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Sammanfattning 

Den här studien har sin utgångspunkt inom äldreomsorgen och fokuserar på vad en grupp 

äldre människor anser om olika hjälpinsatser och hur de känner att de kan påverka dessa. Fyra 

stycken frågeställningar har legat som grund för studien och dessa har bidragit till de fem 

olika teman som analyserades fram. Två pelare i studien är den tidigare forskning som finns 

inom området samt tre olika teorier som på ett eller annat sätt berör äldreomsorgen och äldre 

personers olika livssituationer. Tidigare forskning och de olika teorierna har tillsammans med 

den empiri som kommit fram genom de sex intervjuer vi genomfört varit grunden i analysen 

och de slutsatser som dragits. Det tydligaste som kan utläsas tack vare de olika delarna som 

studien omfattar är tre nyckelord: anhöriga, trygghet och hemtjänstpersonal. Samtliga äldre 

som intervjuats påpekar att deras anhöriga är väldigt viktiga i deras tillvaro. 

Hemtjänstpersonalen är även de viktiga för de äldre och de flesta känner en trygghet i att det 

kan komma hem en människa till dem. Det som skulle kunna vara intressant att forska vidare 

om inom detta område är att göra en blandad studie där både kvalitativa och kvantitativa 

mätinstrument används. Det skulle komplettera vår studie genom att kunna generalisera 

resultatet på ett sätt som vår studie inte haft syftet att göra. 
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Förord 

Vi som författare hade båda en viss förkunskap om hur äldreomsorgen fungerar men våra 

personliga erfarenheter när det gäller arbete med äldre skiljer sig åt. Vi har arbetat som 

biståndshandläggare, respektive i hemtjänsten kortare perioder, men dessa erfarenheter bidrar 

till vår förförståelse om detta fält och som vi menar är viktigt att lyfta fram, eftersom det kan 

bidra till våra tolkningar i analysen. 

Våra erfarenheter berättade också att äldre ofta är mån om att göra rätt för sig och har en 

strävan om att klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt. Vi utgår ifrån att våra 

erfarenheter kompletterar varandra på ett positivt sätt och att de fungerar som en hjälp i 

kommande arbete. 

Avslutningsvis vill vi framföra vårt tack till de personer som så vänligt bjöd in oss till PRO 

mötena så att vi kunde presentera vår idé och lämna ut intresseanmälan för att delta i vår 

studie. Vi vill även tacka de intervjupersoner som ställde upp och delade med sig av sina 

tankar och åsikter på ett så öppenhjärtigt sätt. Vi vill också rikta ett tack till vår handledare 

som kommit med många idéer och kommentarer.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Äldreomsorgen regleras på ett nationellt plan men ansvaret för utformning och genomförande 

ligger uppdelat på kommunerna. De flesta kommuner har genom politiska beslut tagit fram 

riktlinjer för äldreomsorgen men dessa riktlinjer ska vara förankrade i aktuell lagstiftning 

inom området enligt Dunér och Nordström (2005). Detta gör att det ser olika ut i olika 

kommuner när det gäller äldreomsorg. Många kommuner har särskilda biståndsbedömare som 

beviljar hjälpinsatser i form av hemtjänst till äldre. När det gäller hjälpinsatser i form av olika 

hjälpmedel varierar den organisatoriska ansvarsfördelningen i hela landet beroende på hur 

landsting och kommuner valt att i avtal fördela eller samordna ansvaret för hjälpmedel 

(Vårdhandboken 2012).  

I bland annat media, olika rapporter från Socialstyrelsen och pressmeddelanden från Svenskt 

kvalitetsindex lyfts det fram en bild av att de äldre är nöjda med äldreomsorgen, även om det 

också förekommer uttalanden om att det skett en minskning av nöjdhet. Man kan bland annat 

utläsa i Svenskt Kvalitetsindex (2012) att hur nöjd man är med hemtjänsten har ökat under 

2012 jämfört med tidigare år. Det framgår att i frågan om hur nöjd man är har både bilden av 

hemtjänsten i stort och upplevelsen av personalen ökat och många anser att de får den hjälp de 

behöver, samtidigt är man mindre nöjd med att det finns lite tid för hemtjänstpersonalen att ha 

den där lilla extra tiden för att samtala med den de besöker. I Socialstyrelsens rapport ”Vad 

tycker de äldre om äldreomsorgen” (2012) som är en rikstäckande enkätundersökning så visar 

resultatet att 88 procent av de äldre med hemtjänst är överlag ganska eller mycket nöjda med 

sin omsorg. I media har det även lyfts fram en rad skandaler inom äldreomsorgen där gamla 

får liggsår eller blir inlåsta nattetid för att det inte finns personal på äldreboenden och så 

vidare. Det finns med andra ord skiftande perspektiv på hur äldreomsorgen lyfts fram. 

Eftersom bilden av äldreomsorgen är så skiftande så tycker vi att det är intressant att ta del av 

äldre som både har respektive inte har olika hjälpinsatser. Framförallt eftersom dessa båda 

grupper kan representera tankar, föreställningar och skilda erfarenheter om hjälpinsatser ur 

olika perspektiv. Vi vill försöka identifiera olika innebörder av vad som är viktigt i en viss 

situation för olika människor på ett mer djupgående plan. Det kanske inte är så lätt för en 

äldre person att veta vilken hjälp som lämpar sig bäst utifrån den situation de befinner sig i 

utan de accepterar den hjälp som de blir beviljad. Frågan om vilken hjälp som en individ har 

mest behållning av är en fråga som genomsyrar hela livet. Ska man lyfta upp det lilla barnet 

som ramlat när det åker skidor för första gången eller ska man låta barnet själv träna på att 

resa sig upp? Då behovet av insatser för äldre uppkommer finns många detaljer som är viktiga 

att reda ut och som kommer att påverka individen i det fortsatta livet. I socialtjänstlagen (SoL) 

5 kap 5§ står det att ”Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur 

stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges” (SFS 2001:453). När 

hjälpbehovet uppstår så är det i de flesta fall en biståndsbedömare inom äldreomsorgen i 

kommunen som utreder och beviljar bistånd till den sökande. Handlar hjälpbehovet om olika 

hjälpmedel är det oftast någon inom hälso- och sjukvården som utreder och beviljar 

hjälpmedel.  
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Den hjälpbehövande måste alltså ansöka om hjälpinsatser, det är inget man får per automatik 

bara för att man vill ha hjälp. Biståndsbedömare inom äldreomsorgen ställs inför många svåra 

bedömningar. Bedömningar om skälig levnadsnivå i förhållande till omständigheter som finns 

just för varje enskild medborgare kan vara en komplicerad avvägning. I bedömningen tar man 

också hänsyn till om hjälpbehovet kan tillgodoses på annat sätt (Dunér och Nordström 2005).  

Att bevilja bistånd i form av hjälp med saker som personen i fråga inte klarar av på egen hand 

kan ses som en självklarhet av många.  Men hur anpassar man hjälpen till de äldre 

hjälpbehövande?  

I januari 2009 infördes Lagen om valfrihetssystem. I 1kap 1§ 2st står det: 

   ”Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att 

välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och 

tecknat kontrakt med. Den upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma 

valfrihetssystem inom alla berörda områden” (SFS 2008:962). 

Ett av syftena med lagen är att den enskilde ges möjlighet att välja den leverantör som han 

eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Valfrihet inom äldreomsorgen är något 

som många kommuner infört och i oktober 2012 hade 129 kommuner infört kundval (SKL 

2012). Det innebär att det finns möjlighet för den äldre att välja mellan olika bolag som ska 

utföra den hjälp personen fått beviljad. Valet står mellan kommunens egen verksamhet eller 

en av kommunen godkänd utförare. Det är frivilligt för kommunerna att införa denna valfrihet 

och den kommun som denna studie kommer att använda som utgångspunkt har ännu inte 

infört denna möjlighet för de äldre utan det är kommunen som har hand om all hemtjänst. 

Även om kundval ännu inte är infört i kommunen så är det intressant att ta del av de äldres 

tankar om detta och även hur stort självbestämmande de upplever att de har. 

Tanken med lagen om valfrihetssystem är att äldres valfrihet ska ge ökad kvalitet och 

inflytande. Kan man genom att införa valfrihet ta för givet att detta medför ett ökat inflytande 

och därigenom en bättre hjälp för de äldre?  De mätinstrument som ofta används för att 

undersöka vad äldre anser om äldreomsorgen är ofta opersonliga och kvantitativa, som 

tillexempel Socialstyrelsens rapport ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” (2012). Många 

gånger handlar det om stora enkätundersökningar där svarsalternativen är få och där den äldre 

inte får möjlighet att berätta med egna ord. Resultaten av dessa undersökningar presenteras 

oftast i termer som ”nöjd”, ”ganska nöjd” eller ”mycket nöjd” vilket ger en relativt 

intetsägande bild av vad den äldre egentligen tycker. Det finns emellertid forskning som visar 

att de äldre upplever att de inte kan vara med och påverka hur vården och omsorgen skulle se 

ut och att de har lite inflytande över sina hemtjänstinsatser (Socialstyrelsen 2000). Det känns 

även viktigt att i detta sammanhang också lyfta frågan om vad de äldre tänker om hur olika 

insatser hjälper dem att bibehålla sina egna förmågor som till exempel olika hjälpmedel. För 

att få mer insikt om detta tycker vi att det är intressant att undersöka hur de äldre själva ser på 

de insatser som ges och vilket inflytande de menar att de har. Vi vill i denna uppsats lägga 

fokus på de äldres egna tankar och upplevelser. Genom att låta de äldre själva få berätta om 

sina erfarenheter och föreställningar om olika hjälpinsatser samt om vilket inflytande de 

själva upplever att de har vill vi försöka tydligöra olika fenomen på en mikronivå där den 

enskilde människans resonemang står i fokus. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom intervjuer med äldre som har respektive inte har hjälpinsatser, 

få en nyanserad bild av hur de ser på olika hjälpinsatser samt vilket eventuellt inflytande de 

känner att de har över dessa insatser, eller förväntar sig att ha i de fall de inte har några 

insatser. 

Centrala frågeställningar för studien är: 

 På vilket sätt argumenterar äldre angående hjälpinsatser och sitt inflytande över dessa? 

 Vilka förväntningar och erfarenheter finns hos de äldre angående det som sker kring 

beviljandet av hjälpinsatser? 

 Hur resonerar äldre beträffande att ta emot hjälp? 

 Vad är viktigast för den äldre när ett hjälpbehov eventuellt uppstår? 

1.3 Socialt arbete med äldre – behovsprövade hjälpinsatser 

Studien kommer att fokusera på hjälpinsatser i form av hemtjänst och olika hjälpmedel i 

första hand. De äldre som bor på äldreboenden eller särskilda boenden kommer inte 

inkluderas i studien. Äldreomsorgen i Sverige är en högst aktuell fråga, inte minst med tanke 

på de förändringar som skett de senaste decennierna då bland annat tilldelningen av 

hjälpinsatser blivit mer återhållsam (Socialstyrelsen 2000). Det har forskats, gjorts rapporter 

och undersökningar om många olika fenomen inom äldreomsorgen och som det framgår av 

den inledande bakgrundspresentationen så vinklas resultaten ofta åt olika håll beroende på vad 

undersökningen i fråga vill belysa. Forskningsfrågan i detta arbete fokuserar på vad de äldre 

själva reflekterar kring angående olika hjälpinsatser och syftet var att försöka ta reda på olika 

betydelsefulla detaljer på en djupare och mer individfokuserad nivå. Relevansen i förhållande 

till socialt arbete är främst att åskådligöra vad som är viktigt för de äldre i en situation där 

någon form av hjälpinsats är aktuell. Äldre hjälpbehövande är idag en utsatt grupp och den 

myndighetsutövning som föregår en beviljad hjälpinsats följer ofta standardiserade riktlinjer 

och politiska beslut (Dunér och Nordström 2005). De allra flesta av kommunens insatser för 

de äldre är behovsprövade och ges genom bistånd enligt Dahlberg (2013). Genom att lyfta 

fram de äldres egna åsikter är förhoppningen att denna studie ska bidra till en ökad förståelse 

för vad de äldre anser vara viktigt när de hamnar i en hjälpsituation. För att vidare förstå 

problemområdet samt få en tydligare bild av skillnaden mellan hjälp i form av hemtjänst eller 

hjälp i form av olika hjälpmedel så är det angeläget att göra en definiering av hur dessa 

begrepp kommer att användas i denna uppsats. Med hemtjänst menas att en fysisk person 

utför hjälpinsatser i form av stöd eller hjälp i det egna hemmet som individen inte klarar av att 

utföra på egen hand och som avser att underlätta den dagliga livsföringen (Regeringen 

Prop.1996/97:124 s.88). Med hjälpmedel menas olika produkter som individen har behov av 

för att på egen hand eller med hjälp av annan person klara av de vardagsvillkor man befinner 

sig i (Vårdhandboken 2012). Eftersom både landsting och kommun är inblandade i dessa 

insatser och de kan sätta upp egna riktlinjer och begränsningar så kan det se väldigt olika ut 

beroende på vart i Sverige man bor när det gäller hjälpinsatser (Dunér och Nordström 2005).  
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På grund av detta så kommer vi att beskriva hur den kommun som studien utförts i är 

organiserad.  Informationen nedan är baserad på uppgifter från den aktuella kommunens 

hemsida samt på det aktuella landstingets hemsida. 

