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Brukares syn på omsorgskvalitet i hemtjänsten 
 

Cecilia Jonsson 
 

 

Media tar återkommande upp problemet med ett växande behov av 

äldreomsorg och en brist på kvalité av den hemtjänst som bedrivs. Trots att 

Socialstyrelsen gör återkommande kvantitativa undersökningar angående 

kvalitén av landets hemtjänst återstår problemet. Syftet med studien var att 

undersöka brukares upplevelser av kvalitet i hemtjänsten med utgångspunkt 

från Socialstyrelsens kvalitetsdimensioner. Studien är kvalitativ med en 

narrativ fenomenologisk ansats där intervjupersonernas berättelser har 

analyserats genom meningskoncentrerning, strukturering och tolkning. 

Studien innefattar åtta intervjuer med personer i behov av hemtjänst. Urvalet 

gjordes med hjälp av social media samt med snöbollsurval. Resultatet visar 

att personkontinuiteten beskrivs som den viktigaste kvalitetsdimensionen, 

empatisk och lyhörd personal framstår som viktigt liksom möjligheten att 

individanpassa hemtjänstens insatser för att personer med funktionshinder ska 

känna god kvalité i sin hemtjänst. Decentralisering, fast anställd personal och 

mindre enhetsgrupper kan vara ett steg närmare en välbehövd individ-

anpassad personcentrering.  

 

Keywords: Empathy, quality, elderly care, interaction, home care 

 

 

Inledning  

 
Den demografiska utvecklingen i Sverige tyder på att andelen äldre kontinuerligt ökar och 

därmed ökar behoven av särskilt boende eller vård i hemmet (hemtjänst). Även om samhällets 

ambition är att anpassa det privata boendet så att allt fler äldre kan bo kvar i sin invanda 

bostad, i den miljö där de känner sig trygga, kommer behovet av personal inom 

äldreomsorgen att öka kraftigt. Av personer med åldern 90-95 år är det 13 av 20 som ännu bor 

kvar i sitt ordinarie boende men har behov av hemtjänst (Thorslund & Wånell, 2006). 

Hemtjänsten är en viktig resurs och ett hjälpmedel för att nå målet att under trygga 

förhållanden kunna bo kvar hemma i sitt eget boende, och leva ett självständigt liv, trots 

funktionsnedsättning. Dessa insatser regleras av flera lagar, främst utifrån Socialtjänstlagen, 

SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialtjänstlagen säger 

att den som inte själv, eller på annat sätt, kan få sina behov tillgodosedda, genom sin 

försörjning och i sin livsföring i övrigt, har rätt till bistånd av socialnämnden. Med livsföring i 

övrigt avses alla de behov som den enskilde kan ha för att kunna leva sitt liv på en skälig 

levnadsnivå. Socialtjänstlagen säger också att insatsen inom hemtjänsten kan vara av 

servicekaraktär (städning, tvätt m.m.) eller omvårdnadskaraktär för att tillgodose fysiska, 

psykiska eller sociala behov som till exempel hjälp med att äta, klä sig, eller personlig hygien 

med mera. Hemtjänsten är inte enbart till för äldre personer utan innefattar även personer med 

missbruksproblem eller med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Hemtjänsten finns 

både i kommunal och privat regi där kostnaden är enhällig (Bergstrand, 2012). Cirka 160 000 

personer som är 65 år och äldre brukar hjälp av hemtjänstpersonal i det egna hemmet. Hjälpen 

kan vara av enklare praktisk service, eller av omvårdnadskaraktär med stöd flera gånger om 

dagen allt utifrån den enskildes behov (Socialstyrelsen, 2012).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagen_om_st%C3%B6d_och_service_till_vissa_funktionshindrade
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Det är varje kommuns skyldighet att utifrån gällande lagstiftning, besluta om vilka insatser 

som respektive individ är i behov av och utifrån det bevilja eller avslå den sökta hjälpen. Då 

kommunen arbetar utifrån ramlagar så uppkommer ofta skillnader vid tolkning av lagarna 

vilket har till följd att eventuell brukare och dess anhöriga tolkar annorlunda än 

biståndshandläggaren. Vid beviljad insats skall respektive hemtjänstgrupp i samråd med 

individen göra en individualiserad arbetsplan för hur hjälpen skall utformas och verkställas. 

Det är chefernas uppgift att se till att utveckla och säkra verksamhetens kvalité (Bergstrand, 

2012). Socialstyrelsen har gjort en kvantitativ undersökning om kvalitet i hemtjänsten, där 

man mäter olika kvalitetsdimensioner och hur nöjd brukaren är med dessa (Socialstyrelsen, 

2012). Enkäten ger dock inte utrymme att svara på frågan varför, och hur man kan förbättra. I 

denna undersökning har dessa kvalitetsdimensitoner används som en utgångspunkt för att få 

mer förståelse utifrån ett brukarperspektiv, angående kvalitet i hemtjänsten, samt att se vilka 

av dessa aspekter som brukaren avser viktigast, och om det finns andra viktiga 

kvalitetsaspekter ur brukarsynpunkt. 

 
 

Vad är omsorg 
 

Omsorg har definierats på flertal olika sätt, enligt Marta Szebehely har omsorg tre innebörder; 

”Det är praktiska sysslor utförda med noggrannhet och omtanke av en känslomässigt 

engagerad person. Begreppet omsorg säger därmed samtidigt något om vad som görs, om 

relationen mellan de inblandade parterna och om kvaliteten i det utförda arbetet” (Szebehely 

1996, s. 22).  Detta perspektiv har också beskrivits som att omsorg kräver förbindelse mellan 

”huvud, hand och hjärta” och är förenat med intellektuellt, manuellt och emotionellt arbete.  

Med andra ord kan detta beskrivas som att förutsättningen för god omsorg är att den som utför 

det praktiska arbetet har möjlighet och befogenhet att använda sitt sunda förnuft och sina egna 

känslor i arbetssituationen. Runesson och Eliasson Lappalainen (2000) beskriver omsorg som 

en balansgång, där grundläggande värden kan stå i konflikt med varandra; där enda sidan 

respekten för den enskillda människan och hennes självbestämmande och integritet 

ballanseras och vägs mot det gemensamma och individuella ansvar vi har för varandra och 

särskilt för de utsatta i samhället. I omsorgsarbetet där brukaren är beroende av den som ger 

hjälpen, en hjälp som ofta är intim och privat, är balansgången mycket svår och det är 

oundvikligt att göra övertramp åt endera hållet. Att ensidigt ha ansvaret för den andres 

välbefinnande gör att risker finns för att brista i respekt mot hennes självbestämmande och 

integritet. I ensidig betoning av respekten för den andres självbestämmande finns risken för 

underlåtenhet och försummelse att hjälpa. På dilemmat finns ingen direkt lösning, omsorgen 

består just i en balansgång mellan dessa värden; i att konflikten hålls levande. Vi är beroende 

av andra människor från det vi föds, samtidigt vill vi vara självständiga individer med rätt att 

bestämma över vårt eget liv.  

Omsorg är en förmåga att kunna använda sin lyhördhet och sin empati i verkställande av 

de insatser som utförs till personer med behov av stöd i sin vardag. Varje människa är unik 

och omsorg bör ges utifrån den enskilda personens önskemål och behov för att skapa trygghet 

och förtroende. Detta är omöjligt utan intellektuellt, manuellt och emotionellt arbete, utan en 

förbindelse mellan huvud hand och hjärta. En förutsättning för god omsorg är att den som 

utför det praktiska arbetet har möjlighet och befogenhet att använda sitt sunda förnuft och sina 

egna känslor i den specifika arbetssituationen. Därför förespråkar flera forskare en 

befogenhets förskjutning, decentralisering (Runesson & Eliasson Lappalainen 2000; 

Szebehely 1996).  
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Kvalité som begrepp  
 

Kvalitet är ett svårdefinierat begrepp som inte kan fastställas utifrån en specifik bestämning 

eller objektivt.  Här handlar det om att tjänster kan vara osynliga och skapas succesivt i en 

process, i interaktion med kunden. Människors behov och förväntningar har påverkan på vad 

som anses vara god kvalitet och med kunden som aktör påverkas resultatet. Till stor del 

handlar kvalitet om upplevelser och förväntningar, och mäts subjektivt utifrån hur dessa 

upplevelser och förväntningar blivit uppfyllda eller inte  (Bergstrand, 2012).  Internationella 

standardiseringsorganisationen ISO:s definition av begreppet kvalitet: ”alla sammantagna 

egenskaper hos ett objekt eller företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalande och 

underförstådda behov”. I Bergman och Klefsjö (2001) har man utökat ISO:s definition till 

’’kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundernas 

behov och förväntningar”.  

