen, först tog föräldrarna hand om barnen när de var små och sedan 
tog barnen hand om föräldrarna när de blev äldre. Idag får ofta mor- och farföräldrarna ta 
hand om barnbarnen medan föräldrarna jobbar (Svenska Kvinnoförbundet, 2011). Kravet på 
ett effektivare och ständigt uppkopplat samhälle har fått dagens vuxna att jobba mer och de 
har då inte tid för sina äldre. Detta i sin tur ställer högre krav på hemtjänsten, vilket kräver fler 
resurser (Palinski, 2004).   
 
Äldreomsorgen är avsedd för personer i samhället över 65 år som är i behov av hjälp eller 
stöd i sin vardag (Stockholm stad, Äldreomsorg). Hemtjänsten är den sektion inom 
äldreomsorgen som utför hjälpen för de över 65 år som är i behov. Dock innefattar 
hemtjänsten sedan 1992 inte enbart hjälp till äldre, utan även personer med funktionshinder 
och psykiska problem, detta sedan ÄDEL-reformen trädde i kraft. Detta innebar att 
kommunerna tog över det samlade ansvaret för boende, service och vård till äldre och 
funktionshindrade (Larsson, 1996). Hemtjänsten utförs, som beskrivet i namnet, i hemmet, 
vilket medför en positiv respons från brukarna. Att bli gammal och på grund av krämpor vara 
tvungen att lämna sitt hem och vanliga liv är inte vad de flesta äldre önskar, varpå möjligheten 
att få hjälp i sitt eget hem är mycket populärt (Evertsson och Johansson, 2008). För att en 
person ska få hemtjänst behöver denne dock ansöka om det och bli beviljad ett så kallat 
biståndsbeslut från sin kommun eller stadsdelsförvaltning (Stockholm stad, Äldreomsorg). 
 
Den offentliga sektorns primära mål är inte att tjäna pengar på samma sätt som privata 
vinstdrivande företag. Deras yttersta mål är att ta hand om samhället och se till att alla får 
samma förutsättningar. Det handlar om samhällets gemensamma uppfostran enligt Per 
Tengblad, forskare på området (1990). På senare tid har dock inträdet av privata aktörer ökat 
konkurrensen på marknaden.  
 
Enligt enhetschefen, AnneCharlotte Persson och biträdande enhetschef, Gudrun Skölde- 
hammar för hemtjänsten i Hägersten/Liljeholmen, har personalen cirka 11 – 13 brukarbesök 
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var per arbetsdag. De använder sig av handlingsplaner, stödet till varje brukare är anpassat 
efter dennes behov och mängden tid per vecka varierar. Restid inkluderas i brukarens givna 
hjälptid. Brukarna kan själva välja vem de vill få hjälp av, det är fritt att välja kommunal eller 
privat hjälp. Alla äldre får en utförarkatalog med information om tjänster som hemtjänsten 
erbjuder. Kommunen får en beställning på hjälp till en brukare och skapar efter att ha studerat 
dennes behov en individanpassad handlingsplan. 
 
Behovet av hemtjänst ökar, eftersom den äldre befolkningens andel ökar procentuellt. Persson 
och Sköldehammar (2011) menar att det råder stark konkurrens mot privata aktörer, men får 
in få klagomål, majoriteten av brukarna är nöjda. Kommunen måste idag tänka som privata 
företag för att vara konkurrenskraftig. 
 
När befolkningen blir allt äldre, samhället förväntas bli effektivare, hemtjänstens ansvars-
område breddas och konkurrensen från privata aktörer växer så behöver hemtjänsten anpassa 
sig, vilket kräver fler resurser. Frågan är dock hur det fungerar och hur effektiv vår hemtjänst 
är? Vi vill i denna uppsats genomföra en jämförande studie på en brukares syn på effektivitet i 
hemtjänsten, som vi kallar brukarperspektivet och hemtjänstpersonalens egen syn på effekti-
vitet i deras arbete, vilket vi kallar personalperspektivet. Tyngden i uppsatsen kommer att 
ligga på att analysera hemtjänstens verkningskraft. Detta innebär att mäta brukarens upple-
velse av tjänsten i relation till effektiviteten i hemtjänstens resursanvändning.  
  

1.2 Frågeställning 
 
Hur effektiv är hemtjänsten i stadsdelsförvaltningen Hägersten/Liljeholmens två 
arbetsområden, Aspudden och Örnsberg, enligt brukare och personal? 
 

1.3 Syfte 
 
Denna uppsats syftar till att få en förståelse för effektiviteten inom hemtjänsten i området 
Örnsberg/Aspudden i stadsdelsförvaltningen Hägersten/Liljeholmen i Stockholms stad.  
Studien genomfördes med en fallstudie, där vi fick vara med och observera i organisationens 
miljö. Undersökningen bestod av en enkätundersökning och en kvalitativ semistrukturerad 
intervju. 
 

1.4 Perspektiv 
 
Uppsatsen kommer att fokusera på ett brukarperspektiv och personalperspektiv. Detta då vi 
vill analysera både givarens (personalen) och mottagarens (brukaren) syn på effektivitet inom 
hemtjänsten. Genom att få detta dubbla perspektiv ökar studiens tillförlitlighet.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Uppsatsen avgränsas till hemtjänstsektorn i kommunal verksamhet i området Örnsberg/Asp-
udden inom stadsdelsförvaltningen Hägersten/Liljeholmen i Stockholms stad. Då studien har 
sin utgångspunkt i en fallstudie, med en intervju och en mindre enkätstudie kommer generali-
serbarheten att vara låg. Studien genomfördes under perioden september till december 2011. 
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1.5.1 Begrepp 
 
I denna uppsats har vi valt att använda begreppet brukare för att beskriva den person som 
använder sig av hemtjänstens vård, detta kallar vi brukarperspektivet. Detta är det begrepp 
som är mest förekommande i hemtjänsten, och även det begrepp som stadsdelsförvaltningen 
Hägersten/Liljeholmen använder när de talar om personen som använder hemtjänstens 
tjänster. När vi refererar till personalen inom hemtjänsten nämner vi dem som hemtjänst-
personal eller enbart personal, detta kallar vi personalperspektivet. Service och tjänst används 
i denna uppsats som synonymer.  
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2. Litteraturstudie och uppsatsens teoretiska ramverk 
 
Inom detta avsnitt kommer tidigare forskning och teoretiskt ramverk att beskrivas. 
Definitioner av undersökningsvariabler kommer även att förklaras här. De variabler som 
kommer att beskrivas utförligt av olika teorier är effektivitet och kvalitet, då dessa har stor 
relevans för studien. 
 
 

2.1 Effektivitet 
 
Begreppet effektivitet kan definieras på många olika sätt, i denna uppsats kommer vi att bland 
annat utgå från forskaren Per Tengblads definition. I statliga bolag menar han att effektivitets-
begreppet inbegriper måluppfyllelse, hushållning av resurser, serviceoffentlighet och en god 
arbetsmiljö. Han gör även skillnad på inre och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten be-
handlar arbetet inom organisationen och den yttre förklarar hur arbetet förstås utåt (Tengblad, 
1990). Figur 1 nedan, visar hur Tengblad menar att effektivitetsbegreppet kan ses som internt 
och externt. Patrik Larsson diskuterar i sin doktorsavhandling inre effektivitet som produkti-
vitet och yttre effektivitet som verksamhetens resultat (Larsson, 1996).  
 

 
Figur 1. Bild från Tengblad (1990, s. 35 ). Bilden beskriver inre och yttre effektivitet, där 
huset i mitten symboliserar effektiviteten inom organisationen. Personerna på bilden är 
organisationens kunder. Kunderna bedömer subjektivt den yttre effektiviteten.     
 
Vidare kommer andra definitioner av begreppet effektivitet att behandlas i uppsatsen. 
Professor i management, Robert Kreitner (1989) definierar det engelska ordet effectiveness 
som förmågan att uppnå ett specifikt mål. Dock kan detta ofta involvera resursslöseri, där 
kommer efficiency in i bilden, detta är när användandet av resurser och beräknande av 
sidoeffektskostnader tas in i planen för hur ett specifikt mål bör uppnås. Definitionen 
försvåras av semantik mellan orden, men det visar hur det viktigaste är att rätt uppgift sker 
med rätt metod (Kreitner, 1989). 
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Figur 2. Figuren illustrerar Kreitners syn på effektivitet och dess kriterier. Översatt och 
hämtad från Liukkonen 2011, s. 131. 
 
Kreitner (1989) fokuserar ytterligare på effektivitet inom organisationer. Han skriver om 
riskerna som kan drabba en organisation som endast fokuserar på en kortsiktig tidsaspekt. 
Organisationen måste kunna anpassa sig till samhällets förväntningar och ha förmågan att 
uppnå sina objektiva mål inom en nära framtid (cirka ett år), en mellanliggande framtid (cirka 
2-4 år) och en avlägsen framtid (cirka 5 år framåt i tiden). 
 

2.1.1 Offentlig sektor och effektivitet 
 
Konsulten Bengt Karlöf diskuterar effektivitet inom offentlig sektor (2011). Han avgränsar 
sin definition på det offentliga som icke affärsdrivande verksamheter. Här ställs inte kvalitet 
direkt mot kostnaden att producera produkten eller tjänsten. En metod som han rekommen-
derar för att öka effektiviteten inom den offentliga sektorn är benchmarking mot privata 
aktörer inom samma bransch. Vidare diskuterar Karlöf effektiviteten inom tjänsteproduktion 
(2001). Han delar upp tjänstesektorn i fyra olika grupper baserat på graden av kundanpass-
ning. Lägst kundanpassning ser vi inom självbetjäning (exempelvis en bankomat), och i 
ökande grad på konsumentanpassningen kommer därefter Standard paket (exempelvis 
banker), Servicesystem (sjukhus) och med högst kundanpassning Total kundanpassning 
(privatläkare). För att uppnå korrekt effektivitesbenchmarking är det viktigt att organisa-
tionerna som jämförs har samma kundanpassningsgrad och att hänsyn tas till att äldre 
effektivitetsmodeller sällan är anpassade för att mäta effektivitet inom tjänsteproduktion. 
Äldre modeller är inriktade på produktion av gods. 
 
Kreitner (1989) diskuterar även offentlig sektor och dess negativa rykte. Ett av sektorns 
problem är dess negativa rykte och att den i form av att vara byråkratisk får negativa kon-
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notationer och anses mindre effektiv. Dessa konnotationer finns dock inte till samma grad för 
stora privata företag, trots att även dessa ofta är byråkratier. 
 
Enligt Kreitner (1989) är de fyra största hindren för den offentliga sektorn följande: 
 

• Svaga monetära motivations möjligheter: bonus och liknande motivationsmetoder är 
inte tillåtna i många fall. 

• Brist på flexibilitet: för att ge en rättvis och likvärdig behandling av alla ärenden krävs 
ett betydande regelverk. Detta kan tyvärr skapa problem för innovationsskapande. 

• Lagkrav: offentliga organisationer har till skillnad från privata inte rätten eller 
möjligheten att försöka uppnå vinst med alla lagliga medel utan är bundna av deras 
huvudsakliga politiska eller legala uppgift. Offentlig ledning är ofta tvungen att arbeta 
med motsägande och vaga prestationsmått. 

• Brist på konkurrens: Utan konkurrens tvingas offentlig sektor till betydande och 
tidskrävande kostnadskontrollprogram och andra revisioner av deras effektivitet. 

 

2.1.2 Effektivitetsmått inom tjänstesektorn 
 
Hur kan vi mäta effektivitet inom tjänstesektorn? Hur blir en tjänst effektiv? Professor Evert 
Gummesson besvara frågan med, return on relationship (ROR). Men vad är detta? En relation 
definieras av Gummesson (2002) som att (minst) två parter kommunicerar mellan varandra. 
Flera relationer skapar ett nätverk av interaktion mellan relationsparterna. Genom att organi-
sationen vårdar sin relation till kunden och andra intressenter, skapas långsiktiga relationer 
som ökar lönsamheten, då risken för att kunden går förlorade minskar (Gummesson, 2002). 
Gummesson accentuerar att ROR inte bara inkluderar avkastning som kan komma från varje 
individuell relation, utan sätter även avkastning i en nätverkskontext (Gummesson, 2004). 
 

2.2 Kvalitet 
 
Fil. dr. Jane Cederqvist påstår att begreppet effektivitet i sjukvården handlar om att skapa så 
hög kvalitet för patienten till så låga kostnader som möjligt (Cederqvist, 2008). Hon menar 
även att det blivit ett allt större gap mellan vad som är kunskapsmässigt och teknologiskt 
möjligt och vad som är resursmässigt möjligt. Kompetensen och tekniken finns där, men 
resurserna för att använda dessa kompetenser saknas, vilket medför att vården inte hänger 
med i utvecklingen (Cederqvist och Ihse, 2010).  
 
Hur mäts kvalitet? En produkts kvalitet mäts på flera olika sätt. Sebastianelli och Tamimi 
(2002) diskuterar flera olika kvalitetsdefinitioner varav produktsynsättet, användarsynsättet, 
tillverkningssynsättet och det värdebaserade synsättet är några. 
 