Den yrkeskategori som utreder den enskildes behov av praktisk hjälp och stöd från samhället 

kallas för biståndsbedömare. Biståndsbedömare återfinns inom socialförvaltning i kommunen 

och beviljar stöd i form av hemtjänst. När den äldre vill ansöka om äldreomsorg så måste han 

eller hon kontakta beslutsenheten via kommunens kundtjänst. En biståndsbedömare besöker 

den äldre i hemmet och gör utifrån besöket en utredning av stödinsatsbehovet. Därefter prövas 

ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden i kommunen antagit. 

Hjälpinsatser som kan beviljas är bland annat hjälp med på- och avklädning och personlig 

hygien, stöd vid måltider och vid förflyttningar. Även städning, bäddning och tvättning kan 

beviljas. Det finns även andra insatser men dessa är de vanligast förekommande. 

När hjälpinsatsen handlar om olika hjälpmedel så är det landstinget som ansvarar för den 

delen. Då får den äldre kontakta sin hälsocentral eller sin läkare på sjukhuset eller på 

habiliteringen. Har man en syn- eller hörselskada behöver man en remiss från en läkare. De 

personer som gör utredningar om vilka hjälpmedel som behövs i olika fall kallas för 

förskrivare. De utreder och ger råd hur hjälpmedlet ska användas. Dessa förskrivare ger också 

råd och förslag om bostadsanpassning. Följande yrkesgrupper arbetar med hjälpmedel, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, distriktssköterskor, logopeder, läkare samt syn- och 

hörselpedagoger. Det finns många olika hjälpmedel och det är omöjligt att ta upp alla här men 

några av det vanligaste är sitt- och ryggdynor, stödkäppar och kryckor samt en rad olika 

träningsprodukter. 

1.4 De aktuella lagrummen 

Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är två av de vanligaste lagarna 

som blir aktuella när det handlar om hjälpinsatser till äldre.  

Biståndsbedömare inom äldreomsorgen arbetar med socialtjänstlagen som utgångspunkt och 

yttersta redskap i fråga om lagstiftning. I denna lag återfinns bland annat i fjärde kapitlet 

rätten till bistånd och i femte kapitlet särskilda bestämmelser för olika grupper. 4kap 1§ 1st. 

SoL lyder, ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på 

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

sin livsföring i övrigt.”  I tredje stycket samma paragraf står det, ”Den enskilde ska genom 

biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans 

eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.”  I 5kap 4§ 1st. SoL kan man utläsa en 

värdegrund för socialtjänsten som lyder, ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att 

äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” (SFS 2001:453). 

Rätten till hjälpmedel återfinns i hälso- och sjukvårdslagen, i 3 b§ HSL står bland annat att 

landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom landstinget hjälpmedel för 

funktionshindrade men också att landstingets ansvar inte omfattar det som en kommun 

ansvarar för enligt 18 b§ HSL. Här beskrivs även att tillhandahållandet av hjälpmedel skall 

planeras i samverkan med den enskilde och att av planen ska planerade och beslutade insatser 

framgå.  
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2 Tidigare forskning  

2.1 Äldreuppdraget (brukarinflytande) 

Regeringen gav 1996 socialstyrelsen uppdraget att under åren 1997 till 2000 följa 

utvecklingen på äldreområdet. Socialstyrelsen (2000) ”Äldreuppdraget” är slutrapporten av 

det uppdraget. Syftet var bland annat att bevaka utvecklingen av hur äldres möjligheter att 

leva ett självständigt liv med god livskvalitet med tanke på de omprioriteringar som skedde 

inom äldreomsorgen. I rapporten beskrivs hur äldreomsorgen förändrades under 1990-talet. 

Framförallt genom att den tidigare generösa fördelningen har fått ge vika för en mer restriktiv 

tilldelning av hjälpinsatser, att man mer utgått från tillgängliga resurser istället för utifrån de 

befintliga behoven.  Rapporten visar bland annat att det framkommer både positiva exempel 

men även tendenser i utvecklingen som inte är fullt lika positiva. De flesta äldre är ”nöjda” 

med den omsorg de får men en av de brister som påtalas är brukarinflytandet. Särskilt avses 

då brister i individanpassningen av hjälpen som uppfattas som regelstyrd och byråkratisk. 

Man konstaterar i rapporten att utvecklingen av brukarinflytande bygger på att den enskilde 

ges möjligheter att påverka hur hjälpen ska utformas. Dessutom tydliggörs att kraftfulla 

utvecklingsinsatser är nödvändiga för att öka brukarinflytandet i olika former.  

2.2 Rättsäkerhet inom äldreomsorgen. 

Socialstyrelsen (2001) har gjort en studie där syftet är att kartlägga hur de äldres rättssäkerhet 

tillgodoses i vissa kommuner. För att få svar på de frågeställningar som ställdes så 

genomfördes en enkätundersökning där sammanlagt 399 personer deltog. Det genomfördes 

även en aktgranskning för att kunna få svar på en del av frågorna. De människor som tar 

kontakt med socialtjänsten och ansöker om hjälp och stöd ska kunna vara säkra på att 

bedömningen sker enligt lagen och att det görs på ett professionellt sätt. I denna studie 

diskuteras även hur de äldres självbestämmanderätt och valfrihet ser ut när de möter 

socialtjänsten, samt den väntetid som finns under utredningstid. Undersökningen som 

Socialstyrelsen (2001) genomfört visar brister i bland annat hur socialtjänsten bedömer och 

utreder beslut om individers behov av insatser och att människor inte får den insats som de är 

i behov av utan de erbjuds andra alternativ. En tredjedel av de som väntade på verkställighet 

av bifallsbeslut hade väntat i mer än ett halvår och lite mer än en av tio personer hade väntat i 

mer än ett år. 

2.3 Hur äldre ställer sig till tekniska hjälpmedel 

I en internationell studie visar det sig att det finns föreställningar om att äldre personer har 

svårt att hantera tekniska hjälpmedel (Kim, Lee och Yim, 2009). I Korea har det genomförts 

en studie där de bland annat undersökt hur äldre koreaner ställer sig till att ta hjälp av tekniska 

hjälpmedel för att längre kunna bo kvar i sitt hem. I Korea är det en slags tradition att varje 

person bor hemma så länge som det är möjligt. Ofta är det tack vare att man har barn eller 

andra släktingar som kan hjälpa till med hushållssysslor och annat som kan vara jobbigt när 

man blir äldre. Kim, Lee och Yim (2009) har i tidigare forskning läst att äldre personer kan 

vara rädda att måsta handskas med tekniska hjälpmedel, men det resultatet fick de inte fram. 

Istället var deltagarna i denna studie väldigt positivt inställda till tekniska ting som kunde 

underlätta för dem, särskilt om det gällde deras säkerhet i hemmet.  
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2.4 Kundval 

Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2010) har utfört en studie där de bland annat 

undersökt i vilken utsträckning den äldre brukaren dragit nytta av sin möjlighet att påverka 

vem som ska utföra den hjälp och stöd som den äldre är i behov av. Den utgångspunkt de har 

är de rådande strukturerna av kundval som finns inom äldreomsorgen. I teorin har den äldre 

två sätt som denne kan påverka den situation han eller hon befinner sig i och det är genom att 

antingen framföra önskemål och klagomål tills ändring sker eller att lämna sin verksamhet 

och välja en annan. Frågan som SKL ställer sig är om brukarens ställnings stärks när man har 

kundval. Det som kommer fram i studien är att det inte riktigt går att ge ett korrekt svar på 

den frågan när det gäller Sverige, eftersom att de flesta liknande studier gjorts i andra länder 

där systemet inte ser likadant ut som det vi har i Sverige. SKL ser att anledningen till varför så 

få studier som berör möjligheter de äldre får om man inför kundval är för att kundval inte är 

så vanligt förekommande i varken Sverige eller de andra nordiska länderna. 

Marta Szebehely (2011) skriver om hur kundval och Lagen om valfrihetssystem (2008:962) 

påverkar äldreomsorgen och även här kan man ställa sig frågan om brukarens ställning stärks 

eller inte. Szebehely diskuterar bland annat den konkurrens som uppstår mellan de privata 

utförarna och de kommunala. Det finns en stor skillnad mellan dessa två och det är att de 

privata utförarna får erbjuda så kallade tilläggstjänster. Med tilläggstjänster menar man att den 

enskilde kan köpa fler tjänster utöver de som är biståndsbedömda, dessa tjänster måste då den 

äldre betala ur egen ficka. Den valfrihet som finns för de äldre i kundvalsmodeller är till stora 

delar begränsad till ett val mellan olika utförarorganisationer, men inte exakt vad hjälpen ska 

innehålla eller exakt vem det är som utför tjänsten. Det betyder alltså att även med kundval så 

kan de äldre inte själva besluta så mycket, utan i det stora hela så kan de endast välja om de 

ska ta emot hjälp av privata utförare eller kommunala. 

2.5 Äldres upplevelser av hemtjänst 

Socialstyrelsen (2012) har genomfört en utredning om hur äldre människor ser på den vård 

och omsorg som finns. Sammanlagt har 95 000 personer, som antingen har hemtjänst eller bor 

i särskilt boende, fyllt i en enkät som inriktar sig på hur de uppfattar den vård som de tar 

emot. Sammantaget är 88 % av de som svarat på enkäten och har hemtjänst mycket nöjda 

eller ganska nöjda med den hjälp de får. De allra flesta var väldigt nöjda med personalens 

bemötande samt att de känner ett stort förtroende för personalen. Dock finns det områden som 

skulle gå att förbättra. Det är främst två saker som sänder ut signaler om att det kan behövas 

förändringar. Det första är att ungefär en tiondel av de med hemtjänst har någon gång upplevt 

att de blivit kränkta av personalen, men även att de äldre skulle vilja ha större möjlighet att 

påverka saker som till exempel vilken tid personalen ska komma förbi. Att bli kränkt kan 

innebära olika saker för olika personer, men man bör ändå ställa sig frågan vad som gör att en 

del äldre upplever detta. Eftersom detta är en kvantitativ studie som genomförts kan vår 

kvalitativa undersökning komplettera på ett bra sätt, bland annat genom att svaren är mer 

utförliga än de som uppgavs i Socialstyrelsens studie där de som svarat på enkäten endast fått 

kryssa i rutor för att svara.  
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2.6 Hur denna studie kompletterar tidigare forskning. 

Samtliga undersökningar som beskrivits ovanför har genomförts på olika sätt, men alla har på 

ett eller annat sätt berört de områden som vi valt att undersöka. Alla är därför av intresse att 

jämföra med vår egen undersökning för att se om resultaten skiljer sig åt eller om det 

överensstämmer. Undersökningar kan ge olika resultat beroende på vilken metod och vilket 

tillvägagångssätt man använder sig av, kvantitativt eller kvalitativt. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) beror valet på vad det är man har för avsikt att undersöka. Med den 

anledningen som grund känns de ovan beskrivna undersökningar som ett komplement till vår 

egen forskning. I de ovan beskrivna undersökningarna är det endast den internationella 

studien från Korea som på ett kvalitativt sätt tagit reda på vad de äldre anser om olika 

förhållanden. De övriga undersökningarna baseras endast på svar där de medverkande 

kortfattat fått svara på frågor genom att kryssa i rutor som passar bäst in på deras svar. Det ges 

ingen utförlig beskrivning om till exempel varför de äldre svarat som de gjort och därför kan 

vår studie på ett mer utförligt sätt beskriva de äldres synpunkter. 

3 Metoddiskussion 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 

Avsikten med studien var att undersöka hur äldre tänker kring ämnet hjälpinsatser. Eftersom 

vi varit intresserade av enskilda människors tankar kring detta ämne så har vi använt oss av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide. Den kvalitativa 

forskningsmetoden bygger enligt Kvale (1997) på att beskriva, tolka och förstå det som 

informanterna berättar om sin värld och sin syn på saker och ting. Målsättningen med att 

använda kvalitativa intervjuer var att försöka identifiera olika innebörder av vad som är 

viktigt för våra informanter, hur de ser på och föreställer sig hjälpinsatser i form av hemtjänst 

och hjälpmedel på ett mer djupgående plan. 

 Med en kvalitativ metod finns det möjlighet att ge en mer heltäckande bild av 

intervjupersonernas situation då respondenterna får en chans att utveckla sitt resonemang på 

ett annat sätt än vad som är möjligt i en undersökning med kvantitativ metod (Elofsson 2005).  

Det är den enskildes egna tankegångar som legat till grund för det empiriska materialet. 

Bryman (2011) menar att man måste ställa sig frågan ”vad måste jag veta för att besvara mina 

olika frågeställningar?”. Själva utformningen av intervjuguiden fungerade som en hjälp för att 

ringa in problemområdet och bidrog till att mer riktade frågor kunde ställas. Intervjuguiden 

fungerade även som ett stöd under själva intervjuerna och gav samtidigt utrymme för 

intervjupersonen att utforma svaren på ett fritt sätt vilket Bryman (2011) menar är en viktig 

del av semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2).  

