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Abstract 

This Bachelor’s thesis in social work highlights how older people experience the transition to 

a committed home care effort. The empirical material has been gathered through qualitative 

interviews with four older men in a rural area. The interviews have been analyzed with regard 

to the activity theory and KASAM. The results showed that the older men had a successful 

transition. They felt that the help they received from home care services contributed to a 

meaningful and independent life. The social interaction and the contact they got from the 

home help staff, meant a lot to them. One important aspect that contributed to a positive 

transition is the daytime activities the men attended. Conclusions that can be drawn from the 

study is that their own accepting attitude to the transition, and the social interaction they 

received from home care staff and the daytime activities have contributed to the positive 

experiences. 
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Sammanfattning  

Detta examensarbete i socialt arbete belyser hur äldre personer upplever övergången till en 

beviljad hemtjänstinsats. Genom kvalitativa intervjuer med fyra äldre män på landsbygden har 

det empiriska materialet samlats in. För att analysera resultatet har vi använt oss av KASAM 

och aktivitetsteorin. Resultatet visade att de äldre männen har haft en lyckad övergång. De 

ansåg att hjälpen som de fick av hemtjänsten bidrog till att de kunde känna meningsfullhet 

och självständighet i sin tillvaro. Den sociala samvaron och den kontakt de fick med 

hemtjänstpersonalen betydde mycket för dem. En viktig aspekt som bidragit till att 

övergången varit positiv är den dagverksamhet männen deltog i. Slutsatser man kan dra från 

studien är att männens accepterande inställning till övergången, gemenskap med 

hemtjänstpersonalen och deltagande i dagverksamheten har bidragit till de positiva 

erfarenheterna. 
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Förord  

Vi vill tacka alla de personer som deltagit, eller på andra sätt varit behjälpliga i vår studie. Vi 

vill också tacka vår handledare Peter Öberg för bra återkoppling och goda råd som bidragit till 
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1 Inledning 

Om man studerar en människa ur ett livsloppsperspektiv kan man se att livet består av olika 

övergångar. Man genomgår en fas för att sedan komma in i en ny fas i livet. Vi har genom vår 

verksamhetsförlagda praktik mött äldre personer i deras vardag. Utifrån det väcktes frågor 

kring åldrande och hur äldre upplever att bli beroende av hjälp från omgivningen åldras för att 

klara av vardagen. Vad är det som händer med individen när den blir i behov av hjälp och till 

dess att hjälpen genom biståndsbeslut blivit etablerad? Hur ser den äldre på sin vardag och 

tillvaro, före, under och efter övergången? Kan den äldre se att det sker några förändringar i 

hur den uppfattar sitt liv före, under och efter livsövergången?  

 

2 Bakgrund 

Larsson och Szebehelys (1980) rapport om äldreomsorgens utveckling beskriver hur 

äldreomsorgens förändringar har sett ut under de senaste decennierna. Den moderna 

äldreomsorgen startade i Sverige i början på 1950-talet, då den så kallade kommunala 

hemtjänsten infördes. Före hemtjänstens införande var det enda omsorgsalternativet en plats 

på ett ålderdomshem. Intresset för hemtjänst var stort i alla samhällsklasser och inom bara 

några år kom hemtjänstens insatser att finnas i alla kommuner. Under de senaste decennierna 

har stora omstruktureringar i omsorgen för de äldre skett. Flera reformer har införts som 

bidragit till att gränsen har flyttats mellan landstingets och kommunens skyldighet gällande 

äldre vårdbehövande. En av reformerna som infördes 1992 var Ädelreformen. Den kom till då 

det rådde oklarheter, om vilket ansvar som låg inom ramen för kommun respektive landsting. 

Det fanns även brister i samverkan mellan kommun och landsting. Ett problem var att 

färdigbehandlade patienter fick stanna kvar på sjukhuset, därför att äldreomsorgen inte kunde 

anordna boende eller hjälp med hemtjänst. Reformen innebar att kommunen fick överta det 

finansiella ansvaret för individerna som var färdigbehandlade och inte kunde skrivas ut 

(Larsson & Szebehely, 1980). 

Socialstyrelsen gör en årlig Nationell trygghetsundersökning (NTU) bland personer som tagit 

emot äldreomsorg för att ta reda på vad de tycker om omsorgen. I undersökningen från år 

2014 som besvarades av drygt 130 000 personer som har äldreomsorg framkom det vissa 

skillnader mot undersökningen från 2013. År 2014 tyckte personerna i undersökningen att det 

var svårare att få kontakt med hemtjänstpersonalen jämfört med året innan. Förtroende och 
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bemötande är faktorer som verkar vara kopplade till varandra och förtroendet för personalen 

var något som hade minskat i studien som var gjord 2014 i jämförelse med 2013. 89 procent 

är dock nöjda med personalen, något som stämmer väl överens med 2013 års undersökning. 

De som i undersökningen bodde tillsammans med någon och hade insatser från hemtjänsten, 

kände sig ganska eller mycket trygga i sitt förhållande till hemtjänsten till skillnad mot den 

grupp som bodde ensamma och hade hemtjänst. Det verkar inte vara några skillnader i 

resultaten mellan ensamboende män och kvinnor som var ensamboende. Ensamheten är något 

som har avgörande betydelse för hur de äldre uppfattar sin egen hälsa och relation till 

hemtjänsten. Ensamboende kvinnor är den största gruppen inom hemtjänsten, och de känner 

sig ofta mer ensamma än ensamboende män (Socialstyrelsen, 2014). 

 

2.1 Problemformulering 

Dagens hälso- och sjukvård har klara brister när det handlar om att på bästa möjliga sätt ta 

hand om äldre i samhället som är i behov av hälso- och sjukvård. Det saknas kontinuitet, 

samverkan och överblick. Ur individens perspektiv är bristerna tydliga. Inom vården kan upp 

till tio verksamheter och en mängd olika personer vara inblandade i omvårdnaden av den 

äldre. Det kan vara olika personal som ska utföra omvårdnad morgon, dag och kväll. När det 

gäller till exempel städning och hygien kan det vara olika personer som ansvarar för att den 

genomförs (Regeringen, 2010). 

I Regeringens proposition (2009/10:116) gjordes en överenskommelse mellan kommun och 

landsting om ett program för en god äldreomsorg. Programmets mål är att äldre ska kunna 

leva ett aktivt liv och ha mer inflytande i vardagen. De ska åldras i trygghet med bibehållet 

oberoende och mötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg, vilket är en 

central målsättning i folkhälsopolitiken. Det handlar om att ge människor förutsättningar att 

leva ett gott liv på äldre dagar. Det är en grundläggande förutsättning bakom den nationella 

värdegrunden inom vård och omsorg om de äldre. 

Utifrån ovanstående faktorer och den nationella värdegrunden vill vi undersöka hur de äldre 

uppfattar övergången och förändringen från oberoende till att bli beroende av hjälp från 

hemtjänst. 
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2.2 Syfte 

Vårt syfte är att studera äldre personers upplevelser av övergången från att vara oberoende till 

en beviljad hemtjänstinsats. 

2.3 Frågeställning 

Hur upplever den äldre personen övergången från att ha varit oberoende till att bli beroende 

av hemtjänst?  

Vilken inverkan har en beviljad hemtjänstinsats för den äldre personens autonomi och 

upplevelse av meningsfullhet? 

2.4 Begreppsförklaringar  

Under denna rubrik kommer vi redogöra centrala begrepp som vi kommer att använda oss av i 

studien. 

Övergång 

Med övergång menas en passage från en livsfas till en annan. Det handlar om själva förloppet, 

förändringar, följden där av och det resultat som blir i och av ett samspel mellan individen och 

dess omvärld (Söderhamn et al., 2011). 

Autonomi, oberoende 

Stor rätt att bestämma om egna angelägenheter oftast dock utan fullt självbestämmande i det 

aktuella området (Svensk ordbok, 1990).  

Biståndshandläggare 

Är de tjänstemän som står för myndighetsutövningen inom den kommunala äldreomsorgen   

(Äldrecentrum, 2005) 
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Hemtjänst 

Samhällelig service som utförs i hemmet åt äldre personer och funktionshindrade (Svensk 

Ordbok, 1990). 

Dagverksamhet 

En träffpunkt för bland annat äldre i kommunens regi som ger stöd och stimulans för den som 

bor hemma. Dagverksamheten ska ge meningsfullhet och motverka ensamhet 

(http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Dagverksamhet/). 