• Produktsynsättet är grundat inom nationalekonomin och skillnaden i kvalitet kan 
enkelt mätas och jämföras mellan produkter. Detta synsätt är objektivt. Exemplet de 
använder är att högkvalitetslakan har en högre mängd tråd än lågkvalitetslakan.  

 
• Användarsynsättet (även kallat kundperspektivet) fokuserar på hur pass mycket 

produkten eller en tjänst når upp till användarens förväntningar på produkten eller 
tjänsten. Detta synsätt är väldigt subjektivt och kan variera stort beroende på 
användarens krav och förväntningar. 
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• Tillverkningssynsättet definierar kvalitet som att produkten når upp till en specifik och 

förutbestämd standard. Detta synsätt har till skillnad från användarsynsättet internt 
fokus. Detta synsätt gör det möjligt att precist och objektivt mäta kvalitet. Dock är 
synsättet inte anpassat för tjänster. 

 
• Det värdebaserade synsättet likställer kvalitet med prestation i relation till ett 

acceptabelt pris. Definitionen kommer från traditionella nationalekonomiska modeller, 
och är baserad på idéen att kunder ofta jämför produkters pris i relation till dess 
kvalitet. 

 

2.2.1 Service- och tjänstekvalitet 
 
Gummesson (1991) talar för likheterna mellan service- och produktkvalitet. För att skapa 
servicekvalitet bör man gå bortom ytliga produkt- och serviceegenskaper och fokusera på de 
grundläggande egenskaperna av design och framförande av en produkt/service. Han visar 
även att det inte finns något genomgående samband mellan kostnad och kvalitet, utan att det 
varierar i varje nytt fall.  
 

Figur 3. Figuren illustrerar bristen på korrelation mellan kostnad och kvalitet enligt 
Gummesson (1991, s. 11).  
 
En annan egenskap enligt Gummesson (1991) som påverkar variationen i servicekvalitet av 
samma service är att servicekvalitet bedöms enligt användarsynsättet. Olika kunder kan 
uppfatta samma service med varierande kvalitet baserad på deras förväntningar. Kvalitet-
sgraden av servicen kan även variera beroende på vilken anställd som utför servicen. Karisma 
och kroppsspråk kan påverka kundens uppfattade kvalitet. Detta gör att servicekvalitet bör 
bedrivas både internt och extern för att minska variansen av uppfattad kvalitet. 
 
Gummesson (1991) diskuterar även kärleksfaktorn som en betydande del av servicekvalitet. 
Kärlek bör här tolkas i sin bredaste form då kärleksfaktor inkluderar: en omsorgsfull per-
sonlighet, genuin empati, viljan att hjälpa till och erbjuda service, medlidande och med-

Kostnad 

Kvalitet 
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mänsklighet. I vården, en av de största servicebranscherna, är det av yttersta vikt att anställda 
ser sitt arbete mer som ett kall istället för endast ett jobb för att uppnå hög kvalitet. Det 
emotionella bandet mellan en hemtjänstpersonal och en brukare kan vara lika viktiga som 
hemtjänstpersonalens tekniska kunskap. 
 
En annan metod att analysera en tjänsts kvalitet är att använda sig av Gummessons service-
kvalitetsmodell. Modellen beskrivs i detalj av docent Paula Liukkonen (2011) och är uppdelad 
i tre delar som påverkar kundens upplevelse av en tjänst: 
 

• Den tekniska kvaliteten 

• Den funktionella kvaliteten 

• Tjänsteleverantörens profil och rykte 

Figur 4. Figuren visar Paula Liukkonens (2011, s. 136) beskrivning av Gummessons 
servicekvalitetsmodell. 
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Den tekniska kvaliteten förklarar vad en tjänst består av. Inom hemtjänst består detta av bland 
annat matlagning, bäddning och medicinering. Den funktionella kvaliteten förklarar hur 
tjänsten utförs, exempelvis om den organiseras på rätt sätt och leder till att verksamheten 
flyter på och skapar mervärde för både tjänsteleverantören och brukaren. Exempel på detta är 
när tjänsteleverantören väljer att visa ökad empati trots ett pressat schema. Tjänsteleveran-
törens profil och rykte påverkas av hur väl organisationen uppfattas av kunden. Detta kan 
påverkas både av hur organisationen uppnår de värden som presenteras i sin vision och hur 
branschen visas i media för att nämna några exempel. Kundens upplevda servicekvalitet 
påverkas av alla ovanstående faktorer i modellen (Liukkonen, 2011). 
 

2.2.2 Omvårdnadskvalitet och omsorg 
 
Omsorgsbegreppets definition varierar. Larsson (1996) definierar begreppet omsorg som när 
givaren handlar och tänker i mottagarens intresse. I en omsorgsrelation är mottagaren be-
roende av givarens hjälp. Han skiljer även mellan omsorg och service, där omsorg definieras 
som hjälp att göra något som mottagaren inte kan göra själv och service är något som mo-
ttagaren i teorin är fysiskt kapabel att göra själv. Waerness definierar omsorg som relationen 
mellan åtminstone två personer. Hon menar att omsorg handlar om aktiviteter och känslor, 
hon använder begrepp som ”feeling concern” och ”taking charge”, där hon menar känslan av 
att bry sig och ta ansvar för andra (Waerness, 1994). Gough har en syn på omsorg som ”en 
social relation där de involverades handlingar kännetecknas av närhet, solidaritet och in-
levelse” (1987:31, citerad i Wahlgren 1996:193), även här handlar omsorg om relationer 
mellan människor.  
 

2.3 Val av teorier 
 
Ovan nämnda teorier kommer alla att kopplas till empirin i analysen. De huvudsakliga 
variablerna i analysen kommer att vara effektivitet och kvalitet. Teorierna har valts då de har 
stor relevans för denna studie och tydligt visar hur kvalitet påverkar effektiviteten inom 
omvården.  
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3. Metod 
 
I metodavsnittet avser vi förklara valet bakom vilka metoder som använts och de fördelar 
respektive nackdelar som finns med dessa. Studien kommer att ha en kvalitativ ansats och 
grunda sig på en fallstudie. 
 
 

3.1 Ämnesval 
 
Då människans livslängd ökar och antal äldre i samhället blir allt fler har behovet av en 
effektiv hemtjänst ökat. Därför har vi valt att studera hemtjänstens effektivitet enligt brukare 
och personal, vilket har avgränsats till stadsdelsförvaltningen Hägersten/Liljeholmens, 
avdelning Aspudden/Örnsberg i Stockholms stad. 
 

3.2 Positivism och hermeneutik 
 
Bryman och Bell (2005) beskriver två kunskapsteoretiska ståndpunkter, positivism och 
hermeneutik. Positivismen är ofta förknippad med naturvetenskapliga studier, där sanningen 
om den sociala verkligheten önskas studeras. Uppsatsen kommer ha ett hermeneutiskt 
teoriprövande ansats med positivistiska inslag, vilket grundas på tolkning och förståelse av 
texter och människors handlingar. Fokus ligger på att förstå saker ur den sociala aktörens 
synsätt. Detta synsätt är starkt kopplat till kvalitativ forskning och kallas även ofta för 
tolkningsperspektivet (Bryman och Bell, 2005).  
 

3.3 Kvantitativ och kvalitativ forskningsansats 
 
Kvantitativ och kvalitativ forskning antar två särskilda forskningsstrategier. Den kvantitativa 
forskningen accentuerar kvantifiering vid insamling av data och använder sig ofta av ett 
deduktivt synsätt då den prövar teorier och söker bekräftelse på orsak och verkan samband. 
Strategin förhåller sig till positivismen och den objektiva verkligheten. Till skillnad från den 
kvantitativa forskningen inriktar sig kvalitativ forskning mer på ord än siffror. Den utgår från 
ett induktivt synsätt, på grund av att teorin genereras från insamlad data och forskarens 
tonvikt ligger i att genom en tolkande ståndpunkt förstå samspelet mellan individer i den 
sociala verkligheten (Bryman och Bell, 2005).  
 
Studien och denna uppsats kommer utgå från en kvalitativ ansats då den kommer att vara 
baserad på en fallstudie av en hemtjänstorganisation inom Stockholm stad. 
 

3.4 Val av forskningsmetod 
 
Uppsatsens data kommer grundas på en teoriprövande studie, då den har till syfte att jämföra 
det empiriska resultatet med uppsatsen relevanta teorier. Dessa är olika effektivitetskriterier, 
främst med fokus på sjukvården, olika servicekvalitetmått och definitioner av omsorg. Studien 
kommer därför utgå från ett deduktivt synsätt, men med induktivt inslag, vilket även kallas 
abduktion. Detta arbetssätt används när du börjar med teori och använder din empiri för att 
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vidareutveckla teorin. Vi förväntar oss inte att vidareutveckla någon teori, dock förväntas en 
ökad förståelse genom abduktion i uppsatsen (Rämö, 2010). Uppsatsen kommer företrädesvis 
utgå från en tolkande kvalitativ ansats där undersökningsdesignen kommer vara en fallstudie. 
Vilket innebär en ingående studie av ett enda fall, exempelvis en organisation eller individ. 
Empirin kommer att grundas på en semistrukturerad intervju med en brukare, som bor och 
använder sig av hemtjänsten i stadsdelsförvaltningen Hägersten/Liljeholmen. 
Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren använder sig av en intervjuguide när han 
eller hon ställer frågorna. Intervjuaren har även möjlighet att ändra ordningsföljden på 
frågorna och lägga till eller ta bort om detta anses nödvändigt (Bryman och Bell, 2005).   
 
Vid utformandet av intervjuguiden kommer vi använda oss av professor Evert Gummessons 
servicekvalitetsmodell. Vilken innebär att starta intervjun med frågor som rör vad som görs 
(teknisk kvalitet), för att sedan fortsätta med hur något görs (funktionell kvalitet). Detta i 
kombination med tjänsteleverantörens profil och rykte skapar kundens upplevelse 
(Liukkonen, 2011). Vi kommer även till viss mån att använda oss av en metod som kallas 
laddering när vi genomför intervjun. Laddering är en användbar teknik för kvalitativ 
forskning, som används för att förstå beteende. Den går ut på att ställa följdfrågor till 
respondentens tidigare svar för att få en djupare förståelse för dess åsikter, förhållningssätt 
och värderingar (Veludo-de-Oliveira, Ikeda och Campomar, 2006). 
 
 

 
 
Figur 5. Förklarande bild av laddering, baserad på Veludo-de-Oliveira, Ikeda och 
Campomar, 2006. 
 
Utöver den semistrukturerade intervjun kommer empirin att grunda sig i en enkätunder-
sökning där hemtjänstpersonal för avdelningen i Örnsberg/Aspudden i stadsdelsförvaltningen 
får besvara frågor om deras arbete. Denna enkätundersökning kommer att till största del bestå 
av slutna frågor, men ett fåtal öppna frågor kommer även att förekomma. Frågorna är base-
rade på uppsatsens teori, alla frågorna förutom en har skapats av oss, men är till viss del 
inspirerade av Larsson (1996). En av frågorna har tagits direkt från Larsson, då den var ytterst 
lämplig för vår frågeställning, denna där respondenten väljer mellan tre påståenden som 
stämmer bäst överens med deras arbete (Larsson 1996:188).  
 
Vi kommer i denna studie inte att mäta tid, utan endast att ställa frågor om individers 
tidsuppfattning. Detta är ett aktivt val för att minska risken för kränkningar. 
 
 
 
 

Intervjuare: ”Varför A?” 

Respondent: ”På grund av D” 

Intervjuare: ”Varför D?” 

Respondent: ”På grund av N” 

Intervjuare: ”Varför N?” 

Osv.  
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3.5 Datainsamling 
 

3.5.1 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabiliteten, som innebär tillförlitlighet och möjlighet att replikera studien (Bryman och 
Bell, 2005), i uppsatsen kan tänkas bli hög då det gäller möjligheten att genomföra samma 
studie igen, eftersom studien är avgränsad till just en viss avdelning i stadsdelsförvaltningen 
Hägersten/Liljeholmen. Dock finns alltid risken för intervjuareffekt vid genomförandet av en 
intervju; då båda författarna kommer att vara med respondenten när hon intervjuas, vilket kan 
ha en viss påverkan på hennes svar (Bryman och Bell, 2005). Däremot kommer 
tillförlitligheten vara relativt låg eftersom vi endast kommer göra en intervju och undersöker 
en avdelning. Reliabiliteten har möjlighet att bli större om man även jämför med en annan 
hemtjänstverksamhet, dock kommer detta inte att vara möjligt i denna studie. 
 
Validiteten, som visar att studien mäter det den faktiskt ska mäta (Bryman och Bell, 2005), 
kommer i denna uppsats att vara hög i den individuella fallstudien, där den fokuserar på den 
nuvarande effektivitetssituationen inom området Aspudden/Örnsberg. På grund av den låga 
generaliserbarheten kommer studien dock få en låg validitet om den ska tillämpas i en större 
omfattning. 
 