Socialstyrelsens definition av vårdkvalitet formuleras; ” grad till vilken en verksamhet 

uppfyller ställda krav” (Socialstyrelsen, 2006b, sid. 14). Det finns inom verksamheten tre 

olika typer av kvalitet att förhålla sig till inom äldre- och handikappomsorg samt inom 

individ- och familjeomsorg. Dessa områden handlar om: 

 

- Hur väl verksamheten uppfyller lagstiftningens krav och de kommunala målen. 

- Hur väl verksamheten tillgodoser enskilda och gruppers behov, samt 

– Hur den enskilde och andra intressenter uppfattar verksamhetens kvalitet. 

 

 

Kvalité inom äldreomsorg 

 
Socialtjänstlagen 3 kap 3§ säger att: ”Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 

För utförande av uppgifter som rör socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning 

och erfarenhet. Kvaliten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras.” (Lag 2009:596). I denna lag visas intresset av ständig kvalitetsutveckling i vård och 

omsorg oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs. Kvalité bör främjas oavsett om den är 

privat eller kommunal.  

Socialstyrelsens allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2006:11 finns till för 

socialnämnden och innehåller både vägledande allmänna råd och bindande föreskrifter. Där 

sägs bland annat att ledningssystem skall finnas till för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Ledningsgruppen skall bland annat se till att enskilda och grupper till exempel 

brukarorganisationer ges möjlighet att var delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra 

kvaliteten (Bergstrand, 2012).  

I denna uppsats ligger fokus på brukarens upplevelser av kvalité, men även viktiga 

aspekter för att nå en högre kvalité i omsorgsverksamheten. Wanja Astvik (2003)  skriver sin 

avhandling om ”Relationer som arbete” om hur viktiga relationer är och att rätt resurser ges 

för att nå god omsorgskvalité. Hur man når god omsorg genom goda arbetsvillkor via 

decentralisering av beslutsfattande till vårdnadsgivaren i hemtjänsten? Om detta skriver även 

Runesson & Lappalainen (2000) och Szebehely (1995). Omsorgsverksamhet med kvalité 

ställer krav på mångsidig kunskap. Det ställer också psykologiska krav på vårdgivarna, som 

bör ha förmågan att hantera relationer mellan människor och det egna förhållningsättet i svåra 

psykologiska situationer. Ur vårdgivarens syn handlar det om att den bakomliggande 

organisationen ska ge tillräckliga resurser för att kunna utföra omsorgsarbetet med god 

kvalité. Det handlar om resurser i form av tid, kunskaper och psykologiskt stöd. I 

arbetssituationer med högre arbetsbelastning än personalen kan hantera händer det att 

omsorgsgivaren tillämpar olika typer av försvarsstrategier, vilka på olika sätt påverkar 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_standardiseringsorganisationen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_standardiseringsorganisationen
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omsorgskvaliten, arbetstillfredställelsen och hälsan negativt (Astvik, 2003). Det finns också 

studier som tyder på att vårdgivares upplevelse av stress förmedlas vidare till brukaren, som 

då upplever en negativ känsla av vårdkvalité. Förtroendet minskar och brukarna upplever en 

brist på lyhördhet och trygghet i hjälpens utförande (Teng, Hsiao & Chou, 2010). 

Rostgaard, Timonen och Glendinning (2012) har i en studie jämfört nio olika europeiska 

länder och deras strävan mot kvalitet i hemtjänsten. De menar att man i Sverige sedan 

decentraliseringen ser en hemtjänst som allt mer möter varierande, breddade och 

individualiserade behov. Forskarna hänvisar till Szebehely och Trydegårds studie (2012) som 

visar att vi i Sverige har gått från en universell och individualiserande modell på hemtjänster 

mot en modell där hemtjänsten är mera sparsamt behovsprövad.  

År 2009 kom en ny lag (LOV) Lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg. I och 

med denna lag öppnade man upp för det privata utförandet av hemtjänst. Privata aktörer 

utökar tjänsterna och delar på hemtjänst och tjänster som städ och tvätt benämns som 

hushållsnära tjänster. I och med detta sker samtidigt en nedgång av kommunala utövare av 

hemtjänst. En teori om varför nedgången skedde var att de privata aktörerna kunde införliva 

kundens önskemål genom att utöka och skräddarsy sina tjänster till dem med god ekonomi. 

Bland omsorgsforskare finns farhågor att detta leder till att klyftor skapas och att de som har 

råd kan få andra tjänster utförda med pengar ur egen ficka, och på så sätt nå en högre kvalitet i 

hemtjänsten. Medan de med låg utbildning och låg inkomst antas bli kvar i den kommunala 

regin då de inte kan köpa de utökade tjänster som erbjuds. Detta skulle kunna äventyra 

kvalitén i den kommunala hemtjänsten (Szebehely & Trydegård, 2012).  

 

 

Empiriska studier om kvalitet i äldreomsorg 
 

I en studie av Gunnarsson (2009) gjordes en undersökning om hur äldre reflekterar över sitt 

behov av hjälpinsatser och hur det tänker angående hemtjänstens insatser och beroendet av 

dessa. Sexton personer mellan 77-92 år intervjuades under tre tillfällen. Vissa deltagare var 

mottagare av hemtjänst medan andra klarade sig utan hjälp och ville känna sig oberoende 

resten av livet. De deltagare som klarade sig utan hjälp hade en mer negativ syn på 

hemtjänsten än de som var i behov utav den. Den negativa synen var hämtad från massmedia 

samt grannars och vänners erfarenheter av hemtjänsten. De som var i behov av hemtjänst hade 

en mer positiv syn på hemtjänsten. De ansåg att hemtjänsten hjälpte dem att bevara sitt 

oberoende och ha möjligheten att få bo kvar i eget boende. De deltagare som under studiens 

gång blivit beviljad hemtjänst, hade ändrat sin syn på hemtjänsten och gått från en negativ syn 

till en mera positiv bild av hemtjänsten som ökade deras självständighet (Gunnarsson, 2009). 

Med en bredare och tydligare anpassad information kan man eventuellt förbättra hemtjänstens 

anseende.  

Lyon (2007) skriver om att planera och utveckla kommunikationen mellan vårdpersonal 

och äldre brukare på bästa sätt. En kvalitativ undersökning gjordes tillsammans med sju 

vårdnadsgivare. Man lät 46 äldres önskningar dokumenteras. Resultaten visade att man 

önskade att få skriva önskelista där de äldre själva och deras anhöriga kunde skriva in i listan 

vad som var viktigt just för den specifika kunden och hur de ville ha sin vardag. Listan 

lämnades till personalen och tas fram när de äldre inte längre kan uttrycka sina önskningar 

eller kommunicera på samma sätt som tidigare. Önskelistan används som ett redskap och en 

påminnelse, i personalens arbete med brukarna. När man använde sig av listan blev både de 

äldre och deras anhöriga nöjda då det visade på att man i personalen inte bara utgick ifrån sig 

själv utan var lyhörd och utgick ifrån den enskilde kundens önskan.  Man kände som brukare 

och anhörig att man hade förmågan att påverka och bemötandet gav en känsla av delaktighet, 

och god kvalitet (Lyon, 2007). 
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Personalomsättning är ett problem i hemtjänsten som påverkar personkontinuiteten 

negativt. Personkontinuitet är en av de viktigaste aspekterna för att nå god kvalitet i 

hemtjänsten (Astvik 2003; Szebehely 1995; Samuelsson, Edebalk, & Ingvad, 1993). 