 

2.5 Relevans för socialt arbete 

Vi vill utifrån denna studie synliggöra vad det innebär för en äldre människa att hamna i en 

beroendeställning till det hjälpsystem som samhället erbjuder i form av hemtjänst. Hur 

påverkas den äldres liv av denna beroendeställning? Denna studies resultat ska bidra till att 

politiker, biståndshandläggare, hemtjänstpersonal, dagverksamhet, anhöriga och andra som 

kommer i kontakt med äldre i beroendeställning ska få större insikt i hur denna erfarenhet 

känns för den äldre individen. Denna insikt är betydelsefull för att den hjälpbehövande ska 

kunna få ett så bra stöd som möjligt.  

 

2.6 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på och avgränsa oss till hur de äldre upplever övergången från att vara 

oberoende till att bli beroende av hemtjänstinsats. Meningen är inte att studera själva 

hemtjänstinsatsen utan de äldres upplevelser av själva övergången. 

 

 

 

http://www.stockholm.se/
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3 Tidigare forskning 

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för hur vi har gått tillväga då vi sökt efter tidigare 

forskning, och presentera den tidigare forskning som vi valt och anser vara relevant för våra 

frågeställningar. Forskningen har vi sammanställt i temaområdena övergångsprocesser och 

autonomi/oberoende. 

 

När en äldre person går från oberoende av hjälp till att bli beroende av hjälp genom hemtjänst, 

genomgår de en övergång. Dessa övergångar kan se ut på olika sätt, men kännetecknas av att 

det är en process som individen behöver ta sig igenom. Vi vill veta vad en övergång betyder 

för äldre personer och om det finns omgivande faktorer som gör att äldre personer kan ta sig 

igenom förändringar på ett bättre sätt. Vad är det som händer med en äldre person när denne 

genomgår en förändring, hur upplever den äldre att livsförhållandet förändras. Finns det 

faktorer som gör att denna övergång kan bli positiv. Vi har därför sökt efter forskning som 

handlar om övergångar och främst forskning som är inriktad på äldre människors upplevelser 

relaterade till övergången från att vara oberoende till att bli beroende av hjälp i form av 

hemtjänst. När hemtjänstpersonal kommer på besök i hemmet hos den äldre individen träder 

de in i en sfär där den äldre personens självbestämmande och autonomi kan påverkas. Hamnar 

den äldre personen i en negativ beroendeställning gentemot personalen? Eller är det så att 

hjälpen som den äldre personen erhåller bidrar till att denne kan uppleva oberoende och 

självständighet? Det är betydelsefullt att ur den synvinkeln studera vad det finns för forskning 

inom autonomi och vad forskningen har kommit fram till. 

3.1 Tillvägagångssätt 

För att hitta tidigare forskning i ämnet har vi framför allt använt oss av Discovery genom 

högskolans bibliotek och Socindex. Vi har även sökt i socialvetenskaplig tidskrift. Sökord vi 

använt oss av var “elderly”, “homecare”, “dependency”, “independence”, “home-help”, 

“transition”, ”beroende”, ”oberoende”, ”övergång”, ”äldre”, ”hemtjänst”, ”livskvalitet” och 

”välbefinnande”. Genom att kombinera sökorden på olika sätt hittade vi flera artiklar som var 

intressanta. Därefter valde vi att avgränsa oss till att studera refereegranskade artiklar som 

fanns att tillgå i fulltext. Gunhild Hammarström visade sig att vara en central författare som 

skrivit flera artiklar som stämde väl in i vårt forskningsområde. Därför valde vi att ta med två 



6 

 

av hennes artiklar i vårt avsnitt om tidigare forskning. Vi har även fått ett förslag av en 

sakkunnig inom vårt forskningsområde om en avhandling som Ann-Christine Janlöv har gjort. 

Den handlar om äldre och att bli beroende av hemtjänst. Vi läste igenom den, och tyckte att 

den var relevant för vår studie, och valde att använda oss av en artikel till vår tidigare 

forskning som fanns med i avhandlingen. 

De granskade artiklarna innehöll inte forskning som handlade om själva övergången till att bli 

beroende. I referenserna hittade vi dock fler uppslag till artiklar och böcker som var relevanta 

för vår studie. Vi valde ut sju relevanta artiklar. 

Vi har letat på hemsidor som handlar om äldre personers situation och då kommit i kontakt 

med regeringens olika utredningar, statens offentliga utredningar (SOU), propositioner och 

Svea rikes lag. Därifrån har vi valt ut det material som berikar vårt syfte. 

 

3.2 Övergångar 

Schumacher, Jones, och Meleis (1999) skriver om hur man kan hjälpa äldre personer i en 

övergång. En övergång kan markeras av en tydlig händelse eller vändpunkt som kräver en ny 

form av åtgärd. Livet är inte som vanligt längre, nya strategier behövs för att klara vardagliga 

aktiviteter. Detta kan röra sig om nya strategier för hur ekonomin ska skötas, hur dagliga 

aktiviteter ska utföras och att ta hand om sin hälsa.  En övergångsprocess kan också 

karaktäriseras av att den tar lång tid. Övergången sträcker sig över en tidsperiod från det att 

förändringen startar och fram till det att ett nytt harmoniskt tillstånd infinner sig. Den tid som 

behövs för att genomgå övergången beror på vilken karaktär förändringen har samt hur den 

inverkar på andra aspekter i personens liv (Schumacher et al., 1999). 

Förutsättningar för en lyckad övergång beror på personens förmåga att anpassa sig till den nya 

situationen. I en hälsosam övergång har den äldre personen insikt om vad den nya situationen 

innebär och anpassar sig och sina förväntningar efter detta. Personen utvecklar nya kunskaper 

och färdigheter där så behövs, samtidigt som man håller fast vid det gamla som fortfarande 

fungerar för att skapa en kontinuitet i tillvaron. I en övergång som inte fungerar så bra har den 

äldre svårt att inse vad som faktiskt har förändrats och man håller fast vanor och vägrar inse 

att situationen har förändrats (Schumacher et al., 1999).  
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Hvalvik och Reierson  (2011)  har gjort en studie om hur fem kvinnor respektive fem män 

med stöd av hemhjälp upplever övergången från att vara oberoende till att bli beroende av 

hemtjänst. I studien framkom det som bäst karaktäriserar en övergång i positiv bemärkelse är 

personens attityd till att acceptera förändringen som det innebär. Personerna som ingick i 

denna studie visade i huvudsak en positiv attityd till att acceptera förändringen som det 

innebar. Det handlar om att individen erfar nyttan av hjälpen man får, att ha tålamod och sätta 

sina egna krav åt sidan samt visa en tolerant och flexibel attityd till den hjälp man får. Men 

även de som hade en positivt accepterande attityd uppvisade vissa inslag av sårbarhet. Denna 

sårbara sida dök upp i beskrivningarna som känslor av rädsla för förluster och kränkningar av 

egna behov. Dessa känslor bagatelliserades av deltagarna och doldes bakom sina försök att 

göra det bästa av situationen. 

I en svensk-norsk studie av Söderhamn, Skisland och Herrman (2011) undersökte man hur 

medelålders, främst kvinnliga personer, förväntar sig uppleva övergången till att gå i pension 

och att åldras. Dessa personer var mellan 55-65 år och bodde på landet eller i en stad i 

Sverige. De intervjuade personerna delade med sig av sina förväntningar av att gå i pension. 

Resultatet visade att det fanns både förväntningar och en viss oro förknippat med den framtida 

övergången. De förväntningar personerna hade rörde sig främst om att man såg fram emot den 

frihet och självständighet som pensionen skulle innebära. Det man oroade sig för var att bli 

ensam och känna sig isolerad. Enligt de svar som studien gav var en viktig faktor för att en 

övergång skulle bli lyckosam ett bibehållande av den egna självständigheten. Personerna 

litade på att välfärdssystemet skulle komma att stödja dem i att upprätthålla deras 

självständighet och att hjälpa dem när de behöver kvalificerad vård. Möjligheten att vara med 

och påverka valet av det egna boendet var viktigt om det blir nödvändigt med hjälp från 

hemtjänst eller vårdboende. De intervjuade personerna ansåg att personal som arbetar på 

vårdboenden behöver ges tid till att samtala med sina klienter.           