3.2 Urvalsprocessen 

De personer som vi varit intresserade av att intervjua är personer som fyllt 65 år och inte 

längre förvärvsarbetar. För att komma i kontakt med den målgrupp som vi ville undersöka så 

sökte vi olika PRO föreningar för att få komma dit och presentera vår forskningsfråga och be 

om frivilliga intervjupersoner.  
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Enligt Bryman (2011) rekommenderar de flesta som skriver om urvalstekniker inom kvalitativ 

forskning ett målinriktat urval. Det innebär att man gör sitt urval utifrån en önskan att 

intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna i studien. Vi har i urvalsprocessen 

utgått från ett målinriktat urval och börjat med att välja en specifik kommun som 

utgångspunkt för studien. Kommunen är en större kommun norr om dalälven. Efter att vi valt 

kommun sökte vi på PRO:s hemsida på internet vilka föreningar som fanns i den aktuella 

kommunen.  Det visade sig vara 18 olika föreningar och vi lottade fram tre föreningar genom 

att ge varje förening ett nummer mellan 1-18. Därefter numrerades 18 lappar med 

motsvarande siffra och tre stycken drogs slupmässigt. 

Genom att göra ett sådant urval har vi uteslutit vissa äldre från att få möjligheten att 

representera målgruppen som helhet när alla i målgruppen inte tillhör en PRO förening. Men 

utifrån forskningsfrågans karaktär så anser vi inte att medlemskapet i en PRO förening spelar 

någon roll för möjligheten att vara en intressant intervjuperson. Det främsta målet med 

studien var att få djupgående personliga beskrivningar av ämnet hjälpinsatser vilket gör att 

urvalsprocessen känns lämplig. När vi gick vidare i urvalsprocessen så kontaktade vi de tre 

olika föreningarnas ordförande och frågade om vi fick besöka dem vid ett av deras cafémöten. 

Vi var välkomma till alla tre föreningar och vid besöken delade vi ut information om vår 

tilltänkta forskningsfråga. Vi presenterade vår idé och berättade att vi önskade frivilliga 

deltagare till djupgående intervjuer. De som var intresserade fick fylla i en intresseanmälan, 

(se bilaga 1) som vi samlade in vid samma tillfälle för att undvika några mellanhänder i 

insamlingsförfarandet. Eftersom vi ville ha informanter som både har eller haft hemtjänst och 

informanter som inte har eller haft hemtjänst så hade vi på intresseanmälan gjort en kryssruta 

så att detta skulle framgå för oss senare.  

Efter att vi mottagit intresseanmälningarna delade vi upp dem i de två olika kategorierna och 

gav varje anmälan ett eget nummer. Därefter gjorde vi på samma sätt som i urvalet av PRO 

förening, vi lottade fram fyra informanter ur kategorin med de som har eller haft hemtjänst 

därför att vi ville lägga tyngdpunkten på dessa, därefter lottades två ur den andra kategorin 

fram. När vi hade dessa sex namn så kontaktade vi dem för att bestämma tid och plats för 

intervjuerna. Andersson och Ahnlund (2009) beskriver att man i kvalitativ metod ofta 

argumenterar för små urval som kan ge djup kunskap i stället för som i kvantitativ metod 

stora urval som byggs på sannolikhetsurval och ger forskaren möjlighet att generalisera 

resultaten. Fördelen med urvalsprocessen var att det var ett relativt lätt tillvägagångssätt och 

att det var etiskt försvarbart då deltagandet var helt frivilligt. 

Intervjuerna genomfördes hemma hos respektive intervjuperson och vi var båda närvarande 

vid samtliga intervjuer. En av oss ledde intervjun medans den andre ansvarade för 

inspelningen av intervjun och antecknade. Vi ledde tre intervjuer var. Längden på intervjuerna 

varierade men samtliga var mellan 45 minuter och en timme långa.  

3.3 Analysmetod 

För att analysera det empiriska materialet användes en kvalitativ forsknings analys. Utifrån 

empirin har vi lyft fram olika teman som framträtt när vi läst intervjuerna. Larsson (2005) 

beskriver hur man kan kombinera induktiva och deduktiva moment i en och samma studie. 
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Detta genom att i vissa avseenden följa en empirinära strategi och härleda mönster och 

begrepp från datainsamlingen medan studien i andra delar styrs utifrån ett deduktivt 

förhållningssätt. Metoden som använts i denna studie är en kombination av både induktiv och 

deduktiv ansats vilket kallas abduktion. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver abduktion 

som ett mellanting av induktion och deduktion. De menar samtidigt att abduktion som ansats 

inte är någon enkel mix av deduktion och induktion och kan reduceras till någon av dem, utan 

abduktion tillför nya och egna detaljer. Det är en processinriktad ansats där nya iakttagelser 

tillåts under arbetsprocessens gång. Resultaten i uppsatsen grundar sig således på det material 

som framkommit i intervjuerna och våra teoretiska utgångspunkter som valts för att analysera 

empirin men det återfinns även inslag av induktiva delar med mer empirinära tolkningar.  

3.4 Etiska reflektioner  

Syftet med denna studie samt tillvägagångssättet är etiskt försvarbart med tanke på att det är 

högst frivilligt att delta och det finns möjlighet att avbryta deltagandet. De frågor som ställts 

under intervjuerna har inte varit av känslig karaktär, men om någon av de äldre skulle 

uppfatta det så har inget svar krävts. Intervjupersonerna har fått tala väldigt fritt och därmed 

fått välja vad de vill berätta. 

 

Det finns enligt Bryman (2011) fyra huvudkrav när det gäller etiska perspektiv när man 

genomför forskning; informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Innan våra intervjuer gick vi igenom dessa krav med intervjupersonen 

och såg till så att varje deltagare visste vad som gällde och förstod vad vi menade med de 

olika kraven. Med informationskravet berättade vi om vad vår studie handlade om och vad 

syftet med undersökningen var. Vi berättade även hur intervjun skulle komma att användas i 

arbetet. Vi anser att det var viktigt att intervjupersonerna förstod att det var de själva som 

bestämde över sin medverkan och skulle personen vilja avbryta sitt deltagande så var det okej 

oavsett när de skulle vilja det. 

Genom nyttjandekravet berättade vi noga om vad vi skulle göra med det som intervjupersonen 

berättade, alltså hur vi skulle använda det i vårt arbete. Eftersom det endast kommer att 

användas i den här undersökningen så berättade vi att intervjun skulle förstöras när arbetet var 

över, alltså att det som spelades in under intervjun skulle raderas när vi använt det och det 

enda som skulle finnas kvar är det som står skrivet i det färdiga materialet. Enligt Bryman 

(2011) får de uppgifter man samlar in om andra människor inte användas till andra ändamål 

än den studie man genomför. 

Samtyckeskravet förklarade vi genom att berätta att intervjupersonen var tvungen att samtycka 

till samarbetet och intervjun, de hade alltså rätt att själva bestämma över sin medverkan. Detta 

krav uppfylldes redan när intresseanmälan fylldes i (se bilaga 1) eftersom de äldre själva fick 

välja om de ville ställa upp eller inte. Dock tyckte vi att det var viktigt att poängtera 

frivilligheten än en gång innan intervjun började eftersom att när man undersöker något får 

man inte ta för givet att intervjupersonerna förstår vad det innebär att delta i studien 

(Wikström, 2009).  
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Avslutningsvis berättade vi om konfidentialitetskravet. Personerna hade rätt att vara helt 

anonyma och det ska inte gå att utläsa vem som sagt vad. Vi berättade att det skulle användas 

fiktiva namn i uppsatsen, allt för att personerna som intervjuades skulle hållas anonyma. 

Många av de personer som intervjuades tyckte det hade varit helt okej att skriva ut deras 

riktiga namn, men vi anser att det enklaste och mest etiskt korrekta är att vara konsekventa 

och använda fiktiva namn för alla de som intervjuats. Dessutom skrev vi aldrig ut var 

intervjupersonerna bor, i vilken stad eller i vilket samhälle som de håller till i. Materialet som 

vi fick ut av intervjuerna förvarade vi på ett sådant sätt att vi var de enda som hade tillgång till 

det eftersom det är oerhört viktigt att obehöriga inte ska kunna komma åt materialet (Bryman, 

2011). 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

Det man bör försäkra sig om när man gör en undersökning av denna art är att den görs på ett 

transparent och tillförlitligt sätt. För att så långt som möjligt säkerställa detta är det angeläget 

att redovisa de processer som ägt rum under arbetets gång så att läsaren kan bilda sig en 

uppfattning om studiens trovärdighet och att rätt saker undersökts (Kvale, 1997).   

Vid utformningen av intervjufrågor har vi dels diskuterat med varandra och dels fört en dialog 

med vår handledare för att se till att rätt saker undersöks i förhållande till uppsatsens syfte. 

Intervjuerna spelades in och sparades som en ljudfil. När intervjuerna skrevs lyssnade vi 

upprepade gånger på ljudfilen för att få med informanternas egna ord och beskrivningar. 

Intervjupersonerna har även fått läsa igenom det som skrivits utifrån den intervju som gjorts 

och godkänt detta.  

Larsson (2005)  beskriver hur forskaren både är ett forskningsinstrument och en tolkare av 

data i analysarbetet och att två olika forskare kan tolka samma dokument på olika sätt. För att 

så långt som möjligt undvika detta har vi genom hela arbetsprocessen haft olika 

ansvarsområden som vi skrivit men vi har kontinuerligt läst varandras texter och diskuterat 

olika förändringar och förbättringar. Framförallt har vi utnyttjat vår gemensamma kunskap för 

att hela tiden säkerställa att en röd tråd tydliggjorts genom arbetet och att informationen som 

presenterats varit tydlig och relevant. I metodavsnittet har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt så 

noggrant som möjligt och även beskrivit vår forskningsprocess vilket ytterligare förstärker 

trovärdigheten och tillförlitligheten i vår studie.  

3.6 Metodologiska reflektioner 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer och tanken med det var att få en djupare insikt i hur 

de äldre upplever fenomenet hjälpinsatser. Det hade varit intressant att göra en kombinerad 

kvalitativ och kvantitativ studie där man kompletterat intervjumaterialet med en 

enkätundersökning till exempel. Eftersom vi ville intervjua både de som hade hjälpinsatser 

och de som inte hade så valde vi att utföra sex intervjuer. För att vara säkra på att hinna med 

att färdigställa uppsatsen inom den begränsade tiden så valde vi att endast fokusera på att göra 

intervjuer. Vi har i studien inte haft för avsikt att generalisera resultaten så att de ska 

representera alla äldre människor. Inom kvalitativ forskning pratar man bland annat om att 

göra en analytisk generalisering. Thornberg och Fejes (2009) menar att vid en sådan 

generalisering tillhandahåller forskningsresultatet ett perspektiv och lägger bland annat fokus 
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på enskilda situationer. Vi har i vårt analysarbete låtit de äldres åsikter och tankar varit de 

perspektiv som lyfts fram. 

Angående urvalsprocessen så upplevde vi att den var enkel att genomföra och att det fanns ett 

stort intresse bland de äldre att delta i intervjuerna. Vi utförde intervjuerna hemma hos 

respektive intervjuperson för att det skulle kännas så naturligt som möjligt för dem och att de 

skulle känna sig fri att berätta vad som helst. Vår upplevelse av intervjuerna var att 

intervjupersonerna inte påverkades av att intervjuerna spelades in och att de fick utrymme att 

berätta sin ”historia” även om vi utgick från vår intervjuguide. Inför intervjuerna fanns en 

tanke om att vissa frågor kunde uppfattas som känsliga men inte vid något tillfälle uppstod en 

sådan situation. Vi hade informerat om att intervjupersonerna inte behövde svara på en fråga 

om de inte ville men det blev inte aktuellt. Med tanke på hur intervjuerna blev så känns det 

inte meningsfullt att spekulera i hur de kunde ha genomförts på annat vis. 

3.7 Arbetsfördelning mellan författarna 

Det delade författarskapet har bland annat bidragit till att flera olika vinklar av ett problem har 

kommit upp till diskussion under arbetsprocessen. Vi delade upp så att vi hade olika 

övergripande ansvar att skriva under de olika rubrikerna men vi har båda skrivit delar i hela 

arbetet. Hans-Erik har haft det huvudsakliga ansvaret över inledningen, metoddiskussion och 

slutdiskussion. Josefins huvudsakliga ansvar har varit tidigare forskning, teoretiska 

utgångspunkter och presentation av intervjumaterial. När det gäller analysdelen har vi 

tillsammans suttit och diskuterat och skrivit. Innan vi skrivit har vi först diskuterat och 

bestämt på ett ungefär vad innehållet ska bestå av. Därefter har vi läst varandras texter och 

diskuterat förändringar och förbättringar. På detta sätt har vi genom hela arbetet kompletterat 

varandra med de olika erfarenheter och den förförståelse i ämnet vi hade. Vi är väl medvetna 

om att vi har olika sätt att uttrycka oss i text men har valt att inte ändra på det då vi anser att 

det inte påverkat den röda tråden i studien som helhet. Presentationen av intervjumaterialet 

var ett undantag då vi upplevde att det skulle bli en tydligare presentation om en av oss skrev 

hela avsnittet. Fördelen med att vara två författare har varit att vi hela tiden kunnat bolla olika 

tankar och idéer med varandra för att studien skulle bli så välskriven som möjligt. Det har 

varit en trygghet att vara två författare och det har framförallt varit roligt att skriva 

tillsammans.  