Samuelsson och medarbetare (1993) visar i en studie om olika kvalitetsfaktorer, att brukaren 

värdesätter en kontinuitet både i hur tjänsten utförs och i vem som utför tjänsten men en 

majoritet föredrar en personkontinuitet framför kontinuitet i tjänstens utförande. Man menar 

att med samma personal når man även viss kontinuitet i tjänstens utförande och skapar en 

trygghet för brukaren. Vid frågan om vad som är mest viktigast i hemtjänsten ur 

kvalitetssynpunkt enligt brukaren, kom personkontinuitetpunkt på andra plats. Då man ansåg 

att kompetens och personlighet var den viktigaste aspekten. Framhävande var personliga 

attribut som empati, tillförlitlighet och ärlighet framför profession och formell kompetens. 

 Empati spelar en viktig roll i hemtjänsten. Segal (2011) menar att empati även är ett 

värdefullt verktyg för alla mellanmänskliga relationer på en samhällelig nivå (Segal, 2011). 

Empati kan definieras som en flerstegsprocess vilken uppstår i en ömsesidig interaktion, två 

personer emellan och leder till en förståelse av den andres känslor och situation (Svärdson, 

2000). Svärdson menar också att empati kräver motivation, en lust och vilja som leder till 

motivation i riktning mot en hjälpande hand, då den berör den andres situation och känslor, 

kommunikationen är både verbal och icke verbal. 

På uppdrag av regeringen gör Socialstyrelsen kontinuerligt en nationell undersökning av 

äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänst och äldreboende. Undersökningen är kvantitativ 

och mäts utifrån ett Nöjd Kund Index (NKI). Svarsfrekvensen bland individer med hemtjänst 

var år 2010, 70 procent i hela riket men varierade mellan kommunerna.  Syftet är att följa upp 

kvaliteten inom vård och omsorg om äldre, samt att få en uppfattning om insatserna motsvarar 

de behov den äldre har. Resultatet visar att de äldre i stort är nöjda med sin hemtjänst även om 

de med dålig hälsa är de som är minst nöjda. De kvalitetsaspekter som har fått högst omdöme 

är trygghet i hemmet och bemötande. Medan information, social samvaro och aktiviteter får 

ett sämre omdöme. Denna undersökning har vissa brister i fråga om reliabilitet och validitet. 

En brukare kan känna sig i beroendeställning av utövaren och vill inte svara negativt, även om 

undersökningen är anonym. Socialstyrelsen skriver även i sin studie att mera undersökningar 

på en djupare nivå är önskvärd, framförallt hos dem som har dålig hälsa och som indikerar ett 

mera missnöjt förhållande till hemtjänsten. Men även generellt för att få en bättre förståelse 

utifrån brukarens syn då Socialstyrelsens undersökning bara mäter huruvida kunderna blivit 

mer eller mindre nöjda i förutbestämda kvalitetsdimensioner. Enkäten lämnar inte utrymme 

för att ta reda på varför och vad som bör förändras i verksamheten för att nå bättre kvalitet till 

brukarna.  

För att kunna mäta och följa upp verksamheter behövs indikatorer, dessa är utformade ifrån 

socialstyrelsens krav som bland andra säger att det man mäter skall synliggöra och spegla 

kvalité.  I Socialstyrelsens undersökning har viktiga kvalitetsfaktorer eller indikatorer 

klumpats ihop i samma kvalitetsdimension som tillexempel trygghet och kontinuitet vilket 

kan vara två skilda aspekter som dock påverkar varandra. Socialstyrelsen delar in sin 

undersökning i kvalitetsområden där utgångspunkten har varit de äldres perspektiv. Valet av 

kvalitetsområden har gjorts med stöd av de mål som gäller för socialtjänsten, vården och 

omsorgen om äldre, samt övervägande av de lagar och föreskrifter som finns. Valet är inte 

rikstäckande utan har varit ett sätt att avgränsa undersökningen. Följande kvalitetsdimensioner 

ingår i socialstyrelsens undersökning från 2012; Information, bemötande, inflytande, trygghet 

– personkontinuitet, städning & tvätt, mat, personlig omvårdnad, social samvaro, aktiveter, 

hjälpens utförande, för vidare beskrivning av kvalitetsdimensionerna se socialstyrelsen (2010 

s. 16-17). Resultatet i studien visar att bemötande och trygghet är de kvalitetsområdena som 

har fått högsta värdena i NKI. I definitonen av kvalitetsfaktorn trygghet, begränsats 

tryggheten att gälla personkontinuitet. I resultatet visar man på att kvalitetsfaktorn trygghet 
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mäts utifrån om man känner tillit till personalen, vilket åtta av tio uppger att de gör.  Ifall 

personalen är insatt i hjälpinsatsen samt om personalen är i tid. Socialstyrelsens undersökning 

nämner även att man inte kan jämföra resultatet från tidigare studie i kvalitetsområdet 

trygghet där resultatet hade ett indexvärde på 69 istället för 80 år 2010 på grund av 

kvalitetsområdet trygghet ändrats (Socialstyrelsen 2010). 

 

 

Syfte  
 

I den allmänna debatten framträder mycket kritik när det gäller kvaliteten i äldreomsorgen. 

Brukare saknar kvalité inom vissa aspekter i den hemtjänst de har idag. Det framkommer 

berättelser om hur brukare känner sig otrygga och missnöjda med sin hemtjänst. Detta till 

trots att Socialstyrelsens kvantitativa undersökning i frågan om vad de äldre tycker om 

äldreomsorgen visar upp relativt positiva siffror. Socialstyrelsens enkätundersökning mäter 

som sagt ett antal kvalitetsdimensioner med utgångspunkt att det är just dessa som utgör 

kvalitet i äldreomsorgen. Enkäten tar inte reda på varför och vad man kan göra för att nå en 

bättre kvalité inom hemtjänsten. I denna studie är syftet att genom en kvalitativ undersökning 

få mer kunskap om kvalité i hemtjänsten utifrån brukares egen livsvärld. Hur kan man enligt 

brukaren nå en god kvalité och vilka aspekter som är viktiga för brukaren i sitt behov av stöd i 

vardagen?  

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Urvalet var kriteriebaserat på så sätt att alla deltagare bestod av personer med olika grad av 

funktionshinder och var i behov av hemtjänst, i den egna bostaden, för att klara sin vardag. 

Alla deltagarna är bosatta i en kommun i Mellansverige, men uppdragsgivarna varierade. För 

att inte respondenten skulle känna sig i beroendeställning användes Social media och 

snöbollsurval för att nå ut till lämpliga undersökningsdeltagare och deras anhöriga. 

Annonsens utförande var riktad till både anhöriga och brukare, med önskan om en intervju 

angående kvalité i hemtjänsten, men endast anhöriga tog kontakt. Fem av respondenterna kom 

att bli deltagare via annonsen, medan tre av deltagarna rekommenderats av dem som redan 

intervjuats. Av de åtta personer som deltog i studien var alla kvinnor, den yngsta var 44 år och 

den äldsta 98 (M=71 år, (SD 5,4 år). Respondenternas tid med hjälpinsats varierade, den som 

varit minst i behov av hemtjänst hade nyttjat tjänsten under tre års tid. Medan den med mest 

behov av hjälp varit beroende av hemtjänst i 40 år där biståndet hade ökat med tiden. De 

flesta respondenterna bodde i ensamhushåll, medan en kvinna var gift, med en man som även 

han var i behov av bistånd. Alla deltagare fullföljde intervjun, inget bortfall och ingen 

ersättning utgavs. Flera deltagare var dock glada över att få sina synpunkter framförda i en 

konversation och att det fått sällskap en stund. 

 

 

Material 
 

Data samlades in utifrån åtta intervjuer som bandats med digitalmedia. Intervjuerna var 

semistrukturerade och genomfördes med hjälp av en intervjuguide där socialstyrelsens 

kvalitetsdimensioner delvis används som stöd i temaform för att inte utelämna tidigare 
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identifierade kvalitetsdimensioner. Exempel på frågor ifrån guiden var; Hur bör en bra 

hemtjänst vara för att skapa god kvalité?  Är du nöjd med insatsernas utförande? Om nej, Kan 

du berätta varför och vad kan göras bättre? Vad är känslan när det ringer på dörren och 

hemtjänsten står utanför? Varje intervju tillät utrymme för följdfrågor, en öppenhet och 

reflekterande i de olika frågorna som ställdes. Ordningsföljden i intervjuerna var inte konstant 

utan skiljde åt sig mellan respondenterna. I fall där en intervjuperson förbigått en 

kvalitetsdimension som av andra ansågs viktig ställdes en följdfråga som tillexempel: Andra 

nämner personkontinuitet som en viktig aspekt, hur ser du på det? Beräknad intervjutid var ca 

45 minuter men intervjutiden varierade i praktiken mellan 30 minuter till en timme per 

respondent. De utskrivna intervjuerna omfattar total 47 sidor text.  