     

3.3 Autonomi, oberoende 

En artikel som handlar om autonomi och oberoende är författad av Hammarström och Torres 

(2005). De har intervjuat tjugonio äldre personer som beskriver hur de ser på sitt oberoende 

respektive beroende i förhållande till den hjälp de fått av hemtjänsten. Utifrån svaren som de 

fått delar författarna in de äldre i tre kategorier: “oberoende och aktivt handlande”, “ beroende 
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och autonomi” samt “ beroende och maktlöshet”. Dessa kategorier har sin utgångspunkt i hur 

de äldre beskriver sin syn på den hjälp som de får av hemtjänsten. De är indelade utifrån om 

de godtagit sin funktionsnedsättning eller inte, både när det gäller sina fysiska och mentala 

funktioner men även utifrån deras relationer till sina barn och upplevelsen av hemtjänstens 

förmåga att möta deras behov.  

Personerna i den första kategorin “oberoende och aktivt handlande” beskriver sig själva som 

oberoende i förhållandet till hemtjänsten trots att de behöver hjälpen. I denna kategori menar 

Hammarström och Torres (2005) att hemtjänsthjälpen innebär en ökad möjlighet till 

aktiviteter och därmed utgör en ökad valfrihet och livstillfredsställelse. Med ett accepterande 

av sin situation och en god kontakt med sina barn så ser man inte sig själv som beroende av 

hemtjänst utan ser det helt naturligt att hjälpen kommer från olika håll.  

 

Personerna i den andra kategorin “beroende och autonomi” anser sig vara beroende av 

hemtjänsten, men fokuserar mer på sin självständighet och integritet och på att känna kontroll 

i livet. De talar om vad de klarar av själva och skyddar sig själva på så sätt mot ett beroende 

av hjälp från andra, de försöker med andra ord att skydda sin integritet och makt som 

självständiga och oberoende på det sättet. Deras strategi innebär att de lägger en tyngd i sina 

psykiska styrkor och vill inte ses som hjälplösa på grund av fysiska funktionsnedsättningar 

(Hammarström och Torres, 2005). 

 

I den sista kategorin “beroende och maktlöshet” återfinns de personer som känner sig 

maktlösa då de upplever att hemtjänstens hjälp inte räcker till, eftersom de inte har anhöriga 

som kan hjälpa dem samt att de känner sig instängda, eller uteslutna från samhället. I denna 

grupp saknar de äldre även ett socialt nätverk som kan bistå dem med hjälp och anser inte att 

de får tillfredsställande hjälp av hemtjänsten. De saknar strategiska resurser för att kunna 

förändra sin situation och får en negativ känsla av beroende och maktlöshet.  

Utifrån dessa kategorier drar författarna slutsatsen att det är skillnad på att behöva hjälp och 

upplevelsen eller uppfattningen av att vara beroende av de personer som utför hjälpen 

(Hammarström och Torres, 2005). 

 

I Janlöv, Hallberg och Petersons (2005) artikel undersöks de äldres erfarenhet av att behöva 

hjälp genom hemtjänst. Den bygger på tjugoåtta intervjuer med äldre personer i åldern mellan 
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75 till 96 år som har hemtjänst. Artikeln har ett holistiskt synsätt och lyfter fram de äldres 

tankar och reaktioner före och efter behov av hjälp har uppkommit. 

Det Janlöv et al. (2005) speciellt framhäver är de äldres förlust av sitt oberoende och den oro 

de känner i samband med att de bli tvungna att ansöka om hemtjänst och själva tillfället för 

biståndsutredningen. 

De beskriver också biståndsbedömarens roll. Biståndsbedömaren inte bara kunna hantera 

frågan om vilken hjälp den äldre behöver utan det är även viktigt för biståndsbedömaren att se 

till, uppfatta, och kunna hantera den psykologiska delen. Att behöva be om hjälp kan för 

många upplevas som att man blivit förminskad, utelämnad och beroende av andra, vilket i sig 

kan innebära man att undviker att berätta om all hjälp man kan behöva. Att då stärka den äldre 

genom samtal om utredningen och beslutet och då låta de äldre uttrycka sig angående både 

sina praktiska och existentiella behov, är viktigt och bekräftar den äldre. På så sätt får de äldre 

inflytande över denna övergång, vilket stärker deras självständighet och välbefinnande och 

därmed möjligheten att anpassa sig till och att hantera den eventuella negativa känslan av 

bland annat förlust eller att vara en belastning som ofta finns eller uppstår (Janlöv et al., 

2005). 

Dale, Söderhamn och Söderhamn (2012) har studerat elva äldre personer som bor kvar 

hemma och deras syn på vad egenvård och hälsa betyder för dem och deras identitet. Av de 

elva informanterna är det tre personer som har hemtjänst. Studien beskriver att den generella 

politiska uppfattningen i Skandinavien är att äldre människor ska ha ett gott liv och kunna bo 

kvar i sina egna hem så länge som möjligt, även om de har funktionella svårigheter. De ska 

även kunna leva så självständigt liv som möjligt och klara av att ha ett vardagsliv och rutiner 

som är viktiga för den äldre som individ. Att kunna bo kvar i det egna hemmet är något som 

överensstämmer med de äldres egna önskningar och föreställningar. Möjligheterna till 

egenvård och hälsa har visat sig vara faktorer som påverkar hur den äldre kan klara att leva ett 

vardagsliv i sitt eget hem och hur man upplever sitt välbefinnande.  

Vidare visar studien att regelbundna fysiska och sociala aktiviteter är viktiga för att uppleva 

ett gott och meningsfullt liv. Flera av personerna i studien utförde fysiska aktiviteter 

regelbundet där de också träffade andra personer som deltog i verksamheten. Informanterna 

underströk den positiva effekten för kroppen som de fysiska aktiviteterna ger men också hur 

betydelsefullt det sociala umgänget med andra är. Nästan alla hade social kontakt med 
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anhöriga, vänner och grannar och förklarar att det är viktigt och känns bra att bli uppskattad 

av andra. För att uppleva en bra livssituation var det viktigt med en bra balans mellan aktivitet 

och vila. Vad som även var betydelsefullt var hur den egna hälsan upplevdes för att känna 

tillfredställelse och oberoende. Det var tydligt att alla personer i studien satte högt värde på att 

vara oberoende. Oberoende innebar inte bara förmågan att kunna ta hand om sig själva, utan 

också möjligheten att organisera egna tidsscheman, kliva upp eller gå och sova när man vill. 

Även att kunna resa när man vill och vara med på aktiviteter på eget initiativ var viktigt för att 

känna oberoende (Dale et al., 2012). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer vår studies teoretiska perspektiv förklaras. Det två teorierna som vi har 

valt är Salutogenes/-KASAM och aktivitetsteorin. Salutogenes/-KASAM handlar om hur en 

individ kan ta sig igenom förändringar och svårigheter och ändå behålla mentalhälsa. 

Aktivitetsteorin belyser att fortsatt aktivitet genom hela livet främjar välbefinnandet. Vi vill 

genom dessa teorier studera om den förändring och det beroende som de äldre i vår studie 

ställs inför kan ha betydelse för hur de klarar av denna nya situation i livet. 

 

4.1 Salutogent perspektiv, KASAM  

Begreppet salutogenes myntades av Aron Antonovsky. Där ”salu” står för hälsa och ”genesis” 

står för ursprung. Tillsammans betyder det ”hälsans ursprung ” (Antonovsky, 2011). Det 

salutogena perspektivet handlar om vilka de faktorer är som bidrar till att hälsan upprätthålls 

hos en person, det var de faktorerna som främst intresserade Antonovsky. Motsatsen till det 

salutogena perspektivet beskrivs som patogenas och handlar om vad det är som gör att 

individer blir sjuka. Ett begrepp som är sammankopplat med det salutogena perspektivet är 

KASAM och betyder känslan av sammanhang. 

 

En människa genomgår genom sin livstid flera olika typer av svårigheter och problemfyllda 

situationer. Det Antonovsky (2011) vill studera genom den salutogena modellen, är varför 

vissa människor kan klara av att ta sig igenom stora svårigheter och trots det växa och 

utvecklas, utan att deras mentala hälsotillstånd försämras. För att tillvaron ska kännas 

sammanhängande kom Antonovsky fram till att det var tre begrepp som var viktigt för att ha 

kontroll på en situation, vilket också bidrar till att hälsan bibehålls. De tre begreppen 

formuleras begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Med begriplighet menas att tillvaron känns förståelig och att det som sker känns relativt 

förutsägbart. Med hanterbarhet menas att en person känner att denne kan klara av de krav som 

ställs i den situationen som den befinner sig i, och att personen finner lösningar som behövs 

för varje tillfälle. Det handlar om vilken förmåga man innehar för att kunna hantera en svår 
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situation. Med meningsfullhet menas att en person försöker hitta en mening med de svåra 

händelser som denne hamnat i (Antonovsky, 2011).  

Utifrån begreppet KASAM är det intressant att studera de äldres upplevelse av hur de hanterar 

övergången. 