4 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som vi valt att ta med i denna studie handlar om människan som 

unik individ i första hand. Dessa teoretiska referensramar speglar människan och åldrandet ur 

olika synvinklar och bidrar med att förstärka, förklara och belysa olika delar av det empiriska 

materialet i studien. Vi har tagit delar ur dessa olika perspektiv och använt det vi upplevt 

relevant i förhållande till forskningsfrågans utgångspunkt.  

4.1 Antonovskys salutogenetiska modell 

Sociologen Aaron Antonovsky representerar det kognitiva synsättet inom psykologin och 

hans teorier använts främst inom psykologin och inom omvårdnad. Antonovsky har skapat det 

salutogenetiska synsättet vilket kort kan beskrivas som att man lägger fokus på vad det är som 
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gör att vissa personer upplever sig vara friska även då de utsätts för påfrestningar och 

svårigheter.  Det salutogenetiska synsättet får individen att tänka i banor som gynnar sin hälsa 

snarare än fokusera på patologiska faktorer som orsakar sjukdom. Antonovsky har en holistisk 

syn på människan och menar att man måste se människan i dennes totala livssammanhang. 

Dessutom ser han människan som en självbestämmande varelse som själv har förmågan att 

avgöra vad som är viktigt för just honom eller henne. Han menar att för att uppleva mening i 

tillvaron behöver individen vara medbestämmande i sitt liv (Tamm 2012). Det är framförallt 

Antonovskys holistiska syn på människan och att människan som en självbestämmande 

individ som gör att hans salutogenetiska synsätt känns relevant att använda sig av när man ska 

analysera äldres egna tankar om hjälpinsatser. Framförallt för att belysa och tolka den 

frågeställning i uppsatsen som handlar om vad som är viktigast för den äldre när ett 

hjälpbehov uppstår. 

4.2 Empowerment 

Blume, Karlström och Lennartsson (2008) beskriver i sin bok om vård- och omsorgsarbete 

om Dorothea Orems egenvårdsteori. Den grundar sig i att alla människor har grundläggande 

kunskap om egenvård samt omvårdnad för andra människor. När en människa inte kan 

upprätthålla sin egenvård så kallar Orem det för egenvårdsbrist. Egenvårdsbrist kan bland 

annat uppkomma då äldre människor inte längre kan göra allt själva utan behöver hjälp av 

någon annan människa. Personal som jobbar inom vården får då som uppgift att kartlägga och 

göra bedömningar om vad det finns för omvårdnadsbehov hos den äldre. Därefter ska 

vårdtagaren få den hjälp som behövs för att kompensera de egenvårdsbrister som han eller 

hon besitter. Vårdtagarens vardag ska alltså förenklas så gott det går och det kan med andra 

ord förklaras som ”hjälp till självhjälp”. Just ”hjälp till självhjälp” förknippas ofta med ordet 

empowerment. Askheim och Starrin (2007) menar att begreppet empowerment blev populärt, 

speciellt inom den hjälpande sektorn på 1970- och 1980-talet. Begreppet empowerment 

framhåller att det är viktigt att hjälpa de personer som befinner sig i utsatta situationer, oavsett 

om det handlar om en person som hamnat i en akut situation eller om det är någon som 

behöver långsiktig hjälp för att främja hälsa och välmående. Empowerment betonar att 

människor är aktörer och att många vet själva ”var skon klämmer” och hur man kan göra för 

att ordna det, men en del personer behöver hjälp med att kunna lösa det. Många personer 

klarar sedan av att genomföra svårare moment på egen hand så länge som de får hjälp att ta 

reda på hur de kan göra det enklare för sig. Något man bör komma ihåg är att trots att det 

finns olika hjälpmedel som kan underlätta för den äldre att utföra vissa moment i vardagen så 

är det inte alla äldre som klarar av det ändå. Det finns de äldre som är i behov av att någon 

annan människa utför vissa delar i vardagen helt och hållet och i de fallen fungerar det inte att 

erbjuda hjälpmedel av olika slag. 

4.3 Rollteori 

Enligt Svedberg (2007) har vi alla olika roller som innebär oskrivna regler om vad som 

förväntas av de varierande rollerna. Detta kan ske utifrån till exempel kön, ålder, utbildning 

eller yrke. Vi har alltså inte bara en enda roll, utan alla människor runt om oss har olika 

förväntningar på oss om hur vi ska vara och agera. Tornstam (2005) beskriver mer utförligt 

vad rollteorin innebär och en del begrepp som tillhör den modellen. Olika människor i vår 
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omgivning har som sagt varierande förväntningar på oss, detta kallas ”rollförväntningar”. 

Enligt Tornstam minskar våra roller efter att vi gått i pension och det innebär ofta att de äldre 

inte längre riktigt vet vad som förväntas av dem och det kallas med ett annat ord för 

”rollförlust”. Åren efter att en människa gått i pension ses ofta som ett skede i livet då man 

förlorar fler och fler roller samtidigt som man har det svårare att skapa nya. Många försöker 

då göra sitt yttersta för att behålla något som är viktigt för dem, kanske att ägna mycket tid 

med någon hobby. Det finns något som kallas ”förändrad rollförväntning” som innebär att 

personer på skiftande sätt byter roller med varandra. En mycket vanlig sådan förändring är 

den som kan ske mellan föräldrar och barn. Föräldern har alltid varit den som tagit hand om 

sina barn, men när föräldern blir äldre kan det lätt bli så att barnen tar på sig rollen som den 

hjälpande. Tornstam (2005) förklarar det som att ”föräldrar blir barn och barn blir föräldrar”. 

Detta kan upplevas på skilda sätt av olika personer, en del ser det som något naturligt och 

positivt medan andra kan tycka det känns jobbigt och negativt.  Med utgångspunkt i rollteorin 

kan man förstå att det sociala nätverket är väldigt viktigt att ha och att de personer som finns 

runt en kan ge stöd och hjälpa till, bland annat då med att förstå vad man har för roll.  

5 Presentation av intervjumaterial 

Studien bygger på en kvalitativ undersökning och det empiriska materialet består således av 

intervjuer. Totalt har sex intervjuer genomförts med personer som var 65 år eller äldre och 

inte längre förvärvsarbetade. Fördelningen av intervjupersoner var fyra personer som hade 

någon hjälpinsats och två personer som inte hade någon hjälpinsats. Intervjuerna har 

genomförts på ett likartat sätt med samtliga intervjupersoner och med en intervjuguide som 

utgångspunkt. Det empiriska materialet kommer att presenters i en berättande form där varje 

enskild intervju presenteras under en egen rubrik. 

5.1 Intervju 1: Solveig 

Solveig är en kvinna som om några månader fyller 68 år. Hon har varit pensionär i nästan tre 

år och hon säger att hon trivs mycket bra med det livet. Solveig beskriver att hon har en särbo 

som hon träffar dagligen, samt att hon har en son med familj som bor i närheten. Solveig 

beskriver sitt liv som väldigt lättsamt, tidigare har hon jobbat som butiksbiträde och det 

älskade hon på samma sätt som hon idag älskar livet som pensionär. Det hon uppskattar mest 

med att inte behöva jobba längre är att hon har mer tid för att göra det hon tycker allra mest 

om: dansa, laga mat och bjuda hem vänner. 

I dagsläget har Solveig inget behov av någon slags hjälpinsats och hon berättar att hon klarar 

av allt på egen hand utan att något känns jobbigt. Solveig säger att hon ändå känner sig 

väldigt insatt i vad ett bistånd är och hur man går tillväga för att få hjälp om man behöver, 

detta med tanke på att hon har åtta stycken syskon och att många av dem har olika slags 

hjälpinsatser. När det gäller vilka lagrum som gäller när man är i behov av hjälp så vet inte 

Solveig riktigt vad som gäller. Hon berättar att hon vet att det måste göras en bedömning och 

trots att det kan verka som att man har liknande behov så kan det i slutändan ges olika insatser 

till olika personer. Som Solveig har uppfattat det så kan man få hjälp med i stort sett vad som 

helst, allt från enbart social tid till exempelvis hjälp med matlagning och duschning.  
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Solveig säger övertygande att hon ställer sig väldigt positiv till att ta emot hjälp den dag som 

det blir aktuellt för henne. Hon berättar att hon ser det inte som ett svaghetstecken att man kan 

behöva en extra hand tillslut, hon önskar att alla kunde se det som att man kan få en bättre 

levnadsstandard så länge som möjligt istället. Dock vill hon inte att hennes anhöriga ska 

måsta hjälpa till med tyngre saker. Hon kan förstå om det till en början blir hennes son som 

kanske kommer och hjälper henne med mindre saker som att till exempel laga något när det 

går sönder, men inte mer. Solveig anser att det finns de som arbetar med äldre människor av 

en anledning, det är de som ska se till att de äldre har det så bra som möjligt och att dennes 

anhöriga ska få ha kvar sin anhörig och inte bli någon slags ”personlig assistent”. Den enda 

relationen som ska vara mellan till exempel barn och förälder är just det, barn och förälder 

enligt Solveig.  

Solveig säger sig vara förberedd på att det kommer komma en dag då hon behöver hjälp utav 

andra personer. Vad hon tycker känns som det viktigaste i en sådan situation är att det blir en 

avslappnad situation och att hon kan känna sig trygg med de som kommer hem till henne. 

Solveig berättar att hon tror att om man som äldre går in med en positiv inställning till att ta 

emot hjälp så kommer det gå bra och det kommer bli en social källa. Hon har fått 

uppfattningen att de flesta som jobbar med äldre är väldigt trevliga och pratsamma och det 

tycker Solveig känns viktigt, att det sociala fungerar. Det finns en risk med hemtjänst enligt 

Solveig och det är att det kan bli en väldigt strikt och ansträngd relation som vårdtagare och 

vårdgivare. Än en gång påpekar Solveig att det därför är viktigt att den äldre ser det som 

något positivt att få hjälp, att vi ska vara glada att vi bor i ett land där hjälp finns tillgängligt. 

Hon skulle inte vilja ha det på något annat sätt, Solveig tycker inte att det finns något mer 

tryggt än att det kommer hem en person som ser till så att man mår bra. 

Även om Solveig tycker det känns väldigt positivt med hjälpinsatser så har hon en del 

önskemål hur hon skulle vilja ha det om hon skulle behöva hjälp. Hon säger att hon upplever 

det som att det tar alldeles för lång tid för biståndsbedömarna att göra sitt jobb, det borde inte 

ta mer än ett par veckor enligt henne. Något som Solveig tycker ska vara en självklarhet är att 

det som sker i hemmet ska ske på den äldres villkor. Vill man till exempel inte äta gröt till 

frukost ska man inte behöva det, man ska ha valmöjligheter och vårdgivaren ska lyssna på 

dessa. Om Solveig fick välja hur hennes tillvaro skulle se ut utan några som helst 

begränsningar så skulle hon vara pigg och kry fram tills den dag hon inte finns mer. Hon 

skulle önska att hon själv inser om hon behöver hjälp eller inte, att hon inte ska känna sig 

påtvingad hjälp av sina anhöriga. Att allt som händer ska ske på hennes villkor är det som 

Solveig känner är viktigast. 

5.2 Intervju 2: Sören  

Sören är en man som nyss fyllt 76 år. Han bor i en villa tillsammans med sin fru sedan 51 år 

tillbaka och deras två hundar. Sörens närmsta krets består av hans fru och deras tre döttrar 

som alla har familj och är bosatta bara gångavstånd ifrån Sören. Under hela sitt liv har Sören 

varit egen företagare och haft snickeri som en hobby på sidan av. Snickeriet är något han fått 

sluta med de senaste åren när orken försvunnit, i dagsläget snickrar han bara ihop ”småsaker” 

enligt honom själv. Både Sören och hans fru har hjärtproblem och de både har inom de 

senaste två åren genomfört större hjärtoperationer. Trots detta har de inte någon hemtjänst, 
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utan den enda hjälp de har i dagsläget är att Sören får åka på lasarettet och motionscykla ett 

par gånger i månaden. Sören känner inte att varken han eller hans fru är i behov av någon mer 

hjälpinsats eftersom deras döttrar med familjer hjälper till med mycket i deras hem. Att ha det 

så att hans familj hjälper honom tycker han känns bättre än att någon utomstående ska komma 

hem till dem. 

Det var efter att Sören akut fick genomföra en hjärtoperation i juni 2012 som hans döttrar 

hjälpte Sören och hans fru att kolla upp vad det finns för hjälp i hemmet man kunde få. Sören 

berättar att det kom hem en kvinna till dem som kollade hur de hade det, men att han var 

väldigt envis med att de inte behövde någon större hjälp. Kvinnan som var hemma hos dem 

gav dem en del tips på vad de själva kunde göra för att underlätta saker och ting hemma och 

det tyckte Sören kändes bra. Han kände att hon verkligen lyssnade på att de inte ville ha 

mycket hjälp och att hon respekterade detta samtidigt som hon bidrog med råd när hon var 

där. Sören berättar att hans döttrar nu i efterhand inser att både Sören och hans fru klarar sig 

mycket bättre än vad alla hade trott, det var trots allt svåra operationer de gått igenom och 

enligt Sören känns det som en andra chans att få må så pass bra som de båda gör. Det som 

Sören gick med på var förslaget om att han kunde åka på lasarettet och cykla på motionscykel 

för att stärka hjärtat och konditionen. Sören känner sig nöjd med den hjälp han får i dagsläget, 

han tycker det är smidigt och att han slår två flugor i en smäll genom att motionscykla 

samtidigt som de som arbetar där kan kolla upp hur de har det hemma och Sören har 

möjlighet att säga till om han och hans fru skulle vilja ansöka om mer stöd hemma. 