 

Procedur 
 

Sju av respondenterna intervjuades enskilt i hemmiljö, medan en av respondenterna tillfälligt 

befann sig på sjukhus i egen sal. Intervjupersonerna informerades vid första kontakt över 

telefon om syftet med studien samt om etiska regler angående frivillighet och 

konfidentiellitet. Vid intervjutillfället lästes, för de deltagare som inte kunde själv, en 

information upp angående studiens syfte, etiskt ställningstagande enligt vetenskapsrådets 

principer (2002) angående studiens syfte, frivillighet, nyttjanderätt och konfidentiellitet. 

Information gavs även om var studien efter godkännande kommer att publiceras. Deltagarna 

informerades även om att ta kontakt med intervjuaren vid eventuella frågor eller funderingar 

angående intervjun eller studien. Deltagarna fick även skriva på ett godkännande av intervjun 

och en tillåtelse att spela in intervjun med mobil ljudupptagare. En av deltagarna återkom med 

frågor och korrigeringar efter det att intervjun var slutförd. 

 

Databearbetning 
 

Databearbetning har skett utifrån ett Fenomenologiskt deskriptivt perspektiv med fokus på 

intervjupersonens livsvärld. Att i en omsorgsfull beskrivning och analys av medvetandet, söka 

det konstanta i meningen.  Dataanalysen gjordes delvis enligt Giorgis analysmetod (Kvale & 

Brinkman, 2011). De åtta intervjuerna transkriberades ordagrant strax efter att de ägt rum för 

att sedan läsas i sin helhet ett flertal gånger för att skapa en helhetsförståelse utifrån brukarens 

livsvärld. I nästa steg identifierades meningsbärande enheter på så sätt att oväsentlig 

information reducerades till mindre stycken för att skapa och beskriva olika innebörder 

relevanta för frågeställningen. Detta för att få intervjumaterialet mer hanterbart i analysen. 

Samt för att komma så nära intervjupersonernas egna berättelser som möjligt. Därefter 

koncentrerades de meningsbärande enheterna på så sätt att det centrala i berättelsen 

formulerades om i ett fåtal meningar. Vid struktureringen analyserades och tolkades 

berättelserna i flera steg för att slutligen nå kärnan av det som intervjupersonerna berättat. 

Tolkningen innebär inte enbart att analysera det som direkt sagts utan inkluderar även 

iakttagelser av intryck och betoningar för en djupare tolkning av texten. (Kvale & Brinkman, 

2011). 

Vidare placerades de meningskoncentrerade enheterna till de redan angivna 

innebördskategorierna eller teman på en mer abstrakt nivå. Detta för att finna essensen i de 

redan angivna kvalitétsdimensionerna/teman (personkontinuitet, hjälpens utförande, 

bemötande, information, kommunikation och städ) inom hemtjänsten ur intervjupersonens 

livsvärld. I ett nästa steg analyserades vilka kvalitetsdimensioner som framstod som viktigast i 

intervjupersonernas berättelser. En skattning och rangordning av de tre viktigaste 

kvalitetsdimensionerna gjordes, utifrån varje enskild intervjupersons utsaga. Resultatet av 

analysen presenteras närmare i tabell 1 i resultatavsnittet.  
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Resultat 
 

I denna undersökning har vissa redan befintliga kvalitetsdimensitoner används som en 

utgångspunkt för att få mer insikt och förståelse utifrån ett brukarperspektiv, angående 

kvalitet i hemtjänsten, samt att se vilka av dessa aspekter som brukaren upplever som 

viktigast, och om det finns andra viktiga kvalitetsaspekter än de som exempelvis anges i 

Socialstyrelsens kvalitetsmätningar. De kvalitetsfaktorer som väckte mest känslor och 

uppmärksamhet var personkontinuitet, kommunikation och hjälpens utförande. Andra faktorer 

som trygghet, empati, medkänsla och lyhördhet efterlystes specifikt av huvuddelen av 

respondenterna, främst i samband med omvårdnad i hjälpens utförande. Temana presenteras i 

tabell 1 där också rangordningen framgår av de tre viktigaste kvalitetsdimensionerna.  

Som framgår av tabell 1 upplever intervjupersonerna att alla kvalitetsaspekter är viktiga i 

frågan om kvalitet inom hemtjänsten. Huvuddelen finner att flertalet aspekter hänger samman 

och är knutna till varandra. Individuella skillnader fanns om vilken aspekt som upplevs 

viktigast för att uppnå en god kvalité i hemtjänsten. Vilken kvalitetsaspekt som avses viktigast 

är i viss mån beroende på grad av funktionsnedsättning, situation och hjälpinsats. Flertalet 

finner att man med personkontinuitet kan nå kvalitet i många andra kvalitetsaspekter särskilt 

om den är personcentrerad.  

 

 

Tabell 1  

Kvalitetsdimensioner som IP angett som viktiga 

 

 Siffran tre anger att denna kvalitetsdimension framstår som viktigast, två som näst viktigast, 

ett som tredje viktigast och markeringen x står för att IP har omtalat kvalitetsaspekten som 

viktig. 

 

 
IP Person- 

kontinuitet 

Hjälpens 

utförande 

Bemötande Information Kommuni

kation 

Städ 

IP 1 3 2 X 1 X X 

IP 2 3 X 1 X 2 X 

IP 3 2 X 1 X 3 X 

IP 4 2 3 1 X X X 

IP 5 1 X 3 2 X X 

IP 6 X 3 1 X X 2 

IP 7 X X X 2 3 1 

IP 8 3 2 1 X X X 

Summa:    14    10 8 5 8 3 

 

I det följande ska varje kvalitetsdimension presenteras lite närmare utifrån dess betydelse för 

de intervjuade hemtjänstmottagarna.  

 

 

Personkontinuitet  
 

Personkontinuitet ansågs vara den viktigaste av kvalitetsdimensionerna och den dimension 

som väckte mest uppmärksamhet. I analysen framgick att respondenterna lyfte fram dels 

personkontinuitet i meningen att man får hjälp av samma personer, istället för att ständigt få 
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möta nya vårdgivare och dels en individanpassad kontinuitet som handlar om att vårdgivarna 

försöker hitta bra matchningar mellan omsorgsgivare och mottagare. Att personkontinuiteten 

anpassas individuellt är för flera av de intervjuade en förutsättning för att brukaren ska finna 

en trygghet i sin hemmamiljö. Personkontinuitet kan ha negativa sidor såvida den inte är 

individanpassad. Överensstämmande personkemi mellan vårdgivare och brukare samt att 

vårdgivarens egenskaper speglas i brukarens behov är att ta i beaktning vid individanpassning.  

Personkontinuitet ansågs vara den viktigaste aspekten för att få en bra service, en trygghet 

och rutin i de hjälpbehov som brukaren innehar. Med personkontinuitet skapas ett lugn, ett 

förtroende och en trygg hemmamiljö. Samtliga respondenter upplever en brist på 

personkontinuitet, en brist som hos sju av respondenterna skapar missnöje och får negativa 

konsekvenser i frågan om kvalité i hemtjänsten. En respondent fick under en sexdagars period 

möta fem olika vårdgivare. ”Kommunen har tyvärr slopat tanken på personkontinuitet idag, 

det kommer precis vilken som helst, man kan klaga och det blir bättre en liten stund, men sen 

är det samma visa igen. Det är sagt att det ska komma några som kommer rutinmässigt, men 

sedan systemet datoriserats fungerar det inte alls”.   

