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SAMMANFATTNING  

Att arbeta utefter hälsofrämjande aspekter är ett grundläggande tillvägagångsätt inom 

folkhälsorelaterat arbete. Inom hemtjänsten kan ett hälsofrämjande arbete tillämpas genom 

att inkludera Antonovskys teori om KASAM. Teorin visar på att individer som upplever 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet kan uppnå känslan av sammanhang. Att 

uppleva en känsla av sammanhang kan vidare bidra till hälsa, välbefinnande och en 

tillfredsställande vardag. 

Syftet med studien var att undersöka äldre människors upplevelser kring hur hemtjänsten 

kan bidra till välbefinnande och en meningsfull vardag. Studien är kvalitativ och innefattas av 

ett målstyrt urval med sex semistrukturerade intervjuer från äldre som bor i Eskilstuna och 

som har daglig hjälp av hemtjänsten. Intervjufrågorna var utformade utefter begreppen 

hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Resultatet belyser att hemtjänstpersonalen, tid, kontinuitet, struktur och inflytande har en 

avgörande roll för att äldre ska uppleva ett välbefinnande och en meningsfull vardag. 

Resultatet kan nyttjas för att öka kunskapen kring hur kommuner som bedriver 

hemtjänstinsatser kan förstärka och upprätta ett arbete mot Socialstyrelsens nationella 

värdegrund. 

Nyckelord: Hemtjänsten, Hälsofrämjande arbete, Kvalitativ, Känsla av sammanhang, 

Meningsfullhet, Välbefinnande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Working on health-promoting aspects is a fundamental approach in public health-related 

work. In home care, a health promotion work can be applied by including Antonovsky's 

theory of KASAM. The theory shows that individuals who experience manageability, 

intelligibility and meaningfulness can achieve a sense of context. Experiencing a sense of 

context can also contribute to health, well-being and a satisfying everyday life. 

The aim of the study was to investigate older people's experiences about how home care can 

contribute to well-being and a meaningful everyday life. The study is qualitative and included 

in a targeted sample of six semi-structured interviews from older people living in Eskilstuna 

who have daily help from home help. The interview questions were designed according to the 

concepts of manageability, intelligibility and meaningfulness. 

The result highlights that older people experience home care staff, time, continuity, structure 

and influence have a crucial role to play in ensuring that older people experience well-being 

and a meaningful everyday life. The result can be used to increase knowledge about how 

municipalities engaged in home care can strengthen and establish work against the National 

Board of Health and Welfare's national values. 

Keywords: Health Promotion, Home Care, Meaningfulness, Qualitative, Sense of Context, , 

Well-Being.
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1 INTRODUKTION 

Ett hälsosamt åldrande innebär att den upplevda hälsan uppskattas som bra samt att 

vardagen inkluderar sociala relationer, delaktighet, självständighet och ekonomiska 

förutsättningar. Hälsosamt åldrande är också förknippat till känslan av en meningsfull 

vardag. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) innefattar en värdegrund gällande att alla äldre 

personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  

Sverige har en åldrande befolkning vilket leder till utmaningar för vård- och hemtjänstarbetet 

som har en avgörande roll för att följa socialtjänstens värdegrund. Majoriteten av den äldre 

befolkningen bor i det ordinära boendet vilket även innebär att det är hemtjänstens personal 

som oftast möter de äldre i hemmet. Eftersom beviljade insatser är tidsbegränsad finns det 

risk för att personalen inte tillfullo kan leva upp till Socialstyrelsens värdegrund. 

Hemtjänsten har med tiden utvecklat arbetet från ett vårdande perspektiv mot ett mer 

salutogent förhållningsätt som innefattar främjandet av det friska och förebyggandet av 

ohälsa.  

Som student inom folkhälsoprogrammet i Västerås kommun samt min tidigare 

arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen, har kunskaper om det salutogena förhållningsättet 

väckt en nyfikenhet hur detta skulle kunna tillämpas inom hemtjänsten. Förhoppningen är 

att studien kan bidra till ny kunskap kring hur äldre upplever hemtjänsten samt vad som kan 

förbättras för att stärka och bibehålla hälsan inom målgruppen. 
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2 BAKGRUND 

Avsnittet belyser tidigare forskning kring den äldre befolkningen kopplat till hälsofrämjande 

arbete för äldreomsorgen inom hemtjänsten. 

2.1 Den äldre befolkningen i Sverige 

Sverige klassas idag som ett välfärdsland som ska verka för en tillgänglig och jämställd vård- 

och omsorg. Landet samt äldreomsorgen står inför utmaningar då befolkningens livslängd 

ökar och den äldre generationen växer (Dahlberg, Berndt, Lennartsson & Schön, 2017). År 

2019 hade kvinnor en medellivslängd på 84 år medans männens medellivslängd var 80 år 

(Statistiska centralbyrån [SCB], 2019). Mellan år 2010 och år 2015 skedde det också en 

ökning på ungefär 200 000 personer i åldrarna 65 år och uppåt (Winqvist, 2018). 

Definitionen av den äldre befolkningen utgår från åldern 65 år och uppåt där yngre äldre 

inkluderas mellan 65 år – 75 år och äldre äldre benämns från 75 år och uppåt (Nationella 

institutet för forskning om äldre och åldrande, 2015).  

Befolkningen lever fler friska år högre upp i åldrarna och hjärt- och kärlsjukdomar bland den 

äldre generationen minskar (Lagergren, Johnell, Schön & Danielsson, 2016). Även om äldre 

bibehåller hälsan högre upp i åldern beskriver Jegermalm (2009) att risken för förändringar 

som påverkar hälsan negativt ökar desto äldre individen blir. Några negativa hälsoeffekter 

som är vanligt förekommande bland den äldre generationen är försämrad hörsel, syn samt 

begränsad minnes- och inlärningsförmåga (Lövheim, Granheim, Jonsén, Strandberg & 

Lundman, 2013). Det är också vanligt med avsaknaden av ett socialt nätverk med anhöriga 

och vänner, vilket kan medföra otrygghet och ensamhet som vidare kan leda till depressioner, 

ångest och psykisk ohälsa (Lövheim et al, 2013). 

2.1.1 Hälsosamt åldrande 

Ett hälsosamt åldrande kan definieras genom att den egna upplevda hälsan hos äldre 

uppskattas som bra, där livet inkluderar en vardag som innefattar flera faktorer som 

påverkar livsstilen och levnadsvanorna positivt (Rizzutto, Orsini, Qui, Wang & Fratiglioni, 

2012). Den upplevda hälsan definieras enligt Världshälsoorganisationen [WHO] i 

Socialstyrelsen (2020) som; 

”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (Socialstyrelsen, 

2012, s.9). 

Hälsosamt åldrande är vidare förknippat till äldres känsla av en meningsfull vardag som 

inkluderar ett liv med sociala relationer som även kan bidra till ett inkluderande 

sammanhang, delaktighet, självständighet och ekonomiska förutsättningar (Sixsmith et al., 

2014). För att främja ett hälsosamt åldrande är det viktigt att uppmuntra äldre till ett aktiv liv 

innehållande fysisk aktivitet, en näringsrik kost och ett lågt intag av tobak och alkohol (Karp, 

Agahi, Lennartsson, Lagergren & Wånell, 2013). 
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2.2 Hälsofrämjande arbete på internationell nivå 

År 1986 belyste WHO definitionen av ett hälsofrämjande arbete och varför det bör inkluderas 

i insatser utformade mot befolkningen. Ett hälsofrämjande arbete är även ett grundläggande 

tillvägagångsätt inom folkhälsoarbetet. Tillvägagångsättet fokuserar att tillgodose stöd och 

förutsättningar för att individen ska ha möjlighet till att påverka den egna hälsan. Att arbeta 

hälsofrämjande innebär ett inkluderande av hela befolkningen med utgångspunkt att 

bibehålla och utveckla den befintliga hälsan. Hälsofrämjande insatser kan utformas genom 

stödjande miljöer som stöttar individer till ett ökat välbefinnande och en meningsfull 

livssituation samt bör ses som en generell samhällsfråga som regeringen, regionerna och 

kommunerna gemensamt ska ta ansvar för (WHO, 1986). 

2.2.1 Agenda 2030 

År 2015 deklarerade Förenta nationerna (FN) Agenda 2030 som innefattar 17 globala mål 

som samtliga medlemsländer undertecknat. Syftet med Agenda 2030 är att alla länder 

gemensamt ska arbeta mot en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling i världen. I 

agenda 2030 belyser målområde 3 att länderna ska arbeta mot att; 

”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnandet för alla i alla åldrar” 

Målområdet belyser att länderna ska arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser 

mot befolkningen för att minska sjukdomar, psykisk ohälsa och främja åldrandet 

(Regeringskansliet, 2018). Utifrån målområde 3 kan därför hälsofrämjande insatser riktat 

mot äldre vara ett tillvägagångsätt för att arbeta mot en hållbar utveckling.  

2.3 Vård- och omsorgsdirektiv på nationell nivå 

I Sverige är det Socialdepartementet som ansvarar för vård- och omsorgrelaterade frågor. 

Under Socialdepartementet ingår Socialstyrelsen som har i uppdrag att utefter Sveriges 

lagstiftning verkställa olika föreskrifter. Föreskrifterna är framtagna som ett fast ramverk 

innehållande regler och rekommendationer kring hur kommunerna ska bedriva ett 

kvalitétsfyllt vård- och omsorgsarbete (Petersson, 2013). 

Inom området vård- och omsorg utgår Socialstyrelsen från Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) samt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Hälso- och sjukvårdslagens mål är att hela 

Sveriges befolkning ska ha rätt till en god samt jämlik hälsa och vård medan socialtjänstlagen 

beskriver att den äldre generationen ska ha rätt till stöd och hjälp vid uppkomst av 

sjukdomar och besvär. I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framgår också Sveriges nationella 

värdegrund som definieras; 

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande” (Socialstyrelsen, 2012, s.6). 
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Värdegrunden belyser att vård- och omsorgsrelaterade insatser ska främja hälsan på ett 

sådant vis att de äldre upplever vardagen som begriplig, hanterbar och meningsfull för att 

skapa en känsla av sammanhang (Socialstyrelsen, 2012).  