3.5.2 Urvalsmetod 
 
Vi kommer att använda oss av en icke-slumpmässig urvalsmetod (Bryman och Bell, 2005). 
Den mänskliga faktorn är betydande i studien då djupintervjun endast kommer att göras med 
en äldre som använder sig av hemtjänsten. Detta kan medföra att det inte går att generalisera 
respondentens svar och att intervjun om den genomförs igen troligen kommer att ge ett annat 
resultat. Vi vill även här påpeka att den äldre som kommer att intervjuas har handplockats av 
hemtjänsten i Hägersten/Liljeholmens enhetschef och biträdande enhetschef, då hon är villig 
att ta del av intervjuer och är vid god fysisk och mental hälsa för att kunna intervjuas.  
 
Valet av kommun baserades på ett bekvämlighetsurval, eftersom förvaltningen var 
lättillgänglig för författarna. Vi diskuterade sinsemellan lämpliga kommuner i Stockholms län 
som var villiga att delta i studien och kom fram till att Hägersten/Liljeholmen passade våra 
kriterier bäst1.  
 
Valet av anställda inom hemtjänsten som kommer att vara enkätens respondenter är baserat på 
att de arbetar inom den hemtjänstregion där den äldre damen bor. Genom att mäta effektivitet 
ur de anställdas och ur en brukares perspektiv försöker vi uppnå en mer balanserad bild av 
effektiviteten inom hemtjänsten hos avdelningen Aspudden/Örnsberg i 
Hägersten/Liljeholmen. 
 
 
 

                                                
1 Våra kriterier för kommunerna var att de skulle vara i Stockholms län, helst centralt, erbjuda hemtjänst för 

äldre, tillåta oss intervjua eller dela ut enkäter till sina anställda inom hemtjänst; och om möjligt hjälpa oss att 
finna äldre som var villiga att djupintervjuas för studien.  
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3.5.3 Bortfall 
 
Undersökningspopulationen bestod av arbetsgrupperna Aspudden och Örnsberg på 
hemtjänsten i Hägersten/Liljeholmen, som totalt omfattar fjorton personer. Respondenterna 
fick ta del av undersökningen via en webbenkät som skickades ut till deras arbetsmejl via 
biträdande enhetschefen på hemtjänsten i Hägersten/Liljeholmen.  
  
 

3.6 Källkritik 
 
Att utföra en kvantitativ undersökning där hemtjänstpersonalens effektivitet mäts i 
exempelvis tid kan anses kränkande och stressigt för personalen, varpå vi valt att inte 
genomföra studien på detta sätt.  
 
Våra källor kan kritiseras av många orsaker. Först kommer studien bestå av att vi analyserar 
brukarperspektivet av en djupgående intervju med en individ. Detta val gör att studiens 
resultat inte kan eller bör generaliseras. Resultaten kommer att bli ytterst subjektiva då de 
kommer att bestå av endast en äldre persons åsikt. Resultaten från intervjun kan även komma 
att påverkas av intervjuareffekt (Bryman och Bell, 2005).  
 
Även enkätens resultat kan komma att kritiseras. Som tidigare nämnt så har vi använt oss av 
ett bekvämlighetsurval där den totala populationen består av fjorton personer. Ett enkät- 
resultat baserat på ett så pass litet icke-slumpmässigt urval bör inte användas för att genera- 
lisera om hur effektiviteten är inom hela Stockholm eller hela landet. Eventuellt bortfall kan 
även påverka resultatets kvalitet.  
 
Dock kan studien ge en viss kunskap om brukarens och personalens uppfattning om 
effektiviteten inom avdelningen Örnsberg/Aspudden i Hägersten/Liljeholmens stadsdels-
förvaltning och uppfyller därigenom sitt syfte. Den kunskapen kan visa sig användbar för 
Hägersten/Liljeholmen i deras verksamhet.  
 

3.7 Forskningsetik 
 
Etiska faktorer har haft stor vikt i skapandet av hela studiens upplägg. Vi har aktivt valt bort 
alla frågor som skulle kunna vara kränkande eller mer känsliga än andra frågor. Detta kommer 
bland annat göra att frågor om reell kostnad inte är del av studien. Vid enkäten kommer 
största möjliga mån av anonymitet användas, då alla respondenter kommer att vara anonyma 
under hela undersökningsprocessen. Brukaren har själv valt att inte vara med anonymt och 
därför kommer inte att vara anonym i studien. Platsen för intervjun är vald efter brukarens 
egna behov och önskemål och kommer därför att vara i brukarens hem.  
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4. Brukaren och personalens upplevelse av Hägersten/ 
Liljeholmens hemtjänst 

 
I detta avsnitt avser vi redovisa vår insamlade data från den genomförda studien. Först 
presenteras intervjun med brukaren och därefter resultatet från enkätundersökningen med 
personalen. 
 
 

4.1 Intervju med brukare 
 

4.1.1 Bakgrund 
 
Den intervjuade brukaren är född 1926 och var vid intervjutillfället 85 år gammal. Hon är 
uppväxt på Gotland med ett fysiskt aktivt liv och en stor familj, bestående av sju barn, varav 
hon är den enda kvarlevande idag. Hon var gift i 58 år, och de fick en son tillsammans, men 
både make och son har gått bort. De enda hon har kvar är syskonbarn, som hon inte träffar 
regelbundet, hon har endast kontakt med en av dem. Flera äldre bor i samma bostadslänga och 
flera barnfamiljer i området. Hon har en nära relation till sina grannar och lever ett 
synnerligen socialt liv. 
 
Hon har en bakgrund som rikstelefonist, vilket hon jobbade med i 38 år både på Gotland och i 
Stockholm. Hon flyttade till Stockholm 1947, efter tre års telefonisterfarenhet från Visby. 
Hon trivdes mycket bra med sitt yrke och mottog flera förmåner så som fri sjukvård och 
telefoni. Arbetssituationen för ungdomar var svår under 1940-talet och hon var lycklig över 
att redan då ha haft ett så fint arbete. Hon anser sig även haft tur då hon hunnit arbeta i trettio 
år och fått ta del av ATP (Allmän Tilläggs Pension). 
 
2006 gjorde hon en knäoperation, där hon bytte ut sitt knä mot en protes, detta ger henne 
regelbundna smärtor i benet och medför att hon inte kan gå ordentligt. Julen 2010 bröt hon sin 
högra arm som har läkt bra, men hon har haft svårt att få tillbaka styrkan i den, vilket har 
medfört att hon fått ett ökat behov av hjälp i hemmet.  
 
Hon har bott tillsammans med sin man i Örnsberg sedan 1967, men flyttade två portar bort till 
den lägenheten hon bor i idag när maken fick en stroke och hamnade i rullstol och behövde bo 
på bottenplan. Maken tillbringade sina sista år i livet på ett äldreboende i Vårberg. 
 
Idag tar hon hjälp av en rullator för att ta sig runt, då hon har svårt att gå, på grund av den 
tidigare nämnda knäoperationen.  
 

4.1.2 Hjälp från hemtjänsten 
 
Brukaren får idag hjälp från hemtjänsten varje morgon med diskning, sopor, bäddning och 
fotvård, eftersom dessa är saker hon inte längre är kapabel till att göra själv. Dessa besök tar 
vanligtvis cirka femton minuter. Utöver morgonbesöket får hon även hjälp att handla mat, 
tvätta håret och gå promenader två gånger i veckan.  
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Hemtjänsten satte in handtag runt om i lägenheten när hennes make var sjuk och fortfarande 
bodde kvar, vilka sitter kvar än idag. Dessa används fortfarande av henne, då de hjälper henne 
med sin balans och som stöd.  
 
Hon har även tillgång till griptänger som hjälper henne när handen inte är tillräckligt stark 
efter olyckan, julen 2010. 
 
Landstinget har satt in en ramp utanför byggnaden och en rullstolshiss vid entrétrappan som 
leder upp till första plan för att hennes make skulle kunna ta sig in med rullstolen. Rampen 
används idag regelbundet av brukaren.  
 
Hemtjänsten har även gett henne ett trygghetslarm, som består av ett armband som hon bär 
dygnet runt. Det fungerar så att när hon behöver hjälp går en signal omedelbart till en 
sjuksköterska när hon trycker på larmet, därefter bedömer de om hon behöver hjälp eller inte 
och hur akut situationen är. Larmet testas en gång per månad.  
 

4.1.3 Syn på effektivitet och tid 
 
Hon tycker att hemtjänsten hinner med det de ska göra och känner att hon inte kan klaga. Om 
personalen är sen brukar de ringa och meddela det, vilket hon tycker är bra, för hon har 
förståelse för att förseningar sker. Dock har hon varit med om att personalen varit över två 
timmar sen, då har hon fått ringa till hemtjänsten, men hon menar att i regel meddelar 
personalen henne om de är sena. Hon påstår sig vara nöjd med den tid hon får, dock önskar 
hon att det fanns mer tid för personal att sätta sig och prata med henne.  
 

4.1.4 Syn på kvalitet 
 
Hon upplever hjälpen från hemtjänsten som bra och anser sig ha god kontakt med personalen. 
Hon känner en viss trygghet med hemtjänsten och anser sig ha tur att hon har dem, då hon 
utöver sina fysiska problem även känner sig lite virrig och lätt får yrsel.  
 
Hon säger sig vara av det ”gamla gardet” och menar då att bäddning, städning och strykning 
är viktigt när det gäller kvalitet. Detta kan skilja sig mellan olika personer inom personalen, 
vissa är noggrannare än andra menar hon och skulle därför önska att det sköttes bättre i en del 
fall. Dock vill hon inte klaga på det, för hon förstår att alla är uppväxta på olika sätt.  
 

4.1.5 Syn på kostnad 
 
Brukaren är medveten om att de ekonomiska resurserna inom äldreomsorgen varierar mellan 
kommuner. Hon menar att man måste ta för sig och våga kräva saker för att få den hjälp man 
har rätt till. 
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4.2 Enkätundersökning 
 

4.2.1 Population 
 
Undersökningspopulationen bestod av arbetsgrupperna Aspudden och Örnsberg på 
hemtjänsten i Hägersten/Liljeholmen, som totalt omfattar 14 personer. Respondenterna fick ta 
del av undersökningen via en webbenkät som skickades ut till deras arbetsmejl via biträdande 
enhetschefen på hemtjänsten i Hägersten/Liljeholmen.  
  
Det externa bortfallet var fyra personer utav fjorton som motsvarande cirka trettio procent. 
Det fanns även ett internt bortfall på ett antal frågor. Tjugo procent av respondenterna angav 
inte sitt födelseår; tio procent svarade inte på frågorna om de hinner med sina besök, om 
relationen till brukaren och i fall tillräckliga ekonomiska resurser investeras i hemtjänsten. Av 
respondenterna var nittio procent kvinnor och tio procent män, födda mellan år 1952 till 1972. 
Samtliga respondenter har avslutat gymnasiet, tjugo procent har en eftergymnasial utbildning 
som exkluderar universitet eller högskola och tjugo procent har antingen en universitets- eller 
högskoleutbildning. Nittio procent har arbetat inom hemtjänsten i elva år eller fler och tio 
procent har arbetat i ett till två år inom hemtjänsten.  
 

4.2.2 Personalens arbete 
 
Vi frågade respondenterna vad deras huvudsakliga arbetsuppgifter var på jobbet i form av en 
öppen fråga. Svaren var i stort ganska lika, arbetsuppgifterna som respondenterna angav 
bestod av allmän omvårdnad av brukaren, så som personlig hygien, påklädning, hjälp med 
måltider, medicinering och städning. Men en av de vanligaste sysslorna som respondenterna 
uppgav var hjälp med handling av mat, sjuttio procent angav att det är en av de huvudsakliga 
arbetsuppgifterna. Tjugo procent av de tillfrågade ansåg att lyssna till brukarens önskemål var 
en del av de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Även tillsyn och social samvaro framkom som 
huvudsaklig arbetsuppgift hos vissa respondenter. 
  
En fråga som ställdes var att ange vilket utav tre påståenden som stämde bäst in på deras 
arbete. Påståendena var 1) ”Det här jobbet är som många andra jobb, jag gör det för lönen”, 2) 
”Det här jobbet är intressant, förutom lönen ger det mig mening och gemenskap med de 
äldre” och 3) ”Jobbet i sig är inte så intressant, förutom lönen är det gemenskapen med 
kollegorna som betyder något”. Alla respondenter förutom en valde alternativ två. En av 
respondenterna valde dock det tredje påståendet. 
 
Vi frågade hur många brukarbesök respondenterna gjorde i genomsnitt per arbetsdag. Vi fick 
svaret att åttio procent av respondenterna hade tio till tolv brukarbesök per arbetsdag, tio 
procent hade tretton eller fler brukarbesök per arbetsdag och ytterligare tio procent hade 
mellan sju till nio brukarbesök per arbetsdag. 
 
Vi ställde även en fråga om hur respondenterna upplevde kommunikationen med sin chef/sina 
chefer. Detta fick de uppskatta på en sjugradig likertsskala, där ett motsvarade ”mycket dålig” 
och sju, ”mycket god”. Sextio procent av respondenterna svarade med en femma eller högre, 
tio procent svarade med en fyra, ytterligare tio procent svarade med en trea och tjugo procent 
svarade med en tvåa.  Sedan ställde vi frågan om respondenterna ansåg att det fanns tid för 
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kommunikation, där svarade nittio procent ja, att det finns tid och tio procent nej, att det inte 
finns tid för kommunikation.  
 