4.2 Aktivitetsteori  

En av grundarna till aktivitetsteorin var Alexej Leontjev (Bower, 1997).  

Aktivitetsteorin formerades som en motpol till disengagemangsteorin. Disengagemangsteorin 

handlar om att den åldrande individen och det omgivande samhället drar sig ifrån varandra. 

Teorin menar att den äldre visar att de vill ha mindre kontakter på grund av inre behov och 

blir mer självcentrerade. För att ett lyckligt åldrande ska kunna ske behöver samhället och 

individen frigöra sig från varandra då samhällslivet kan vara ansträngande. Aktivitetsteorin 

antyder dock att disengagemangteorin är felaktig. Aktivitetsteorin menar i stället att det är 

viktigt att vara fortsatt aktiv från individens medelålder och ända in i ålderdomen för att känna 

mentalt välbefinnande. Enligt denna teori behöver man behålla sina roller eller att man 

ersätter förlorade roller med nya roller. Inom äldreomsorgen har denna modell använts för att 

försöka göra de äldres tillvaro och situation bättre. Men aktivitetsteorin kan inte enbart 

beskrivas utgöra grunden för ett lyckligt åldrande enligt forskningen. Det går inte alltid att 

hitta samband mellan välbefinnande och aktivitet. När man hittar dessa samband beror de ofta 

på att aktiviteterna har hög kvalitet så som att vara med barnen eller vännerna (Berg, 2007).  

I och med den övergång som de äldre i vår studie genomgår är det intressant att se om 

aktiviteter kan ha inverkan på hur de äldre upplever förändringen till att bli i behov av hjälp. 
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5 Forskningsmetod 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi har gått tillväga när vi har samlat in vårt datamaterial. Vi 

förklarar varför vi har valt den metod som vi har gjort, samt hur vi har hittat den litteratur vi 

har gjort och vilken litteratur som vi har valt att använda oss utav. Vi redogör för hur vi har 

gått tillväga för att hitta informanterna som uppfyller kriterierna för vår studie. Det val vi har 

använt oss utav för att bearbeta våra data samt analysmetod förklaras också i detta avsnitt. 

Under rubriken uppsatsens trovärdighet redovisar vi för hur vi har valt att arbeta med validitet 

och reliabilitet. Etiska frågeställningar har vi tagit upp under rubriken etiska 

ställningstaganden. 

5.1 Utgångspunkt 

Vår undersökning har en vetenskapsteoretisk utgångspunkt med en fenomenologisk ansats, då 

fenomenologin liksom vår undersökning är inriktad på att förstå hur människan, i vår 

undersökning äldre män på landet, upplever sin livsvärld. 

Genom fenomenologin kan vi undersöka hur förändringen av den äldres livsvärld påverkas 

från att tidigare varit oberoende till att bli beroende av hjälp. För att åstadkomma detta 

använde vi oss av halvstrukturerade intervjuer som ger utrymme för följdfrågor, vi har utgått 

från en intervjuguide (bilaga 2) där vi sammanställde olika frågor (Kvale & Brinkmann, 

2012). 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod som handlar om att man som forskare får 

beskrivande och kvalitativ data utifrån tre kategorier av datainsamling, genom personens 

verbala berättelser och öppna intervjuer samt observerbara handlingar. Vi har genom den 

kvalitativa metoden utfört intervjuer och låtit de intervjuade berätta om sin upplevelse av att 

bli beroende av hjälp genom hemtjänst (Larsson, 2005). Vi har intervjuat fyra män med 

beviljade hemtjänstinsatser. Vi har begränsat antalet intervjuer med tanke på den tid vi har till 

förfogande för att genomföra, analysera och sammanställa undersökningen.  

5.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner har skett genom ett flerstegsurval. Vi ställde upp några kriterier 

för att få svar på vår frågeställning. Till att börja med definierade vi en rampopulation som 
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utgjordes av pensionärer, närmare bestämt personer från 65 år och uppåt och som genom 

biståndsbeslut har fått hjälp genom hemtjänst (Larsson, 2005). 

Kriterier vi ställde upp var: 

Äldre personer mellan 65-85 år, kognitivt funktionella och talföra. Det vill säga de ska minnas 

själva övergången från oberoende till beroende av hjälp. De som tackade ja till att vara med i 

vår studie var män.  

5.3 Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med informanter behövde vi hjälp från vår omgivning. Vi använde 

oss av snöbollsmetoden för att nå ut till olika nätverk som finns i de äldres närhet (Billinger, 

2005). I vårt fall tog vi kontakt med olika PRO-organisationer (Pensionärernas 

Riksorganisation), träffpunkter med caféverksamhet som till exempel Röda korset samt en 

dagverksamhet för äldre. Vi berättade om vår studie och förklarade vårt syfte med studien för 

dem vi fick kontakt med. De var alla positiva till att sprida informationen vidare till personer 

som kunde passa våra kriterier. Vid dessa tillfällen delade vi ut vårt informationsbrev om 

studien tillsammans med våra kontaktuppgifter, antingen direkt eller via mail till de vi fick 

kontakt med. På detta sätt fick vi kontakt med en verksamhetsledare som arbetar på en 

kommunal dagverksamhet för äldre personer med somatiska svårigheter. Det var genom 

henne vi fick kontakt med de fyra manliga informanterna, som vår studie bygger på. Dessa är 

mellan 65-85 år gamla, de bor på landsbygden och har haft hjälp genom hemtjänst vid 

intervjutillfället mellan 6 månader och 1,5 år. 

Intervjuerna tog cirka 30-40 minuter. Vi var båda närvarande vid intervjuerna som spelades in 

i samtliga fall. Vid intervjutillfällena delade vi upp ansvaret. En av oss ansvarade för att ställa 

intervjufrågorna, och den andra ansvarade för att anteckna väsentliga fakta och ställde även 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

5.4 Analysverktyg  

Vi (författarna) har efter intervjuerna samtalat om intervjuerna och om situationen som helhet 

med varandra. Vi diskuterade våra egna intryck, vad som blev sagt och hur vi upplevde själva 

intervjusituationen. 
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Därefter har vi lyssnat på de inspelade intervjuerna och transkriberat dessa. Den 

transkriberade texten har sedan koncentrerats till en beskrivande text som är indelad i de 

teman som intervjuguiden var baserad på. De teman som vi har utgått ifrån är 

intervjupersonernas bakgrund, tillvaron före ansökan, tillvaron under tiden ansökan och 

kontakten med hemtjänsten och biståndshandläggaren pågått, tillvaron efter ansökan och då 

hjälpen har etablerats i hemmet. Stor vikt har lagts vid att behålla innebörden i informanternas 

berättelser. Detta stämmer väl överens med det hermeneutiska synsättet som beskrivs av 

Kvale (1999, refererad i Larsson, 2005) och som handlar om att förstå en texts mening. 

Resultatet har sedan jämförts med tidigare forskning och valda teorier för att kunna analysera 

informanternas övergångar och tolka de upplevelser informanterna haft under övergången. 

Analysen redovisas under avsnittet Analys och är indelad i följande kategorier: övergångar, 

autonomi och meningsfullhet. I kategorin övergångar analyseras informanternas övergångar i 

relation till tidigare forskning där man tittar på vad en övergång innebär. Vi beskriver hur våra 

informanters övergång upplevts. I kategorin autonomi studeras på vilket sätt våra 

informanters autonomi och självständighet har påverkats genom övergången. I kategorin 

meningsfullhet har KASAM använts för att studera hur övergången erfarits utifrån begreppen 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Aktivitetsteorin har vi använt oss utav för att 

försöka förstå vilken betydelse aktivitet kan ha i en övergångsprocess. 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Inför och under tiden för undersökningen har vi noga beaktat de fyra etiska riktlinjer som 

finns, och upplyst informanterna om dem. De fyra etiska riktlinjerna är: informations-, 

konfidentialitets-, samtyckes- och nyttjandekraven. Informationskravet innebär att den som 

blir intervjuad ska upplysas om vad syftet med undersökningen är, och vilken roll den 

intervjuade får i studien. Samtyckeskravet innebär att man berättar att deltagandet är frivilligt 

och att medverkan när som helst kan avbrytas utan vidare förklaring (Larsson, 2005). 