2.3.1 Tillämpning av agenda 2030 i Sverige 

Regeringen framställde år 2018 en nationell handlingsplan kring hur Sveriges 

folkhälsoarbete ska bidra till de uppsatta målen för agenda 2030. Det målområde som berör 

Sveriges vård- och omsorgsarbete är främst mål 3 som benämndes i föregående rubrik 2.2.1 

Agenda 2030. Handlingsplanen belyser att målområdet ska prioriteras genom ett förbättrat 

folkhälsopolitiskt arbete. Folkhälsoarbetet ska fokusera på att minska psykisk ohälsa samt 

öka möjligheterna till en god och jämlik hälsa bland befolkningen för att minska hälsoklyftor 

i samhället (Regeringskansliet, 2018). 

2.4 Vård- och omsorgsarbete inom ordinärt boende 

Äldre människor ska ha möjlighet att bo kvar i det ordinära boendet med rätt till vård- 

omsorgs- och serviceinsatser genom hemtjänsten. Hemtjänsten som verksamhet tillhör 

Socialstyrelsen, men det är kommunernas ansvar att tillgodose befolkningen rättigheten till 

stöd och omvårdnad vid behov. Det är också kommunerna som ansvarar för hur 

verksamheten ska bedrivas och utvecklas. Hemtjänstens insatser varierar och kan delas upp 

mellan service- och omvårdnadsinsatser. Servicearbetet inkluderar insatser som är riktade 

mot städning, tvätt, inköp, matleveranser och trygghetslarm. Omvårdnadsarbetet ska 

fokusera på att skapa en närkontakt med de äldre som innefattar stöd vid måltider, 

intimvård, social samvaro samt avlösning och ledsagning (Winqvist, 2018). 

Hemtjänsten är det område inom äldreomsorgen som de flesta äldre med rätt till vård och 

omvårdnadsinsatser befinner sig inom. I Sverige bor 80 procent av de äldre som är över 80 

fortfarande i det ordinära boendet och majoriteten av dessa äldre har genom bistånd beviljats 

vård- och omsorgsinsatser i hemmet. Det är också inom hemtjänsten som den största 

ökningen med vård- och omsorgsinsatser i framtiden beräknas att ske (Abramsson et al., 

2015). 

2.4.1 Utmaningar inom hemtjänsten 

Hemtjänsten står inför stora utmaningar då Winqvist (2018) beskriver att den äldre 

generationen ökar och verksamheten innefattas av olika organisationsförändringar. Inom 

kommunala hemtjänstområden finns det ett brett avstånd mellan beslutsfattarna och 

personalen som utför hemtjänstens insatser. Beslutsfattarna avgör insatsernas utformning 

samt hur insatserna bör genomföras, utan en djupare inblick i det dagliga utförandet. Det 

resulterar i att personalen som utför arbetet mot de äldre ofta saknar utrymme för att 

anpassa arbetet utefter det enskilda behovet. Hemtjänstens insatser är också tidsstyrda, 

vilket innebär att varje planerad insats bedöms utefter hur många minuter det krävs för att 
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personalen ska hinna utföra arbetet hos varje individ. Insatserna är också begränsade utefter 

äldres behov till ett visst antal per dag och vecka (Winqvist, 2018). 

Tidsstyrningen, planeringen och utformningen av insatserna kan skapa negativa 

konsekvenser för äldre genom att det enskilda behovet inte tillgodoses. Det eftersom 

Winqvist (2018) menar att organisationsstrukturen kan leda till att de äldre saknar 

möjligheten till att påverka hur hjälpen ska utföras, vad som ska utföras, av vem och när i 

tiden det ska utföras.   

2.5 Teoretiskt perspektiv 

För att belysa vilka faktorer som kan vara av relevans för att äldre ska uppleva välbefinnande 

och en meningsfull vardag, utgår studiens teoretiska perspektiv från Antonovskys (2005) 

salutogena perspektiv och teorin om KASAM – känslan av sammanhang.  

2.5.1 Antonovskys salutogena förhållningsätt 

Antonovsky (2005) beskriver det salutogena perspektivet genom läran om vilka faktorer och 

förutsättningar som kan bidra till att individer upprättar samt bibehåller välbefinnandet och 

hälsan. Det är också i den salutogena teorin som begreppet hälsofrämjande utifrån 

salutogenes först myntades. Teorin beskriver att fokus ska vara att främja och bibehålla det 

friska istället för det patogena förhållningsättet som fokuserar på att bota och lindra redan 

uppdagade sjukdomar hos en individ. Antonovskys salutogena förhållningsätt kan även 

kopplas samman till Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och dess nationella värdegrund som 

grundas i att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnandet.   

2.5.2 KASAM – känslan av sammanhang 

KASAM innefattar enligt Antonovsky (2005) att en individ upplever en känsla av 

sammanhang i vardagen och grundades utifrån det salutogena perspektivet. Teorin beskriver 

att det krävs en känsla av sammanhang för att en individ ska klara av påfrestade situationer 

som kan uppstå i det dagliga livet. KASAM bygger på att tillvaron behöver vara begriplig, 

hanterbar och meningsfull för att en individ ska uppleva känslan av sammanhang. 

Begriplighet innefattar att individen upplever en logik och förståelse kring vad och varför 

händelser och liknande sker runt om individens närmiljö. Hanterbarhet innefattar att 

individen upplever att det finns resurser och möjligheter för att hantera dagliga 

sammanhang. En upplevd hanterbarhet kan bidra till att individen lättare hanterar 

motgångar och påfrestelser i livet. Meningsfullhet innefattar att individen upplever att det 

finns en mening med tillvaron. Begreppet är kopplat till individens känslor kring att livet ska 

upplevas som värdefullt för att överkomma hinder som kan uppstå i vardagen. Om individen 

upplever en känsla av sammanhang kan det vidare bidra till en upplevd hälsa, välbefinnande 

och en tillfredsställande vardag (Antonovsky, 2005) 
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2.5.3 Salutogent arbete & KASAM inom ordinärt boende  

Äldreomsorgen ska inkludera ett hälsofrämjande förhållningsätt vid utförandet av vård- och 

omsorgsarbete för äldre. Det hälsofrämjande tillvägagångsättet ska utgå från det salutogena 

perspektivet i syfte till att uppnå en känsla av sammanhang (KASAM) (Wiesmann & 

Hannich, 2008).  

Inom äldreomsorgen kan det vara problematiskt att bortse från sjukdomar och endast arbeta 

mot att främja hälsan. Det eftersom flera inom den äldre generationen med vård- och 

omvårdnadsinsatser beviljat, lever med en eller flera sjukdomsbilder (Berman & Johansson, 

2014). Antonovsky (2005) beskriver dock att det går att kombinera det salutogena och 

patogena förhållningsättet för att stärka äldres egna kapacitet kring att vårda den egna 

hälsan. Även fast sjukdomar och funktionsnedsättningar är vanligt förekommande högre upp 

i åldrarna, menar ändå Enkvist, Ekström & Elmståhl (2012) att flera äldre upplever sin 

livssituation som bra utifrån att den självskattade hälsan anses som bra eftersom äldre 

upplever känslan av sammanhang. För att äldre ska få möjligheten till att uppleva känslan av 

sammanhang kan det vara betydelsefullt att hemtjänsten arbetar salutogent för att stärka, 

uppmuntra och upprätthålla en hälsosam livsstil. Det eftersom Rizzutto et al. (2012) 

beskriver att social kontakt, fritidssysslor, självbestämmande och delaktighet som innefattas i 

utfört arbete, kan vara ett tillvägagångsätt för att främja och bibehålla hälsan bland individer 

med hög ålder. Det är viktigt att individuella anpassningar vid utförda insatser inkluderas för 

att stärka äldres känsla av sammanhang och kontroll över vardagen (Janlös, Hallberg & 

Pettersson, 2006). Därför bör personalen inom hemtjänsten arbeta flexibelt och 

individualiserat utefter äldres åsikter och behov kring insatsernas utförande och innehåll. 

2.5.4 Tillvägagångsätt för KASAM inom hemtjänsten 

Hemtjänstens personal kan bidra till att den äldre individen upplever en begriplig vardag 

genom att tydliggöra och förklara hur planerade insatser ska utföras samt varför. Eftersom 

Westerlund (2009) beskriver att äldre ska ha kännedom kring sina rättigheter, beslut och 

andra faktorer som påverkar livet för att uppleva begriplighet. Kan personalen inkludera 

individen i eventuella sjukdomsbilder och informera hur den äldre personligen kan förbättra 

hälsan med stöd av personalen.  

För att den äldre ska uppleva en hanterbar vardag kan personalen tilldela individen en 

kontaktperson. Kontaktperson har till uppgift att skapa en djupare relation för att motivera, 

stötta och öka tryggheten i vardagen. Westerlund (2009) beskriver att djupare relationer kan 

bidra till att personalen uppmärksammar den äldres behov av hjälpmedel för att vardagen 

ska upplevas som hanterbar.  

För att livet ska upplevas som meningsfullt bör personalen individualisera varje insats utefter 

det upplevda behov och intresse som finns hos den äldre. Westerlund (2009) beskriver att 

äldre ska ha inflytande över vårdinsatser för att uppleva meningsfullhet. Vidare beskriver 

författaren att sociala relationer och fysisk aktivitet är viktiga faktorer för att äldre ska 
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uppleva en meningsfull vardag. Därför bör hemtjänstens arbete innefatta möjlighet till 

aktiviteter sociala relationer som gynnar den fysiska rörligheten och umgänget för den äldre.  

2.6 Problemformulering 

Sverige har en åldrande befolkning vilket leder till utmaningar för vård- och hemtjänstarbetet 

som har en avgörande roll för att följa socialtjänstens värdegrund. Majoriteten av den äldre 

befolkningen idag bor i det ordinära boendet, vilket innebär att det är hemtjänstens personal 

som oftast möter de äldre i hemmet. Eftersom beviljade insatser är tidsbegränsad finns det 

risk för att personalen inte tillfullo kan leva upp till socialstyrelsens värdegrund. 

Hemtjänsten har med tiden utvecklat arbetet från ett vårdande perspektiv mot ett mer 

salutogent förhållningsätt som innebär att främja det friska och förebygga ohälsa. Det finns 

flera möjligheter med ett salutogent arbetssätt men faktorer som tidsbrist och okunskap kan 

skapa hinder i arbetet.  

Forskning gällande äldres upplevelser av hur hemtjänsten kan bidra till ett ökat 

välbefinnande och en meningsfull vardag är för nuvarande bristfällig. Därav är det relevant 

ämne att undersöka djupgående.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva äldre människors upplevelser kring hur hemtjänsten kan 

bidra till välbefinnande och en meningsfull vardag. 

3.1 Frågeställningar 

• På vilket sätt upplever äldre att hemtjänsten kan bidra till välbefinnande? 

• På vilket sätt upplever äldre att hemtjänsten kan bidra till en meningsfull vardag? 