Sören beskriver det som att han och hans fru får ett enormt stöd från sina döttrar och deras 

makar. De hjälper bland annat till med att skotta snö på vintern och klippa gräset på 

sommaren. Mer än så vill inte Sören att de ska få göra och han tror att anledningen till det är 

att han vill själv göra något, han blir så lätt rastlös annars. Men han inser att han inte klarar av 

de allra tyngsta sakerna och då är han tacksam att han har sin familj som ställer upp och 

hjälper till. Sören berättar att han tycker det är oerhört viktigt att han själv får bestämma hur 

hjälpen ska se ut. Så långt som det är möjligt vill han undvika att ha personer ”som springer i 

deras hem”, han vill hellre ha redskap så att han själv kan genomföra saker som är lite svåra. 

På frågan om hur Sören helst av allt skulle vilja att hans tillvaro ska se ut så svarar han fort att 

han skulle vilja att han och hans fru skulle klara allt själv och om de skulle behöva någon 

slags hjälp så skulle de kunna gå på Ica och inhandla det. Sören är noga med att poängtera att 

han vill klara sig själv så långt det bara är möjligt, för så har det alltid varit. 

5.3 Intervju 3: Else 

Else är en kvinna som är nyfyllda 78 år och hon har varit änka sedan sju år tillbaka. Hon har 

tre barn, två döttrar och en son och samtliga bor i södra Sverige. Else berättar att hon bor i en 

liten mindre lägenhet, men att den passar henne utmärkt eftersom hon vill ha nära till de olika 

rummen. Det Else gillar att göra allra bäst är att sitta ner i sin fåtölj och lösa korsord eller läsa 

en bra bok och hon är glad att hon har mycket tid över till det. Else förklarar att sedan hon 

ramlade ute en vinter för sex år sedan så har hon fått mycket hjälp utav hemtjänsten. Hon 

behöver hjälp med bland annat att duscha, klä på sig på morgonen och handla. Det var en 

läkare på sjukhuset som berättade för Else hur hon skulle gå till väga för att ansöka om hjälp i 

hemmet och Else tog läkarens råd och gjorde det. Enligt Else är det inte svårt att ansöka om 
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hjälp, men det tror hon att hon tycker eftersom hon fick det förklarat för sig. Hade inte 

olyckan inträffat tror Else det varit lite klurigare att leta reda på hur man gör. Else förklarar att 

hon tycker det är skönt att hon har hemtjänst, för skulle det bli aktuellt med mer hjälp så har 

hon redan ”en fot inne” och det skulle nog gå lättare att utöka hjälpen än att söka för första 

gången. 

Eftersom Else har alla sina barn boendes långt ifrån sig så är hemtjänstpersonalen de 

viktigaste personerna hon har omkring sig. Hon berättar att det finns ett par inom hemtjänsten 

som verkligen vet hur hon vill ha det och dessa personer är Else extra tacksam för. Else 

förklarar att hon är lite förvånad över hur bra hon tycker hemtjänsten är och hur duktiga de är. 

Hon minns hur hon i hela sitt liv alltid sagt att hon aldrig ville ha hjälp av någon annan 

förutom möjligtvis sin man och sina barn, men i dagsläget märker hon hur mycket det 

underlättar. Else är positivt överraskad till hur hjälpen fungerar och hon är mycket nöjd, 

speciellt eftersom de lyssnar på henne och hennes behov. Enligt Else är det just det som är 

absolut viktigast i relationen mellan den som ger vård och den som tar emot, att det finns en 

respekt mellan parterna och att man lyssnar på varandra. Det fungerar bara bra säger Else, 

personalen är precis så som hon önskar. Dock känner Else att när hon i stort sett inte kan göra 

något själv överhuvudtaget, då är det läge att fundera över om hemtjänst verkligen är det bästa 

för henne. Hon tror att det kan vara skönt att få flytta in på ett boende och ha personalen 

omkring sig hela tiden, speciellt eftersom hon känner att hon inte blir självständigare med 

åren, utan hon behöver mer och mer hjälp. 

När Else får frågan om hur det skulle se ut när det gäller olika hjälpinsatser om hon själv fick 

bestämma så funderar hon länge. Hon berättar att hon upplever det som att det oftast ”krävs” 

en olycka för att en person ska få någon slags hjälp och det tycker hon är synd. Hennes teori 

om varför det är så är för att det är lite svårt att ansöka om hjälp när man inte riktigt vet hur 

man ska göra. Mycket går via datorer och internet och de i den äldre generationen har inte så 

bra koll på det, i alla fall inte den koll som samhället förväntar sig. Else påpekar att hon tycker 

det är oerhört viktigt och bra att det finns hemtjänst och att det kan komma hem en fysisk 

person och hjälpa till. Hon föredrar den varianten före att få redskap så att man ska klara saker 

själv. Else beskriver att hon är väldigt nöjd med sin vardag och den hjälp hon får. Enligt 

henne har hon en bra uppfattning om vad hon klarar av och inte klarar av och det underlättar 

saker och ting för henne, hon är rädd om sin hälsa och är inte rädd att be om hjälp. 

5.4 Intervju 4: Sally 

Sally är en kvinna som föddes 1940 och fyller alltså 73 år i år. När hon var 32 år gifte hon sig 

med sitt livs kärlek och de håller ihop än idag. Sally berättar att hennes man fick flytta in på 

ett äldreboende för ett par år sedan då han drabbades av en stroke. Själv bor hon kvar i deras 

lägenhet som ligger bra till och hon har nära både till sin man och till deras tre barn. Sally 

beskriver sig själv som ”skrapplig” men hon orkar fortfarande göra det hon gillar allra mest; 

sy, sticka och virka. Sally berättar att hon har väldigt många olika hjälpmedel hemma, bland 

annat en rullator, en stol i duschen, anpassad toalett, trösklarna är borttagna och ibland får hon 

färdtjänst. Eftersom Sally jobbat som sjuksköterska innan hon gick i pension så känner hon 

sig ganska van det som har med bistånd att göra trots att det enligt henne förändrats mycket 

genom åren. Hon säger sig inte veta exakt vad kommunen har hand om eller vad som 



 

 
22 

landstinget sköter, det är hennes barn som hjälpt henne att hålla koll på vem det är hon ska 

ringa och kontakta i olika lägen. Hur det står skrivet i lagarna vet hon inte riktigt heller, men 

hon vet att man kan beviljas både det ena och det andra och att oavsett hur man mår eller har 

det så finns det någon slags hjälp man kan få. 

Förutom de hjälpmedel som Sally har så kommer hemtjänsten hem till henne dagligen. 

Personalen där är oerhört viktiga säger Sally, de är hennes bonus-familj. Sally berättar att hon 

känner sig tacksam för den hjälp hon får av hemtjänstpersonalen och de hjälper henne mer än 

hon kunnat tänka sig. Att bli äldre utan att någonsin behöva lite hjälp tror Sally är oundvikligt 

och därför tycker hon att man ska vara glad att det finns snälla människor som kan hjälpa en. 

Hon vill inte att hennes barn ska måsta hjälpa henne och därför är hon glad att hemtjänsten 

finns. Hon beskriver sig vara väldigt nöjd med den hjälp hon får, men hon tycker det är 

jobbigt att hon behöver hjälp med så mycket. Hon beskriver att hon känner sig lite generad 

och besvärlig när hon inte klarar av vissa saker. Hon ger ett exempel på när hon fick rullatorn 

och trösklarna i lägenheten skulle tas bort, det var inte roligt att se att hon inte kunde vara 

”som alla andra” utan behövde extra hjälp. Sally försöker se allt positivt ändå och tänker att 

det är fantastiskt att man kan få hjälp nästan oavsett vad man har för bekymmer, det är något 

vi alla ska vara tacksamma för tycker hon, även om det i vissa stunder kan kännas pinsamt. 

För henne är det viktigt att den person som kommer hem till henne ska vara van att arbeta 

med äldre och kanske till och med kunna sätta sig in i den äldres situation. Om personalen 

förstår att det ibland kan vara pinsamt att behöva få hjälp så kan de underlätta det genom att 

agera på ett visst sätt och påpeka att det inte är något negativt att bli äldre och få den hjälp 

som behövs. Sally gör en jämförelse att precis som föräldrar vill att dagispersonal ska vara 

vana att arbeta med barn och veta hur man ska handskas med barnen så vill de äldre att deras 

personal ska vara van att arbeta med personer som blivit till åren. Hon tycker även det är 

viktigt att personalen verkligen gör saker för den äldres skull, det är trots allt denne som de 

jobbar för. 

Sallys intryck av äldreomsorgen är att det fungerar bra, allt från att ansöka om hjälp och stöd 

till att själv få vara med och bestämma. Hon tycker det är jättebra att det jobbas för att äldre 

ska få bo hemma så länge som möjligt, hon tror att de flesta äldre vill bo hemma in i det sista. 

Fick hon ändra på en sak skulle det vara att hemtjänsten skulle ha större krav på sin personal 

och att man bör ha utbildning för att få arbeta med det yrket. Sally beskriver ett par gånger då 

det kommit någon hem till henne, ofta någon väldigt ung, som inte riktigt vet vad denne ska 

göra. Sally säger att hon förstår att det inte kan vara lätt till en början, men hon har fått 

känslan av att en del av de som kommit inte velat vara där utan gör det för att de ”måste”. 

Hon tycker det är viktigt att den som jobbar med äldre, men även med andra människor, ska 

vara genuint intresserad av det de gör eftersom det är någons liv man jobbar med. När Sally 

får mirakelfrågan om hur hon skulle vilja ha sin tillvaro om hon fick välja så skrattar hon och 

svarar fort att då skulle hon bo tillsammans med sin man, för henne är det just det som hon 

mest av allt vill göra just nu. Hon avslutar med att säga att snart kommer det nog bli så med 

tanke på att hon känner att hennes ork tar mer och mer slut, att få bo på äldreboende har börjat 

locka henne. 
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5.5 Intervju 5: Ellinor 

Ellinor är en kvinna som är 69 år. Hon berättar att hon varit gift med sin man i 27 år, men att 

hon även varit gift en gång tidigare med en annan man som hon fick två söner med. Hennes 

nuvarande man har även han två barn sedan ett tidigare äktenskap och Ellinor säger att de är 

en stor familj med många barn och barnbarn, detta är något som Ellinor uppskattar mycket. 

Tillsammans med sin man bor hon i en villa där det finns mycket utrymme för övernattningar 

för barnbarnen. Tidigare har Ellinor jobbat som lärare och på fritiden tycker hon om att 

motionera, antingen genom att gå promenader eller cykla på motionscykeln som hon har 

hemma.  

Varken Ellinor eller hennes man har hemtjänst eller något annat slags hjälpmedel. Ellinor 

förklarar att hon ändå har koll på hur det fungerar när det gäller att ansöka om både hemtjänst 

och äldreboende eftersom hon hjälpte sina föräldrar med det när det blev aktuellt för dem. 

Ellinor tycker att det är väldigt smidigt att ansöka om hjälp, oavsett vad det är man behöver. 

Hon beskriver att man bara behöver ringa till kommunens växel och berätta ens situation och 

sedan kopplar de vidare en till någon som har hand om just det som efterfrågas. Hon säger att 

det säkerligen är någon som tycker det är svårt att söka hjälp och svårt att veta var man ska 

vända sig, men så tror Ellinor det är oavsett vad det handlar om, folk har svårare och lättare 

för olika saker. Själv beskriver hon att hon har svårt att kunna lagar och exakta regler som 

gäller, det är aldrig något som intresserat henne eller varit aktuellt att läsa om. Hon tror att om 

hon varit missnöjd med hur till exempel hennes föräldrar behandlats så hade hon läst på i 

lagen vad som gäller, men hittills har det inte varit nödvändigt. 

Att Ellinor själv ska behöva någon slags hjälp tycker hon känns långt borta och hon har svårt 

att föreställa sig det. Eftersom de är en stor släkt och familj tror Ellinor att det kan dröja lite 

längre än vad det gör för de som inte har samma stora familj. Ellinors förhoppning är att 

barnen ska kunna hjälpa till hemma lite, men inte allt för mycket. Hon vill inte att barnen ska 

måsta jobba för henne eller hennes man, men hon tror att hennes barn kommer känna ett 

ansvar att ta hand om henne så långt det går. Enligt Ellinor var det så hon kände med sina 

egna föräldrar och hon upplever det som att de flesta barn känner så om sina föräldrar. Ellinor 

påpekar dock att det får absolut inte bli för mycket eftersom barnen har egna familjer att ta 

hand om.  