Konfidentialitetskravet innebär att den vi har intervjuat och dennes information har 

avidentifieras i samband med analysen av uppsatsen. Så långt det är möjligt att även i 

urvalsprocessen inte avslöja vilka vi intervjuat. Informanten kommer därmed inte att kunna 

identifieras i det färdiga arbetet. Nyttjandekravet innebär att man talar om för informanten var 

vår studie kommer att finnas tillgänglig (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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I informationsbrevet (bilaga 1), riktade till presumtiva intervjupersoner, förklarade vi avsikten 

med studien, att det var frivilligt att delta och tillvägagångssättet. Detta för att på så vis få ett 

så kallat informerat samtycke. Vi har även i brevet förklarat att vi har tystnadsplikt och 

konfidentialitet samt betydelsen av intervjun och redovisningen av resultatet. 

Vi hade även tagit vår egen roll under intervjusituationen i beaktande när det bland annat 

gäller maktförhållandet och interaktionen med informanterna angående att etablera en bekväm 

kontakt och samtidigt hålla en professionell distans (Kvale & Brinkmann, 2009). 

5.6 Uppsatsens trovärdighet  

Det man gör inom en kvalitativ forskning är att upptäcka och beskriva ett visst fenomen. I vår 

undersökning har vi valt att undersöka de äldres upplevelse av att bli beroende av hemtjänst 

(Larsson, 2005). Den kvalitativa forskaren strävar alltid efter att tillhandahålla så detaljrika 

skildringar av intervjupersonens utsaga som möjligt om det fenomen som studeras. Med 

validitet menas att man undersöker det som verkligen ska undersökas. Vi sammanställde en 

intervjuguide (bilaga 2) där vi noga gick igenom vilka frågor som vi skulle ställa. I den utgick 

vi ifrån en trattmodell som innebär att man ställer breda frågor från början och sedan 

specificerar frågorna till att bli mer och mer detaljerade. Vi valde att göra en pilotintervju för 

att prova våra frågor och för att se om vår intervjuguide fungerade som vi tänkt oss. 

Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig undersökningen är. Det vill säga att resultatet ska 

vara det samma oberoende av vilken person som utför den. När det avser reliabilitet handlar 

det om resultatets struktur och inre logik (Larsson, 2005). Vi har utgått från en intervjuguide 

som vi har följt under intervjuerna. Vi har försökt att ställa frågor som ska vara lätta att första 

och kunna besvaras av informanten. Samma intervjuguide har använts under samtliga 

intervjuer. På det viset har vi försökt att säkerställa att alla intervjuer har gått till på samma 

sätt. 
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6 Resultatredovisning 

Resultatet redovisas enskilt för varje enskild person. Vi har avidentifierat informanterna 

genom att använda andra namn en deras egna. Intervjuerna har transkriberats och 

koncentrerats till en beskrivande text, där stor vikt har lagts vid att behålla innebörden i 

informanternas berättelser. De teman som vi kommer redovisa är intervjupersonernas 

bakgrund, tillvaron före ansökan, tillvaron under tiden ansökan och kontakten med 

hemtjänsten och biståndshandläggaren pågår, tillvaron efter ansökan och då hjälpen har 

etablerats i hemmet. 

6.1 Olas upplevelse av att bli beroende av hjälp från 

hemtjänst 

6.1.1 Bakgrund 

Ola är 68 år. Han har arbetat inom telebranschen. Ola beskriver sig själv som en alldaglig 

person som tycker om att träffa människor. Tidigare i livet har han varit aktiv inom 

motorsport. Ola är ensamstående och bor i en villa på landet. Hjälp av hemtjänsten har han nu 

haft i ca 1-1,5 år. Hemtjänst beviljades för att Ola har problem med sina ben och behöver 

hjälp med att ta på och av sina strumpor varje morgon och kväll. Han har nu fått bensår vilket 

gör att en sköterska kommer och lindar benen en gång i veckan, vilket gör att 

hemtjänstpersonalens hjälp inte behövs för tillfället. Ola har beviljad städhjälp en gång i 

månaden. 

6.1.2 Tillvaron före ansökan om hemtjänst 

Innan problemen med benen uppstod så brukade Ola hålla sig sysselsatt med lite av varje. 

”Det finns ju alltid att göra när man har hus. Är det inte huset, så är det någon  

gammal bil eller något i snickarboden. Jag håller på i lillstugan där också. Greja  

och dona lite grann. Och sen så vad heter det har jag en kusin. Han och jag  

har rustat huset invändigt under en period ”. 
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Ola fick problem med sina ben och då framför allt med huden på benen. Han tog kontakt med 

en distriktssköterska och gick sedan till henne en gång i veckan. Det gjorde han i nästan två 

års tid för att få hjälp med benen. Sköterskan gav sedan som förslag att hemtjänsten kanske 

skulle kunna hjälpa honom med hans problem. För övrigt var Ola utan hjälp i hemmet innan 

hemtjänst beviljades. 

6.1.3 Tillvaron under tiden ansökan och kontakten med hemtjänsten och 

biståndshandläggning pågår 

Ola beskriver att han inte behövde ansöka om hemtjänsten utan att det var distriktssköterskan 

som hjälpte honom. 

”Jag behövde inte bry mig om det där, dom bara ramlade in” 

 

Den första kontakten med biståndshandläggaren var inte så bra, tyckte Ola. För det första 

tyckte han att handläggaren var svår att få tag på. Det kan vara någon annan som svarar och 

säger att handläggaren kan ringa upp, vilket dröjer eller glöms bort. 

”Men jag förstår att de har väl inte bara mig att pyssla om. Dom  

har säkert många som dom ska ombesörja ” 

 

Ola har träffat sin biståndshandläggare angående ansökan om städhjälp. Han uppfattade det då 

som att han bara fick information om vad städhjälpen skulle innebära och att beslutet skulle 

fattas senare. 

”Helt plötsligt dök det upp en tjej. Hej! Jag kommer till dig idag, sa hon.  

Jag ska städa åt dig idag.” 

 

När räkningen sedan kom ringde Ola upp handläggaren och förklarade att han inte sett något 

beslut om städning, utan han endast informerats om möjligheten till städning. Sedan bad han 

dem att skicka pappret på beslutet till honom. Ola har dock förhoppningar att kontakten med 

biståndsbedömaren ska bli bättre framöver. 
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6.1.4 Tillvaron efter ansökan och då hjälpen av hemtjänsten har etablerats i 

hemmet 

Ola beskriver det som mycket positivt att få hjälp av hemtjänsten då han själv inte kan ta på 

sig stödstrumporna. Tidigare fick han åka till distriktsköterskan ett par gånger i veckan och 

tycker att det är bra att han slipper det nu. Han beskriver det som att han har fått lära känna 

fler personer i och med att hemtjänstpersonalen kommer på besök. Han har fått nya kontakter 

som han även stöter på utanför hemmet, exempelvis när han ska handla. Tidpunkten för 

besöken har inte inneburit att några inskränkningar av hans vardagsliv behövt ske. Ola trivs 

med sin tillvaro och känner sig inte ensam. 

”Jag har en massa släktingar här ute i krokarna. Vill jag ta kontakt så 

gör jag det och vill jag inte så låter jag bli, och vill dom komma hit får 

dom göra det också ”. 

 

Innan han hade hemtjänst brukade han med hunden på långa promenader. Men försämringen i 

benen har gjort att det inte har fungerat. Han hoppas på att konditionen ska bli bättre för han 

tycker om att kunna röra på sig. 

Ola tycker inte att han har behövt ändra på sina vanor på något sätt som stör honom i hans 

vardagsliv. Det enda som skulle kunna bli en förändring är om han ska resa bort någonstans 

och behöver sova över en natt. Han har planer att åka på en släktträff nu i vår. 

I dagsläget har Ola fått möjligheten att börja på en dagverksamhet en gång i veckan under 

samma vecka som intervjun utfördes. 

6.2 Rolfs upplevelse av att bli beroende av hjälp från 

hemtjänst 

6.2.1 Bakgrund  

Rolf är 65 år. Han har arbetat i en smedja i en större svensk stad. På 70-talet valde han att 

flytta med sin familj till en stuga ute på landet. I dag är han ensamstående och bor kvar i 

stugan. Hjälp av hemtjänsten har han haft i ca 1 års tid. Han har problem med balansen och 
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gången och det kommer personal till honom fyra gånger per dag som hjälper honom med 

främst matlagning och medicinering. 

 

 

6.2.2 Tillvaron före ansökan om hemtjänst 

Innan Rolf fick hemtjänst klarade han sig helt utan hjälp i hemmet. Han beskriver att han 

mådde mycket bättre då och kunde klara av det mesta. Tidigare i livet tyckte han om att fiska 

och har gjort det en hel del. Efter en tid började han glömma att ta medicinen och att äta, han 

fick även problem med balansen och gången. 