4 METOD 

Avsnittet belyser studiens kvalitativa metod, val av intervjupersoner, datainsamling och 

studiens analysfas. Metodavsnittet innefattar vidare kvalitetskriterier och etiska 

överväganden.  
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4.1 Metodval 

Studien är avsedd att undersöka hur äldres upplevelser kan bidra med ny och utökad 

kunskap kring hur hemtjänsten bör arbeta för att stärka ett salutogent förhållningsätt. För att 

uppnå ett resultat baserat på upplevelser har därför en kvalitativ metod valts. Bryman (2018) 

menar att kvalitativa studier fokuserar på människors livsvärld och personliga uppfattningar 

av verkligheten. För att studiens resultat ska avspegla äldres beskrivningar av upplevelser, 

har en kvalitativ intervju genomförts. Patel och Davidsson (2011) beskriver att kvalitativa 

intervjuer kan bidra till att studien kan avspegla ett djupt och detaljrikt innehåll. 

4.2 Val av intervjupersoner 

För att besvara studiens syfte behövde intervjupersonerna besitta tillräcklig kunskap och 

erfarenhet kring hemtjänstens arbetssätt, därav tillämpades ett målstyrt urval. Bryman 

(2018) beskriver att ett målstyrt urval innefattas av informanter som har en direkt koppling 

till studiens undersökning.  

Studien avgränsades till den äldre befolkningen inom Eskilstuna kommun med avsikt att 

inkludera fyra hemtjänstområden. Studien innefattade fyra inklusionskriterier som samtliga 

intervjupersoner skulle uppnå för att intervjuerna skulle kunna genomföras. Personerna 

skulle vara mellan 65–95 år, vara bosatta inom Eskilstuna kommun, innefattas av dagliga 

insatser från hemtjänsten under en längre period än ett år samt självständigt kunna besvara 

frågorna med en klar minnesfunktion. 

Sökandet efter intervjupersonerna påbörjades genom att fyra enhetschefer kontaktades med 

information om studiens syfte, genomförande och inklusionskriterier. Eftersom det inte 

fanns någon förkunskap kring vilka äldre som befann sig inom de tillfrågade 

hemtjänstområdena var det av vikt att chefer och tillhörande personal hade förståelse kring 

vilka kriterier studien innefattades utav. Informationen bidrog till att chefer och personal 

inte tillfrågade äldre med demensliknande sjukdomar utan endast individer med en klar 

minnesfunktion. Därefter tillfrågade enhetscheferna äldre inom respektive hemtjänstområde 

om det fanns ett intresse av att delta i studien. I samband med att de äldre tillfrågades om det 

fanns ett intresse delades även studiens missivbrev ut genom brevutskick. På det sättet kunde 

de äldre få en djupare inblick i vad deras deltagande faktiskt skulle innebära. Cheferna var 

också noga med att meddela att ett intresse inte innebar ett faktiskt deltagande för att inte 

skapa besvikelse bland de tillfrågade som inte fick delta. De äldre som påvisat ett intresse 

noterades på en lista som överlämnades till författaren. Därefter kontaktades sju av femton 

slumpmässigt valda personer från listan över telefon. Det slumpmässiga valet skedde med en 

sporadisk fördelning över de hemtjänstområden som studien riktades mot. Samtalen med de 

äldre innefattade tidsbokning och ett tydliggörande kring studiens syfte och etiska aspekter. 

Sju personer kontaktades varav sex personer inom tre hemtjänstområden tackade ja till 

deltagande. Innan intervjuerna påbörjades upprepades också missivbrevet och ett samtycke 

samlades in med datum, mejl och telefonnummer (se bilaga B). 
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Intervjupersonerna som deltog i studien bestod av två män och fyra kvinnor i åldrarna 81 - 

93 år. Samtliga personer har deltagit självständigt med en klar minnesfunktion. Deltagarna 

har även haft hjälp av hemtjänsten mellan 2 - 6 år och hade i nuläget dagliga insatser av 

hemtjänsten som varierar mellan 3 - 7 besök om dagen. 

4.3 Datainsamling 

För att påvisa äldres upplevelser och kunskap, utgick insamlingen av data genom kvalitativa 

intervjuer. Patel & Davidsson (2014) belyser att en kvalitativ intervju kan passa studier som 

undersöker individers erfarenhet genom upplevelser och uppfattningar. Det kan bidra med 

en djupare kunskap kring det område som studien avser att undersöka. För att underlätta 

genomförandet av intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga A). 

Bryman (2018) beskriver att semistrukturerade intervjuer kan bidra till mer öppna frågor 

med möjlighet för diskussion under pågående intervju. Intervjuguiden som användes i 

studien utformades utefter frågor relaterat till begreppen; hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet som är relevant för att bibehålla och utveckla den befintliga hälsan. Frågorna 

riktades mot äldres upplevelser av den egna hälsan och vardagen samt hur hemtjänsten kan 

bidra till välbefinnande och en meningsfull vardag. Den kvalitativa intervjun medförde att 

intervjupersonerna fick möjlighet och utrymme att tillföra en fördjupad kunskap och ett brett 

resonemang.  

En pilotintervju genomfördes innan övriga inbokade intervjuer ägde rum. Bryman (2018) 

beskriver att en pilotintervju kan användas i en studie för att säkerställa att intervjufrågorna 

är väsentliga för studiens syfte. Pilotintervjun genomfördes med en likvärdig intervjuperson 

som kunde besvara frågorna utifrån samma förutsättningar och perspektiv som deltagande 

intervjupersoner. Intervjupersonen som deltog i pilotintervjun var 67 år gammal och hade 4–

5 kontinuerliga hemtjänstbesök om dagen. Tillvägagångsättet bidrog till ökade möjligheter 

för tillförlitliga korrigeringar inför de huvudsakliga intervjuerna. Pilotintervju undersökte om 

någon fråga var svårtolkad, saknade relevans, hur lång tid genomförandet av intervjun tog 

samt om frågorna gav utrymme till en fördjupad kunskapsdelning. Efter avslutad 

pilotintervju inkluderades en fråga relaterat till tidsaspekter in medans en annan fråga som 

var irrelevant valdes bort.   

Intervjupersonerna fick avgöra vilket datum och tid som passade bäst. Det resulterade i att 

intervjuerna genomfördes i varderas hem, med en önskan från författaren om att mötet 

skulle ske mellan hemtjänstens besök för att minska risken för avbrott vid intervjutillfället. 

Intervjuerna pågick mellan 23 – 53 minuter och spelades in genom en diktafon som sedan 

samlades in på en USB enhet för säker förvaring. Intervjun som pågick i 53 minuter hade ett 

avbrott på 13 minuter då intervjupersonen var tvungen att ta emot ett viktigt telefonsamtal. 

Inspelningen avbröts inte under tiden. Intervjupersonerna döptes till IP1 - IP6 för att behålla 

konfidentialiteten.  
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4.4 Analys 

För att studiens resultat endast ska belysa intervjupersonernas upplevelser och minska 

feltolkningar, genomfördes en innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

att en innehållsanalys är ett alternativ att tillgå vid en manifest analys för att fånga ett djup i 

intervjupersonernas berättelser och upplevelser. Analysstegen i studien utgick från 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av analysprocessen. Innan påbörjad 

analysprocess transkriberades det insamlade materialet till totalt 50 sidor i anslutning till 

vardera avslutad intervju. Bryman (2018) beskriver att transkriberingen är det skedet i 

studien när det inspelade materialet övergår till textformat. Meningar som innefattades i 

transkriberingsmaterialet och som kunde relateras till studiens syfte markerades som 

meningsbärande enheter och markerades med en färgsättning vardera per intervjuperson för 

att särskilja texterna åt. För att förkorta och lyfta det mest relevanta i meningarna 

kondenserades de meningsbärande enheterna till korta beskrivningar av det totala 

innehållet. Därefter kodades de kondenserande enheterna utefter betydelsen av helheten i de 

meningsbärande enheterna. Det genom korta ord och meningar för att underlätta vidare 

kategorisering.  

Koderna sorterades först in i olika områden som berörde bland annat personal, organisation, 

trygghet och kontinuitet. Därefter grupperades koderna under studiens frågeställningar för 

att finna en struktur för kommande resultat. Vart eftersom de grupperade koderna 

framskreds i resultatet granskades textens innebörd för att uppmärksamma det faktiska 

innehållet. På det viset bildades studiens fyra underkategorier; Personalens roll för att 

bibehålla hälsan, Stöd för inkludering och självbestämmande i vardagen, 

Organisationsstrukturens betydelse för hälsan samt Stöd för en planerad och innehållsrik 

vardag. När underkategorierna var färdigställda ledde det slutligen till studiens två 

huvudkategorier; Betydelsen av trygghet och personliga möten samt Betydelsen av 

aktiviteter och struktur i hemtjänstens arbete. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) 

beskriver att en kategorisering oftast inkluderar sammanhängande material från 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenhet. För att påvisa hur analysmaterialet i varje 

kategori var uppdelat utformades en analysmatris (Tabell 1). Analysmatrisen innefattade en 

översikt av studiens meningsbärande enheter, kondensering, koder och kategorier för att 

utesluta brister i tolkningen av kategorierna samt dess innehåll.  
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Tabell 1. Exempel på hur meningsbärande enhet, kondensering, kodning och kategorisering 
gått till. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Ja det är ju 

faktiskt så att…jag 

har ju inga nära 

anhöriga…nää så 

att det, ja men 

det..jag tycker att 

det är en trygghet 

att veta att jag har 

dom 

Det är tryggt att 

ha personalen 

när anhöriga 

saknas 

Tryggt med 

hemtjänstens 

personal 

Personalens roll 

för att bibehålla 

hälsan 

 

 

 

 

Betydelsen av 

trygghet, 

personliga och 

individualiserade 

möten 

Ja men det är rätt 

bra att dom 

anpassar 

rutinerna, vi får ju 

in vissa rutiner 

tack vare det, 

måltider och 

allting kan vi 

anpassa eller om 

vi…så att jag 

tycker att dom har 

lyckats bra..... 

Personalen 

anpassar 

rutinerna vid 

besök  

Anpassade 

besök  

Stöd för 

inkludering och 

självbestämmande 

i vardagen 

Jag skulle behöva ha 

någe mer umgänge 

eller sällskap så jag 

kan vara ute mer 

eller ja inne också. 

Dom säger ju att en 

aktivitet måste inte 

vara ute säger dom. 