Vi ställde ytterligare en fråga angående om respondenterna hann med sina besök, med 
svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”vet ej”. Här vi fick vi ett bortfall på en respondent. Åtta 
respondenter, alltså nästan nittio procent svarade ja, att de hinner med sina besök, dock 
svarade en respondent vet ej. Det var samma respondent som ansåg att det inte fanns tid för 
kommunikation med sin chef/sina chefer.  
 
Därefter frågade vi respondenterna om deras schema tar hänsyn till nödvändig tid för 
förflyttning mellan olika brukare, här var svarsalternativen ”ja”, ”nej” och ”vet ej”. Sextio 
procent svarade ja, att schemat tar hänsyn till nödvändig tid för förflyttning och fyrtio procent 
svarade nej, att schemat inte tar hänsyn till detta. Här svarade även den respondenten, som 
inte ansåg att det fanns tid för kommunikation och som svarade ”vet ej” angående om denne 
hann med sina besök, att schemat inte tar hänsyn till tid för förflyttning.  
 
Vi bad respondenterna uppskatta till vilken grad de hade möjlighet att påverka sitt arbete. Här 
använde vi en sjugradig likertsskala, där ett var ”inte alls” och sju motsvarade ”mycket stor 
möjlighet att påverka”. Sjuttio procent svarade med en femma eller högre, tjugo procent 
svarade med en fyra och tio procent svarade med en tvåa. Som följdfråga ställde vi, med en 
sjugradig likertsskala, frågan till vilken grad respondenterna trivdes med sitt arbete, där ett 
representerade ”trivs inte alls” och sju ”trivs utomordentligt bra”. Här svarade samtliga 
respondenter med en femma eller högre; tjugo procent svarade fem, sextio procent svarade 
sex och tjugo procent svarade sju.  
 
Vi frågade även respondenterna, med en sjugradig likertsskala, om de ansåg sig kunna utföra 
sitt jobb utan att känna stress inför nästa besök. Där ett var ”känner alltid stress” och sju 
”känner aldrig någon stress”. Tjugo procent svarade med en fyra, fyrtio procent svarade med 
en femma, tjugo procent svarade med en sexa och tjugo procent svarade med en sjua.   
 

4.2.3 Handlingsplaner 
 
Samtliga respondenter angav att varje brukare har en handlingsplan som uppdateras med 
jämna mellanrum. Personalen arbetar även med kontaktpersoner som har direkt kontakt med 
varje brukare. Handlingsplanen är baserad på det bistånd som varje brukare har tilldelats. 
Planen är även ett detaljerat schema med samtliga arbetsuppgifter. Dessa uppgifter är de som 
respondenterna själva angivit som handlingsplaner för hemtjänsten.  Enligt samtliga 
respondenter uppfylls även deras handlingsplaner.    
 
Vi ställde respondenterna frågan hur förberedelser inför ett brukarbesök fungerar med en 
sjugradig likertsskala. Där ett motsvarade ”det fungerar inte alls” och sju motsvarade ”det 
fungerar väldigt bra”. Samtliga respondenter svarade med en femma eller högre; tio procent 
svarade fem, fyrtio procent svarade sex och femtio procent svarade sju. Därefter frågade vi, 
med en sjugradig likertsskala, hur mycket tid de lägger på förberedelser inför ett brukarbesök. 
Där ett motsvarade ”ingen tid alls” och sju ”lika lång tid som ett besök”. tio procent svarade 
med en etta, alltså ingen tid alls, sextio procent svarade med en tvåa, tio procent svarade med 
en trea, tio procent svarade med en femma och ytterligare tio procent svarade med en sexa.  
 
Sedan ställde vi två frågor angående rapporteringen efter ett brukarbesök. I den första frågan 
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bad vi respondenterna uppskatta hur väl rapporteringen fungerade efter ett brukarbesök, med 
en sjugradig likertsskala, där ett motsvarade ”fungerar inte alls” och sju representerade ”det 
fungerar väldigt bra”. tio procent svarade med en fyra, tio procent svarade med en femma, 
femtio procent svarade med en sexa och trettio procent svarade med en sjua. Därefter frågade 
vi, med en sjugradig likertsskala, om det fanns tillräckligt med tid för rapportering efter ett 
brukarbesök. Där ett representerade att det aldrig fanns tillräckligt med tid och sju att det 
alltid fanns tillräckligt med tid. Här var det större variation bland svaren, där tio procent 
svarade ett, att det aldrig fanns tillräckligt med tid, tio procent svarade med en tvåa, tio 
procent svarade med en fyra, tio procent svarade med en femma, fyrtio procent svarade med 
en sexa och tjugo procent svarade med en sjua.  
 

4.2.4 Personalens önskemål på sin framtida hemtjänst 
 
Vi ställde en öppen fråga om hur respondenterna önskade bli behandlade om de själva var 
gamla och i beroende av hjälp. Här fick vi ett bortfall på två respondenter. Faktorer som var 
mest förekommande som önskemål bland respondenterna var att ha endast ett fåtal olika 
personer från hemtjänsten, respekt från personalen, en god relation och personal som lyssnar 
på deras åsikt. Det fanns även önskemål att ha den hjälp som respondenten själva ger idag, 
detta önskades bland två av de tillfrågade. 
  
Vi ställde därefter en följdfråga om respondenterna ansåg att deras brukare hade det så som de 
själva önskade bli behandlade om de var gamla och i behov hjälp. Här svarade även de 
respondenter som var bortfall vid frågan innan. Femtio procent svarade ja, att deras brukare 
har det så; tjugo procent svarade nej, att deras brukare inte har det så och trettio procent 
svarade att de inte vet om deras brukare har det så. 
  
Sedan ställde vi frågan om de ansåg att tillräckliga ekonomiska resurser investeras i 
hemtjänsten. Här fick vi ett bortfall på en respondent. Frågan var utformad så att respondenten 
skulle uppskatta på en sjugradig likertsskala till vilken grad de ansåg att tillräckliga 
ekonomiska resurser investeras i hemtjänsten där ett var långt ifrån tillräckligt och sju var den 
perfekta mängden. Ingen av respondenterna svarade fem eller högre, en eller cirka elva pro- 
cent svarade med en fyra, två respondenter svarade med en trea, fyra respondenter svarade 
med en tvåa och två respondenter svarade med en etta.  
 

4.2.5 Relation till brukare 
 
Vi bad respondenterna uppskatta på en sjugradig likertsskala vad relationen till brukaren har 
för betydelse för dem. Där ett var ingen betydelse alls och sju var mycket stor betydelse. Även 
här fick vi ett bortfall av en respondent. Åtta av de nio respondenter som svarade, alltså nästan 
nittio procent, svarade med en femma eller högre. Dock var den en respondent som svarade 
med en etta.  Fem av nio svarade med en sjua, att relationen har en mycket stor betydelse.  
 
Vi ställde därefter frågan om de har besvärliga brukare som de inte tycker om att gå till. Här 
fanns det tre svarsalternativ, “ja, “nej” och “vill ej svara”. Trettio procent svarade att de inte 
ville svara, ytterligare trettio procent svarade, ja att de har det, medan resterande fyrtio 
procent svarade nej, att de inte har besvärliga brukare. 
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4.3 Sammanfattning  
 
Empirin visar att både brukare och hemtjänstpersonal i huvudsak är nöjda med hemtjänstens 
arbete. Samtliga respondenter hos personalen svarade med en femma eller högre på den 
sjugradiga likertsskalan att de trivs med sitt arbete. Brukaren anser att hemtjänstpersonalen 
hinner med det de ska göra och personalen själva anser sig hinna med sina besök (åtta av nio 
respondenter).  
 
Brukaren anser sig vara nöjd med den tiden hon får, dock önskar hon att det fanns mer tid för 
personal att sätta sig och prata med henne. Detta tycker även personalen är viktigt, åtta av nio 
respondenter (exklusive ett bortfall på en respondent), svarade med en femma eller högre på 
den sjugradiga likertsskalan, att relationen till brukaren är viktigt, varav majoriteten ansåg 
relationen vara av mycket stor betydelse. Samtidigt tycker sig trettio procent av personalen att 
de har besvärliga brukare som de inte tycker om att gå till och ytterligare trettio procent valde 
alternativet ”vill ej svara”.  
 
Samtliga respondenter från personalen svarade med en fyra eller lägre, på den sjugradiga 
likertsskalan, angående frågan om tillräckliga ekonomiska resurser investeras i hemtjänsten. 
Således anser de att det inte investeras tillräckligt med ekonomiska resurser inom 
hemtjänsten. Samtidigt har brukaren inte någon direkt åsikt angående tillräckliga ekonomiska 
resurser inom hemtjänsten, hon menar att de äldre som aktivt ser till att kräva sin hjälp får den 
hjälp de behöver och ber om. Dock är hon medveten om att var du bor påverkar vilken hjälp 
du får och därför anser hon att det i allmänhet kanske inte investeras tillräckligt med 
ekonomiska resurser i hemtjänsten.  
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5. Analys av undersökningen om Hägersten/ Liljeholmens 
hemtjänst 

 
I detta avsnitt kommer den insamlade empirin från undersökningen och uppsatsens teori att 
analyseras. I analysen kommer även egna åsikter och reflektioner att behandlas.  
 
 
 
Vi har valt att redovisa vårt material kopplat till undersökningsvariablerna effektivitet och 
kvalitet. Vi är medvetna om att måtten effektivitet, kvalitet och produktivitet är operativa 
företagsekonomiska rationalitetsmått och bör mätas tillsammans. Dock har vi i denna studie 
inte haft tillgång till produktivitet och har därför bortsett från detta mått.  
 

5.1 Bortfallsanalys 
 
Antal ifyllda enkäter 10 

Antal tillfrågade 14 

Svarsfrekvens 71,4 procent 

 
En svarsfrekvens på över sjuttio procent i enkätundersökningen bör anses som bra och ökar 
studiens reliabilitet. Det var fyra respondenter som inte deltog i undersökningen, varför dessa 
respondenter inte deltog är svårt att säga, orsakerna kan variera. Exempelvis kan de röra sig 
om timavlönade som på grund av detta inte har fått informationen, anställda som har varit på 
semester under undersökningsperioden, anställda som på grund av sjukdom inte varit i tjänst 
eller att respondenterna av någon annan orsak inte velat eller haft möjligheten att delta i 
undersökningen.  
 
I intervjun med en brukare av hemtjänsten var chansen för bortfall liten, eftersom vi hade 
bokat ett möte med brukaren. Brukaren hade själv valt att delta i studien och när hon skulle 
intervjuas. Intervjun utfördes även i hennes hem, vilket gav författarna möjligheten att 
observera den hjälp hon får av hemtjänsten och de hjälpredskap hon har tillgång till, utöver 
den information som muntligen gavs av brukaren. Att vi var i hennes hem kan dock även ha 
påverkat svaren vi fick från brukaren på grund av risken för intervjuareffekt. 
 

5.2 Inre och yttre effektivitet 
 
I studien har vi utgått från Tengblads (1990) och Larssons (1996) syn på inre och yttre 
effektivitet. Vi jämför det med brukar- och personalperspektivet som ligger till grund för 
studien, detta eftersom inre effektivitet förklarar effektiviteten inom organisationen och yttre 
hur organisationens effektivitet uppfattas utåt. Detta har i studien mätts genom den 
information vi fått från enkätundersökningen med personalen och den djupgående intervjun 
med brukaren.   
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5.3 Effektivitetsmått och kriterier 
 
I detta avsnitt ämnar vi analysera empirin från intervjun och enkäten utifrån definitioner och 
mått på effektivitet. 

5.3.1 Kostnad 
 
Ett av Kreitners (1989) effektivitetskriterier är kostnad, vilken menar till att med ”minsta 
möjliga resursåtgång” uppnå organisationens mål (Liukkonen 2011, Figur 2). Eftersom både 
brukar och hemtjänstpersonal i stort är tillfredsställda med hjälpen de får och ger, kan 
organisationen ifrågasätta om de gör detta på minsta resurskrävande sätt. Samtidigt menar 
samtliga av personalen att det inte investeras tillräckligt med ekonomiska resurser i 
hemtjänsten. Dock kan man undra varför både personal och brukare anser sig vare så nöjda 
om det saknas ekonomiska resurser i deras arbete eller stöd, till vad skulle dessa extra 
resurser främst behövas?  
 