En annan av de intervjuade som var i behov av dubbelbemanning träffade 11 olika 

vårdgivare under en tredagarsperiod, varav några var helt obekanta för brukaren. När det 

kommer nya vårdgivare följer naturligt en brist på kunskap om brukaren och dennes behov 

och levnadssätt. I intervjuerna framgår att det händer att brukare får göra avkall på tjänster de 

har i sitt bistånd. Det kan handla om till exempel utebliven dusch eller ståträning. Flera 

respondenter kan uppleva det som ”ett ständigt tjat” och att de inte får till en fungerande 

vardag då de detaljerat måste styra nya vårdgivare till vad som skall göras. Att vakna upp 

inför en ny och okänd vårdgivare kan skapa olustkänsla och en underlägsenhet hos de brukare 

som är i behov av hjälp upp ur sängen direkt på morgonen. Flera av de intervjuade berättade 

om känslor av oro och uppgivenhet i situationer då personkontinuiteten var otillfredsställande. 

En av respondenteran suckar djupt och säger: ”Det kommer alldeles för många personer, man 

vet knappt vad dom heter. Jag är känslig och blir nervös för det kommer så många olika, man 

vänjer sig, men det första jag gör på morgonen är att fråga. Vem är det, vem är det som 

kommer”.  

Vissa respondenter tror att man bland annat genom tryggare arbetsvillkor skulle förbättra 

personkontinuiteten. Fast anställd personal utan formell utbildning istället för timanställda 

skulle höja statusen och ge en trygghet som gör att vårdgivaren stannar kvar på samma ställe. 

Flera brukare upplever att de haft kvalificerad personal utan undersköterskeutbildning vilket 

är kriteriet för en fast anställning inom kommunen. Flertalet respondenter upplever att 

undersköterskeutbildningen inte alltid leder till kvalificerad personal. Samtliga respondenter 

finner dock att man med personkontinuitet skapar en förmåga och företagsamhet som positivt 

påverkar känslan av kvalité.  

Några respondenter menar att god kvalitet uppstår utifrån en personkontinuitet och att 

hemtjänsten brister i planering och organisering. Tankar kring hemtjänstens organisering är 

således inte ovanliga och en av de intervjuade föreslår att man skulle förbättra 

personkontinuiteten genom att bilda mindre team som går ihop med andra team och vikarierar 

för varandra. ”Det skulle göra att man som kund skulle känna sig mera trygg och man lär 

känna personalen och de lär känna mig. Man får en bättre kommunikation och de lär sig 

rutiner, man slipper sitta som på nålar och man vågar vara sig själv”. 

En av respondenterna är sedan hon bytt utförare i stort nöjd med personkontinuiteten. Hon har 

haft samma personal dagtid i tre års tid nu. På helgerna och kvällarna är det olika som 

kommer, men tryggheten finns i ”Filippa” (Fiktiv namn). Vid personkontinuitet stärks banden 

mellan brukare och vårdgivare, en tyst och verbal kommunikation infinns. Kontinuiteten leder 

till kunskap om brukarens önskemål angående sitt bistånd. När detta inträffar uppstår en viss 

känsla av oberoende trots att vårdgivaren utövar tjänsten. En annan, som tvärt om, berättar att 
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hon inte känner tillräcklig tillit då det finns kanske tre personer som hon känner förtroende för 

bland alla de omsorgsgivare hon möter. En av personalen har undanbetts helt på grund av att 

det inte fungerar i arbetsuppgifterna. Respondenten berättar att det är inget fel på den 

personen men att de fungerar dåligt ihop då denne är för mjuk i sitt handlag vilket leder till 

kramper och spasmer. För denna brukare är det inte bara viktigt med personkontinuitet utan 

att brukare och vårdgivare matchas med varandra, det vill säga en individanpassad 

personkontinuitet för en tryggare vardag. ”Idag kom det en ny tjej igen, fast henne skulle jag 

gärna ha igen för hon var bra, hon lyssnade och hon kunde ta i.”  

Personkontinuitet var den kvalitetsaspekt som väckte starkast känslor hos respondenterna, 

huvuddelen av respondenterna upplevde att om man fick en större kontinuitet i personalen så 

skulle andra kvalitetsaspekter lösa sig av sig självt. Trygghet nämns som en sådan faktor hos 

alla respondenter i samband med personkontinuitet. Hjälpens utförande är en annan sådan 

faktor. Personkontinuiteten skulle helst också vara individanpassad, då personligheten spelar 

in. Även om de flesta respondenter tycker att det första ytliga bemötandet varit bra i de flesta 

fall men det senare uppstår konflikter och kommunikationssvårigheter. Med personkontinuitet 

lär man sig förstå varandra i ett samspel vilket skapar en känsla av ökad kvalité i hemtjänsten 

där vårdgivaren har kunskap om den specifika kundens behov. 

 

 

Hjälpens utförande 
 

Även hjälpens utförande har stor betydelse för upplevelsen av kvalitet inom hemtjänsten. Med 

hjälpens utförande menas att tjänsterna utförs på ett tryggt och ändamålsenligt sätt med 

hänsyn till brukarens behov, önskamål och förväntningar. Ideligen brister det i hjälpens 

utförande vid kontakt med ny personal, men det förekommer även att invand personal inte har 

förmågan att utföra hjälpen på ett tryggt och ändamåls enligt sätt för brukaren.  Detta leder till 

att brukare väljer att avstå från den specifika tjänsten och gör avkall på sina behövligheter i 

vardagen. Det kan handla om att man inte känner sig trygg eller att personalen saknar kunskap 

om vissa hjälpmedel så att tjänsten uteblir. ”Jag mår bra när jag får ståträna, jag känner mig 

mindre rosslig, de dagar jag inte får stå känns det som om jag slammar igen och jag andas 

sämre”. 

Samtliga respondenter lyfter fram betydelsen av en individanpassad kontinuitet, där 

flertalet känner sig klagande och andra definierar sig som tjat- och tjurkärring vid kontakt 

med nya vårdgivare, där brukaren får instruera hur hjälpen skall utföras, eller i de fall där 

brukaren inte är nöjd med tjänstens utförande och påpekar detta. Det är klart tålamodet tryter 

säger en av respondenterna ”Jag har satt lappar i hela köket och i badrummet för att 

personalen skall veta vad som ska göras och vart sakerna ska stå. Det känns inte roligt. Men 

jag är trött på att tjata”. Flera av respondenterna efterfrågar också större respekt en förmåga 

att läsa av situationer hos personalen. ”Jag behöver hjälpa att bläddra när jag läser tidningen 

för jag är så fumlig, då började hon prata om sin semester till Italien och jag sa bara, jag läser 

tidningen, då blängde hon på mig bara. Man måste läsa av situationen, det gör inget att det blir 

tyst. Jag vill ha tyst när jag läser”.   

Alla respondenterna värdesätter en lyhördhet där vårdgivare känner av situationen och 

lyssnar till brukarens beskrivning och signaler av hur hjälpen utförs på ett bra sätt. Att 

vårdgivaren visar empati, har förmågan att kunna sätta sig in i den specifika situationen för att 

utföra tjänsten med inlevelse och medkänsla i omvårdnadstjänsterna ses också som en viktig 

aspekt i fråga om hjälpens utförande. Då respondenterna har olika funktionshinder skiljer sig 

aspekterna på hur hjälpen bäst ska utföras. Två av respondenterna känner trygghet i en fast 

och bestämt hand i omvårdnaden för att kroppen reagerar på beröring och kan bli spastisk och 

ge kramper ifall handlaget inte är fast. Ifall tjänsten åt dessa respondenter utförs med för stor 
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försiktighet kan detta få negativa konsekvenser och kan leda till skada. Detta kan skapa oro 

och otrygghet hos brukaren inför sådana situationer där kramper kan förekomma till exempel 

vid duschsituationer. Flertalet av respondenterna lyfter fram en brist på engagemang ifrån 

vårdgivarens sida i tjänstens utförande. En faktor som distraherar vårdpersonalen är den 

privata mobiltelefonen som kräver allt för stor uppmärksamhet. Här infinner sig hos vissa 

brukare en känsla av utanförskap och en upplevelse att inte bli sedd.     