”Jag tappade lusten att laga mat, fast tidigare älskade jag det ” 

 

6.2.3 Tillvaron under tiden ansökan och kontakten med hemtjänsten och 

biståndshandläggning pågår 

Rolf fick hjälp av sin läkare med att ansöka om hemtjänst. Han besöktes av 

biståndshandläggaren i hemmet och då var ansökan mer eller mindre klar enligt honom. 

”Vi satt och pratade och hon var mycket trevlig” 

 

Han tycker att han fått den information som han behövt av hemtjänsten och 

biståndshandläggaren om vad beviljat bistånd innebär. Han fick även den hjälpen som han 

hade ansökt om. 

6.2.4 Tillvaron efter ansökan och då hjälpen av hemtjänsten har etablerats i 

hemmet 

Rolf tycker att det fungerar bra med den hjälp som han får i hemmet, den ger honom struktur, 

om han till exempel är trött, hjälper hemtjänstpersonalen honom upp på morgonen. Han 
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känner sig avslappnad när personalen kommer. Hjälpen bidrar till att han blir då påmind om 

på vad klockan är, samt vilken dag.  

Rolf har även börjat att träffa mycket mer människor i och med att hemtjänsten kommer till 

honom vilket han tycker är positivt. Rolf har även fått börja gå till en dagverksamhet en gång 

i veckan där meningen är att han ska börja med fysisk träning. Rolf trivs med sin tillvaro och 

tycker att hemtjänsthjälpen bidragit till att han har kommit in i en viss rytm då genom att 

hemtjänsten kommer hem till honom på vissa tider. Han beskriver att hjälpen har gjort att 

saker och ting känns lättare. 

”Då blir sakerna gjorda. Både angående maten och så där, att man  

inte bara ligger på soffan där och kollar på tv ”. 

 

Rolf känner ibland att han skulle vilja få nattmedicinen lite tidigare, för att kunna sova bättre. 

Han vill gärna kunna åka och fiska igen och nämner det i samband med den dagliga 

verksamheten. 

”Vi får se om vi åker ut och fiskar sen, där i ”x”. 

 

Han har barn och barnbarn som inte bor i närheten som han har kontakt med. 

 

6.3 Sixtens upplevelse av att bli beroende av hjälp från 

hemtjänst 

6.3.1 Bakgrund 

Sixten är 81 år. Han har arbetat som elmontör och bor ensam i en villa på en mindre ort. 

Anledningen till att han behövde hjälp av hemtjänsten berodde på ett medicinskt problem som 

gör att han har ett hjälpmedel på magen som behöver skötas om tre dagar i veckan. Han får 

även hjälp med att ordna medicindosetten. Hjälp från hemtjänsten har han haft i nästan 6 

månader. 
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6.3.2 Tillvaron före ansökan om hemtjänst 

Sixten tyckte då mycket om att resa och var engagerad som ordförande i en frivillig 

organisation. Han behövde gå till distriktsköterska efter de komplikationer som en operation 

inneburit. Först fick han besöka sjukhuset vid upprepade tillfällen. Vården ändrades sedan så 

att en distriktsköterska kunde hjälpa honom på den orten där han bor. Han gick dit ett par 

gånger, sedan föreslog hon att han skulle ansöka om hemtjänst för sitt hjälpbehov. Sixten och 

sköterskan hade samma uppfattning när det gällde att göra en ansökan om hemtjänst. Innan 

han fick hemtjänst klarade han sig helt utan hjälp i det egna hemmet. 

6.3.3 Tillvaron under tiden ansökan och kontakten med hemtjänsten och 

biståndshandläggning pågår 

Sixten upplever inte att han varit med om någon biståndsutredning, utan att allt har skett 

automatiskt och att han har fått information om hemtjänsten genom grannar som har hjälp och 

andra bekanta. De brukar även kunna prata om hemtjänsthjälp på den dagverksamhet som han 

går på en dag per vecka. Han upplevde det bara som positivt att ansöka om hemtjänst. 

6.3.4 Tillvaron efter ansökan och då hjälpen av hemtjänst har etablerats i 

hemmet 

Första kontakten med hemtjänstpersonalen upplevde han enbart som positiv. Sixten tycker att 

det är trevligt att få besök av hemtjänsten, det gör att han alltid har någon att samtala med. Det 

är alltid en och samma person som kommer och ser till honom, och han känner att han kan 

komma och gå som han vill. Hjälpen betyder mycket för honom och har bara påverkat hans 

liv i positiv riktning. 

Han tycker fortfarande om att resa. Vid ett tillfälle skulle han åka i väg på en kortare resa. 

Personalen och anhöriga till honom som arbetar inom sjukvården gjorde iordning det som han 

skulle ha med sig på resan, vilket gjorde att han kunde genomföra den. 

Han vill nu åka iväg på en längre resa som han blivit avrådd att göra på grund medicinska 

skäl, Sixten säger att han själv har insett att den inte skulle vara bra att genomföra. 
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Han har barn och vänner som bor i närheten och som han umgås med. Förutom att han har 

beviljats hemtjänst har han även fått möjlighet att gå till en dagverksamhet en gång i veckan. 

Där fikar han och utför lite olika gymnastiska övningar. Han trivs där. 

I övrigt anser Sixten att de bara är några små förändringar i sitt dagliga liv han behövt göra till 

följd av den hjälp han får genom hemtjänsten. 

”Man får anpassa sig efter nuvarande och dåvarande förhållande” 

 

6.4 Nils upplevelse av att bli beroende av hjälp från 

hemtjänst 

6.4.1 Bakgrund 

Nils är 80 år och bor ensam i ett lite större hus på landet. Han har i huvudsak arbetat med 

ventilation i hus. Han har haft hemtjänstinsatser i ca 2- 2,5 års tid och har hjälp med att 

duscha två dagar i veckan och städning en dag i veckan. 

6.4.2 Tillvaron före ansökan om hemtjänst  

När han var yngre var han intresserad av bland annat att köra motorcykel och tyckte om att 

fiska och jaga. Nils anser att det inte var så stor skillnad på hur hans vardag såg ut innan hans 

behov av hemtjänsten beviljades mot hur vardagen är idag.  

”Den mesta av tiden gick till att laga mat. Jag var lite rörligare då,  

så man kunde gå lite och åka sådär. Nu kan jag inte göra det utan hjälp” 

 

Han klarade sig helt utan hjälp i hemmet innan hemtjänsten beviljades. Hemtjänsten fick han 

för att han bröt lårbenshalsen och behövde rehabilitering. Han fick hjälp med att ansöka om 

hemtjänst på det korttidsboende han var inlagd på för rehabilitering efter sjukhusvistelsen. 
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6.4.3 Tillvaron under tiden ansökan och kontakten med hemtjänst och 

biståndshandläggning pågår 

Nils kommer inte i håg hur han upplevde själva biståndsbedömningen. Han beskriver att det 

var så länge sedan den gjordes och att biståndsutredningen skedde då han var inlagd på 

korttidsboendet, där det fanns mycket folk omkring honom. Han fick beviljat all den hemhjälp 

som han behövde. 

”Och sen så ringer dom varje dag. Det är ju trevligt att dom ringer och  

hör om man lever” 

 

 

6.4.4 Tillvaron efter ansökan och då hjälpen av hemtjänsten har etablerats i 

hemmet 

Nils är positiv till den hjälp som han får. Han slipper att vara orolig för att han ska ramla och 

slå sig när han duschar, nu får han träffa folk och möjlighet att prata. Han tycker att 

hemtjänsten kommer vid bra tidpunkter som passar honom. Det är ofta olika personal som 

kommer till honom, det upplever han som enbart positivt då han tycker om att träffa nya 

människor. Han tycker att det känns tryggt att de kommer och han har inte behövt ändra på 

sina vanor på något sätt. Beroendet av hjälp har inte gjort att Nils har känt sig begränsad i att 

utföra aktiviteter. Det som i så fall begränsar honom, beskriver han vara den försämrade 

hälsan, men det tar han med ro. 

”Att man inte klarar sig själv, det får man ta med en nypa salt ” 

 

Nils beskriver att det är fullt naturligt att ha hemtjänst, eftersom han inte blir yngre och därför 

klarar sig sämre. Nils får nu träffa en ny person två dagar i veckan som han kan få en 

pratstund med. Den enda nackdelen han ser med hjälpen är att de inte har en ordentlig 

identitetsbricka på sig, han tycker att den är för liten och det är svårt att se vad det står på den. 
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Han får även hjälp av ett par grannar med att handla, och då passar de på att äta lunch 

tillsammans, en aktivitet som har tillkommit sedan han blev beroende av hemtjänst. Han har 

även fått beviljat bistånd med att gå till en dagverksamhet en gång i veckan som han trivs bra 

med. 