Gummesson (2002 och 2004) nämner begreppet, ROR, vilket handlar om att vårda befintliga 
kundrelationer, då detta skapar lägre kostnader än att starta nya relationer. Detta kan vara en 
av orsakerna till att kostnaderna kan vara låga i relation till den stora nöjdheten, både hos 
kunden och hos de anställda. Brukaren i studien är ett bra exempel på en kund som organisa-
tionen har lyckats skapa en långsiktigt framgångsrik relation med, som kan leda till lägre 
kostnader för hemtjänsten i Hägersten/Liljeholmen. Detta tack vare att de inte behöver 
investera i flera introduktionskostnader, som att exempelvis kolla upp vilken hjälp brukaren 
behöver. Vid långa relationer behöver hemtjänsten endast uppdatera brukarens nuvarande 
handlingsplan. Dock vet vi inte hur detta direkt påverkar hemtjänsten i Hägersten/Lilje-
holmens kostnader.  
 

5.3.2 Tid och tidshorisonter 
 
Kreitner (1989) mäter effektivitet med tre olika tidshorisonter, nära framtid, mellanliggande 
framtid och avlägsen framtid. För brukaren är den korta tidshorisonten den viktigaste. Hon 
uttrycker vikten av att få sin givna hjälp under korrekt tid, med så få förseningar som möjligt. 
Hon påpekar hur viktigt det är för henne att hon så tidigt som möjligt informeras av eventuella 
förseningar. Dock önskar hon att det fanns mer tid över för personalen att socialisera och 
konversera med henne. Brukaren uttryckte tydligt under intervjun att hon tycker sig få 
tillräckligt med tid från personalen för att få den hjälp hon behöver. Brukaren nämner att hon 
anser det vara onödigt för henne att omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt, vilket hon har 
erbjudits ett flertal gånger, eftersom hon inte har några nära anhöriga och själv känner sig för 
gammal för att investera långsiktigt. Detta stärker att hon fokuserar på den nära framtiden av 
Kreitners tre tidshorisonter.  
 
För personalen är det både den korta tidshorisonten och till en viss mån även den mellan-
liggande som är viktigast. Den mellanliggande består av regelbundna uppdateringar av 
handlingsplanen och den korta av den dagliga operativa verksamheten bestående av brukar-
besöken. Empirin visar att majoriteten av respondenterna gör tio till tolv brukarbesök under 
en genomsnittlig arbetsdag och känner att de hinner med samtliga besök utan problem, vilket 
kan baseras på deras låga uppfattade stressnivåer. Vi får ingen uppfattning av att personalen 
fokuserar på avlägsen framtid i Kreitners tidshorisont. Ett problem som kan uppstå om man 
inte fokuserar på den avlägsna framtiden, vilken involverar överlevnad av osäker omgivning, 
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är att just inte klara av förändringar i omgivningen. Om exempelvis fler privata aktörer ger sig 
in på marknaden och tar över hjälpen till brukarna finns risken att organisationen förlorar sin 
andel brukare. Har de inga brukare, eller ytterst få, finns risk att personalen förlorar sitt jobb. 
Orsaken till varför vi inte fått information kring denna tidshorisont, kan delvis vara att 
frågorna i enkäten inte fokuserade på detta, men även att vi inte genomförde någon djupare 
intervju med enhetscheferna på hemtjänsten i Hägersten/Liljeholmen. Då långsiktiga beslut 
oftast görs på en högre strategisk nivå kan detta vara orsaken till varför vår empiri visar brist 
på sådant fokus, eftersom den endast fokuserat på den grundläggande operativa verksamheten. 
 
Hemtjänstpersonalen fick svara på frågor angående tid för förberedelse och rapportering före 
och efter ett brukarbesök. Majoriteten ansåg sig inte lägga ner speciellt mycket tid på 
förberedelser och tyckte sig även ha fullt tillräckligt, eller näst intill fullt tillräckligt med tid 
för efterrapportering. Detta kan bero på en tillfredsställelse hos de anställda. Vilket leder oss 
till Kreitners tredje effektivitetskriterium, nöjdhet.   
 

5.3.3 Nöjdhet 
 
Det tredje effektivitetskriteriet som Kreitner (1989) talar om är just nöjdhet, vilken involverar 
tillfredsställelse för samtliga intressenter. I studien kan vi se att både hemtjänstpersonal och 
brukaren är i stort nöjda med sitt arbete och sitt stöd, och man kan tolka det som att 
hemtjänstorganisationen har lyckats med sitt arbete att tillfredsställa sina intressenter.  
 
Karlöf (2001) talar om fyra olika steg av kundanpassning, det fjärde steget, total kund- 
anpassning, kan bäst passa in på hemtjänstverksamheten. Detta då hemtjänsten ger sina 
brukare en stor variation i den hjälp som erbjuds och individanpassar varje del av processen 
vid skapandet av tjänsten. För att nå denna kundanpassningsgrad behöver organisationen klara 
av en hög flexibilitet. Ett exempel på detta såg vi när brukaren på grund av problem med sina 
ögon, fick en läkartid en lördag och hemtjänsten snabbt hittade en anställd som kunde följa 
med till sjukhuset. Detta tyder på att hemtjänsten övervinner två av Kreitners fyra hinder för 
den offentliga sektorn, brist på flexibilitet och konkurrens.  
 

5.4 Servicekvalitet 
 
I detta avsnitt ämnar vi analysera empirin från intervjun och enkäten utifrån definitioner och 
mått på kvalitet. 
 
Som vi nämnde tidigare definierar Cederqvist (2010) effektivitet inom vården som att skapa 
så hög kvalitet för brukaren till en så låg kostnad som möjligt. Denna syn på relationen mellan 
kvalitet och kostnad backas upp av Kreitner (1989) då han menar att en organisation måste 
uppfylla målen med minsta möjliga resursåtgång. Dock kritiseras den av Gummesson (1991), 
som menar att det inte finns någon konstant korrelation mellan kvalitet och kostnad inom 
tjänstesektorn.  

5.4.1 Teknisk kvalitet 
 
Den tekniska kvaliteten förklarar vad en tjänst består av, det vill säga vad som görs, 
exempelvis vilket arbete hemtjänstpersonalen utför, respektive vilken hjälp brukaren får. 
Som tidigare nämnt i uppsatsen får en brukare den hjälp som en biståndshandläggare tilldelar 
denne. Detta beskriver vad hemtjänstpersonalen ska utföra för jobb hos brukaren och är 
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grunden för deras handlingsplaner. Den tekniska kvaliteten är grunden i tjänsten och ytterst 
betydande för brukarens uppfattning om tjänstens kvalitet. Om den tekniska kvaliteten saknas 
så faller hela tjänstens kvalitet. Om brukaren till exempel inte får den hjälp hon behöver med 
städning, bäddning och andra nödvändiga sysslor, så har det ingen betydelse om hur hög den 
funktionella kvaliteten kan vara eller hur positivt företagets rykte är.   
 
I empirin blev det tydligt att alla brukare har en individuell handlingsplan och att den utgör 
grunden för vilken hjälp brukaren kommer att få från personalen. Den tekniska kvaliteten kan 
mätas mot handlingsplanen, det vill säga, om hela handlingsplanen är uppfylld så bör den 
tekniska kvaliteten vara hög. Under intervjun med brukaren (se bilaga två) kom det fram att 
hon utöver hjälpen från hemtjänsten även hade tillgång till privat städhjälp regelbundet. Här 
hade det vid upprepade tillfällen uppstått en konflikt mellan brukaren och städerskan då deras 
uppfattning om vad som ingick i städtjänsten inte stämde överens. Denna kommunikations-
brist från det privata städföretaget sänkte kundens, brukarens, uppfattning om den tekniska 
kvaliteten. 
 

5.4.2 Funktionell kvalitet 
 
Den funktionella kvaliteten förklarar hur en tjänst görs, alltså hur hemtjänstpersonalen utför 
sitt arbete respektive hur brukaren upplever hjälpen denne får. Vi refererade tidigare till 
Gummesson (1991) och Sebastianelli och Tamimi (2002) som diskuterade hur användarsyn-
sättet påverkar kunden, och i detta fall brukarens, uppfattning om kvaliteten på servicen. 
Gummesson menar att kunder uppfattar samma service som olika bra utifrån deras förvän-
tningar på tjänsten. Han menar även att personalens karisma och personlighet påverkar den 
uppfattade kvalitetsgraden.  
 
Eftersom vi i denna studie endast har utgått från en brukares perspektiv, är studiens resultat 
utifrån användarsynsättet tämligen subjektivt. Brukarens uppfattning på exempelvis vad som 
är ett rent hem och hur pass dekorerat ett hem bör vara, i fall lakan bör strykas eller inte 
varierar stort från dagens rådande förväntningar och kan uppfattas som något konservativt. 
Hennes uppfattade kvalitet kan även ha påverkats av de individuella egenskaperna hos 
personalen. Så som deras förmåga att tala svenska tillräckligt bra för en god förståelse, hur de 
kommunicerar med brukaren, om de tar sig tid att enbart prata och umgås med brukaren 
utöver ordinarie arbetsuppgifter och även deras förmåga att informera brukaren i god tid vid 
eventuell försening.  
 
Förmågan att ta sig tiden att prata med brukaren och visa en stor förståelse för dennes 
situation är tecken på empati, medmänsklighet och medlidande vilket direkt kan kopplas till 
Gummessons (1991) kärleksfaktor. Som vi redan har nämnt innan kan det emotionella bandet 
mellan brukaren och dess personal vara av lika betydande vikt som personalens tekniska vård- 
och omsorgskunskap. Larsson (1996) definierar begreppet omsorg som att hjälpa mottagaren, 
i det här fallet brukaren, att göra något denne inte kan göra själv. Detta påpekade brukaren i 
intervjun då hon vid upprepade tillfällen förklarade hur hon nu behöver hemtjänstens hjälp till 
många hushållssysslor som hon tidigare kunde göra själv, så som att diska och bäddning. 
Waerness (1994) och Wahlgren (1996) accentuerar betydelsen av den sociala relationen 
mellan den som ger omsorgen och den som mottar den, det vill säga personalen och brukaren. 
Majoriteten av personalen svarade i undersökningen att relationen till brukaren har en stor 
betydelse. Detta visar att tidigare nämnda författares definitioner av kärleksfaktorn och 
omsorgsbegreppet är av stor vikt för den funktionella kvaliteten och är en betydande del av 
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personalens dagliga arbetsliv. 
 

5.4.3 Profil och rykte 
 
Profil och rykte påverkas av hur branschen och organisationen porträtteras i media och hur väl 
de uppnår de värden som presenteras i sin företagsvision. 
 
En vårdskandal som läckt ut under studiens gång är den så kallade ”Carema-skandalen” 
(Tottmar, 2011), där vanvård har uppmärksammats på flera äldreboenden som är under 
företaget Caremas ledning. Vi vill betona att hemtjänst inte erbjuder samma service som den 
på ett äldreboende. Dock ingår både äldreboende och hemtjänstverksamhet i äldreomsorgen, 
vilket kan göra att denna skandal även påverkar hemtjänsten negativt.  
 
Å andra sidan kan denna skandal tänkas öka viljan hos äldre att välja hemtjänst vid behov av 
hjälp, då äldre i större utsträckning kan komma att välja hemtjänsten och ha möjligheten att 
bo kvar i sitt hem, framför att behöva flytta in på ett äldreboende där de riskerar vanvård.  
 
I studien har inte hemtjänstens rykte undersökts utifrån personalens och brukarens perspektiv, 
dock har en tydlig bild på hemtjänsten getts, utifrån respektive del av empirin.  
 

5.5 Sammanfattning av brukaren och personalens upplevelser av effektivitet 
 
Denna uppsats har sin utgångspunkt i två perspektiv, brukarens och personalens. Detta 
kopplar vi till Tengblads (1990) och Larssons (1996) syn på inre och yttre effektivitet. Där 
brukaren representerar synen på den yttre effektiviteten och personalen synen på den inre 
effektiviteten. 
 
Både personalen och brukaren anser att det som enligt handlingsplanen ska göras faktiskt 
görs, detta tyder på att den tekniska kvaliteten är hög. Rätt sorts hjälp är viktigt men den bör 
även utföras på ett korrekt sätt. När en tjänst utförs på rätt sätt höjs den funktionella 
kvaliteten. Relationen mellan personalen och brukaren är viktig för båda parter, dock önskar 
brukaren att det fanns större möjligheter att utöver de ordinarie arbetsuppgifterna ha tid att 
socialisera och prata. 
 
Det är tydligt att åtminstone två av Kreitners (1989) tre effektivitetskriterier uppfylls. Både 
personalen och brukaren har visat på stor nöjdhet och delar åsikten om att de har, respektive 
får tillräckligt med tid. Dock är det inte lika tydligt om kostnadskriteriet uppnås. Detta då 
ingen specifik kostnadsfråga ställdes i enkäten respektive intervjun om Hägersten-
Liljeholmens hemtjänstkostnader. Å andra sidan uttryckte både personalen och brukaren att 
det inte investeras tillräckligt med ekonomiska resurser i hemtjänsten i allmänhet. Därför 
frågar vi oss vad dessa extra resurser skulle behövas till, då nöjdheten och tidskriteriet redan 
är väl uppfyllda. 
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6. Slutsats 
 
Avslutningsvis kommer vi i detta avsnitt att redogöra för studiens resultat och svaret på 
uppsatsens forskningsfråga. Detta utifrån analys av teorier och empir, men även med hjälp av 
egna reflektioner. Slutligen kommer vi att presentera förslag på framtida forskning på ämnet. 
 