Det kan man ju ha 

inomhus också. (IP2) 

Behov av mer stöd 

från personalen 

för umgänge och 

aktiviteter  

 Stöd för 

umgänge och 

aktiviteter 

Stöd för en planerad 

och innehållsrik 

vardag 

Betydelsen av 

aktiviteter och 

struktur i 

hemtjänstens 

arbete 
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4.5 Kvalitetskriterier 

För att kvalitetssäkra studiens innehåll innefattar arbetet kvalitetskriterierna; trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och konfirmerbarhet. Trovärdigheten innebär studiens innehåll och 

material tolkas och återberättas efter vad intervjupersonerna svarat under intervjun 

(Bryman, 2011). Studiens trovärdighet har påvisats genom att transkriberingen noggrant 

återspeglat det exakta inspelade materialet till textformat. Studien inkluderar också citat som 

påvisar och relaterar till det framskrivna resultatet. Vid tillfällen som intervjupersonerna 

lämnade osäkra och svårtolkade svar ställdes kompletterande frågor för att minska risken för 

feltolkningar.  

Pålitligheten innebär studiens samtliga steg kring genomförandet tydligt ska vara tillgängligt 

för granskningsintressen (Bryman, 2011). För att styrka studiens pålitlighet har ett detaljerat 

metodavsnitt inkluderats med hänvisning till bifogad intervjuguiden. Metodavsnittet belyser 

en översikt över avgörande beslutsfattande kring målgruppen och intervjupersonernas 

inklusionskriterium. Överförbarheten innebär huruvida studiens resultat kan överföras till 

andra sammanhang utanför den befintliga studien (Bryman, 2011). För att styrka studiens 

överförbarhet har en detaljerad beskrivning av studiens tillvägagångsätt inkluderats. Studien 

innefattar också intervjupersoner från tre hemtjänstområden, vilket bidrog till en generell 

nyanserad översikt av kommunens hemtjänstarbete.  

Konfirmerbarhet innefattar att studien ska utesluta sekundära tolkningar för att behålla en 

neutralitet som endast inkluderar intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter 

(Bryman, 2011). För att styrka studiens konfirmerbarhet utgick intervjuerna från en 

semistrukturerad intervjuguide i syfte till att minska risken för ledande och styrda frågor. 

Under analysprocessen undveks personliga värderingar och eventuell förkunskap genom ett 

försök att behålla en neutral tolkning av det insamlade materialet för att minska risken för 

feltolkningar i det slutliga resultatet.  

4.6 Etiska överväganden 

I studien har fyra etiska överväganden tagits hänsyn till för att hantera eventuella etiska 

dilemman. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att studier som genomförs ska utesluta etiska 

dilemman som kan skada deltagarna. Ett tillvägagångsätt för att skydda deltagarna är att 

utgå från de fyra kraven; information- samtycke- konfidentialitet- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom kvalitativa studier utgår från individers upplevda 

kunskap kan det anses som särskilt etiskt känsligt. Studier som berör individers upplevelser 

bör därför ta hänsyn till etiska överväganden för att inte skada intervjupersonerna (Kvale & 

Brinkmann (2014). De etiska övervägandena ska heller inte uteslutas från någon del av 

studien utan inkluderas genom hela forskningsprocessen (Bryman, 2011). 

Informationskravet syftar till att deltagarna är införstådda i studiens syfte, varför studien 

genomförs, hur genomförandet ska ske och vad som förväntas utav intervjupersonerna 

(Bryman, 2011). För att säkerställa att informationskravet övervägdes i studien fick varje 

intervjuperson tilldelad information om studiens syfte, att intervjuerna skulle ske genom 
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inspelning och varför studien genomfördes. Informationen tilldelades först genom 

telefonsamtal innan deltagarna tackade ja till att medverka, för att sedan upprepas innan 

intervjuerna påbörjades.  

I samband med att intervjupersonerna fick brevutskick med ett missivbrev tillkom även ett 

samtyckesavsnitt (se bilaga B). Samtycket informerades muntligt innan varje påbörjad 

intervju för att säkerställa att intervjupersonerna förstått dess innehåll korrekt. Samtycket 

innefattade att studien var helt frivillig med möjlighet till avbrott när som helst fram till dess 

att studien publicerats. Samtycket innefattade även att deltagarna skulle förblir 

konfidentiella samt att det insamlade materialet endast skulle användas i den befintliga 

studien.  

Genom det tilldelade samtycket inkluderades på så sätt även samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Bryman (2011) beskriver att konfidentialitetskravet innefattar att 

deltagarnas identitet ska skyddas genom hela forskningsprocessen för att utesluta att känslig 

information kan återspeglas tillbaka till specifika individer. För att säkerställa 

intervjupersonernas konfidentialiteten utbyttes tilltalsnamnen till IP1-IP6 under 

transkriberingen. Inspelningen skedde genom diktafon och överfördes därefter till en 

lösenordskyddad mapp i en låst dator för att utesluta obehörig insyn. Vidare förvarades även 

det insamlade samtycket i ett låst skåp utan tillgång för obehöriga. 

5 RESULTAT 

Resultatet innefattas av huvudkategorierna: Betydelsen av trygghet och individanpassade 

möten och Betydelsen av aktiviteter och struktur i hemtjänstens arbete.  

5.1 Betydelsen av trygghet och individanpassade möten  

Kategorin innefattar underkategorier som består av: Personalens roll för att bibehålla 

hälsan och stöd för inkludering och självbestämmande i vardagen. Underkategorierna 

beskriver hemtjänstens och personalens betydelse för ett upplevt välbefinnande i vardagen 

samt vilka faktorer som är väsentliga för välbefinnandet  

5.1.1 Personalens roll för att bibehålla hälsan 

Personalen har en betydande roll för det upplevda välbefinnandet. Några av faktorerna som 

upplevs viktiga och har betydelse är bemötande, relationer, engagemang och attityder. 

Informanterna beskriver att personalen och besöken bidrar till en trygghet i vardagen samt 

att dom generellt sätt är nöjda med hemtjänsten och att det fungerar bra med de allra flesta 

men att relationen till personalen kan variera beroende på vem som kommer. Vidare 
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beskriver informanterna att det är snällt när personalen ställer frågor och visar omtanke vid 

tillfällen då det finns en upplevelse av ensamhet och en saknad av anhöriga.  

Ja att dom ser att allting är okej med mig och ja det är en trygghet att ha dom här så att 

ja..(IP4) 

Vid bemötandet upplevs personalen inte som nedlåtande utan dom är glada, trevliga, snälla, 

respektfulla, hjälpsamma och omhändertagande. Det anses även som roligt när personalen 

kommer på besök. Bemötandet kan dock påverkas negativt om personalen upplevs ha 

bråttom under insatserna eller om det finns språkbarriärer som försvårar kommunikationen. 

Språkbarriärerna har vid tillfällen upplevts som svåra då det påverkar informanternas 

möjlighet till djupare samtal även om personalen är kompetent vid utförandet av arbetet. En 

informant beskriver också att det har uppstått tillfällen när personalens egna känslor spelar 

in vilket påverkar bemödandet negativt.  

Hon vart arg på mig... hon blev arg på mig för att jag hade fel påse talade hon om för mig... 

”Sån här påse ska du inte ha utan du ska ha en helt annan påse utan det är helt fel att dom har 

gjort såhär” och då frågade jag henne hur det kommer sig att alla dom andra får fast påsen 

men inte du? Men det var jag som hade fel för att du har fel påse punkt och slut. (IP2)   

För att personalen ska kunna stötta och förstå känslor och behov upplever informanterna att 

det är viktigt att utesluta stressade situationer. Vid tillfällen när personalen upplevs som 

stressad påverkas kontakten och omvårdnaden negativt samt slarvet ökar. Informanterna 

upplever att stressade situationer uppstår på grund av att insatserna är tidsstyrda och 

begränsade. Stressiga situationer upplevs även som påfrestande samt bidrar till stress och 

rädsla. 

Jag blir rädd. Man blir rädd och man tycker att det är för stressigt för att allt ska skötas rätt. 

(IP5) 

Det finns en upplevelse av att rutinerad och återkommande personal skapar tillit och ökar 

välbefinnandet. Informanterna menar att viktig information, rutiner och professionaliteten 

på det sättet ökar. Personalen som kommer regelbundet upplevs lugna i bemötandet och tar 

tid till att prata och ställa frågor. Det ökar möjligheterna för att skapa en djupare bekantskap 

vilket informanterna upplever som bra, roligt och tryggt. Det är också uppskattat med 

personliga möten eftersom det oftast bidrar till lugna, uppmärksammade och person 

centrerade besök. Personliga möten och att ha en kontaktperson upplevs skapa en djupare 

dialog som till viss del också minskar känslan av ensamhet. Det finns också en önskan om att 

ha någon i hemtjänsten att dela intressen med. En informant berättar att det inte har någon 

betydelse om personalen håller tiderna utan att besöken är det som är viktigast för att minska 

ensamheten.   

Det om dom håller tiderna eller inte det har ingen betydelse för oss, för våran del det är bara 

bra om jag får besök om dagarna så jag slipper sitta själv. (IP5) 
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Ny personal och vikarier upplevs oftast som oerfarna utan att besitta rätt erfarenhet och 

kunskap under besöken, vilket även minskar känslan av kontroll. Ny personal och vikarier 

påverkar rutinerna vid besöket och informanterna menar att det skapar en känsla av 

osäkerhet och nervositet.  

Det blir stor skillnad, dom kan ju inte rutinerna. Alla får ju inte hålla på med mig, det går ju 

inte det finns ju vikarier som inte kan rutinerna. (IP5) 

Det finns en upplevd påtaglig skillnad mellan den ordinarie personalen och vikarier vid 

utförandet av insatserna. Vikarierna och ny personal upplevs som mindre engagerade och 

mer stressade. Det ger negativa anspelningar vid besöken då informanterna menar att 

personalkontinuiteten påverkas negativt. Det blir också ett opersonligt bemötande eftersom 

informanterna inte har kännedom om den personen som kommer. En informant beskriver 

att det ibland uppstår perioder då det tillkommer enormt med vikarier vilket upplevs som ett 

stort fel. 

Sen kommer det nya och så enormt med vikarier som vi haft ett tag nu och jag vet ju inte vad 

dom heter ens och det tycker jag var ett väldigt stort fel. (IP1) 

5.1.2 Stöd för inkludering och självbestämmande i vardagen 

För att känna en inkluderande och meningsfull vardag beskriver informanterna att det är bra, 

viktigt och tacksamt med personal som anpassar rutiner, sysslor och besök utefter behov som 

är aktuella för stunden. Informanterna beskriver att de flesta av personalen är 

anpassningsbara vid utförandet av insatserna. Vidare beskrivs det att de flesta av personalen 

uppmärksammar och uppfyller det behov av hjälp som behövs, vilket skapar en känsla av 

trygghet, nöjdhet och tacksamhet. En informant upplever också att det funnits möjlighet att 

påverka mängden besök samt när i tiden besöken ska ske. 