Huvuddelen av respondenterna efterfrågar företagsamhet från personalen, förmågan att se 

vad som ska göras, vissa respondenter finner personalen otillräckligt utbildade inom 

servicetjänsterna och tycker att man borde satsa mer på hemkunskap i skolan för bättre 

service och kvalité i hemtjänsten. Hos flera av respondenterna infinner sig en känsla av att de 

yngre vårdgivarna inte har kunskapen att se till brukarens behov i frågan om hur 

servicetjänsten skall utföras. En respondent utrycker sig så här. ”Hon måste vara lite praktisk 

lagd, kunna fixa lite i köket, vissa vet inte ens hur man torkar ett bord eller en diskbänk”. 

I omvårdnadstjänsterna önskas lyhördhet, medkänsla och empati samt en förståelse för 

brukarens intigritet vid hjälpens utförande. Flera respondenter berättar om situationer där 

respondenten valt att göra avkall på sin hygien då brist på lyhördhet, förståelse och empati 

fanns dels ifrån organisationens sida då man skickat olämplig personal, men även från 

hemtjänstpersonalens sida som upplevs hasta på för att få tjänsten överstökad. Somliga av 

respondenterna upplever att de inte längre har ett mänskligt, värde och förbises, de känner sig 

som en börda för samhället. Främst i frågan om att inte kunna påverka uppifrån för att få så 

bra förutsättning som möjligt för att tjänsten skall kunna utföras på ett ändamålsenligt och 

säkert sätt. Skickas fel person från början finns inte förutsättningen. ”Jag har sagt att jag 

bara vill ha tjejer. Torsdag är dessutom min duschdag och där stod han i dörren en ung kille 

med tatueringar och keps. Han sa att han hade rutin och duschat andra förr, så att det inte 

var något problem. För han nej, men för mig känns det inte bra, det gör intrång i min 

integritet”. En annan respondent berättar att hon avsagt sig Lisa (fiktivt namn) för att Lisa 

inte kan utföra tjänsten på ett säkert sätt vilket göra att brukaren känner sig otrygg i den 

specifika tjänsten. ”Ändå finns det tillfällen då Lisa kommer till arbetspass där jag har dusch 

inplanerat, det är varken tryggt för mig eller henne. Då avstår hellre från duschen och 

hoppas på annan personal vid nästa duschtillfälle”. 

 

 

Bemötande och uppförande  
 

Känslan när det ringer på dörren och hemtjänsten är utanför skiljer sig hos respondenterna. En 

känner en trygghet i att någon överhuvudtaget är där. Betydelsen av vem är mindre. Andra 

känner oro och får en klump i magen inför vilken personal som skall komma. De respondenter 

med störst behov av hjälp är de som upplever en större oro inför bemötandet av vårdgivaren. 

En av respondenterna är nästan blind, hon kan inte se ansiktset på den som kommer, hon har 

en önskan att vårdpersonalen skulle komma fram till henne och ta hennes hand, och 

presentera sig istället för att i förbifarten ropa ”Jag är här nu!” Vissa respondenter finner brist 

eller okunskap på respekt i bemötandet. Andra respondenter önskar att vårdpersonalen höll 

egna åsikter om brukaren till sig själva och inte kastade information som ”Du är tung” ”Gud 

va tjocka ben du har” ”Det här går inte” i ansiktet på brukaren. Sådan information sänker 

självkänslan hos brukaren och känslan av att personalen är yrkeskunnig, detta sänker även 

upplevelsen av god kvalitet i bemötande och uppförande. Viss personal tar alldeles för stort 

eget initiativ. De glömmer bort att de inte är i sitt eget hem och borde visa en bättre lyhördhet 

och ett bättre uppförande. ”En del rusar fram till mitt piano det första dom gör och börjar 

klinka, andra ifrågasätter mina gamla möbler och frågar om det är arvegods. Det har dom inte 
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med att göra. Jag tycker heller inte om när dom börjar rota i min garderob, ge andra förlag på 

kläder, istället för att bara ta de blåa byxorna som jag bad om, jag väljer själv”! 

Huvuddelen respondenter upplever att den första kontakten med vårdgivaren är god, de 

hälsar, presenterar sig och visar gott uppförande. Brister kan komma i form av att vårdgivaren 

tar antingen för stort eget initiativ utan lyhördhet och känner sig för mycket som hemma, 

vilket leder till brist på respekt för brukarens privata egendom. Eller att den första kontakten 

med vårdgivaren kan vara lamslagen och tafatt, men ändå ha ett korrekt uppförande. I dessa 

fall minskas ofta passiviteten med tiden. Känslan av att vårdgivaren är passiv eller tar för stort 

eget initiativ påverkar känslan av kvalitet i hemtjänstens bemötande och respekt.  

 

 

Information  
 

Information om verksamheten skall för att göra verksamheten mera tillgänglig ges till de som 

berörs. De kan handla om aktiviteter, förändringar eller brukarens insyn i den hjälpinsats den 

specifika individen har rätt till. Med en kommunikation och en information som fungerar 

förbättrar man den vardagliga verksamheten. Respondenterna upplever att de får viss 

information ifrån enheten angående händelser och aktiviteter men svaren varierar lite 

beroende på vilken anordnare respondenten har och i vilket område denne bor. Vissa 

respondenter efterlyser information om enheten och aktiviteter inom verksamheten, medan 

andra upplever att de får god information men att det är för ansträngande att ta sig till de 

platser där aktiviteten utövas. ”Jag blir glad av informationen jag får angående enheten, sedan 

det blev en ny enhetschef har jag fått flertal brev med information, det är trevligt och jag 

känner mig delaktig, även om jag sällan har möjlighet att vara med på de aktiviteter som 

bjuds.” Samtligta respondenter efterfrågar en information angående vem eller vilka vårdgivare 

som ska komma under dagen, det skapar en trygghetskänsla i att veta vem man möts av i sitt 

eget hem. Känslan att inte veta vem som kommer skapar oro, oro för att hjälpinsatsen inte 

skall kunna utföras korrekt, eller i värsta fall inte alls. En av respondenterna berättar att hon 

får ont i magen och blir nervös på kvällen, då hon inte vet hur morgondagen ser ut. Hon har 

gett förslag till enhetschefen att man ska få information om, och träffa ny personal innan den 

börjar, så att man vet vem som kommer och att man inte är helt nya för varandra. Men det 

saknas resurser. ”Ibland när jag slår upp ögonen står där en helt främmande person intill min 

säng. det är ingen trevlig känsla, att inte veta vem som kommer, är det en ny, vet jag inte om 

jag hinner till toaletten i tid. Jag känner mig frustrerad, det är pinsamt och ovärdigt jag känner 

mig i underläge och jag blir på dåligt humör”. 

 

 

Kommunikation och ordval 

 
I intervjuerna framkom även vikten av kommunikation att förstå informationen parterna 

emellan. Kommunikationen kan vara verbal och eller ske genom ickeverbala kroppsliga 

signaler. Här spelar vårdgivarens förmåga till lyhördhet från brukarens syn en stor roll i 

frågan om kvalité i hemtjänsten. Att via kommunikation bli samspelta är eftersträvansvärt och 

skapar en trygghet för både personal och brukare, det kan handla om kommunikation och 

samspel vid förflyttningar, lyft, eller andra hjälpinsatser. Med god kommunikation underlättas 

utförandet av hjälpinsatsen vilket även skapar förtroende och stärker brukarens självkänsla 

och förmåga. Flertalet respondenter upplever brister i kommunikationen, brister som kan 

härledas till språk, kultur och generation. Vissa respondenterna har negativ syn på vissa ord 

och värdesätter förmågan välja rätt ord som vårdgivare. Ord som omvårdnad och brukare 

finns med i intervjuarens guide och kommenteras av vissa respondenter. En säger; jag vill inte 
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bli vårdad, jag vill ha hjälp, men bara med det nödvändigaste. En annan säger; brukare vad är 

det, han som är bonde och brukar jorden, jag är kund. Kommunikation och att förstå och tolka 

signaler är en viktig aspekt som en vårdgivare bör besitta, feltolkningar kan få negativa 

följder. Hur man som vårdgivare presenterar förslag, kan ha stor betydelse för den enskilda 

individen. En respondent beskriver en händelse som fick henne att känna sig nedstämd. Hon 

hade gjort sig lite extra fin för hon skulle få besök, men behövde äta middag innan besöket 

anlände, vårdgivaren föreslog att hon skulle ha en haklapp på för att inte spilla på kläderna. 