 

6.1 Studiens resultat 
 
Vi ställde oss frågan: ”hur effektiv är hemtjänsten i stadsdelsförvaltningen Hägersten/Lilje-
holmens två arbetsområden, Aspudden och Örnsberg, enligt brukare och personal?”. Till 
största del har vi utgått från Kreitners (1989) effektivitetskriterier; nöjdhet, tid och kostnad, 
för att definiera begreppet effektivitet. Utöver det har vi funnit kvalitet viktigt då studien 
handlar om vård av människor. Cederqvist (2010) menar att effektivitet inom vården är att 
skapa en så hög kvalitet för brukaren som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. Därefter 
har vi kollat på vad hemtjänsten gör för arbete och hur de utför det, den tekniska respektive 
den funktionella kvaliteten. Dessa är två block av Gummessons servicekvalitetmodell som har 
varit grunden i skapandet av intervju- och enkätfrågorna. Vi hade stor nytta av modellen i 
utformandet av vår studie och den strukturerade hur vi använde vår frågeställning. 
 
Det har visat sig att både personalen och brukaren i studien känner en hög nöjdhet till 
hemtjänsten i Hägersten/Liljeholmen. Personalen är nöjd med den tid de har och brukaren 
med den tid hon får. Personalen påvisar inte heller några tecken på stress i sitt arbete. Detta 
tyder på att både nöjdhets- och tidskriteriet av Kreitners effektivitetskriterier uppnås. Dock är 
det svårare att se om kostnadskriteriet uppnås, eftersom ingen specifik kostnadsfråga om 
hemtjänsten i Hägersten/Liljeholmen ställdes i undersökningen. Vi kan ändå konstatera att 
effektiviteten bör anses som hög då två av kriterierna uppnås, och vi varken kan säga att 
kostnadskriteriet uppnås eller inte uppnås.   
 
Dock menade både personalen och brukaren att det inte investeras tillräckligt med 
ekonomiska resurser i hemtjänsten i allmänhet. Vi kan därför ifrågasätta vad dessa extra 
resurser skulle användas till, då de anser sig nöjda, personalen med sitt arbete och brukaren 
med den hjälp hon får. Detta kan bero på att vi i studien missat att fråga någon specifikt viktig 
fråga.  
 
Resultatet vi fått, som visar en hög nöjdhet hos respondenterna, kan generellt anses vara 
svagt. Detta framför allt då endast en intervju med en brukare genomförts, vilket ger en 
subjektiv bild av effektiviteten i Hägersten/Liljeholmens hemtjänst. Andra brukare i detta 
område kanske inte alls är lika nöjda som brukaren i vår studie. Detta vet vi dock inget om, då 
vi inte tagit del av data från andra brukare. Det är därför svårt att fastställa att effektiviteten i 
Hägersten/Liljeholmens hemtjänst är hög, även om vår studie påvisar det.  
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6.2 Praktiska implikationer 
 
Resultatet av denna studie kan inte generaliseras till andra hemtjänstorganisationer, men kan 
vara till hjälp för just Hägersten/Liljeholmens hemtjänst. Studien har visat att alla 
respondenter är nöjda. Över sjuttio procent av personalen på avdelningarna Aspudden och 
Örnsberg deltog i undersökningen, vilket kan ge Hägersten/Liljeholmen en detaljerad inblick i 
sin personals nöjdhet. Denna kunskap kan de använda i sin operativa verksamhet. Då 
brukaren endast representerar en av deras många brukare är det svårt att dra allmänna 
slutsatser för alla Aspuddens och Örnsbergs brukare och deras nöjdhet.  
 

6.3 Kritisk syn på studien 
 
Då studien syftat till att undersöka endast en kommunal hemtjänstverksamhet är möjligheten 
till att generalisera den i princip obefintlig. Vi har i studien studerat personalen för två 
avdelningar och en brukare i detta område. Detta har gett oss en mycket bra insyn på 
personalens åsikter om effektivitet och kvalitet då över sjuttio procent av dem valde att ta del 
av enkäten. Vi har även fått en bra inblick i en brukarens synd på effektivitet och kvalitet 
inom hemtjänsten, dock är detta endast en persons åsikt, som gör resultatet subjektivt. Om 
studien hade tagit del av fler intervjuer med brukare skulle resultatet vara mer pålitligt och 
eventuellt varierat. 
 
Studien hade en kvalitativ ansats vilket gav oss möjligheten att gå in på djupet under intervjun 
med brukaren och i enkäten, då vi använde oss av flera öppna frågor. Om studien hade haft en 
kvantitativ ansats skulle vi behövt mäta exakt tid istället för respondenternas uppskattade tid. 
Detta skulle i sin tur kunna leda till högt bortfall då frågor om den informationen kan 
upplevas som kränkande. Därför passade en kvalitativ ansats bättre in på denna studie och 
ökade studiens möjlighet att gå djupare in i frågorna.  
 

6.4 Förslag på framtida forskning 
 

• Kurser hos konsultföretag med syfte att öka personalens kompetens och interna 
kompetensutvecklingskurser ökar i popularitet. Det skulle vara intressant att se en 
studie om kompetensutvecklingens påverkan på hemtjänstens effektivitet. Marie 
Hjalmarsson (2009) skriver i sin avhandling “Lojalitet och motstånd” att det nu finns 
et krav på vårdkompetens, detta genom ett högre fokus den vårdande delen av 
hemtjänstens arbete. Vilket skulle stärka studier om kompetensutveckling kopplat till 
hemtjänsten.  

 
• 1992 trädde ÄDEL-reformen i kraft. Det skulle vara intressant att se vilken roll denna 

reform har haft på hemtjänstens och dess effektivitet? 
 
• Westberg (1992) skriver om hemtjänst-yrket som ett så kallat ”kvinnoyrke” (s. 136). 

Det skulle kunna vara intressant och givande att studera hemtjänsten ur en feministisk 
synpunkt. 
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Bilagor 
 
I detta avsnitt redogörs de bilagor som är relevanta för studien. Bilaga ett är intervjuguide 
som användes vid intervjun med brukaren. Bilaga två är transkriberingen av intervjun med 
brukaren och bilaga tre är enkäten som besvarades av hemtjänstpersonalen.  
 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Bakgrund 

• Födelseår 

• Familj, barn etc. 

• Tidigare arbete  

Hemtjänst 

• Vad får du för hjälp av hemtjänsten? 

• Hur ofta får du hjälpen av hemtjänsten/Hur lång tid varar ett besök? 

• Har du någon sjukdom som gör att du behöver extra hjälp? 

• Vad betyder kvalitet för dig i relation till hemtjänstpersonalens arbete? 

• (Eventuellt) Vad betyder kvalitet för dig i relation till vården du får?   

• Vad har du för förväntningar på kvaliteten besöket/besöken?  

• Är du nöjd med den tid du får för hemtjänst?  

• Hinner personalen med det du är utlovad?  

• Hur upplever du hjälpen du får? (Laddering, varför/varför inte?)  

• Finns det någon hjälp du saknar? 

• Tycker du att äldre i samhället får den hjälp de behöver? 

• Tycker du att kommunerna investerar tillräckligt i äldreomsorgen? (Allmänt)  

• Hur upplever du relationen till hemtjänstpersonalen? (Laddering) 

• Vilken hjälp får du från dina närstående/anhöriga?  

• Är det något du skulle önska vara annorlunda inom hemtjänsten? Vad? Varför? 

Fysisk miljö 

• Hur trivs du i din bostad? 

• Är det något du saknar i din bostad? Handikappanpassad hjälp? 

• Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Intervju 

 
Intervju med Ulla-Britt (31/10-2011) 
 
I = Intervjuare, R = Respondent 
 
R: (Respondenten börjar tala spontant om en tidigare olycka)... bägge benen här (visar 
högerarmen) är brutna. 
 
I: Det ser ut att läka fint. 
 
R: Jo det läcker fint, men jag har ont, jag har ingen ork i den. Det är därför jag får hjälp här 
med bäddning och lite diskning och sopor. Jag tappade tre koppar och tallrikar, de glider ur 
händerna. Jag tränar med den här (hon visar en skumgummiboll). Förut kunde jag inte göra 
såhär (hon visar en rörelse med handen som hon nu kan göra). Men nu kan jag. Men det gör ju 
ont, och man får ju inte lyfta för tungt heller. Jag var och röntgade den nu i förra veckan och 
då var det bra i alla fal. För jag har slagit i armen när jag ska in och ut med min rullator här 
vid dörren (ute i trapphuset), det är en sån hård fjäder på dörren, så då ska jag in först i 
ytterdörren, där har jag en öppnare, men sen ska jag öppna och så ska jag hålla upp den 
dörren, jag har fått så mycket smällar på den här armen. Men nu har de lovat mig att de ska 
komma hit och sätta en öppnare på den dörren också. Min sjukgymnast var här och sa ”nej så 
där ska du inte ha det, det är ju livsfarligt”. Det är ju tur att jag inte kommit ut under läktiden, 
väldigt besvärligt. Men man får hjälp om man ber och sådär. Det tycker jag.  
 
I: När är du född? 
 
R: 1926 – 04 – 22, jag är 85 år.  
 
I: Har du familj, barn..? 
 
R: Du, jag har.. alla är borta. Vi har varit sju syskon och det finns bara jag kvar. Och ingen 
mamma och pappa har jag. Och min son dog … (Hon får ett sms, intervjun avbryts en stund). 
 
I: Har du egna barn? 
 
R: Nej han är död, han dog när han var 41 år gammal i lungcancer, man kan säga att han rökte 
ihjäl sig. Vi, både Erik (respondentens bortgångne make) och jag har aldrig rökt en cigarett. 
Men han rökte ihjäl sig. Han kom in i ett dåligt sällskap med ungdomar och började röka. Jag 
har ingen kvar, jag är ensam. Men jag har flera syskonbarn, men de bryr sig inte så mycket. 
De kanske bryr sig om när jag läger näsan i vädret. De hör ju av sig när jag fyller år, jag fick 
ju den här (visar mobiltelefonen) av två utav mina systersöner, den fick jag när jag fyllde 85 
år. Det var ju snällt av dem. Han har jobbat på Ericsson. 
 
I: Bor de här i närheten? 
 
R: Nej, de bor i Strömsund, Östersund. De är de enda som hör av sig lite ordentligt, skickar 
lite blommor till mig och pratar. De har faktiskt bjudit upp mig. Men jag sa vad ska jag där 
uppe och göra när jag inte kan gå ordentligt. Jag vill inte vara i vägen. Det är svårt, sen jag 
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fick den här protesen som jag haft i fem år i knäet. De lovade mig och sa att det skulle bli så 
bra, men hade jag vetat om att det inte skulle bli det hade jag aldrig opererat det. Jag går så 
dåligt och har så ont. 
 
I: Vad är det för operation du har gjort? 
 
R: Det är utbyte av knäet. Det var utslitet, vilket är väldigt konstigt. Men jag förstår efteråt att 
det kan vara utslitet, för jag har hållit på väldigt mycket med idrott när jag växte upp, jag 
simmade, jag gick mycket i skogen och cyklade mycket. Så det kan vara utslitet därför, men 
jag har haft ett stillasittande jobb då jag var telefonist i televerket.  
 
I: Hur länge var du telefonist? 
 
R: Jag var rikstelefonist i 38 år. De sista åren höll inte halsen, då fick jag ta hand om 
inventarieavdelningen på Jakobsbergsgatan. Det var väldigt roligt för jag fick vara med där 
och beställa möbler och maskiner, till och med bilar. Jag fick lära mig lite kontorist också och 
det var meningen att jag skulle lära mig datorer också, men de kom bara några månader innan 
jag skulle gå i pension och då kände jag varför skulle jag lära mig data när jag ska gå i 
pension om bara några veckor. Men efteråt kan man tänka, vad dumt att man inte gjorde det.  
 
I: Men det är väl aldrig försent heller? Om man har viljan? 
 
R: Nej, men just det jag har aldrig varit intresserad. Och nu när man har så mycket, man kan 
komma in och kolla kort och allt möjligt på datorn så är jag lite rädd för det när man blir 
lite… man hinner inte med alltid. Det blir mycket. Det är som de säger.. Jag vill inte ha 
bankkort, de är på mig där på Nordea och vill att jag ska skaffa kort. Men jag säger det, hur 
ska jag kunna gå med ett bankkort, när jag kan bli rånad. Jag blev rånad här utanför förra 
påsken, jag hade varit och hämtat min pension och då stod det en stor lång karl utanför och 
han tog min plånbok i väskan, där hade jag 6000 kr i. Det är som polisen sa, de hade 
antagligen följt mig, och tänker jag efter så hade jag två killar bredvid mig på Nordea när jag 
satt och väntade, en på varje sida. Och jag satt ju och höll ett brev där det stod mitt namn och 
min adress, men vem tänker på det?  
 
Då var det en liga som gick här, som rånade och höll på. Så nej jag vill inte ha något kort. Jag 
vill ha mitt personkonto. Jag tycker det är bra.  
 
I: Vad är det för hjälp du får från hemtjänsten? 
 