Ja men det är rätt bra att dom anpassar rutinerna, vi får ju in vissa rutiner tack vare det, 

måltider och allting kan vi anpassa eller om vi…så att jag tycker att dom har lyckats bra..(IP5) 

För att uppleva självbestämmande och inflytande i vardagen beskriver informanterna att det 

är viktigt med inflytande över innehållet i insatserna, att personalen gör det dom ska göra på 

besöket samt inkluderar frågor som ”vad vill du ha hjälp med”. Ibland behöver dock 

personalen bli tillsagda vid utförandet av insatser för att det fuskas och slarvas. 

Informanterna belyser att de oftast upplever ett självbestämmande och inflytande i vardagen 

vid tillfällen då personalen hjälper till med sånt som de blir tillfrågade om. Det är också 

viktigt att inte bli omyndighetsförklarad bara för att informanterna lever med en eller flera 

bakomliggande sjukdomar, utan det är viktigt att ha något att säga till om. En informant 

upplevde att personalen uppmuntrade till ett självbestämmande genom att stärka 

informanten inför ett möte. 

Ja det kan väl vara någon enstaka som tror att dom bestämmer men det tar jag ur dom. 

*skrattar* Det är viktigt med inflytande. (IP5) 
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Informanterna belyser vidare att de oftast får bestämma hur ett besök ska vara, att de ofta får 

hjälp med allt som önskas och att personalen ger med för lite självbestämmande. En informant 

beskriver att när personalen ställer frågor som ”finns det något mer du behöver hjälp med” kan 

det bidra till mer inflytande.   

De kan ju säga vill du göra det och vill du göra det och visst har man ju inflytande då..dom 

brukar fråga om det är något mer som du vill ha hjälp med så att säga och det är ju bra. (IP6) 

Det finns tillfällen där informanterna upplever en avsaknad av inflytande och 

självbestämmande. Vid dessa tillfällen utgår inte personalen från det personliga behovet utan 

läser innantill i beskrivningen av insatsen som står på ett förtryckt papper, vilket skapar en 

känsla av irritation.  

Nja, man tycker ju inte att det är roligt precis, det går fort..det är lättare att hjälpa till med 

saker som står på pappret än det som man vill ha hjälp med. (IP1) 

En informant beskriver att det har uppstått situationer kring insatserna där personalen helt 

uteslutit den egna åsikten och istället helt bestämt hur insatserna ska utföras utan möjlighet 

till inflytande. Det är också svårt att påverka när i tiden insatserna ska utföras istället måste 

informanterna rätta sig utefter personalen. En informant menar ändå att det funkar bra med 

tiderna och att tiden räcker till för att skapa inflytande. 

5.2 Betydelsen av aktiviteter och struktur i hemtjänstens arbete 

Avsnittet innefattas av underkategorierna; Stöd för en planerad och innehållsrik vardag och 

organisationsstrukturens betydelse för hälsan. Underkategorierna belyser äldres 

upplevelser av behov och hur dessa blir tillgodosedda för att vardagen ska upplevas som 

meningsfull.  

5.2.1 Stöd för en planerad och innehållsrik vardag 

För att uppleva en meningsfull vardag beskriver informanterna att det är viktigt med 

möjligheten att bo kvar i hemmet. Det finns även en känsla av bostaden bidrar till trygghet 

samt upprättandet av fritidssysslor. Informanterna menar att det är viktigt med en 

innehållsrik och fungerande tillvaro med möjlighet till en vardag med fasta vardagsrutiner 

och en strukturerad vardagsplanering. Det är också bra att vardagen inkluderar möjlighet till 

spontana beslut, sociala relationer, utevistelse, fritidsintressen och fysisk aktivitet. 

Informanterna upplever dock att dom behöver mer socialt umgänge, fysisk aktivitet och 

aktiviteter utanför hemmet. Orsaken beror oftast på ett litet eller helt obefintligt socialt 

nätverk och en nedsatt hälsa. Det bidrar till att informanterna inte vågar lämna hemmet på 

eget bevåg för att finna nya relationer och aktivera kroppen fysisk, vilket skapar frustation. 
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Jag skulle behöva ha någe mer umgänge eller sällskap så jag kan vara ute mer eller ja inne 

också. Dom säger ju att en aktivitet måste inte vara ute säger dom. Det kan man ju ha inomhus 

också. (IP2) 

Eftersom den egna kapaciteten till aktivitet, socialt umgänge och en fungerande vardag 

upplevs som begränsad, beskriver informanterna att hemtjänsten och dess personal har en 

betydande roll för ökat umgänge, aktivitet samt möjligheten till att bo kvar i hemmet. 

Informanterna upplever att hemtjänstens insatser kan variera beroende på det personliga 

behovet, olika tillfällen och förändringar i vardagen. Det kan också uppstå situationer där det 

krävs en utökad hjälp för tillfälliga behov vid vissa tillfällen då anhöriga inte finns 

tillgängliga. Det finns en önskan om mer tid och stöd från personalen för socialt umgänge, 

utevistelse och övriga aktiviteter utanför hemmet.  

Jag skulle vilja gå ut och gå mera och få den tiden på ehm..jag vill ha mera tid då när dom ska 

komma här och förstår du hur jag menar? Det kanske skulle vara bra att dom skulle ha lite mer 

tid till att sitta och umgås lite mer med mig…vi ska ju umgås tisdag och torsdag en halvtimma 

någonstans på dagen och det blir i regel på eftermiddagen och det tycker jag är alldeles för lite, 

för man hinner ingenting på en halvtimma. (IP3) 

Informanterna upplever också att de inplanerade besöken ofta stör vardagsplaneringen, 

vilket medför att de allt för ofta blir låsta i hemmet på grund utav det. Informanterna menar 

att det är viktigt att personalen meddelar när förseningar och ändringar sker i de tider som är 

inom bestämda ramar. Det skulle medföra en lättare vardagsplanering och struktur samt 

minska känslan av att vara låst i hemmet.  

5.2.2 Organisationsstrukturens betydelse för hälsan 

Informanterna upplever att det oftast saknas tid, struktur och personalrutiner för att tillgodo 

se behoven som bidrar till en meningsfull vardag. Tiden upplevs som begränsad vid besök 

som är avlagda för aktivitet och socialt umgänge, vilket påverkar vardagen negativt. 

Informanterna menar också att personalen ofta har svårt att meddela förhinder, förseningar 

samt vem det är som ska komma inför nästkommande besök. Det förkommer också 

situationer då ny personal inte presenterar sig från att komma från hemtjänsten, vilket 

resulterar i funderingar. 

Ja då blir man lite fundersam, jag brukar fråga… för det gör man ju. Det händer ju så mycket 

menar jag… Han klev in här och vi hade aldrig sett honom… jaha ja..ja sa han och han prata 

och han prata och sen sa jag ”Kommer du från hemtjänsten?”, Jaa sa han ”Det gör jag”. Jaha 

hahaha. För det tycker man ju när en sån kommer, att man kan tala om att… men det händer 

att dom inte gör det. (IP6) 

När hemtjänsten står inför omfördelningar av personal och områden eller startar upp nya 

insatser upplever informanterna att informationen är bristfällig, vilket påverkar känslan av 

en meningsfull vardag. Det har hänt att tidigare hemtjänstgrupp bytts ut mot en helt ny 

grupp utan någon tydlig information om när det ska ske, hur det ska ske eller en presentation 
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av den nya personalen, vilket skapar förvirring. En informant upplever också 

kvalitetsskillnader i uppdragen sen kommunen fördelade omvårdnadsinsatserna till en grupp 

och serviceinsatserna till en annan grupp. Personalmängden har ökat, kontinuiteten har 

minskat och det har blivit fler insatser per dag än innan omfördelningen.  

Nej jag tycker det är sämre sen vi fick den här servicegruppen. Nu är det ju många fler som 

springer här, jag kan inte planera dagarna alls nu och det tycker jag inte är roligt (IP1) 

Vid tillfällen då insatserna är nya finns det en upplevelse av att det saknas stöd och 

information för att öka förutsättningarna till en vardaglig omställning. Informanterna menar 

att tydligare information skulle kunna bidra till en ökad förståelse kring vad personalen ska 

göra och vad som förväntas utav alla parter.  

..För det första var jag ju hemma nästan i tre/fyra dar innan informationspapper och grejer 

kom va. Som bara trygghetslarmet kom ju inte första dagen jag var hemma. Jag hade förväntat 

mig att man skulle få någon typ av slags information av det här gör vi och såhär gör vi och så 

funkar det och så funkar det va. Så att man hade nåt att förhålla sig till. (IP2) 

Även fast informanterna upplever att kontaktpersonen kan bidra till en ökad trygghet, 

djupare personlig relation och ett extra stöd i vardagen menar informanterna att dom oftast 

inte vet vem kontaktpersonen är. Det finns också tillfällen då personalen blivit tillfrågad om 

vem som ansvarar som kontaktperson utan att det resulterat i något svar.  

Nej, nej och det är likadant att jag har frågat vem som är men det fick jag inget svar på för i det 

andra området hade jag en kontaktman, det är bara några dagar sen som jag frågade och vi vet 

inte sa hon, jag tror att det är [Namnet på personal] men det vet vi inte. (IP1) 

Informanterna menar också att det är tryggt och bra att hemtjänsten erbjuder ledsagningen 

vid tillfällen där besök eller resor sker utanför hemmet och att det vore skönt att kunna flytta 

besök i tiden för att öka möjligheterna till en bättre vardagsplanering. Vardagsplaneringen 

och möjligheterna för ledsagningen upplevs bidra till ökade möjligheter till en aktivare 

vardag. Informanterna upplever dock att det finns vissa svårigheter att lägga om besök och 

boka ledsagning vid oförutsägbara tider.  

Ja men det är ju såhär att jag har ju dusch två gånger i veckan… måndagar och torsdagar och 

jag hade lämnat in en förfrågan om man inte kunde få duschen i samband med 

morgonuppstigningen eftersom det underlättar resten av dagens planering, men det säger 

dom… det är svårt med. (IP4) 
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6 DISKUSSION 

Kapitlet avser att ge utrymme till en fördjupad diskussion kring studiens genomförande och 

resultat med utrymme till en fördjupad inblick kring avgörande val som format studiens 

innehåll genom ett självkritiskt synsätt. I metoddiskussionen framkommer överväganden om 

studiens kvalité och etiska aspekter i relation till de val som författaren stod inför. 