Hon fortsätter med att säga att hon känner sig positiv till att ta emot hjälp av professionella 

om det blir aktuellt, särskilt om det är hon själv som känner att det är dags. Hon har en önskan 

om att hon ska få vara så pass kry att hon själv är medveten om när det är dags att be någon 

utomstående om hjälp och att det inte ska måsta bli hennes barns beslut. Ellinor upplever att 

det finns så mycket man kan få hjälp med och att de är duktiga på att anpassa hjälpen till varje 

enskild persons behov. Om Ellinor en dag behöver extra hjälp så är hennes stora önskan att de 

ska hjälpa på så sätt att det passar henne. Att det är individanpassat är enormt viktigt enligt 

Ellinor eftersom ingen är den andra lik. Något annat som Ellinor tycker mycket fokus och 

energi ska läggas på är att personalen ska göra saker på det sätt som brukaren vill ha det. Är 

brukaren en person som inte är särskilt pratglad så ska det vara okej, då behöver inte 

vårdgivaren tvinga ut ord och meningar. Individen är det viktigaste i sammanhanget, de som 

arbetar med det ska kunna anpassa sig enligt Ellinor. 
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Ellinor har fått uppfattningen om att handläggningstiden brukar dra ut på tiden och det tycker 

hon är synd. Hon kan tänka sig att det är nervösa veckor som man får vänta på ett beslut och 

att det ofta blir onödigt lång tid man får vänta. Ellinor vill klart och tydligt poängtera att hon 

inte tvivlar på att de som gör bedömningarna gör sitt yttersta, men hon önskar att det kunde gå 

fortare än vad det gör i dagsläget. När Ellinor börjar reflektera över hur hon skulle vilja ha det 

när det gäller hjälp så kommer hon fram till att hon helst skulle vilja ha kvinnor som kom hem 

till henne. Inte jämt nödvändigtvis, men om hon skulle behöva hjälp med att duscha eller gå 

på toa så skulle hon känna sig mest bekväm och trygg med en kvinna. Det tror hon inte ska 

vara svårt att få, som brukare ska man få känna sig så bekväm som möjligt. Ellinor hoppas det 

ska dröja länge innan hon hamnar i det läget att hon är beroende av hjälp av någon annan, hon 

önskar att hon och hennes man ska klara sig på egen hand länge till. Sedan vill hon hemskt 

gärna att de får följas åt livet ut, om den ena behöver flytta in på ett boende så vill hon att 

båda gör det.  

5.6 Intervju 6: Viktor 

Viktor är en man som är född 1941 och fyller senare i år 72 år. Han har sedan två år tillbaka 

varit änkeman efter det att hans fru dog. Viktor bor i en villa i närheten av en av hans söner, 

Viktor har även en till son men han bor utomlands och de har inte så tät kontakt. Tidigare har 

Viktor arbetat som målare och han målar fortfarande mycket trots att han gått i pension. Han 

tycker även om att snickra och hålla till ute i sin bod han har på gården. Redan innan Viktors 

fru dog så hade de hemtjänst och det har varken utökats eller minskat något sedan hon gick 

bort. Viktor får hem två matlådor varje dag, lunch och middag, och han har även social tid 

varannan dag då det kommer hem någon ur hemtjänstpersonalen för att prata och umgås ett 

par timmar. Viktor vet i dagsläget inte hur man ansöker om hjälp och stöd, det var hans fru 

som skötte det. Han förklarar att om han skulle behöva hjälp att ansöka om något så vet han 

att hans son skulle ställa upp och se till att de rätta kontakterna tas. Hans son brukar hjälpa 

honom med olika saker han behöver hjälp med, bland annat ser han till så att räkningarna blir 

betalda i tid. Det som är modernt idag, till exempel datorer, är inte något som Viktor använder 

sig av och det upplever han är synd eftersom det är så pass mycket som man behöver använda 

den till. All information finns nu för tiden på internet och då blir det automatiskt svårt för 

honom att hitta den på annat sätt. Då tycker Viktor det är tur att han har sin son som hjälper 

honom, utan honom skulle han inte kunna klara av så pass mycket som han gör. 

Båda Viktors söner är de viktigaste personerna i hans liv, oavsett om de ses ofta eller inte. 

Viktor känner även en trygghet till hemtjänstpersonalen som kommer hem till honom. Han 

tycker de är trevliga och att de gör ett bra jobb som kommer även om det bara är för att prata 

en stund. Viktor berättar att han inte har så många bekanta och då uppskattas det mycket att 

han beviljats social tid och får ”prata av sig” ibland. Särskilt efter att hans fru gick bort så är 

han positiv till att ta emot den hjälp han kan få. Han beskriver sig själv som ensam efter fruns 

bortgång och tycker att all hjälp han får är något positivt, det visar att någon bryr sig om 

honom. Viktor menar att han får lagom mycket stöd och tillsyn idag och han tycker att saker 

och ting sker på hans villkor. Han beskriver ett tillfälle då en kvinna från hemtjänsten kom 

hem för social tid, men just den dagen var inte Viktor på humör för det och ville bli lämnad 

ifred. Kvinnan protesterade inte, utan hon sa några snälla ord och lät honom sedan vara själv.  
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Det är enligt Viktor viktigt att vårdpersonal verkligen lyssnar på de det handlar om, är det 

något man inte vill ska man inte tvingas även om man kommit överens om en viss grej. Även 

om Viktor är beviljad social tid sju timmar i veckan så tycker inte han att han ska måsta 

utnyttja alla dessa timmar. I olika perioder av livet är man mer eller mindre i behov av saker 

och ting och man ska anpassa sig efter det. Viktor vill även lyfta fram personalen och hur 

duktiga de var när hans fru gick bort.  De anpassade sig väldigt bra till det och underlättade 

verkligen hans situation då, just för att de inte tvingade honom till något utan lyssnade på vad 

han ville göra. Enligt Viktor är det oerhört viktigt, att de som arbetar med människor ska vara 

beredda på tvära kast och kunna anpassa sig till situationer man kanske inte räknat med. Livet 

går som vi alla vet inte alltid på räls, säger Viktor. 

När Viktor känner att det inte räcker med hemtjänsten hoppas han få flytta in på ett 

äldreboende där det bor personer i någorlunda samma ålder som honom själv. Han önskar sig 

ett mer socialt liv och det tror han inte att han är ensam om och därför känns äldreboende som 

ett bra ställe för honom. Om han fick bestämma skulle han vilja flytta in på ett äldreboende 

redan nu, men han tror inte att han skulle få det eftersom det finns de personer som är i större 

behov av det än vad han är. Men allt har sin tid enligt Viktor, han tycker inte att man ska 

stressa fram något utan nu ska han njuta av att få bo hemma och sedan när han får flytta in på 

ett äldreboende ska han njuta av att få ha folk omkring sig.  

När Viktor får frågan om det finns något som han skulle vilja förändra när det gäller att 

ansöka om hjälp eller något annat som har med äldreomsorgen att göra så rycker han på 

axlarna. Han anser sig vara för dåligt påläst om det så han kan inte yttra sig. Självklart tycker 

han att det skulle vara bäst om man klarade sig själv så långt det bara går, men han är mycket 

glad att det finns hjälp att få – speciellt dessa matlådor eftersom han inte gillar att laga mat 

säger han och skrattar högt. Dock har Viktor en invändning mot personalen i hemtjänsten och 

det är att han upplevt att en del yngre personer är mer stressade och inte lika intresserad av 

honom som de som jobbat lite längre är. Han tycker att är man ny inom hemtjänsten ska man 

ändå läsa på om vem man ska hem till, annars kan det bli dålig stämning dem två emellan, det 

är hans upplevelse. Ett genuint intresse är viktigt om man ska jobba med människor enligt 

Viktor, det är ett jobb som måste vara väldigt givande om man själv är villig att ge av sig 

själv.    

6 Analys och tolkning 

Fem olika teman som framträder i intervjumaterialet. 

6.1 Positiva till att hjälp finns 

Inledningsvis i studien beskrevs problematiken med att olika rapporter och media målade upp 

skiftande perspektiv på hur äldreomsorgen lyfts fram. I denna studie har vi velat ta reda på de 

äldres perspektiv, hur de argumenterar och ser på äldreomsorgen. Det som överlag framträder 

hos intervjupersonerna är att de är glada och tacksamma över att de finns hjälp att få i så 

många olika former. En av intervjupersonerna, Solveig, har i dagsläget inga hjälpinsatser men 

är väl insatt i vad bistånd inom äldreomsorgen handlar om och beskriver det som: ”man kan 

få hjälp med i princip vad som helst, allt ifrån social tid till matlagning och duschning”. Hon 



 

 
26 

menar att det finns all möjlig hjälp att få oavsett problematik och hon är positiv till att ta emot 

hjälp. Vidare säger Solveig att: ”Det är inget svaghetstecken att man kan behöva en extra 

hand tillslut utan alla borde se det som att man får en bättre levnadsstandard så länge som 

möjligt istället”. Man kan tolka hennes sätt att argumentera kring hjälpinsatser som att det är 

något naturligt och självklart att ta emot hjälp när man behöver det. Hennes föreställningar om 

hjälpinsatser förmedlar en positiv bild av dessa och påtalar att det inte är något svaghetstecken 

att man behöver en hjälpande hand. Dorothea Orems egenvårdsteori beskriver bland annat just 

situationer där hjälpinsatser blir nödvändiga (Blume, Karlström och Lennartsson 2008). Orem 

kallar sådana situationer för egenvårdsbrist och de uppkommer tillexempel när äldre 

människor inte längre kan klara sina vardagliga göromål på egen hand. 

I en annan av intervjuerna berättar Sally att trots att hon har ett stort hjälpbehov så försöker 

hon se allt positivt. Sally har dagliga besök av hemtjänsten och berättar att de hjälper henne 

mer än vad hon kunnat tänka sig och säger: ”det är fantastiskt att man kan få hjälp nästan 

oavsett vad man har för bekymmer, det är något vi alla ska vara tacksam för, även om det i 

vissa stunder kan kännas pinsamt”. Precis som Solveig ger Sally uttryck för upplevelsen att 

man kan få hjälp med i princip vad som helst och att det är positivt att det finns hjälp att få. 

Men till skillnad från Solveig uttrycker Sally en känsla av skam över att behöva ta emot hjälp. 

Hon beskriver det som att hon upplever det lite genant att hon inte klarar vissa saker och säger 

att det inte är så roligt att se att hon inte är som alla andra utan behöver extra hjälp. Inom 

rollteori pratar man om rollförlust, det beskrivs som att de äldre inte längre riktigt vet vad som 

förväntas av dem (Tornstam 2005). Sally ger uttryck för att vara annorlunda jämfört med alla 

andra för att hon behöver hjälp. Man kan tolka det som att Sally själv har förväntningar som 

säger att man som äldre inte behöver så mycket hjälp, samtidigt som hon jämför sig med 

andra. Hon upplever då en osäkerhet kring vad som egentligen förväntas av henne vilket kan 

göra att hon upplever en rollförlust. 

Under intervjun med Else så berättade hon: ”jag har i hela mitt liv alltid sagt att jag aldrig 

vill ha hjälp av någon annan förutom möjligtvis min man eller mina barn.” Nu har Else hjälp 

av hemtjänsten varje dag och säger att hon är tacksam och lite förvånad över hur bra och 

duktiga hon tycker personalen inom hemtjänsten är.  I intervjun med Viktor så beskriver han 

att han är positiv till att ta emot hjälp och säger: ”all hjälp man får är något positivt, det visar 

att någon bryr sig.” På något sätt så framkommer det i samtliga intervjuer en uppskattande 

attityd gentemot hjälpinsatser. Oavsett om informanterna hade eller inte hade hjälp i någon 

form så kan man tolka det som att vetskapen om att det finns hjälp att få är det mest väsentliga 

och betydelsefulla när det väl blir aktuellt med en hjälpinsats. Man kan även tolka denna 

positiva attityd som ett försök till att förhålla sig positiv till samhälleligt stöd. I vissa 

intervjuer kan man ana en upplevelse av skam och känslan av mindervärde över att behöva 

hjälp från andra men om det skulle behövas så är alla ändå tacksamma och glada över att det 

finns hjälp att få. 

6.2 Rätten att få vara med och bestämma 

En av de centrala frågeställningarna i studien var att ta reda på vilket sätt de äldre 

argumenterade angående hjälpinsatser och vilket inflytande de hade över dessa. Tidigare 

forskning har pekat på bland annat brister i brukarinflytande och individanpassningen av 
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hjälpen (Socialstyrelsen 2000). Inflytande och rätten att få vara med och påverka är något som 

Solveig, Sören, Else, Ellinor och Viktor nämner under intervjuerna. Else beskriver att hon är 

positivt överraskad till hur hjälpen fungerar och säger att hon är speciellt nöjd med att 

personalen lyssnar på henne och hennes behov. Hon säger bland annat: ”det som är absolut 

viktigast i relationen mellan den som ger vård och den som tar emot, är att det finns en 

respekt mellan parterna och att man lyssnar på varandra.” Hon säger att det fungerar bra 

med det och att hon är mycket nöjd. Man kan tolka det som att för Else handlar inflytande och 

individanpassning om att visa respekt och vara lyhörd inför vad den hjälpbehövande säger och 

sätta sig in i den hjälpbehövandes situation. Else ger uttryck för att hon upplever att hon har 

inflytande över de insatser hon har. 