R: På morgonen brukar de komma och då smörjer de in mina fötter i och med att jag är 
diabetiker så har jag lite besvär med dem. Sen bäddar de och så brukar de diska och så tar de 
med sig soporna. Och så imorgon (tisdag) kommer de och då duschar de mig. De tvättar håret, 
rullar upp det. Går och handlar och bäddar då förstås. De kommer varje morgon till mig. För 
jag kan inte bädda längre, det går inte, jag kan dra till lite, men jag kan inte.. Och på fredagar 
handlar vi också, då går jag med och handlar på Konsum precis bredvid, jag kan inte tänka 
mig bättre, jag bor ju så bra. Jag sa det till den här gode mannen som jag har, det är Erik, min 
makes, systers son som är min gode man. Och jag sa det att jag hoppas att jag slipper komma 
in på något äldreboende, utan att jag får bo här i lägenheten. Och jag har ju så bra här, nära till 
allt. Och kan komma ut tack vare rampen och rullatorn. Så jag vill inte in på något 
äldreboende, det vill jag inte. 
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I: Hur länge brukar hemtjänsten vara här?  
 
R: På morgonen är de inte här så länge, en kvart ungefär, det ska gå så fort, men sen imorgon 
(tisdag) då blir det lite grann. För då går de och handlar också. Jag har en bra handläggare och 
hon säger att jag inte ska vara orolig för att komma in på hem för är det så att du behöver mer 
hjälp så får du mer hjälp istället. För man hör hur de har på äldreboendet, då vill jag inte vara 
där.  
 
I: Du berättade att du har diabetes, är det några andra sjukdomar du har? 
 
R: Ja, jag har kärlkramp, så jag äter nio tabletter om dagen, blodtrycket är lite högt och sådär. 
Men det följer ju med så mycket när man är diabetiker. Men man måste ju röra på sig. Men 
som förra vintern hoppas jag att jag slipper ifrån, jag satt inne i fyra månader. Jag kunde inte 
gå ut och så var armen bruten. Och jag frågade flickorna om jag kunde gå ut, de sa nej nej du 
får inte gå ut idag. Det var ju snö ändå upp här (pekar mot fönstret på våning 1 där hon bor). 
Och så skottade inte alltid Stockholmshem rampen här. Jag fick ringa och klaga på dem. Så 
nej då törs jag inte gå ut. Det var en lång vinter. 
 
I: Men går du ut mycket på somrarna? 
 
R: Då går jag, jag försöker gå runt här. Och så nu har jag bänkar här, så jag kan sitta här vid 
tunnelbanan. Sen har jag en jättefin inglasad balkong. Där håller jag till mycket också. Jag har 
en sån himla bra lägenhet. Den är över sjuttio kvm på en tvåa. Vi bodde förut i 33an högst 
upp, men sen när Erik då fick en stroke, då hjälpte Stockholmshem så att vi fick den här 
lägenheten. Men sen hamnade han på Vårberg sista åren, det gick inte att ha honom hemma, 
han fick det ena efter det andra. Han klarade inte av det. Men jag kan inte klaga på någonting 
och jag klagar inte på hemtjänsten. Det är klart, det är olika flickor där om man nu ska vara 
petnoga med bäddningen. Då finns det ju ett par flickor som inte.. som gör bara lite såhär 
(respondenten skakar lätt på armarna) och slänger över täcket. Sen kommer nästa och hon är 
pedant, upp med lakanet och är jätteordentlig. Men de är jättebra flickor här, jag har aldrig 
haft något bråk med någon.  
 
I: Har du tänkt på kvalitet, vad betyder kvalitet för dig när du tänker på hemtjänsten? 
 
R: En vara som man köper ska det vara kvalitet på, tyg eller mat eller vad som helst. Men sen 
tittar jag också på kvalitet med flickorna, det är inte alla… vi är ju olika.. sen är det ju 
invandrarflickor.. (avbryta av att telefonen ringer) 
 
Det var en gång jag blev lite irriterad, då var det, jag tror det var nästan två timmar försenat. 
Då fick jag ringa till Gudrun.. Men i regel ringer de här gamla vanliga flickorna när de blir 
sena och det tycker jag är bra, för jag förstår dem fullkomligt, det går inte att hålla tiden. Det 
kan ju brista lite och så är det ett par stycken som kanske inte talar så där väldigt bra svenska, 
men vi förstår varandra, men det är lite svårt.  
 
I: Vi talade om kvalitet… 
 
R: Nej jag tycker annars att det är bra, jag kan inte klaga på dem, det är ju det där som sagt, att 
det är olika med disk, sängbäddning och lite sånt, det är så olika. Själv är jag uppväxt med det 
gamla gardet, där man lärt sig på ett så annorlunda sätt. Min pojke sa, hörru mamma du får 
inte vara sådär, det har man inte tid med. Det är olika, hur man är uppväxt. Jag är nummer 
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fem i barnkullen och storasyster. Jag fick lära mig att ta hand om allting och bröderna. Det var 
ju så på den tiden jag växte upp. ”Det där ska Ulla-Britt göra. Du hjälper mamma med det” sa 
alltid pappa. Pojkarna fick smita undan och så min lillasyster, hon var 3 år yngre än jag. Och 
skulle jag gå ut så skulle jag ha de två minsta med annars fick jag inte gå ut, det var bara så. 
Sju barn var vi, det var så förr, många stora barnkullar.  
 
Men sen har de gått bort, i hjärtat och i cancer, så jag har ju gener. Pappa och mamma dog 
bägge två i hjärtinfarkt. Mamma dog i armarna på en i hemtjänsten. Så det finns i generna.  
 
I: Vad är det för förväntningar du har på kvaliteten eller på besökarna här från hemtjänsten? 
 
R: Det är som jag sa förut, jag är av det gamla gardet, jag föredrar nog lite grann. Det kanske 
som jag kan ha pratat med min pojke när han växte upp, jag lärde honom.. Jag fick lite skäll 
ibland av Erik att jag var lite hård, men jag tycket att han skulle lära sig som jag hade lärt mig, 
varför skulle inte han kunna lära sig? Men sen var han en jättesnäll kille, duktig också för den 
delen. Jag föredrar det lite också, det gör jag. 
 
I: Erik var din man? 
 
R: Erik var min make. Vi kände varandra sen jag var 14 år, vi skulle ha varit gifta i 62 år om 
han hade levt. Han gick bort 2007. 
 
I: Så hemtjänsten är här varje dag? Även helgen? 
 
R: Ja även helgen. Och sen har jag städning varannan vecka. Men det är inte via hemtjänsten, 
det är via en firma, Adolfsson. Med de har det varit lite krångel ibland. Jag hade tur att få en 
väldigt duktig flicka, men sen blev hon mammaledig. Den som man får nu får man hålla efter 
lite och det gör jag, men jag betalar för det och då tycker jag de ska städa. Jag ringde ner och 
frågade vad de ska göra och hon skulle damma fick jag som svar. Men hon har aldrig en 
dammtrasa. Jag fick damma själv, och det sa jag till henne och då har det blivit lite bättre. Och 
även hon talar väldigt dålig svenska, hon är från Uganda.  
 
I: Men den tiden du får från hemtjänsten, är du nöjd med den? 
 
R: Jo, det är klart att man skulle vilja, brukar jag säga till flickorna.. de brukar ju sätta sig en 
stund här med mig, men de har ju aldrig tid. De lite äldre flickorna de sätter sig ner ibland, 
kanske 10 minuter, de känner igen mig, mitt liv med Erik osv. Nej, de är bra.  
 
I: De hinner med det de ska göra? 
 
R: Jo det tycker jag. Det kan man inte klaga på. Men jag blir lite irriterad på den där 
städerskan. För jag tycker det hör till att städa tvättrummet som hör till köket. Jag bad en 
granne hjälpa mig flytta, så hon kunde dammsuga där inne. Och så bad jag henne göra det, 
men då stirra hon bara på mig. ”Det har jag inte tid med”. Jo de där minuterna har du tid med, 
nu har jag fått hjälp att plocka ut grejerna, så det får du faktiskt göra. Och det tog ju inte ens 5 
minuter, men hon blev irriterad på mig. Och lika så här, hon torkar aldrig av diskbänken, men 
det gör man väl när man diskar? Det fick jag också påpeka. Men jag är inte rädd för att säga 
till. Jag tycker inte man ska vara det, när man gör rätt för sig. 
 
I: Flickan som hjälpte dig att städa var inte från hemtjänsten? 
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R: Nej hon kommer privat. Men flickan jag hade förut (som nu är mammaledig), var så 
ordentlig.  
 
I: Hur upplever du hjälpen du får från hemtjänsten?  
 
R: Den tycker jag är bra, vi har bra kontakt allihopa. Det har vi. 
 
I: Vad är det som är bra? 
 
R: Jag tycker att jag känner en viss trygghet. Det är tur att jag har dem, för jag skulle ju inte 
kunna vara såhär annars, och just det där att man kan prata med dem. Vi pratar och diskuterar. 
Sen har jag en medhjälpare med, jag åker mycket till sjukhus och till läkare. Då har jag alltid 
med någon flicka. Det tycker jag är bra, för jag är lite virrig och yrsel får jag lätt. Och jag går 
så dåligt. Nu i lördags var vi på Huddinge, på en lördag och kollade ögonen. De hade kommit 
efter så mycket där på sjukhuset, så de var tvungna att använda lördagar. Så jag var och 
kollade ögonen och det var skapligt, trycket.. . De har tagit bort starren två gånger på mig.  
 
I: Är det någon hjälp du saknar från hemtjänsten? 
 
R: Nej, det tycker jag inte, för är det så då frågar jag om man kan få, det och det. Jag kan ju 
till exempel inte byta gardiner, jag kan inte kliva upp, jag kan ramla ner. Men då brukar 
flickorna hjälpa till att sätta upp gardinen. Nu till jul så byter de till tjockare. Flickorna säger 
det till mig att jag inte får kliva upp på något. Men det är mycket man får se mellan fingrarna 
nu när man inte kan göra det själv. Jag är ju uppväxt med det där att till jul då ska alla skåp ut 
och allt porslin ska diskas och det sitter i mig. Men det har jag inte fått göra på två år. Det 
kliar i fingrarna, jag kan inte det. Det är klart jag kan ju anlita någon kanske då. Och nu har 
jag bekymmer med kylskåpet, jag ska stänga av med vänster och det klarar jag inte av. 
Flickorna säger att om jag stänger av frysen så hjälper de mig att torka bort etc. Lika så med 
spisen och ugnen, jag kan inte komma in med vänster hand, det går inte. Men att sätta upp en 
gardin gör flickorna bra. 
 
I: Det finns redskap för att hjälpa till om man exempelvis inte når, etc. har du tillgång till 
något? 
 
R: Ja, jag har griptång som jag använder. Erik fick en och sen fick jag en själv, så nu har jag 
två. Det är bara det att jag inte får upp så mycket eftersom handen inte följer med, det glider 
ur handen. Nu har jag börjat kunna skriva mitt namn igen, det var besvärligt. Då fick jag en 
som hjälpte mig att sköta om räkningarna. Nu kan jag det, men det blir ingen vacker stil, men 
man kan se vad det står.  
 
I: Hur tycker du att äldre allmänt i samhället får den hjälp de behöver? 
 
R: Det är nog bara… Jag är ju med i PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och brukar gå 
och spela bingo här borta på skolan varje måndag, men nu, i och med att nu kan jag inte spela 
bingo med den här handen, men annars hör man många äldre, ”varför får du den där hjälpen, 
varför får inte jag?”. Men det är ingen som kommer och erbjuder dig den, utan man måste 
fråga själv och då kommer det hem en handläggare och kollar. Då förstod de. Det är många 
som vill ha hjälp, men vet inte riktigt hur de ska göra. Sen är det ju så med många, vi är olika 
en del gamlingar klagar på allt och vill inte ha någon hemhjälp, ändå gnäller de. De skulle 
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behöva det. 
 
De tänker: ”jag vill inte ha en vilt främmande människa hemma”, men jag har inte den 
känslan. Jag säger till flickorna, där har jag det och där har jag det etc. Jag känner inte så när 
de är här och hjälper mig. 
 
I: Varför har du inte den känslan? Du känner dig trygg? 
 
R: Jag känner mig trygg, jag har sagt det att det är tur att jag får så mycket hjälp som jag får.  
 
I: Hur upplever du din relation till hemtjänstpersonalen? 
 
R: Annars har jag bra relationer, de säger det flickorna. Vi har inga svårigheter att komma 
överens.  Nej det har jag inga svårigheter med.  
 
I: Vi pratade tidigare om dina syskonbarn, får du någon hjälp av dem? 
 
R: Ja, jag har ju kontakt med en av dem, han har monterat en säkerhetsdörr, men den har jag 
ju fått betala själv. Men han har hjälpt mig med extra grejer, och ringer jag till honom.. Vi har 
rensat upp källaren, han kom hit och hjälpta mig. Och sen har jag gjort så att det finns ju vissa 
syskonbarn som jag tycker om och då har jag redan börjat att ge ut saker och ting. Jag tycker 
att de är unga och har hus själva, så vill de ha det får de ta det.  
 