6.1 Metoddiskussion 

Att studiens val av metod resulterade i en kvalitativ ansats med äldre som målgrupp 

grundades utefter flera perspektiv. Dels fanns det en tydlig kunskapslucka kring tidigare 

studier gällande äldres upplevelser av hur hemtjänsten kan bidra till ett ökat välbefinnande 

och en meningsfull vardag. Men en viktig avgörande faktor vid val av metod var också 

författarens egna förkunskap av hemtjänstens arbete med äldre. I arbetet som vårdbiträde 

inom hemtjänsten, hade författaren uppmärksammat att äldre ofta upplevt ett behov av att få 

utrymme till att uttrycka sina upplevelser kopplat till hemtjänstens utförda arbete. Dock var 

det flera äldre som uttryckligen inte upplevde detta behov som tillgodosett. Därav valdes en 

kvalitativ metod som tillvägagångsätt. Det för att få en fördjupad kunskap där äldre fick 

möjlighet till att uttrycka upplevelser kring hur hemtjänsten kan bidra till välbefinnande och 

en meningsfull vardag.  

Det går att diskutera huruvida metodvalet var lämpligt för studiens trovärdighet eftersom det 

fanns en förkunskap med risk för att personliga tolkningar skulle avspeglas i studien. Det 

eftersom Bryman (2011) beskriver att kvalitativa studier kan medföra en ökad risk för att 

personliga tolkningar avspeglas i resultatet. Det fanns även en förhoppning att en kvalitativ 

ansats skulle kunna bidra till att de äldre fick möjlighet till att förmedla sina upplevelser samt 

att deltagandet skulle möjliggöra känslan av delaktighet och inflytande i vardagen.   

Vid valet av studiens målgrupp uppstod en diskussion huruvida målgruppen skulle riktas 

mot hemtjänstens personal eller äldre som innefattas av hemtjänstens arbete. Tidigare 

studier belyser ofta personalens upplevelser kring hemtjänstens arbete med de äldre snarare 

än äldres upplevelser av hemtjänstens arbete. Eftersom det också fanns ett tidigare uttryckt 

behov från äldre att få dela sina upplevelser relaterat till äldreomsorgen, valdes äldre mellan 

65 - 95 år som målgrupp. 

Eftersom studien syftade till att få en djupare inblick i hur hemtjänsten kan bidra till 

välbefinnande och en meningsfull vardag för äldre, fanns det en tveksamhet kring att 

personalen skulle kunna skildra ett rättvist och djupt perspektiv för att besvara studiens 

syfte. Att målgruppen representerar en grupp som besitter en djup kunskap inom området 

kan öka studiens trovärdighet då Kvale och Brinkmann (2004) beskriver att studier som 

avser en målgrupp som eventuellt besitter en djup kunskap kan medföra ett resultat som är 

innehållsrikt.  

Äldre som målgrupp innebar att studien baserades på ett målstyrt urval. Bryman (2011) 

beskriver att ett målstyrt urval kan ses som en fördel för att belysa ämnesområdet med 
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relevant information. De äldre valdes utifrån tre olika hemtjänstområden runt om i 

Eskilstuna som författaren inte tidigare verkat inom. På det viset uteslöts det tidigare 

bekantskap eller profession mellan författaren och intervjupersonerna. 

Studien innefattades enbart av sex intervjupersoner vilket kan påverka studiens trovärdighet. 

Det eftersom Bryman (2011) beskriver att ett lågt deltagande av informanter skulle kunna 

påverka studiens trovärdighet genom att det inte skildrar ett bredare perspektiv av 

upplevelser. Därav fördelades informanterna medvetet på fler områden i ett försök att skildra 

ett bredare perspektiv av upplevelserna. Samtidigt beskriver Kvale & Brinkmann (2014) att 

kvalitativa studier inte är avsedda för att undersöka ett brett perspektiv utan ett djupt. Det 

skulle kunna innebära att det låga deltagandet inte ska påverka studiens trovärdighet utan att 

det är viktigare huruvida studien skildrar ett djupt och innehållsrikt resultat. Då det var 

relativt jämnt könsfördelat mellan män och kvinnor, samt att det fanns ett relativt brett 

åldersspann mellan informanterna, kan det innebära att studien avser en bredare 

överförbarhet till skillnad mot om det hade vart riktat mot endast män eller kvinnor. Det 

eftersom Bryman (2011) beskriver att studier som innefattar en bredd kring kön, ålder och 

erfarenheter, kan vara till fördel i kvalitativa studier för överförbarheten, vilket vidare kan 

bidra till att studien ökar möjligheten till en överförbarhet mot andra liknande studier. 

Eftersom resultatet kan återspeglades till åldrarna mellan 81 - 91 år samt att samtliga 

informanter haft insatser från hemtjänsten under längre tidsperioder kan det innebära att 

studiens resultat belyser ett brett perspektiv.  

Intervjuerna genomfördes genom semistrukturerade intervjufrågor som lades till som bilaga 

i studien som ett försök till att förbättra överförbarheten och trovärdigheten till andra 

studier. Syftet med intervjumetoden var att minska begränsningarna i frågorna och öka 

möjligheterna till att intervjupersonerna öppet skulle kunna besvara frågorna. Denna typ av 

intervjuguide kan ses som en fördel för studiens trovärdighet då Bryman (2011) beskriver att 

ett brett utrymme kan bidra med en fördjupad bild av verkligheten. Frågorna var endast 

avsedda för att säkerställa att studiens syfte och frågeställningar inte skulle uteslutas under 

pågående intervju.  

Intervjufrågorna utformades utefter studiens teoretiska ramverk KASAM genom att 

begreppen hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet användes för att avgränsa och rama 

in det området som studien skulle utgå ifrån. Det teoretiska ramverket har dock inte 

applicerats i ett deduktivt syfte då studien ändå utgår från informanternas upplevelser. 

Genom att utgå från begreppen vid utformandet av intervjufrågorna bidrog det till att 

eventuell förkunskap från författaren inte skildrades i frågorna samt säkerställde att frågorna 

var relevanta till studiens syfte. 

Innan påbörjad intervju genomfördes även en pilotstudie på en kvinna som var över 65 år 

och som hade daglig hjälp av hemtjänsten. Bryman (2011) beskriver att en pilotstudie kan 

tillämpas i en studie som ett tillvägagångsätt för att öva och testa frågornas relevans för 

studiens syfte. Att tillämpa pilotstudien kan vara till studiens fördel då det saknades tidigare 

erfarenhet av att utforma en intervjuguide samt genomföra intervjuer. Vidare kan det också 

vara till studiens fördel att kvinnan som medverkade i pilotstudien tillhörde den berörda 

målgruppen samt uppfyllde studiens målgruppskriterier. Det eftersom kvinnan var väl insatt 



 21  

i hur hemtjänstens arbete kan påverka vardagen, vilket innebar att hon kunde relatera till 

frågorna. Efter genomförd pilotstudie korrigerades intervjuguiden genom att en fråga 

upplevdes som irrelevant medans frågan om tidsaspekter lades till. Korrigeringen och den 

genomförda pilotstudien bidrog till en intervjuguide som var relevant för att besvara studiens 

syfte.  

Vardera av intervjupersonerna fick avgöra vart intervjuerna skulle utföras och eftersom 

majoriteten av individerna var begränsade att lämna hemmet, föll det naturligt att 

intervjuerna skedde i respektives hem. Tiden för intervjun bokades mellan hemtjänstens 

besök för att minska risken för avbrott under pågående intervju. Intervjuerna genomfördes 

med stöd av en intervjuguide som påbörjades med introduktionsfrågor som berörde 

intervjupersonernas bakgrund för att sedan gå över till frågor som berörde studiens syfte och 

frågeställningar. Tillvägagångsättet kan enligt Kvale & Brinkmann (2014) bidra till att 

informanterna upplever en bekvämlig och avslappnad intervjumiljö, vilket vidare kan öka 

studiens trovärdighet. 

Samtliga intervjuer spelades in genom en diktafon vilket kan vara till studiens fördel under 

transkriberingen eftersom det gav möjlighet till en tydlig och klar inspelning. Det resulterade 

i en möjlighet att allt som sades under inspelningen kunde återspeglas till transkriberingen. 

Bryman (2011) beskriver att inspelade intervjuerna kan medföra en ökad trovärdighet genom 

att det ökar möjligheten till att noggrant återberätta det informanterna delat under intervjun.  

Vid transkriberingen spelades underlaget från intervjuerna vid upprepade gånger upp för att 

få med exakta ord och meningar. Det kan vara till studiens fördel och öka tillförlitligheten då 

Kvale och Brinkmann (2004) beskriver att det kan exkludera eventuella feltolkningar av vad 

som faktiskt framkommer från informanterna. Det går att diskutera huruvida författarens 

förkunskap inom området kan ha påverkat intervjupersonernas svar. Dock var författaren väl 

medveten om vikten av att inte ställa ledande frågor utan utgick från intervjupersonernas 

svar och ställde utvecklande följdfrågor kring den information som framkom under 

intervjun. Även fast det kan vara en nackdel med en förförståelse kan det även anses vara till 

studiens fördel. Det eftersom det finns en förståelse kring vad intervjupersonerna avser att 

beskriva och en kunskap som kan bidra till relevanta följdfrågor. 