”Haklapp, (fnys) hade hon valt ett annat ordval istället för haklapp, hade situationen känts 

mycket bättre och jag hade kunna haft servetten som skydd för blusen. Men vilken värdig 

kvinna vill ha en haklapp”? 

 

 

Social samvaro och aktiviteter 
 

Social samvaro erbjuds i de flesta fall men ser olika ut då beroende på brukarens anordnare, 

bistånd och funktionsnedsättning. Vissa brukare värdesätter regelbundna promenader med 

vårdgivaren medan andra finner det otillräckligt som social samvaro, umgänget och umgänget 

med hemtjänstpersonalen tar inte bort känslan av ensamhet utan kan snarare förstärka den i 

vissa fall.  Många aktiviteter kräver ansträngning och planering det kan vara komplicerat och 

en spontanitet i vardagen efterfrågas hos flertalet av respondenterna. En respondent menar att 

spontanitet ger livsglädje att kunna få packa picknickkorgen en sommardag och gå ut i 

trädgården för äta frukost, men sådant finns inte. Vissa anordnare arrangerar tipspromenader 

och underhållning, här hänvisas man till mötesplatserna, men hur många orkar ta sig dit på 

egenhand säger en av respondenterna och en känsla av nedstämdhet infinner sig.  

 

 

Servicetjänster och Städ  
 

Ett av huvudområdena inom servicetjänster är städning och det är det serviceområde som 

väcker mest engagemang hos brukarna. Det finns begränsningar och storstädning, fönsterputs 

och byte av gardiner är några saker som inte omfattas av städhjälp inom hemtjänsten.  Då 

rutin och valet av en viss arbetsuppgift ofta leder till bättre resultat, föredrar vissa den privata 

regin där man skiljer på servicetjänster och hushållsnära tjänster. I intervjun framkommer att 

det är individuella skillnader på städresultatet, beroende på vem som kommer, vissa har 

fallenhet och andra inte. Andra faktorer som kan påverka städkvaliten är ålder och 

livserfarenhet från att sköta ett hem. En av brukarna har strategier för att få det lilla extra 

utfört, karameller går alltid hem säger hon och skrattar.  Samtliga respondenter upplever att 

det finns för stora begränsningar i vad som får göras och i hur tjänsten ska utföras. 

Begränsningar som kan ge sämre trivsamhet till bostaden och till och med kan bidra till 

ändrad identitet hos brukaren. En av respondenterna anlitar privat anordnare hon är nöjd, och 

hon upplever att hon får bra service, har inflytande och god kvalité men önskar som flera av 

respondenterna att det inte fanns begränsningar i städuppgifterna. ”Jag har lärt mig vad dom 

får och inte får göra, men ibland önskar jag att de fick göra sånt som de gör i sitt eget hem, 

sätta upp gardiner till exempel, eller dammtorka mina prydnadsfigurer”. 

 

Inflytande 
 

Samtliga respondenter finner att de har visst inflytande över sitt bistånd. Men huvuddelen 

önskar att det fanns mer flexibilitet. Respondenterna upplever att avkall för spontana saker 

ofta förekommer då hemtjänsten är inrutad och tidspressad. Personer utan funktionhinder kan 
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vara mer spontana, här om dagen var jag på stan och mamma frågade om jag ville följa med 

till hamnen och äta lunch. Men jag kunde inte för jag var tvungen att åka hem och passa 

hemtjänsten säger en av respondenterna. 

En annan av respondenterna upplever inrutade stressiga morgnar och skulle önska en 

sovmorgon någon gång ibland. ”Allt är så inrutat och man måste upp, upp för att hinna med 

dagens planering och skulle man mot förmodan få något extra är det alltid på bekostnad av 

något annat oftast ståträningen som jag också behöver för att må bra”. Flertalet respondenter 

upplever att de inflytande som finns ofta leder till att man får välja bort andra viktiga saker i 

sin vardagsrutin eller livsstil.   

 
 

Diskussion 
 

 

Sociala medier tar ofta upp brister i hemtjänsten och på äldreboende. Hemtjänsten är idag ett 

omdiskuterat ämne och många undersökningar görs av myndigheter och enskilda 

brukarenheter. Socialstyrelsens kvantitativa undersökning angående kvalitet i hemtjänsten 

skattar hur nöjd brukaren är med sin hemtjänst i olika kommuner. Socialstyrelsens informerar 

även i sin undersökning att den har brister och man önskar kvalitativa undersökningar som 

komplement för djupare förståelse. Att döma från resultatet i socialstyrelsens undersökning 

från 2010; Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, borde våra äldre vara nöjda med den 

hemtjänst de har idag. Men ofta hörs diskussioner och önskemål om en mer fungerande 

hemtjänst. Att i hög grad utgå ifrån tidigare undersöka kvalitetsdimensioner var nödvändigt 

för att kunna hålla fokus på kvalitet och få respondenterna att berätta om situationer och 

händelser som berörd dem i frågan om kvalité i hemtjänsten.  Trots det fanns en nyfikenhet 

och öppenhet att få veta mer om brukarens upplevelser vad gäller kvalitet i hemtjänsten. 

Förförståelsen kommer från intervjuarens egen kunskapssyn, den är en förutsättning, men 

den kan även begränsa till att se nya dimensioner och världar. Författaren har haft detta i 

medvetande och åtsidosatt egna värderingar för att inte påverka under varken intervju eller vid 

tolkningen av data med avsikt att förhålla sig objektiv.  Följdfrågor i metoden anses lämpligt 

då syftet med studien var att beskriva brukarens egna upplevelser angående kvaliteten i 

hemtjänsten ur tidigare undersökta kvalitetsaspekter.  

I stället för att söka deltagare via en eller flera hemtjänstenheter söktes deltagare med hjälp 

av sociala media. Tanken med detta urvalsförfarande, att undvika rekrytering via hemtjänstens 

verksamheter som brukarna står i beroendeställning till, var att skapa förutsättningar för mer 

ärliga och öppna berättelser om kvalitet. Detta ökar sannolikt validiteten i intervjusvaren även 

om en socialönskvärdhet bör tas i beaktning i den form att man vill vara till lags och inte vara 

till besvär.  Det fanns dock svårigheter i att finna tillräckligt många respondenter från sociala 

media. Därför tillfrågades även tidigare respondenters bekanta. En värdering att ta med i 

beaktning kan vara att de anhöriga som svarat på annonsen via sociala media har en negativ 

syn på hemtjänsten och vill få sina synpunkter framförda och på så sätt kan intervjupersonen 

uppleva beroendeställning till den anhöriga. Detta är dock inget som författaren upplever då 

berättelserna var både positiva och negativa beroende på person och vilken 

kvalitetsdimension som betraktades.  

I intervjun fanns även svårighet i att hålla sig till ämnet då respondentera var glada över 

sällskap och gärna ville berätta om sin situation. Men å andra sidan kan detta ha bidragit till 

förtroende, öppenhet och ett mera ärliga svar. Enligt Kvale och Brinkmann (2011) är trygghet 

hos deltagaren en förutsättning för att få god tillförlitlighet i intervjun. Styrkan med den 

semistrukturerade intervjun var att respondenten öppet fick berätta om sin upplevelse av 

kvalité i hemtjänsten men att frågorna ändå var något strukturerade för att kunna undersöka 
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betydelsen av de olika kvalitetsdimensionerna. De spontana följdfrågorna som tillkom under 

intervjun, kan leda till djupare förståelse. Intervjuerna bandades och transkriberades strax 

efter intervjuerna ägt rum. Detta för att få med helheten i materialet samt intryck och 

sinnesstämning vid olika utsagor. I analysen togs meningsenheter först ut och dessa 

analyserades, på så sätt kom materialets bärande innehåll fram. Det minskar risken för 

feltolkning av respondentens upplevelse och ökar validiteten i undersökningen. Resultatet i 

studien framstår som gångbara då svaren har en meningsfullhet, och en trovärdighet även om 

man får ha i beaktandet att social önskvärdhet kan ha påverkat resultatet genom att 

intervjupersonen kan ha förvrängt svaren för att göra ett gott intryck eller framstå som socialt 

önskvärd. Huvuddelen av respondenterna visade ett emotionellt engagemang i intervjun.  