I: Är det något du skulle önska var annorlunda inom hemtjänsten? 
 
R: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag fyllde nyligen i en sån där enkät för vad heter det… 
Statistiska Centralbyrån. Nej jag har faktiskt ingenting, men det är klar om man säger att de 
kommit sent en timme men då har de ringt och sagt att de är försenade. Men jag har ju larm 
här (pekar på armen) och det är min räddning. Går jag och ramlar här så trycker jag bara här 
så kommer de. Och det är ju väldigt tryckt, det är ett trygghetslarm och det fungerar jättebra.  
 
I: Har du fått använda den? 
 
R: Jag ringer ibland för att pröva, de vill gärna att man ska ringa och pröva en gång i 
månaden. Så ett tag gick jag i väggen ett par gånger efter att Erik gått bort. Vi pratade mycket 
då, så när jag känner mig lite osäker då ringer jag på larmet och pratar med dem. 
 
I: Hur fungerar larmet? 
 
R: När jag trycker på den då kommer det signaler och så får jag svara där inne (pekar mot 
vardagsrummet) på apparaten. Det är bra, det känns tryggt. 
 
I: Hur lång tid brukar det ta från att du tryggt på larmet till att de ringer eller är här? 
 
R: Det tar någon minut, det kommer flera signaler och sen kommer de fram och så pratar vi 
och så avgör de om de ska komma hit eller inte. Sen ringer de till sjuksyster som får ringa upp 
till mig och så pratar vi.  
 
I: Allmänt om hemtjänsten, tycker du att kommunen investerar tillräckligt i äldreomsorgen 
och hemtjänsten? 
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R: Ja, jag tror det är olika i olika kommuner, som jag har sagt förut, man måste fråga om saker 
och ta reda på saker och ting. För det är ingen i kommunen som kommer förbi dig, eller jo 
handläggaren kommer, för det gjorde hon när det gällde Erik och fixade handtag. Men det går 
inte att sitta tyst. Man måste ta för sig. För ingen kommer och säger att du kan få hjälp och du 
kan få det där och det där. Så det går inte. 
 
I: Men hjälpen finns alltså där om man tar för sig? 
 
R: Ja, jag tycker man ska fråga om saker och ting, det tror jag har med arbetet, man har varit 
van att prata med folk och haft folk omkring sig, jag är van att prata. Och sen när man lärde 
sig, när man satt på kontoret, då blev det något helt annat för mig. Man har lärt sig bra, jag 
fick ju lära mig yrket i Visby 1944. Sen behövde Stockholm telefonister och då lånade de från 
olika ifrån hela Sverige. På somrarna kom vi upp här och långt ifrån norr och från Skåne och 
vi gotlänningar. Jag kom med en grupp om fyra flickor från Visby och sen trivdes jag så 
himla bra här uppe och fick kontakter och vänner. Så när jag kom tillbaka till Visby då trivdes 
jag inte, så då gick jag och begärde förflyttning till Stockholm och det gick.  
 
I: När var det? 
 
R: Det var 1947. Sen dess har jag varit kvar här. Jag kom upp samma dag som kungen föddes 
46. Och på den tiden var det väldigt bra jobb i statens tjänst, det var väldigt fint att säga att 
man jobbade som telefonist, det var det. Då hade man ju fri medicin, fri läkare och så hade vi 
ingen avgift på telefonen. Vi hade gratis telefon och 30 eller 300 markeringar tror jag det var 
och så fick vi byta telefon varje år om vi ville.  
 
I: Markeringar? 
 
R: Ja på telefonen när man ringde. Så det var ju väldigt fint det där. Det var pappa som grävde 
via arbetet i Visby och jag ville ju inte bli telefonist, jag ville bli barnsköterska. Det var min 
dröm. Men jag trivdes bra. Och på den tiden så jag växte upp, på 40-talet, då var det ont om 
arbete för ungdomar också på den tiden. Man hade ju sagolik tur att få komma in där. Så att 
jag hade den förmånen att jag kom in och fick vara med i ATP, jag hann ju få mina trettio år, 
det hann jag ju få. Jag har en bra pension eftersom jag hann få de där trettio åren, jag hann 
betala in det där. Nu är det skillnad för er, ni får betala själva, det är egentligen inte klokt, jag 
tycker det är fel. Man förstod ju inte det, men ATP var väl för dyrt. Likaså för Erik, han hann 
också få sina trettio år, så vi hann ju få bra pensioner på trettio år. Så i det fallet var det bra. 
Det är annorlunda nu.  
 
I: Hur trivs du i din bostad? 
 
R: Mycket bra trivs jag. Har aldrig haft bråk och jag har bott här sedan 67. Jag har bra 
grannar. I juste den här längan börjar vi bli lite gamla allihopa. Jag är nog äldst här utav oss.  
 
I: Men har du bra kontakt med grannarna här? 
 
R: Ja, oja. De är omkring 80-82 år. Men de vill ju sälja de här lägenheterna till bostadsrätter, 
men vi är ju för gamla för det. Varför ska jag köpa, jag som inte har barn eller barnbarn. Så de 
får aldrig ihop det där poängen eller vad det är, vi vill inte köpa lägenheterna. Hade jag varit 
ung kanske jag hade tänkt annorlunda, jag vet inte. Och jag tror inte de lånar ut pengar till en 
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som är 85 år, för det gäller ju miljoner om jag skulle köpa den här lägenheten. Men jag trivs 
bra med Stockholmshem, det gör jag. Det är väl lite bråk ibland här på somrarna, vid 
restaurangen och ungdomarna super och går gärna hit och sätter sig då (pekar på lekplatsen 
utanför), men jag tycker att det har gått bra.  
 
I: Du berättade om hjälpen med handtagen, fungerar de bra eller är det något du saknar? 
 
R: Jag tycker det fungerar bra. Och den där hissen som finns här den fick Erik, han satt i 
rullstol sista tiden. Så det satt upp den hissen åt honom, för det går inte med rullstol upp för 
trappstegen (hon syftar till trappstegen utanför dörren i trapphuset, cirka 3 steg). Erik han 
kunde också tala för sig, han hade två stycken som kom hit från landstinget och tittade med 
papper och block och Erik sa jag ska ha det och det, och fick svar klart du ska ha det och 
skrev på. Han ringde till stadshuset och pratade med dem, han var inte rädd för att fråga. Så 
det kom en dam och en herre från landstinget. Det tycker jag är bra. Nu ska de ta bort den där 
hissen för den tar ju plats och den behövs inte längre, men den kostade ju, vad var det, på den 
tiden när Erik fick den, 150 000 kr, det kostar mycket pengar. Det är som rampen utanför, det 
är en väldigt fin ramp, den har ju alla nytta av. De som har barnvagnar tycker att det är 
toppen. Nu börjar det komma hit mycket barnfamiljer. Jag skulle tro att de nog vill bli av med 
oss gamlingar, för de vill nog att de här barnfamiljerna ska komma. Nu är det ju populärt att 
bo här ute och centralt är det, liljeholmen nära. (Avbryts av att hemtjänsten ringer på dörren) 
 
I: Har du något själv att tillägga? 
 
R: Nej… ska ni skriva uppsats nu? 
 
I: Vi förklarar vår uppsats. 
 
R: Det var lite jobbigt när jag skulle ut till Huddinge på en lördag och då var det svårt att få 
personal, men jag sa det att jag inte klarar det själv. Och jag har ju papper på att jag ska ha 
med mig någon. Då fixade de det, så de fick ta in en flicka. Det finns ju flickor som går på 
timmar. Men jag har aldrig haft en undersökning på en lördag förut. Men det gick ju bra och 
så sa jag till henne att vi har bra kontakt och det bör man ha. 
 
I: Vi måste fråga, vill du vara helt anonym i uppsatsen eller kan vi skriva..? 
 
R: Nej ni kan skriva det… När jag låg på Nacka efter jag hade sån där kärlkramp då var det en 
ung pojke som skulle bli läkare som var där och han skulle också ha någon sån där skrivning 
och då frågade han.. vi satt en kväll där ute och han frågade ut mig och frågade om han fick 
använda mitt namn. Jo det får du sa jag. Jag talade om hela mitt liv för honom också.  
 
I: Vi skickar gärna vår uppsats när vi är klara i januari.  
 
R: Ja, men det går bra det.  
 
I: Då är det inte så mycket mer om inte du har något.  
 
Alla tackar för sig (Hon pratar sedan en stund om sitt liv och sina grannar, allmänt socialt, 
men vi fann inte detta relevant för studien och valde att inte transkribera det). 
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Bilaga 3. Enkätundersökning 
 
 
Enkät till studie om hemtjänst 
 
Hej,  
 
Vi är två ekonomistudenter på Stockholms universitet som just nu skriver vår 
kandidatuppsats. Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för 
effektiviteten inom hemtjänsten i kommunal verksamhet. Denna 
enkätundersökning är en del av uppsatsen och vi uppskattar att du tar dig 
tiden att besvara den. 
  
Alla som deltar i undersökningen är anonyma. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Carolina Ordonez & Emma Lundberg 
 
 
Bakgrund 
 
 
Kön 
 
 Man 
 Kvinna 
 
Födelseår 
 
__________ 
 
Civilstånd 
 
  Singel 
  Gift/Sambo 
  I ett förhållande 
  Skild 
  Annat 
 
Hur många år har du arbetat hos hemtjänsten? 
 
 mindre än ett år 
 1 till 2 



Lundberg och Ordonez Asenjo 

45 

 3 till 4 
 5 till 6 
 7 till 8 
 9 till 10 
 11 eller fler 
 
Utbildning (Ange den högsta) 
 
 Grundskoleutbildning eller motsvarande 
 Gymnasieutbildning eller motsvarande 
 Eftergymnasialutbildning som inte inkluderar högskola eller 

universitet 
 Högskola eller universitet 
 Annan 
 
 
Arbete 
 
Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter när du gör ett besök hos en 
brukare? 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Hur många besök gör du på en genomsnittlig arbetsdag? 
 
  Inga besök 
  1 till 3 
  4 till 6 
  7 till 9 
  10 till 12 
  13 eller fler 
 
Tycker du att du hinner med dina besök? 
 
  Ja 
  Nej 
  Vet ej 
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Kan du utföra ditt jobb utan att känna stress inför nästa besök? 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Känner alltid 

stress        
Känner aldrig någon 
stress 

 
Vilka handlingsplaner finns för ditt arbete? 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Uppfylls dessa? 
 
  Ja 
  Nej 
  Vet ej 
 
Hur fungerar förberedelserna före ett besök hos brukaren? 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Det fungerar 

inte alls        
Det fungerar 
väldigt bra 

 
Uppskatta hur lång tid du lägger på förberedelser inför ett besök. 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Ingen 

tid alls        
Lika lång tid som 
ett besök 

 
Hur fungerar rapporteringen efter ett besök hos brukaren? 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Fungerar 

inte alls        
Det fungerar 
väldigt bra 
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Känner du att det finns tillräckligt med tid för rapportering efter ett besök 
hos brukaren? 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Aldrig tillräckligt 

med tid        
Alltid tillräckligt 
med tid 

 
Är ditt schema upplagt så att det tar hänsyn till nödvändig tid för 
förflyttning mellan olika brukare? 
 
  Ja 
  Nej 
  Vet ej 
 
Uppskatta till vilken grad du har möjlighet att påverka ditt arbete 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Inte 
alls        

Mycket stor möjlighet 
att påverka 

 
Uppskatta till vilken grad du trivs med ditt arbete 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Trivs 

 inte alls        
Trivs  
utomordentligt bra 

 
Hur upplever du kommunikationen med din chef/dina chefer? 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Mycket  

dålig        
Mycket 
god 

 

 
Finns det tid för kommunikation? 
 
  Ja 
  Nej 
 
Vilken betydelse har relationen till brukarna för dig? 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Ingen 

alls        Mycket stor betydelse 
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Om du var gammal och beroende av andras hjälp och omsorg, hur skulle 
du vilja ha det då? 
 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
Tycker du att dina brukare har det så? 
 
  Ja 
  Nej 
  Vet ej 
 
Har du besvärliga brukare som du inte tycker om att gå till? 
 
  Ja 
  Nej 
  Vill ej svara 
 
Uppskatta till vilken grad tillräckliga ekonomiska resurser investeras i 
hemtjänsten 
 

 1 2 3 4 5 6 7  
Långt ifrån tillräckligt med 

ekonomiska resurser        
Den perfekta mängden  
ekonomiska resurser 

 
Markera vilket av dessa tre påståenden som stämmer bäst med det 
arbete du har: 
 
  Det här jobbet är som många andra jobb, jag gör det för lönen. 
  Det här jobbet är intressant, förutom lönen ger det mig mening och 

gemenskap med de äldre. 
  Jobbet i sig är inte så intressant, förutom lönen är det 

gemenskapen med kollegorna som betyder något. 
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Tack för din medverkan! 
 
Om du har några frågor kan du nå oss på: 
 
Carolina: 072-1648543 eller Emma: 073-5401448 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Carolina Ordonez & Emma Lundberg 
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