I intervjun med Ellinor uttrycker hon att för henne är det enormt viktigt att hjälpen är 

individanpassad eftersom ingen person är den andra lik. ”Individen är det viktigaste i 

sammanhanget, de som arbetar med det ska kunna anpassa sig .” Hon säger också att hon 

tycker personalen ska lägga mycket fokus på att göra saker som brukaren vill ha det. Hon 

säger: ”Är brukaren en person som inte är särskilt pratglad så ska det vara okej, då behöver 

vårdgivaren inte tvinga ut ord och meningar.” Man kan tyda Ellinors argumenterande som att 

rätten att vara med och bestämma i första hand handlar om att bli lyssnad på och respekterad 

som individ, att personalen gör som den äldre säger. Valfriheten lyfts här fram som viktig på 

individnivå genom att de som arbetar med äldre anpassar sig till hur de äldre vill ha det när de 

blir hjälpta. Marta Szebehely (2011) menar att den valfrihet som finns för äldre i 

kundvalsmodeller till stora delar är begränsad till ett val mellan olika utförarorganisationer, 

inte innehållet i hjälpen. Så när man analyserar och tolkar intervjun med Ellinor kan man säga 

att oavsett vem som utför hjälpen så handlar inflytande om att den som utför hjälpen lyssnar 

och respekterar den hjälpbehövande. Man kan även utifrån intervjun med Ellinor konstatera 

att valfrihet handlar mer om hur de äldre vill bli hjälpta snarare än val av vem som ska vara 

utförare av hjälpen. 

Det framkommer i intervjumaterialet att självbestämmande handlar om flera olika saker. En 

av intervjupersonerna säger: ”Vill man till exempel inte äta gröt till frukost ska man inte 

behöva det.” En annan informant säger: ”är det något man inte vill, ska man inte tvingas även 

om man kommit överens om en viss grej.” En tredje intervjuperson påtalar att han inte ville ha 

någon hjälp överhuvudtaget och att kvinnan som var hem till honom och hans fru för att 

bedöma hjälpbehovet respekterade hans vilja. Antonovskys salutogenetiska modell betonar 

människan som en självbestämmande varelse som har förmågan att avgöra vad som är viktigt 

för just han eller henne. Han framhåller även att individen behöver vara medbestämmande i 

sitt liv för att känna mening med tillvaron. Man kan utifrån intervjuerna konstatera att det 

skiljer sig en del mellan olika människor vad de anser vara viktigt. Gemensamt för alla 

intervjupersoner som talat om inflytande och rätten att vara med och bestämma är att de blir 

lyssnade på och respekterad för det de själva anser vara viktigt. Samtliga intervjupersoner 

som har hjälpinsatser ger uttryck för att de upplever sig ha inflytande över sina insatser.  

6.3 Hjälpinsatser 

I delar av tidigare forskning om rättsäkerhet inom äldreomsorgen framkommer det att 

människor inte får den insats de är i behov av utan erbjuds andra alternativ. Dessutom visar 
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samma forskning att en tredjedel av de som väntat på att bifallna beslut skulle verkställas hade 

väntat över ett halvår (Socialstyrelsen 2001). En av den här studiens frågeställningar handlade 

om hur de äldre upplevde det som sker kring beviljandet av hjälpinsatser. I intervjuerna med 

Solveig och Ellinor beskriver båda att de upplever att handläggningstiden tar lång tid, Solveig 

säger: ”det tar alldeles för lång tid för biståndsbedömarna att göra sitt jobb, det borde inte ta 

mer än ett par veckor.” Ellinor säger att hon har fått uppfattningen att handläggningstiden 

brukar dra ut på tiden och det tycker hon är synd, hon utvecklar sitt resonemang med att säga: 

”jag kan tänka mig att det är nervösa veckor som man får vänta på ett beslut.”  I de övriga 

fyra intervjuerna uttrycks ingen upplevelse av att handläggningen av beviljade insatser drar ut 

på tiden. Intressant att notera i sammanhanget är att de intervjupersoner som nämner 

tidsperspektivet är de två informanterna som inte har några insatser. Även om båda 

informanterna är väl insatt i frågan kan man tolka det som att de som inte har hjälpinsatser är 

mer kritiska till handläggningstiden än de som har hjälpinsatser. Det kan även vara så att de 

som har insatser har passerat detta kritiska förhållningssätt och nu är mer fokuserade på de 

insatser de har. 

I intervjun med Solveig berörs behovsbedömningen av hjälpinsatser och hon ger uttryck för 

att det förekommer olikheter i behovsbedömningar, hon säger: ”trots att det kan verka som att 

man har liknande behov så kan det i slutändan ges olika insatser till olika personer.” Hon 

nämner inga konkreta exempel men säger att hon vet att det förekommit. Bland de 

informanter som hade hjälpinsatser så beskriver de enbart positiva intryck av hur 

behovsbedömningarna varit i deras respektive situation. Viktor har till exempel kvar insatser 

som han och hans fru blev beviljad tidigare och säger: ”jag får lagom mycket stöd och tillsyn 

idag och saker och ting sker på mina villkor.” Sally ger ett helhetsomdöme om 

äldreomsorgen och inkluderar då även behovsbedömningen, hon säger: ”äldreomsorgen 

fungerar bra, allt från att ansöka om hjälp och stöd till att själv få vara med och bestämma.” 

Sören som inte har någon hemtjänst men som haft besök av en biståndsbedömare beskriver 

besöket som positivt och att hans åsikt angående hjälpbehovet respekterades. Han beskriver 

det så här: ”kvinnan som var här lyssnade på att vi inte ville ha mycket hjälp och hon 

respekterade detta samtidigt som hon bidrog med tips och råd på vad de själva kunde göra 

för att underlätta saker och ting hemma.” 

Man kan tolka citaten ovan med hjälp av Dorothea Orems egenvårdsteori som Blume, 

Karlström och Lennartsson (2008) beskrivit. När egenvårdsbrist uppkommer bland äldre så 

blir uppgiften att kartlägga och bedöma vilket omvårdnadsbehov som finns för den äldre, 

därefter ska den äldre få den hjälp som behövs för att kompensera sina egenvårdsbrister. 

Egenvårdsbrist kan bland annat uppkomma då äldre människor inte längre kan göra allt själva 

utan behöver hjälp av någon annan människa. Man kan således konstatera att de 

intervjupersoner som hade hjälpinsatser upplevde att de blev kompenserade för sina 

egenvårdsbrister på ett sätt som de var tillfreds med. Till skillnad från vad Socialstyrelsen 

(2001) med sin studie angående rättssäkerheten inom äldreomsorgen kommit fram till så har 

ingen av intervjupersonerna i den här studien gett uttryck för att ha blivit erbjuden andra 

hjälpinsatser än vad de varit i behov av.  
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6.4 Anhörigas betydelse 

I Kim, Lee och Yims (2009) studie kan man läsa om äldre personer i Korea som ofta bor 

hemma länge mycket tack vare att de har anhöriga som hjälper till i hemmet. Något som 

återkommer genom intervjuerna som genomförts i vår studie är att alla intervjupersoner anser 

att deras barn och familjer är väldigt viktiga och man kan förstå att det till viss del är tack vare 

dem som de äldre kan bo hemma så länge som de gör. Det som skiljer sig mellan de som 

intervjuats är i vilken utsträckning de anser att deras familjer bör eller får hjälpa till. Sören vill 

så långt som det är möjligt undvika hemtjänst och han anser att hans döttrar med familjer kan 

hjälpa honom med en del praktiska saker som kan vara tunga att genomföra. Men Sören anser 

att det finns gränser och att hans familj inte ska göra allt, han vill göra en del saker själv 

annars blir han så rastlös som han själv beskriver det: ”de kan få hjälpa till att skotta snö och 

klippa gräset, men inte mer än så för då skulle jag bli väldigt rastlös. Så länge de hjälper med 

det tyngsta är jag mycket tacksam”.  

Även Ellinor som i dagsläget inte har någon hjälpinsats anser att familjen kan få hjälpa till 

med en del saker om det skulle behövas: ”de får gärna hjälpa litegrann, men jag vill absolut 

inte att de ska jobba för oss, de har ju egna familjer att ta hand om”. Solveig har precis som 

Ellinor inte någon hjälpinsats och känner detsamma när det kommer till om anhöriga ska få 

hjälpa till eller inte. Solveig förstår om det kommer komma en dag då hennes son börjar 

hjälpa henne med en del saker, men det ska inte bli några tyngre grejer enligt Solveig. Hon 

vill inte att hennes förhållande med sin son ska bli något annat än barn och förälder: ”mina 

anhöriga ska få vara anhöriga och inte bli någon personlig assistent. Det finns dem som 

jobbar med äldre människor och de gör det av en anledning”. Solveig har en tydlig bild av 

hur hon ser på sina anhöriga och deras roll i hennes liv. Tornstams (2005) förklaring om 

rollteori och den rollförändring som kan ske genom att ”föräldrar blir barn och barn blir 

föräldrar” vill inte Solveig uppleva och hon uttrycker det såhär: ”den enda relation som ska 

vara mellan barn och föräldrar är just det, barn och föräldrar”.  

Anhörigas betydelse handlar inte bara om att hjälpa till med tyngre praktiska saker som att 

skotta snö eller klippa gräs när de äldre inte orkar längre. Viktor beskriver hur en av hans 

söner får hjälpa honom med det tekniska som till exempel datorn: ”det är lite synd att mycket 

görs via datorer för jag har inte den kunskapen, men då har jag tur som har min son som 

hjälper mig med det. Han ser till så att mina räkningar blir betalda i tid”. Även Sally 

beskriver att hennes barn hjälper henne med tekniska saker, hon säger: ”det är barnen som 

hjälper mig hålla koll på vem det är jag ska ringa och kontakta i olika lägen” Man kan även i 

några av de andra intervjuerna tolka att intervjupersonerna känner att det är en nackdel för 

äldre att det tekniska blivit en så stor del i samhället. Den mesta informationen går att hitta på 

internet och den äldre generationen är inte insatt i det på samma sätt som den yngre 

generationen är. Else berättar: ”mycket går via internet och datorer och vi äldre har inte den 

koll på det som samhället förväntar sig”. Man kan konstatera att oavsett om det handlar om 

stora saker eller små saker så kan man utifrån samtliga intervjuer tolka det som att anhörigas 

betydelse är mycket viktig för de äldre. Det handlar både om stöd för att slippa hjälp utifrån, 

hjälp med att betala räkningar och veta vart man ska vända sig i olika situationer. Men 

framförallt är anhöriga betydelsefulla för att de är anhöriga. 
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6.5 Hemtjänstpersonal 

Trygghet är ett återkommande tema i intervjuerna, tryggheten att det finns hjälp i alla dess 

former. Framförallt är det tryggheten av att det kommer en annan människa som hjälper den 

som är i behov av hjälp. Viktor är beviljad social tid varannan dag och beskriver det som en 

trygghet att veta att det kommer någon som han kan prata med. I intervjun med Solveig så ger 

hon också uttryck för att tryggheten är viktig, hon säger: ”det finns inte något mer tryggt än 

att det kommer hem en person som ser till att man mår bra.” Även Else påpekar detta och 

säger: ”det är oerhört viktigt och bra att det finns hemtjänst och att det kan komma hem en 

fysisk person och hjälpa till”.  Sally som både har många olika hjälpmedel och dagliga 

insatser från hemtjänsten beskriver hemtjänsten så här: ”Personalen är oerhört viktiga, de är 

min bonusfamilj.” Utifrån dessa uttalanden kan man tolka att hemtjänstpersonalen är en stor 

trygghet för de äldre och att fyller en viktig funktion i de hjälpbehövandes vardagsliv. 

Sören har inte samma positiva inställning till att ha hemtjänstpersonal som kommer hem till 

honom och han säger så här: ”jag vill så långt som möjligt undvika att ha personer som 

springer i vårt hem”. Sören beskriver att han vill klara så mycket som möjligt själv och att 

han hellre skulle använda sig utav redskap istället för att någon ur hemtjänsten kommer hem 

till honom och säger: ”jag vill hellre ha redskap så att jag själv kan genomföra saker som är 

lite svåra.” Detta kan grunda sig i olika anledningar, det kan vara så att Sören har svårt att lita 

på personer han inte känner eller att han helt enkelt vill ha kvar känslan av självständighet. 

Tornstam (2005) nämner att när man blir äldre kan man drabbas av en rollförlust och kan inte 

göra samma saker som man kunnat innan. Det kan vara så att Sören känner att han skulle bli 

lite vilse och inte veta vad han ska göra om någon okänd kommer hem och ”tar över” saker 

som han själv tidigare gjort. Här kan man även lyfta fram Antonovskys holistiska syn på 

människan, se människan i dennes totala livssammanhang. 