Vid analysprocessen utgick studien från en manifest innehållsanalys. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att en manifest innehållsanalys kan tillämpas vid avsikt för att 

endast belysa textens tydliga mening utan en fördjupad tolkning. Eftersom författaren hade 

en förkunskap inom området sedan tidigare ansågs en manifest innehållsanalys minska 

risken för feltolkningar och minskade på det sättet risken för en djupare tolkning med risk för 

att färga tolkningen med eventuell förkunskap. Även fast författaren har haft i beaktning att 

inte erhålla egna tolkningar under hela analysprocessen menar ändå Graneheim och 

Lundman (2004) att det inte går att utesluta att egna tolkningar skett. Det kan även belysas 

som en nackdel eftersom det kan påverka studiens trovärdighet. Med vetskapen om att det 

förekom en förkunskap inom området har det insamlade materialet noggrant och upprepat 

kontrollerats under hela analysprocessen. Kvale och Brinkmann (2004) beskriver att ett 

sådant tillvägagångsätt kan medföra att studien har en ökad tillförlitlighet.  
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En svårighet som framkom under kodningen var att inte dela upp och överföra koderna i 

positiva och negativa aspekter till kategorier. Det hade medfört att författaren antagit och 

betonat något som positivt och negativt vilket Kvale och Brinkmann (2011) menar inte hade 

avgett en korrekt avspegling till resultatet. För att utesluta att väsentligt material inte 

lämnades utanför resultatet placerades koderna utefter studiens två frågeställningar för att 

därefter granska helheten i innehållet som sedan namngavs till underkategorier och 

huvudkategorier. Tillvägagångsättet underlättade ett uteslutande av överlappning i 

underkategorierna och kan enligt Granheim, Lindgren och Lundman (2017) vara ett 

tillvägagångsätt för att allt väsentligt material återspeglas i resultatet vilket också ökar 

trovärdigheten i det framskrivna resultatet. Det lades en vikt på att endast beskriva textens 

uppenbara mening i resultatet samt styrka detta med uttagna citat. Att framhäva citat för att 

styrka resultatets trovärdighet kan också öka möjligheten för studiens överförbarhet till 

andra studien. 

6.1.1 Etiska överväganden 

I studien har information, samtycke, konfidentialitets- och nyttjandekravet tagits hänsyn till 

för att hantera eventuella etiska dilemman. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att studier som 

genomförs ska utesluta etiska dilemman som kan skada deltagarna.  

För att säkerställa att informationskravet övervägdes i studien fick varje intervjuperson 

tilldelad information om studiens syfte, att intervjuerna skulle ske genom inspelning och 

varför studien genomfördes. Informationen tilldelades först genom telefonsamtal innan 

deltagarna tackade ja till att medverka, för att sedan upprepas innan intervjuerna påbörjades. 

I samband med att intervjupersonerna fick brevutskick med ett missivbrev tillkom även ett 

samtyckes avsnitt (se bilaga B). Samtycket informerades samt samlades in med 

telefonnummer och adress innan varje påbörjad intervju för att säkerställa att 

intervjupersonerna förstått dess innehåll korrekt. Samtycket informerade om att studien var 

helt frivillig med möjlighet till avbrott när som helst fram till dess att studien publicerats. 

Avsnittet informerade även att deltagarna skulle förblir anonyma samt att det insamlade 

materialet endast skulle användas i den befintliga studien. Genom det tilldelade samtycket 

inkluderades på så sätt även samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. För att säkerställa 

intervjupersonernas konfidentialitet utbyttes tilltalsnamnen till IP1-IP6 under 

transkriberingen. Inspelningen skedde genom diktafon och överfördes därefter till en 

lösenordskyddad mapp i en låst dator för att utesluta obehörig insyn.  

En diskussion om val av äldre som målgruppen samt hur dessa kontaktades bör etiskt 

diskuteras. Författaren kontaktade hemtjänstpersonal från tre områden där personalen fick 

information om vad studien syftade till samt vilka målgruppskriterier som var aktuella för att 

kunna delta i studien. Därefter tillfrågade personalen äldre som var inom kriterierna och 

överlämnade sedan kontaktinformation till författaren från samtliga 15 individer som hade 

visat ett intresse för vidare kontakt. Även om inte alla äldre som visat ett intresse att delta 

slutligen deltog kan det ändå ses som ett etiskt dilemma att viss personal har vetskapen om 

vilka som varit intresserade att delta. Det skulle kunna innebära att intervjupersonernas 

konfidentialitet skulle kunna ifrågasättas. Dock kan det ändå vara svårt att härleda 
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intervjupersonerna till dess verkliga identitet då det var individer som deltog över flera 

hemtjänstområden. 

Vidare kan äldre ses som en känslig målgrupp att intervjua då det finns en uppfattning av att 

de äldre kan vara i en beroendeposition till hemtjänstens resurser. Det skulle kunna innebära 

att informationen som lämnades inte var helt sannhetsenlig. Dock var studien frivillig att 

delta i och vardera av intervjupersonerna hade fått möjligheten till att tacka nej samt avbryta 

medverkandet under studiens gång. Samtliga intervjupersoner besvarade också 

intervjufrågorna självständigt och målgruppen är myndighetsförklarad, vilket innebär att de 

har kapaciteten till att fatta självständiga beslut. Det innebär att även fast målgruppen kan 

ses som en känslig grupp att intervjua så fanns förutsättningarna för att studien skulle kunna 

vara möjlig att genomföra utan att ett etiskt dilemma skulle uppstå.  

Studiens resultat belyser flera olika aspekter inom samma område vilket kan ses som att 

svaren under intervjuerna skildrade en öppenhet och variation trots beroendeposition till 

hemtjänsten. Det skulle kunna innebära att intervjupersonerna var trygga under intervjun 

och inte upplevde en begränsning i att besvara frågorna. För att minska risken för 

begränsade svar exkluderades valet av hemtjänstområden som författaren arbetat inom. Det 

fanns en tanke om att utesluta personliga relationer mellan författaren och 

intervjupersonerna för att inte påverka studiens resultat. Det eftersom Bryman (2011) 

beskriver att personliga relationer kan bidra till intervjuareffekten vilket innebär att 

intervjuarens och intervjupersonens relation kan påverka vilka svar och frågor som ställs.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studien syftade till att beskriva äldre människors upplevelser kring hur hemtjänsten kan 

bidra till välbefinnande och en meningsfull vardag. För att uppleva en meningsfull vardag 

utifrån teorin om KASAM, framgick det i resultatet att äldre upplevde personliga möten, 

relationen till personalen och dess bemötande som en betydande roll för att minska 

ensamheten och öka tryggheten. Det eftersom flera äldre har ett begränsat eller helt 

obefintligt socialt nätverk. Studiens resultat kan styrkas som relevant eftersom Lövheim et al 

(2013) beskriver att det är ett vanligt förekommande att äldre saknar anhöriga och vänner. 

Vidare nämner studien att ett begränsat socialt nätverk kan medföra otrygghet och ensamhet 

som vidare kan leda till depressioner, ångest samt psykisk ohälsa. 

6.2.1 Kontaktmannaskap  

Westerlund (2009) beskriver att äldre kan bli tilldelad en kontaktman i syfte till att skapa 

personliga möten och en djupare relation för att minska ensamheten samt motivera, stötta 

och öka tryggheten i vardagen. Kontaktmannaskap och personal kontinuitet kan vidare också 

bidra till att vardagen upplevs som hanterbar och meningsfull utefter teorin om KASAM. 

Ändå framgick det i resultatet att det oftast saknats en kontaktperson och att det upplevts 

som svårt att skapa djupare relationer med vikarier som normalt sätt inte befinner sig i den 
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äldres tillvaro. Resultatet belyste även att kontaktpersoner samt kontinuerlig personal skapar 

tillit, trygghet och ökar hanterbarheten samt välbefinnandet i vardagen. 

6.2.2 Stressrelaterade situationer 

Winqvist (2018) beskriver att hemtjänsten står inför stora utmaningar då den äldre 

generationen inom hemtjänsten ökar samtidigt som personalen ofta saknar utrymme för att 

anpassa arbetet utefter det enskilda behovet. Det eftersom insatserna är tidsstyrda utefter 

behov, vilket även kan påverka begripligheten i vardagen utefter teorin om KASAM. 

Utmaningarna är något som även avspeglats i resultatet genom upplevelsen av att stressiga 

situationer är ett vanligt förekommande under besöken. Resultatet påvisade att stress 

påverkar personalens uppmärksammande och bemötande negativt genom opersonliga besök. 

Vidare påvisar studien att kan medföra att viktiga rutiner och omvårdnaden påverkas 

negativt genom ökat slarv. Stressrelaterade situationer upplevs även som påfrestande, vilket 

skapar en rädsla och stress.  

Eftersom Westerlund (2009) beskriver att personal som uppmärksammar äldres behov av 

hjälpmedel för att klara vardagen, kan bidra till en ökad hanterbarhet utefter teorin om 

KASAM. Skulle det utifrån det framskrivna resultatet innebära att stressade situationer kan 

påverka äldres känsla av en hanterbar vardag. Det skulle även kunna innebära att det 

salutogena förhållningsättet uteblir vilket Enkvist, Ekström & Elmståhl (2012) även beskriver 

kan påverka äldres självskattade hälsa negativt. 

6.2.3 Hälsosamt åldrande 

Resultatet belyste att det var viktigt med en innehållsrik och fungerande tillvaro för att 

uppleva en meningsfull vardag. Det var också bra att vardagen inkluderar möjlighet till 

spontana beslut, sociala relationer, utevistelse, fritidsintressen och fysisk aktivitet. Resultatet 

bör förknippas med att faktorerna kan främja ett hälsosamt åldrande. Det eftersom Karp et al 

(2013) & Sixsmith et al (2014) beskriver att ett aktivt liv med sociala relationer kan främja ett 

hälsosamt åldrande. Ett hälsosamt åldrande är även något som Westerlund (2009) 

förknippar till en känsla av en meningsfull vardag utefter teorin om KASAM.  

Resultatet framhävde även att det finns en önskan om mer tid och stöd från personalen för 

socialt umgänge, utevistelse och övriga aktiviteter utanför hemmet. Behovet om önskad tid 

och ökat stöd framkom eftersom den egna kapaciteten till att skapa förutsättningarna för 

aktiviteter, socialt umgänge och en fungerande vardag upplevdes som begränsad på grund 

utav en nedsatt hälsa. 

Behovet och begränsningarna bör inte ses som en företeelse som endast riktas mot detta 

resultat eftersom Jegermalm (2009) beskriver att det är ett vanligt förekommande att risken 

för nedsatt hälsa ökar desto äldre individen blir. Vidare beskriver även Berman & Johansson 

(2014) att det är vanligt att äldre som innefattas av hemtjänstens insatser lever med en eller 

flera sjukdomsbilder. Även fast Rizzutto et al (2012) belyser att ett hälsosamt åldrande kan 

definieras genom att den upplevda hälsan uppskattas som bra när livet innefattar en vardag 

med flera faktorer som påverkar livsstilen och levnadsvanorna positivt. Dock påvisar 



 25  

resultatet att det ofta saknas tid, struktur och personalrutiner för att tillgodose behov som 

kan bidrar till en aktiv och händelserik vardag.  