Vad gäller generaliserbarhet kan personer med behov av hjälp i vardagen, känna igen sig i 

utsatta situationer vilket ger en viss kvalitativ generaliserbarhet ifråga om exempel på vilka 

och vilket sätt framkomna kvalitetsdimensioner är viktiga. Däremot kan det sammantagna 

resultaten från en liten studie som endast bygger på åtta individers upplevelser inte 

generaliseras till att gälla för brukare i äldreomsorgen i allmänhet.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet i studien visar att brukare upplever personkontinuitet som den viktigaste 

kvalitetsaspekten. Att personkontinuitet är individanpassad är en förutsättning och har en 

betydande roll för brukarens välbefinnande. Detta stöds av flertalet forskare (Astvik 2003; 

Szebehely 1995; Samuelsson, et al. 1993). Flertalet av respondenterna upplever att det är för 

stor variation bland personalen i sin hemtjänst, det skapar en oro och en uppgivenhet då man 

trotts påpekande finner att angagemanget från högre instans brister. Detta resultat skiljer sig 

emot Socialstyrelsens undersökning 2010, där NKI i trygghet/personkontinuitet har det näst 

högsta indexvärdet. Ökad trygghet är en aspekt som samtliga respondenter tar upp i samband 

med personkontinuitet. Med en ökad personkontinuitet infinner sig ett större förtroende för 

hemtjänstpersonalen då man lär känna den enskilda brukarens specifika behov och hjälpen 

kan utföras på ett mera rutinmässigt och säkert sätt. Detta stöds även i en undersökning av 

Samuelsson och medarbetare i en studie där man undersökt viktiga kvalitetsdimensioner. Man 

har undersökt kontinuitet både i hjälpens utförande och i personkontinuitet. Här visas att 

personkontinuitet kom på en andraplats för viktiga kvalitetsdimensioner för att nå god kvalitet 

i hemtjänsten. Man ansåg även att kontinuitet i hjälpens utförande kom med 

personkontinuiteten. Resultatet stöds av Marta Szebehelys (1995)  studie om olika 

organisationsformer där man sett att tid, inflytande och kontinuitet både för brukare och 

personal är en förutsättning för att nå god vårdkvalitet.  Med personkontinuitet nås ett lugn 

och trygghetskänsla. Samtliga respondenter upplever att man med bättre individanpassad 

personkontinuitet även skulle höja kvalitéten i flera andra kvalitetsaspekter som tillexempel 

hjälpens utförande och kommunikation. Detta stöds även av Samuelsson et al. (1993). En av 

respondenterna presenterar ett förslag mot brist på personkontinuitet. Hon förselår fler fast 

anställd personal och färre timvikarier. Det skulle ge ökad trygghet i dubbel bemärkelse.  

 Hjälpens utförande och kommunikation är två andra viktiga kvalitetsdimensioner. I denna 

studie framkom att dessa tre kvalitetsdimensioner upplevs relatera till varandra, det vill säga 

med personkontonitet skapas rutin i hjälpens utförande och man lär sig förstå varandra i en 

verbal eller ickeverbal kommunikation.  

Hjälpens utförande har många faktorer som spelar in och varje brukare är unik. Empati och 

lyhördhet efterfrågas för att ge omsorg i överensstämmelse med den enskildes önskemål. Det 

skapar trygghet och förtroende. Alla respondenter finner att det första bemötandet är bra. Men 

att det i de flesta fall senare uppstår konflikter och kommunikationssvårigheter. En anledning 
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till detta kan vara att brukarens självbestämmande och integritet kan kollidera med 

personalens grundläggande värderingar och det ansvar man som personal känner för den 

brukare man hjälper.  Denna balansgång är som en vågskål som ständig tippar över åt endera 

hållet, att hjälpa men inte göra övertramp, i strävan att hitta en jämn balans. Något som även 

Runesson & Eliasson Lappainen (2000) skriver om i sin omsorgsbeskrivning.  

Resultatet visar även att flertalet upplever en brist på engagemang hos vårdgivaren i 

tjänstens utförande en där känsla av att vara obetydlig infinner sig. En bidragande orsak till 

detta är vårdgivarens privata mobiltelefon som enligt vissa respondenter påtar allt för stor 

uppmärksamhet.  

I Servicetjänsterna upplevs bristande kompetenser i praktiskt arbete, till exempel hur man 

lagar mat eller hur man torkar en diskbänk. Alla har inte kompetensen att se vad som ska 

göras, exempelvis om det är smuts på bordet så torkar man bort det. En av respondenterna 

menar att man har fokuserat mer på omvårdnad sedan man tog bort hemsamariterna och 

skapade vårdbiträden, hon efterfrågar en kombination av bägge och finner behov i att återgå 

till hemkunskap i skolan för att unga ska lära sig att sköta ett hem. Flertalet respondenter 

önskar större utbud i utförandet, där det idag upplevs finnas för stora begränsningar, 

begränsningar som ibland kan ge sämre trivsamhet i den egna bostaden och sänker 

upplevelsen av kvalité i hemtjänsten.  

Intervjupersonerna upplever att städresultatet skiljer sig mellan olika personal. Vissa 

respondenter menar att man med ålder får livserfarenhet som inkluderar kunskaper att sköta 

ett eget hem. Vissa respondenter upplever kvalitén av städresultat bättre hos anordnare som 

skiljer på omsorgs- och hushållsnära tjänster. Medan andra upplever att det är fråga om 

kompetens och engageman hos personalen.  

Information om verksamheten och dess aktiviteter upplevs av flertalet respondenter som 

god, i dessa fall infinner sig en känsla av att vara betydelsefull och delaktig, även om några 

respondenter upplever svårigheter i att delta. Det stärker ändå känslan av god kvalitet i 

hemtjänsten hos huvuddelen av respondenterna i att man oavsett deltagande blivit informerad.  

Information angående vilken personal som kommer nästkommande morgon/dag kritiseras hos 

sju av åtta respondenter. Att inte veta vem man ska mötas av skapar oro och olustkänsla hos 

huvuddelen av respondenterna. I resultatet framkommer även att brukare får göra avkall på 

sina hjälpinsatser vid tillfällen då kompetents saknas eller när personligheten hos en 

vårdgivare inte stämmer överrens med brukarens specifika behov. Detta sänker brukarens 

självkänsla och minskar känslan av god kvalité i kvalitetsdimensionen angående information.  

I resultat angående inflytande finner flera respondenter att det har förmågan till visst 

inflytande angående sin beviljade hjälpinsats, men att hemtjänsten är inrutad och 

tidsbegränsad. Detta leder till en känsla av brist på spontanitet och upplevelsen om ett 

noggrant planerat och inrutat leverne infinner sig hos flera respondenter. Andra upplever det 

som stress. Vid spontanitet betalar man alltid priset av reducering i andra viktiga insatser som 

är viktiga för hälsa och välmående. Att ha tillräckligt med sammanhållen tid ökar en möjlighet 

till viss spontanitet både för personal och brukare detta framkommer av Szebehely (1995).  

 

 

Slutsatser 
 

Sammanfattningsvis visar resultaten att respondenterna upplever personkontinuitet som den 

viktigaste kvalitetsfaktorn en förutsättning är att den är personcentrerad. Resultatet visar även 

att flertalet respondenter finner brister i just personkontinuitet och upplever oro och stress då 

en allt för stor variation inom personalen infinner sig. För att öka känslan av kvalité i 

hemtjänsten och införliva en ökad personcentrering behöver hemtjänsten göra 

omorganisationer på ett eller annat sätt. Det är chefernas jobb att ständigt utveckla och säkra 
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kvalitén. Decentralisering, fast anställd personal och mindre enhetsgrupper kan vara ett steg 

närmare en välbehövd personcentrering.  

I frågan om brukarens syn på kvalité i hemtjänsten bidrar denna studie till att få brukarens 

personliga upplevelser berättade. Det skulle vara värdefullt med flera kvalitativa studier som 

omfattar ett större antal individer med olika hjälpbehov och situationer för att vi ska få bättre 

insikt i och kunna ge de personer som är i behov av hjälp i hemmet en hemtjänst med god 

kvalitet efter brukarens eget behov och förväntningar för att fortlöpande säkra kvalitéten i 

hemtjänsten. 
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