Trots att de flesta av intervjupersonerna är mycket nöjda och tacksamma för den hjälp de får 

av hemtjänstpersonalen så är det två stycken som har invändningar mot några i 

personalgruppen. Sally upplever att vissa personer som kommer hem till henne inte riktigt 

verkar veta vad de ska göra. Även Viktor har upplevt och varit med om liknande situationer 

där han känner att en del av de som arbetar inte känns intresserade av honom. Enligt Viktor är 

det viktigt med ett genuint intresse om man ska jobba med människor. Ännu en sak som båda 

dessa har reagerat på är att det ofta är de unga som jobbar som är på detta vis. Sally uttrycker 

sig såhär: ”jobbar man med människor måste man uppriktigt vara intresserad av det, att de 

vill vara där och inte bara gör det för att de måste”. I Socialstyrelsens utredning (2012) 

kommer det fram att ungefär en tiondel av de äldre som deltog i deras studie hade någon gång 

upplevt att de blivit kränkta av personalen. Kränkt kan som tidigare nämnt ha olika innebörd 

för olika personer, men att personalen som kommer hem till en inte känns engagerade skulle 

kunna vara ett exempel på ett sådant tillfälle. Att Sally och Viktor upplever att personalen inte 

alltid är engagerad kan bero på vad de har för förväntningar. Det kan vara så att både Sally 

och Viktor har en föreställning om hur de som arbetar inom hemtjänsten bland annat ska visa 

engagemang och dessa föreställningar kanske inte uppfyllts på det sätt som de förväntat sig.  
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7 Slutdiskussion 

Bakgrundsproblematiseringen i denna studie handlade bland annat om att det lyfts fram ett 

skiftande perspektiv på äldreomsorgen och att många tidigare undersökningar använt 

kvantitativa mätinstrument för att undersöka vad äldre anser om äldreomsorgen. Syftet med 

vår studie var att via intervjuer med äldre försöka lyfta fram en mer nyanserad bild av vad de 

äldre anser om äldreomsorgen. Frågeställningen i studien har bland annat utgått ifrån på vilket 

sätt de äldre argumenterar angående hjälpinsatser och sitt inflytande över dessa. I tidigare 

forskning beskriver man att många äldre är nöjda med äldreomsorgen, vi ville via djupgående 

intervjuer låta informanterna diskutera kring ämnet hjälpinsatser och på så sätt ta reda på vad 

de egentligen är nöjda med. Det som tydligast visar sig genomgående i analysen av 

intervjumaterialet är att de äldre är glada och tacksamma över att det finns hjälp att få oavsett 

vilket behov man har. En av intervjupersonerna berättar om en viss skamkänsla över att 

behöva hjälp, en berättar om att han inte vill ha hjälp överhuvudtaget och en annan säger att 

det är fantastiskt att man kan få hjälp med nästan vad som helst. Alla intervjupersoner har 

resonerat på olika sätt men samtliga betonar att det är en stor trygghet att det finns hjälp att få 

om det behövs. Det är framförallt det som de äldre är nöjda med, just att hjälp finns. 

En annan del av denna studies frågeställning handlade om hur de äldre resonerade kring att ta 

emot hjälp. Där visade det sig överlag vara en positiv inställning till att ta emot hjälp även om 

det också framkom en del motstånd mot att behöva ta emot hjälp. Samtliga intervjupersoner 

hade en grundläggande inställning om att de helst ville klara sig själva men om hjälpbehovet 

uppstod så var de i stort sett överens om att de var positiva till att ta emot hjälp. Det fanns en 

liten attitydskillnad mellan de som i dagsläget hade hjälpinsatser och de som inte hade.  De 

två som inte hade insatser upplevdes som mer positiv till att ta emot hjälp den dag det blev 

aktuellt än vad de som redan hade hjälp upplevdes. Samtidigt uttryckte de två som inte hade 

hjälpinsatser mer krav på hur de ville att hjälpinsatserna skulle fungera då de själva skulle 

hamna i en situation där de behövde hjälp. Det kan vara så att det är lättare att ställa krav på 

hur det ska vara innan man har hamnat i en hjälpbehovssituation än när man befinner sig i en. 

Brukarinflytande är ett fenomen som lyfts fram både i tidigare forskning (Socialstyrelsen 

2000) och genom ny lagstiftning i form av Lagen om valfrihetssystem (2008:962). I tidigare 

forskning påvisas brister i inflytandet för de äldre framförallt brister i individanpassningen av 

hjälpen.  Tidigare undersökningar visar också att kundvalsmodeller till stora delar är 

begränsade till val mellan olika utförarorganisationer. Rätten att få vara med och bestämma 

framträdde som ett av temana när intervjumaterialet i vår studie analyserades. När det 

handlade om inflytande så visade det sig vara något som samtliga informanter med 

hjälpinsatser upplevde att de hade. De pratade framförallt om inflytande och 

självbestämmande i förhållande till att de blev respekterade och lyssnade på av personalen 

som hjälpte dem. Inflytande handlade inte alls om val av utförare utan mer om 

individbemötande, både hur personalen uttrycker sig verbalt samt på vilket sätt de utför sina 

arbetsuppgifter. Här bör man samtidigt komma ihåg att intervjuerna genomfördes i en 

kommun som ännu inte infört kundval vilket kan ha bidragit till att informanterna saknade 

erfarenhet och kunskap om vad valfrihetssystem innebär (jfr Szebehely 2011). Ändå kan man 

konstatera att upplevelsen av att få vara med och bestämma och känna att man har inflytande 
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ligger på en individnivå där bemötandet och respekten för den äldres vilja och behov är det 

viktigaste. Det framgår också i analysen att de äldre har olika värderingar om vad som är 

viktigt och att det är betydelsefullt för dem att bli respekterad för vad de själva anser vara 

viktigt. Just att människor har skilda uppfattningar om vad som är viktigt för dem och själv 

kan avgöra detta är något som Antonovskys salutogena modell betonar (Tamm 2012). 

Det som sker i samband med beviljandet av hjälpinsatser är att det föregås av 

myndighetsutövning där politiska beslut och standardiserade riktlinjer följs (Dunér och 

Nordström 2005). I en tidigare studie som socialstyrelsen gjort visar resultatet att en del 

människor inte får den insats de är i behov av samt att väntan på verkställande av beslut drar 

ut på tiden. Vi ville därför försöka ta reda på hur de äldre upplever det som sker kring 

beviljandet av hjälpinsatser. Precis som i frågan om att ta emot hjälp så skiljer sig svaren åt 

mellan de som har insatser och de som inte har. De som har hjälpinsatser ger inte uttryck för 

att varken handläggningstiden eller verkställandet av beslut drar ut på tiden. De nämner heller 

inget om att de skulle ha blivit beviljade fel sorts insats i förhållande till sitt hjälpbehov. 

Snarare lyfter de fram positiva bilder och ger exempel på olika saker de upplevt som bra i 

samband med beviljandet av deras hjälpinsatser. De två som däremot inte hade några 

beviljade hjälpinsatser uttalade sig mer negativt och var kritiska till att handläggningstiden var 

lång. Dessutom menade en av informanterna att det ges olika insatser till personer med 

liknande behov. Man kan dra slutsatsen att det kan vara så att olika insatser beviljas till 

personer med liknande behov just på grund av det är en individuell behovsprövning som görs, 

ingen är ju den andre lik som en av informanterna uttryckte det. Det som känns viktigast att 

lyfta fram i diskussionen angående hur de äldre upplever det som sker kring beviljandet av 

hjälpinsatser är ändå att de som har insatser tycker att det fungerat bra. 

Den avslutande centrala frågeställningen i denna studie handlade om vad som är viktigast för 

den äldre när ett eventuellt hjälpbehov uppstår. Det som framträder tydligast är främst är tre 

nyckelord; anhöriga, hemtjänstpersonal och trygghet. De anhörigas betydelse är något går 

som en röd tråd genom samtliga intervjuer. På olika sätt i varierande omfattning så framställs 

anhöriga som en väldigt viktig komponent i de äldres tillvaro. Det råder dock blandade 

uppfattningar hos informanterna om vad anhöriga bör hjälpa till. Några nämner att anhöriga 

enbart ska vara anhöriga och inte bli som en personlig assistent medan några tycker det är bra 

om anhöriga hjälper till med det mesta. Här kan man återkoppla till det Tornstam (2005) inom 

ramen för rollteori beskriver som ”föräldrar blir barn och barn blir föräldrar” och att detta 

upplevs på olika sätt av olika personer. Oberoende av om de anhöriga fungerar som stöd i 

stället för hemtjänst eller hjälper till med tekniska saker som datorer och betala räkningar så 

kan man dra slutsatsen att anhörigas stöd är värt mycket för de äldre.  

Även hemtjänstpersonalen framställs som en viktig faktor när ett hjälpbehov uppstått för de 

äldre. Här påtalas främst bemötandet från hemtjänstpersonalen och den trygghet som de äldre 

upplever genom att det kommer hem en människa till dem och hjälper dem. Det mest 

väsentliga i bemötandet från personalen är enligt de äldre att personen som kommer hem till 

dem för att hjälpa visar ett genuint intresse och är engagerad. Dessutom att personalen lyssnar 

på och respekterar det den äldre säger och dess behov är viktigt för de äldre. 
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Det som skulle vara intressant att forska vidare om utifrån denna studie skulle bland annat 

kunna vara att göra en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie för att på så sätt kunna 

använda fler mätinstrument. Detta skulle kunna ge stöd åt vissa delar av resultatet som då kan 

generaliseras på ett sätt som inte vår studie har gjort. Man kan även tänka sig att en sådan 

studie kunde göras i en kommun som har infört kundval för att se om det skulle vara av större 

betydelse än vad som framkommit i denna studie. 
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9 Bilaga 1: Informationsbrev till informanterna. 

 

Hej! 

Vi heter Josefin Forsberg och Hans-Erik Hägglund och studerar på socionomprogrammet vid 

Umeå universitet. Just nu håller vi på med ett examensarbete och gör en undersökning om 

äldres åsikter om olika hjälpinsatser som finns att tillgå för äldre personer. Därför vänder vi 

oss till Er som är över 65 år och som inte längre förvärvsarbetar.  

Vi hoppas att just Du kan tänka dig att ställa upp för intervju och dela med dig av dina tankar 

och eventuella erfarenheter kring olika former av hjälpinsatser. Vi eftersöker Er som både har 

och inte har egen erfarenhet av insatser, vad som är viktigt och vad det kan innebära att få 

hjälp av äldreomsorgen. 

Att delta i studien är givetvis helt frivilligt och går att avbryta när som helst. Om det är okej 

för dig kommer intervjun att spelas in på band för att underlätta för oss. Vi utlovar fullständig 

anonymitet och det är bara vi som har tillgång till den inspelade intervjun. I vår färdiga 

uppsats kommer ingen att kunna identifiera just Er. 

Om Du känner dig intresserad av att ställa upp på en intervju får Du gärna fylla i ditt namn, 

telefonnummer och om Du har hjälpinsatser eller inte på intresseanmälan nedan. Vi kommer 

att lotta fram ett visst antal av er som vi kontaktar för att bestämma tidpunkt och plats för 

intervjuerna.  

Tack på förhand! 

 

Josefin Forsberg  Hans-Erik Hägglund  Katarina Andersson 

Student   Student    Handledare  

070-53 46 077 070-59 38 734  090-78 66 415 

___________________________________________________________________________ 

Intresseanmälan 

Vid intresse att ställa upp på intervju, var vänlig fyll i följande uppgifter: 

 

 

Namn:__________________________________________ 

 

Telefonnummer:__________________________________ 

 

       Har eller har haft hjälpinsatser  

   

       Har inte eller har inte haft hjälpinsatser 
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10 Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Etiska överväganden: Syftet med intervjun är att få en djupare inblick i hur äldre tänker 

kring ämnet hjälpinsatser. Intervju är frivilig och kan avbrytas när som helst om så önskas. 

Samtliga personuppgifter kommer att hanteras på ett sådant sätt att anonymitet garanteras i 

den kommande studien. Endast författarna och handledaren kommer att ha tillgång till 

intervjumaterialet. Det som framkommer i denna intervju kommer endast att användas i 

kommande studie. 

Disposition: Intervjun handlar om äldres egna tankar och upplevelser och kommer att utgå 

från fyra olika teman som vi kommer att samtala kring. Det är Bakgrund, När hjälpbehovet 

uppstår, Hjälpinsatser och sista temat fokuseras på Om du fick välja.  

Bakgrund 

 Ålder 

 Civilstånd:  

Kan du berätta hur din familjesituation ser ut? 

 Bostadsförhållande 

 Tidigare yrke 

 Fritid 

När hjälpbehovet uppstår 

 Vet du vad bistånd är? 

Om inte, vad tror du att det är? 

 Vet du hur man går till väga när man behöver hjälp? 

Vart man vänder sig, hur det går till o.s.v. 

 Om du har någon hjälpinsats, 

Hur gick du till väga för att få den eller dessa? 

  Känner du till vilka rättigheter till hjälp du har? 

Socialtjänstlagen till exempel. 

 Vem eller vilka är viktiga för dig i en hjälpsituation? 

Anhöriga, hemtjänstpersonal, grannar eller annan. 
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Hjälpinsatser 

 Hur ställer du dig till att ta emot hjälp i olika former? 

 Om du har hjälpinsatser,  

Är du nöjd med den hjälp du får? 

Får du den hjälp som du anser att du behöver? 

 Vilken insikt har du i vad man kan få hjälp med? 

 Vad är viktigt för dig i en hjälpsituation? 

 Hur tycker du att personalen som hjälper dig/andra ska vara? 

 Finns det andra alternativ till hjälp som du tänker på? 

 

Om du fick välja 

 Hur skulle du vilja att det fungerade? 

Hur man går till väga? 

Vem som ska utföra hjälpen?  

Vad ska hjälpen bestå av? 

 Vilka detaljer är viktigast? 

 (Mirakelfrågan?) 

Hur skulle din tillvaro se ut om du fick välja helt utan begränsningar? 

 