”Det är allmän gympa, sen kan man träna på individuell gymnastik,  

en del har egna träningsprogram och sen dricker man kaffe och äter tillsammans”. 

 

Han är ute och går lite med rollatorn när det är vackert väder. Nils barn bor inte i närheten 

men de har regelbunden kontakt med varandra. 
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7 Analys 

I denna analysdel kommer resultatet analyseras i förhållande till tidigare forskning och valda 

teorier. Vi studerar hur de äldre upplever övergången från oberoende till att bli beroende av 

hjälp. Vi har studerat hur deras autonomi har påverkats i och med övergången. Samt om de 

äldre har kunnat känna meningsfullhet eller inte i och med den förändring som de genomgått. 

7.1 Övergången till att bli i behov av hjälp 

Utifrån vår studies resultat kan man se att de personer som vi har intervjuat har en bakgrund 

som på flera sätt påminner om varandras. De har bland annat alla varit socialt aktiva tidigare i 

sitt liv innan behovet av hemtjänst gjorde sig gällande. 

Schumacher et al. (1999) beskriver att åldrandet kan innebära att flera övergångar sker 

samtidigt, men i denna studie är det bara den övergång som är relaterad till behovet av 

hemtjänst som studerats. En övergång kan kännetecknas av en tydlig händelse eller vändpunkt 

som ändrar förutsättningarna i livet. Livet är inte som vanligt längre och nya strategier behövs 

för att klara vardagliga aktiviteter. Övergången sträcker sig över en tidsperiod från det att 

förändringen startar till att ett nytt harmoniskt tillstånd infinner sig. 

I våra informanters fall var det en hälsorelaterad situation som bidrog till att de behövde söka 

hjälp. Det började med att de på ett eller annat sätt blev tvungna att söka hjälp från vården, 

vilket bidrog till att de vardagliga aktiviteterna påverkades och behövde anpassas efter det. 

För Nils del var det när han bröt lårbenshalsen. För att klara vardagen efter sjukhusvistelsen 

behövde han hjälp för att klara de dagliga aktiviteterna. I Olas fall rörde det sig om besvären 

med hans ben som krävde många resor till och från vårdinrättningar för behandling av huden. 

Sixten fick en komplikation efter en operation som ledde till att han fick behov av hjälp. Rolf 

fick problem med att gå och balansen och behövde också hjälp med matlagning och medicin. 

I våra informanters fall kan man säga att slutet på övergången var när hemtjänst beviljats och 

en ny stabil tillvaro etablerats. 

Schumacher et al. (1999) beskriver att det som avgör om en övergång ska bli lyckad eller inte 

beror främst på personens förmåga att anpassa sig till den nya situationen. I en lyckad 

övergång har den äldre personen insikt om vad den nya situationen innebär och anpassar sina 



27 

 

förväntningar efter detta. Även Hvalvik och Reiersons (2011) tar upp denna frågeställning och 

kommer fram till liknande resultat. Det som bäst karaktäriserar en övergång är personens 

attityd till att acceptera förändringen som det innebär. Det handlar om att individen erfar 

nyttan av hjälpen man får. Man har tålamod och sätter sina egna behov åt sidan och visar en 

tolerant och flexibel attityd mot den hjälp man får. Detta stämmer väl in på våra informanter, 

alla informanter ser positivt på sin tillvaro och är nöjda med den hjälp de beviljats. 

När hemhjälpen etablerats i hemmet bidrar det till att de äldres vardag ytterligare påverkas 

genom att personal kommer till deras hem och att det dagliga livet måste anpassas efter det. 

För våra informanter ansågs detta inte vara ett problem. Man tyckte inte att det var ett besvär 

att hemtjänsten kommer vissa tider eller att det är olika personal som kommer. I Rolfs fall så 

bidrar hemtjänsten till att strukturera Rolfs vardag. Om han är trött bidrar det till att Rolf tar 

sig upp när hemtjänsten kommer. Det hjälper honom också att hålla koll på klockan och 

vilken veckodag det är. Nils tycker att det är en trygghet att hemtjänsten kommer, han 

behöver inte vara rädd att han ska ramla och slå sig när han ska duscha, för han får hjälp med 

detta. Han tycker att hemtjänsten kommer på passande tider, och han har inte behövt ändra på 

sina vanor på något sätt till följd av hemtjänsten. Han tycker heller inte att det är ett problem 

att det är olika personal som kommer, då han tycker om att få träffa nya människor. För Olas 

del har det inte inneburit att några inskränkningar har behövt ske i hans vardagsliv beroende 

på vilka tider som hemtjänsten kommer. Ola tycker inte heller att han har behövt ändra på sina 

vanor på något sätt som stör honom. Han ser det bara som en fördel då han slipper åka till 

distriktsköterskan för att få hjälp med stödstrumporna. Ola ser dock en begränsning i att inte 

kunna ta med sig hemtjänsten, som t.ex. om han behöver åka iväg och övernatta. Även Sixten 

stämmer in i svårigheten att resa. Hemtjänsten hjälpte honom att skapa förutsättningar så att 

han kunde genomföra en kortare resa, men har avrått honom från att genomföra en längre resa 

som han vill genomföra nu. Man ser här att hemtjänsten kan vara till hjälp till en viss 

omfattning men behovet av hjälp kan vara en begränsande faktor när personen vill ut och resa. 

Söderhamn et al. (2011) beskriver i sin artikel att en god kommunikation med personalen är 

en faktor som är viktig för att en lyckad övergång till behov av hjälp ska kunna ske, samt att 

man som äldre inte vill känna sig ensam. Våra informanter värdesätter kommunikationen med 

hemtjänsten och uttrycker inte att de känner sig ensamma. Ola beskriver att han trivs med sin 

tillvaro och att han inte känner sig ensam. Det som man i detta sammanhang kan notera är att 

Nils gärna skulle vilja att hemtjänstpersonalen skulle ha en större namnbricka på sig så att han 



28 

 

ser vad de heter. Vilket är den första kontakten och kommunikationen han har med personalen 

och kan antas vara betydelsefullt då han belyser detta. 

 

7.2 Autonomi 

Dale et al. (2012) beskriver att de äldre i hans studie vill kunna bo kvar i det egna hemmet så 

länge som möjligt för att kunna leva så självständigt som möjligt. Att själva kunna ta hand om 

den egna vården är viktigt för de äldre för, att klara av sitt vardagsliv och som påverkar deras 

välbefinnande positivt. 

Våra informanter bor som vi redan beskrivit kvar i det egna hemmet, detta bidrar till att deras 

självständighet kan upprätthållas. Hjälpinsatsen som de får genom hemtjänsten gör att de får 

hjälp med den del av egenvården som de inte klarar av att utföra själv. Det hjälper våra 

informanter till att bibehålla sin självständighet. Samtliga av våra informanter uttrycker stor 

tacksamhet för den hjälp som de får av hemtjänsten. Exempelvis Ola som är glad att han får 

hjälp med att ta på sig stödstrumporna och Nils som får hjälp med att duscha, båda får hjälp 

med att städa också, vilket bidrar till att deras självständighet kan upprätthållas. Enda gången 

som inte autonomi kan främjas är då de ska åka i väg och övernatta då de inte kan ta med 

hemtjänstens hjälp. Som i Sixtens och Olas fall då Sixten vill åka på en längre resa som han 

blev avrådd att göra, och Ola som planerar att åka bort och eventuellt övernatta. I Sixtens fall 

kan man även ana att det finns andra kringliggande faktorer som gör att en resa är påfrestande 

och inte kan genomföras oavsett om planerande och hjälp av hemtjänsten skulle kunna ges för 

att kunna genomföra resan. Då han själv också insett att den inte går att genomföra. 

I Dales et al. (2012) artikel framgår att faktorer som bidrar till att hälsan och självständigheten 

bibehålls är fysisk aktivitet och sociala kontakter. Självständigheten och oberoendet handlar 

inte bara om möjligheten att kunna ta hand om sig själv utan även också kunna få planera och 

bestämma vilka aktiviteter som de äldre vill utföra. I våra informanters fall har vi sett att de 

alla känner sig fria att planera över sin tid. Till exempel Rolf som beskriver att han kan umgås 

med släkten när han vill, och Nils som har samordnat med grannarna för att åka på utflykt och 

handla. 