6.2.4 Individanpassade besök 

För att stärka äldres känsla av sammanhang som innefattas i teorin om KASAM belyser 

Janlös et al (2006) att det är av vikt att personalens besök innefattar individuella 

anpassningar. Studien belyser vidare att individuella anpassningar kan öka äldres 

begriplighet och upplevelse av kontroll över vardagen. Studien stärker resultatet då det 

framgick att äldre till hög grad upplevde ett självbestämmande och inkludering vid tillfällen 

då personalen genom frågor som ”vad vill du ha hjälp med?” gav utrymme till inflytande över 

innehållet i insatserna. Vidare belyste resultatet att det hade uppstått situationer när 

personalen inte utgick från det personliga behovet vilket ledde till en känsla av irritation. Att 

utesluta möjligheten till inflytande kan resultera i att livet inte upplevs som meningsfullt. Det 

eftersom Westerlund (2009) beskriver att personalen bör individualisera varje insats utefter 

det upplevda behovet och intresset som finns hos den äldre för att livet ska upplevas som 

meningsfullt utefter teorin om KASAM.  

6.2.5 Organisationsförändringar 

Resultatet belyste att det fanns en problematik vid omorganisering inom hemtjänsten. Vid 

tillfällen där det hade skett en omfördelning mellan områden och personalgrupper var 

informationen om att förändringarna skulle ske bristfälliga. Bristfällig information och ett 

personligt stöd för att förstå hur förändringar skulle ske var även ett vanligt förekommande 

problem vid uppstarten av nya insatser. Problematiken kan ha resulterat i en avsaknad av 

begriplighet i vardagen utefter teorin om KASAM. Det eftersom Westerlund (2009) beskriver 

att äldre bör ha kännedom om sina rättigheter, beslut och andra faktorer som påverkar livet 

för att uppleva vardagen som begriplig. Vidare belyste resultatet att tydligare information 

kring omorganisering skulle kunna bidra till en ökad förståelse kring vad personalen skulle 

utföra samt vad som förväntades utav alla berörda parter. En tydlig information skulle ha 

ökat förutsättningarna för en vardaglig omställning. Att tydlig information kan främja hälsan 

kan stöttas av Westerlund (2009) som beskriver att hemtjänstens personal kan bidra till att 

den äldre individen upplever en begriplig vardag genom att tydliggöra och förklara hur 

planerade insatser ska utföras samt varför.  

Slutligen påvisade resultatet att det uppstått kvalitetsskillnader i hemtjänstens utförande. 

Kvalitetsskillnaderna hade uppstått sedan kommunen omfördelade omvårdnadsinsatserna 

till en personalgrupp och serviceinsatserna till en annan grupp. Resultatet påvisade att 

personalmängden hade ökat och antalet insatser per dag hade blivit fler. Det resulterade i en 

negativ påverkan på vardagsplaneringen, personliga möten och personal kontinuiteten. 

Effekterna av omfördelningen kan ha resulterat i en negativ påverkan på känslan av en 

hanterbar och meningsfull vardag. Det eftersom Westerlund (2019) beskriver att 

hemtjänstens arbete bör innefatta möjlighet till djupa och sociala relationer till personalen. 
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6.2.6 Förslag till framtida forskning och praktisk tillämpning  

Wiesmann & Hannich (2008) beskriver att äldreomsorgen ska innefattas av ett 

hälsofrämjande perspektiv för att uppnå en känsla av sammanhang. Därför bör kommuner 

utefter det diskuterade resultatet innefatta ett salutogent förhållningsätt vid utformandet av 

hemtjänstinsatser. Socialstyrelsen (2012) beskriver vidare att hemtjänsten ska arbeta mot 

Socialstyrelsens nationella värdegrund. Värdegrunden belyser att omsorgen om äldre ska 

inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Eftersom det 

framskrivna resultatet har styrkts med tidigare forskning, bör beslutsfattare ta hänsyn till 

äldres åsikter och erfarenheter vid eventuellt förändringsarbete inom hemtjänsten. Det skulle 

kunna öka förutsättningarna för ett arbete mot den nationella värdegrunden. Att inkludera 

äldre i beslut som kan ge en direkt påverkan på äldres livssituation skulle även kunna stärka 

kommunernas arbete mot tillämpningen av Agenda 2030. Det eftersom regeringens 

nationella handlingsplan är utformad mot att minska psykisk ohälsa samt öka möjligheterna 

till en god och jämlik hälsa bland befolkningen för att minska hälsoklyftorna i samhället.  

I studiens resultat framkom det att organisatoriska förändringar kan ha en omfattande 

påverkan av upplevelsen kring välbefinnandet och en meningsfull vardag bland äldre. 

Resultatet belyste att dessa förändringar kan ge flera negativa hälsoeffekter som påverkar de 

äldres hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i vardagen. Dock innefattar inte 

organisationsförändringar en större del av studiens resultat. Därav kan det vara relevant att 

som vidare forskning närmre undersöka hur organisatoriska förändringar kan påverka den 

upplevda hälsan utifrån äldres perspektiv.   

7 SLUTSATSER 

Ett fortsatt arbete för att implementera ett salutogent förhållningsätt, bör innefatta ökad 

personalkontinuitet med ett bredare utrymme för individanpassade besök. Det bör även 

innefatta möjlighet till tidsutrymme för utökade aktiviteter och social samvaro. Vidare bör 

rutiner kring informationsdelning mot äldre samt kontaktmannaskapet ses över. Eftersom 

Eskilstuna kommun ansvarar för hur hemtjänstens arbete ska bedrivas och utvecklas, kan det 

påvisade resultatet innebära att det finns brister i arbetet mot Socialstyrelsen nationella 

värdegrund. För att äldre ska uppleva att hemtjänsten bidrar till ett välbefinnande och en 

meningsfull vardag bör ett salutogent förhållningsätt utifrån begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet tas i beaktning vid framtida förbättringsåtgärder. Slutligen bör beslutsfattare 

även vara införstådda i att omorganisationer inom hemtjänsten kan ha negativa hälsoeffekter 

på äldres hälsa eftersom det påverkar känslan av en meningsfull vardag. 
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BILAGA A. INTERVJUGUIDE 

 

Introduktionsfrågor 

Hur gammal är du?  

Hur länge har du haft hjälp av hemtjänsten? 

Hur ofta har du hjälp av hemtjänsten? 

________________________________________________________________ 

1. Kan du berätta lite om vad du behöver för att uppleva en trygg vardag? 

-Kan du beskriva hur du upplever att hemtjänsten bidrar till en trygg vardag för dig? 

- Finns det något du upplever att hemtjänsten kan förbättra för att du ska uppleva en ökad 

trygghet? 

 

2. Skulle du kunna berätta lite om vad som får dig att må bra?   

- Hur tycker du att hemtjänsten skulle kunna hjälpa dig i ditt mående för att lyfta 

sånt som får dig att må bra? 

 

3. Skulle du kunna berätta lite om vad du anser innefattar ett självbestämmande i 

vardagen? 

Kan du beskriva lite om din upplevelse kring hur ditt självbestämmande över vardagen är 

nu? 

- Vad tycker du att hemtjänsten skulle kunna hjälpa till med för att du ska känna ett 

självbestämmande?    

- Kan du berätta lite om vad du upplever att hemtjänsten kan bidrar med för att du 

ska känna inflytande vid hemtjänstens besök? 

 

4. Kan du beskriva lite om vad du tycker är viktigt när en person bemöter dig? 

- Upplever du att hemtjänsten uppfyller det du tycker är viktigt vid bemötandet 

idag?  

- Känner du att det finns något som skulle kunna förbättras kring bemötandet? 

 



 

 

5. Känner du att du får det stöd du behöver av hemtjänsten kring dina insatser du har 

idag? 

- Kan du beskriva närmare för mig vad du tycker fungerar bra? Tycker du det finns 

något som kan bli bättre? 

 

6. Vad tycker du är viktigt för att bevara ditt privatliv och din personliga integritet? 

- Kan du berätta lite mer om hur du tycker att hemtjänsten påverkar din integritet 

och ditt privatliv idag?  

 

7. Kan du berätta lite om vad du tycker att en meningsfull vardag inkluderar? 

- Vad tycker du att hemtjänsten gör för att du ska känna att din vardag är 

meningsfull? 

- Finns det något som du tycker kan bli bättre?  

 

8. Upplever du att det finns en relation mellan dig och den personalen som besöker dig? 

- Kan du berätta lite om vad du tycker kan utvecklas för att dina besök ska bli mer 

personliga? 

 

9. Kan du berätta lite om hur du upplever att tiderna för dina besök fungerar? 

- Hur upplever du att du kan vara med och påverka när tiderna ska infalla? 

 

10. Vet du vem din kontaktperson är?  

- Kan du beskriva lite om du tycker att kontaktpersonen medför något utöver den 

övriga personalen? 

 

11. Skulle du kunna berätta lite om du upplever hemtjänsten som en viktig del av ditt liv? 

 

Har du något mer som vi hittills inte diskuterat som du tycker hemtjänsten behöver utveckla 

eller bidra med som är väsentlig för din hälsa och ditt välmående? 

 



 

 

BILAGA B. MISSIVBREV 

 

Hej. 

Mitt namn är Johanna Derehall och jag studerar sista terminen inom folkhälsoprogrammet 

vid Mälardalens högskola i Västerås. 

Just nu ska jag genomföra mitt examensarbete inom folkhälsovetenskap där syftet är att 

undersöka om/ hur hemtjänsten i Eskilstuna kan bidra till äldres känsla av välbefinnande 

och en meningsfull vardag. 

Intervjun tar ca 30 minuter att genomföra. Intervjufrågorna är kopplade till studiens syfte 

och intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas ut i textform där din identitet 

skyddas. I text kommer sedan endast citat från olika intervjuer att skrivas ut. Din medverkan 

är frivillig och det inspelade materialet kommer endast att nyttjas för denna uppsats. Du kan 

när som helst avbryta din medverkan. endast jag och min handledare och examinatorn 

kommer att ha tillgång till materialet som sedan kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

färdig. 

Vid frågor kontaktas 

Johanna Derehall 

Student Folkhälsovetenskap 

Handledare: 

Med. Dr. Charlotta Hellström 

Avdelningen för folkhälsovetenskap 

Mälardalens högskola E-post: Charlotta.hellstrom@mdh.se 

 

Samtycke till ditt deltagande i denna intervjustudie. 

Härmed ger jag mitt samtycke till deltagande där jag intygar att jag tagit del av väsentlig 

information kring studiens innehåll. Jag har förstått att mitt deltagande är anonymt och helt 

frivilligt med möjlighet till avbrott när som helst under studiens genomförande samt att den 

information som jag lämnar endast kommer nyttjas inom ramen av denna studie.  

 

Ort och Datum                                                                                      Telefonnummer/epost 

_____________                                                                               _______________ 
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