Hammarström och Torres (2005) artikel handlar om hur äldre med hemtjänst ser på sitt 

beroende i förhållande till den hjälp som de får av hemtjänsten. Resultatet av studien har 



29 

 

identifierat att beroende kan delas in i fyra kategorier. Kategorin ”Oberoende aktivt 

handlande” är den som stämmer bäst in i våra informanters situation. Den hjälp som de får av 

hemtjänsten bidrar till ökad valfrihet och livstillfredställelse. De äldre väljer att fokusera på 

sina mentala och fysiska styrkor samt goda relationer och upplever inte beroendet som 

begränsande, utan accepterar sin situation. 

Samtliga av våra informanter är enbart tacksamma för den hjälp som de får av hemtjänsten. I 

Rolfs situation kan man extra tydligt se att hjälpen bidragit till att hans välbefinnande stärkts 

genom att han får besök och hans liv blir begripligt och struktureras upp med rutiner. Det 

enda som kan vara begränsande är att han får vänta på sin sömnmedicin. Detta bidrar till att 

han får svårare att komma till ro och somna i tid. De beviljade besluten av att få hemtjänst har 

även inneburit att våra informanter har fått möjlighet att gå till en dagverksamhet. Samtliga 

informanter ser det som något positivt och gör att informanterna valt att inrikta sig på att träna 

upp sin fysik, äta och att umgås och ha trevligt med andra människor i liknande situation. 

I Janlövs et al. (2005) artikel beskrivs att det är viktigt att biståndshandläggaren involverar 

den äldre i beslutsprocessen och ser till den äldres praktiska och existentiella behov. Om den 

äldre har inflytande i utredningen och beslutsfattandet stärker det den äldre personens 

självständighet då denne får möjlighet att påverka utförandet och formen av hjälp som i sin tur 

kan öka oberoendet. 

Ola, Rolf, Sixten och Nils har samtliga fått hjälp med att ansöka om hemtjänst och verkar 

över lag vara nöjda med hur beslutsprocessen gått till trots att de inte varit speciellt delaktiga. 

Ola var dock inte helt nöjd över hur kontakten biståndshandläggaren varit då han ansökte om 

städhjälp. Han tyckte inte att han hade inblick i hur beslutet av städhjälpen hade gått till och 

att det var svårt att få tag i biståndshandläggaren för att ställa frågor. Men man kan inte se att 

beslutsprocessen skulle ha inverkat negativt på hur de själv ser på sin självständighet, då 

informanternas samlade erfarenheter varit positiva. 

7.3 Meningsfullhet 

Antonovsky (2011) har kommit fram till att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 

begrepp som är viktiga för att en person ska bibehålla sin hälsa och kontroll när denne 

genomgår svåra situationer. 
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I våra informanters situation förändras livet då förluster av förmågor bidrar till att de måste 

söka hjälp och de blir i en beroendeställning till hemtjänsten. Våra informanter verkar tycka 

att förändringen är begriplig då de inser att de behöver hjälp och är tacksamma för den hjälp 

som de får. Nils beskriver att de är fullt naturligt att få hjälp då han blir äldre. Våra 

informanter har hanterat och klarat av den situation som de befinner sig genom deras positiva 

inställning som de hela tiden har till den hjälp som de behöver. De har valt att se på fördelarna 

i stället för de förluster som beroendet innebär. Ola, Sixten, Nils och Rolf har verkligen 

försökt att finna en mening med att de blir tvungna att ta emot hjälp från hemtjänsten. De 

tycker samtliga att det är trevligt att de fått möjlighet att lära känna nya människor genom att 

hemtjänsten kommer till dem. De behöver inte åka iväg till vårdinrättningar för att få hjälp, 

samt att de har fått möjlighet att gå på dagverksamhet som verkar betyda väldigt mycket för 

dem. I enlighet med det som aktivitetsteorin (Berg, 2007) beskriver är det viktigt för äldre 

människor att bibehålla fortsatt aktivitet när man blir äldre, för att den äldre ska erfara 

välbefinnande. Våra informanter var tidigare i sina liv aktiva på ett eller annat sätt. Vi kan se 

att en del av de tidigare aktiviteterna som de gjorde har blivit svåra att göra nu. De beror till 

största delen på att deras funktionsnedsättning medför att de inte kan utöva dessa. Exempelvis 

Rolf och Nils som tyckte om att ta promenader men kan inte göra det nu. Man ser ingen 

förändring i deras relationer till anhöriga och vänner har behövt ske på grund av den 

omställning som beroendet till hemtjänsten innebär. De aktiviteter som har tillkommit är 

dagverksamheten där de får hjälp att träna upp sina funktioner och att träffas och prata. Även 

att hemtjänsten kommer på besök är en aktivitet i vardagen som tillkommit, och att Nils har 

fått hjälp av sina grannar att handla. Informanternas aktiviteter har förändras över tid. Men de 

håller sig fortfarande aktiva på ett eller annat sätt vilket främjar deras hälsa och känsla av 

självständighet. 

7.4 Sammanfattning analys 

Våra informanter har upplevt sina övergångar från oberoende till att bli beroende av hjälp 

genom hemtjänst som positivt och någonting som är fullt naturligt. Genom att jämföra vår 

studies resultat och empiri i förhållande till tidigare forskning och teorier, kan vi se att våra 

informanter har haft en lyckad övergång. Man har accepterat den förändring som skett i livet 

och man uppskattar nyttan av hjälpen man får. Det som framkom vid studien visar också att 

man inte upplevde det som något besvär eller obehag att det kommer olika personal eller 

personer man inte känner sedan tidigare. Nils antydde att han gärna hade sett att 
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hemtjänstpersonalen hade haft en större namnskylt på sig. Samtliga av våra intervjupersoner 

uppskattar att träffa nya människor i form av hemtjänstpersonal. 

 

För våra informanter har livsförändringen bland annat inneburit att de har fått nya relationer. 

De har lärt känna hemtjänstpersonalen och andra äldre genom den dagverksamhet de går till. 

Rent praktiskt säger sig informanterna inte ha behövt göra några större uppoffringar, 

ändringar eller liknande på grund av behovet av hjälp. Den beviljade hemtjänstinsatsen har 

inneburit positiva möjligheter och har marginellt förändrat deras liv. De bor alla kvar i sina 

egna hem på landet, vilket bidrar till att upprätthålla sin självständighet. Alla känner sig fria 

att planera sin tid som de vill. Rolf känner att han ibland skulle vilja kunna få sin nattmedicin 

lite tidigare. Något som begränsar hans självbestämmande och självständighet. Den hjälp de 

får av hemtjänsten leder till ökad valfrihet och livstillfredsställelse. Beslutet om hemtjänst har 

även inneburit att de fått tillgång till att gå till en daglig verksamhet där de får träna upp sin 

fysik och umgås med andra människor som är i liknande situation. 

 

Det viktigaste som framkommit i vår studie är vikten av meningsfullhet, där det sociala 

behovet har haft ett stort fokus hos våra informanter. Även om våra informanter uttrycker stor 

tacksamhet och ser positivt på den hjälp de får, kan man se att det som ändå betytt mest är 

social gemenskap och det sociala utbytet som de uppskattar bäst. Detta får de till stor del 

genom att hemtjänstens personal kommer på besök och den dagligaverksamheten som de 

kontinuerligt besöker. 
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8 Diskussion 

Under denna rubrik diskuterar vi studiens resultat satt i relation till syfte och frågeställningar.  

I bakgrunden till vår studie relaterade vi till regeringens proposition (2009/10:116). I 

propositionen föreslogs ett program där målsättning var att äldre personer skulle kunna leva 

ett aktivt liv och känna att de har inflytande i sitt egna vardagsliv. De ska även kunna åldras i 

trygghet, bibehålla sitt oberoende och mötas med respekt och ha tillgång till god omvårdnad. 

Vi ville undersöka om denna ambition stämmer med verkligheten. 

Vi valde därför att studera äldre personers upplevelser av att gå från oberoende till att bli 

beroende av hemtjänst. Resultatet från vår studie visar att samtliga informanter haft en lyckad 

övergång och är mycket nöjda med den situation de lever i idag. Den beviljade 

hemtjänstinsatsen har inneburit positiva möjligheter och har marginellt förändrat deras liv. De 

bor alla kvar i sina egna hem på landet, vilket bidrar till att upprätthålla deras självständighet. 

Alla känner sig fria att planera sin tid som de vill. Den hjälp de får av hemtjänsten leder till 

ökad valfrihet och livstillfredsställelse. Slutsatsen blir därför att studiens resultat visar att 

deras verklighet stämmer väl överens med den målsättning som beskrivits i Regeringens 

proposition (2009/10:116).   

 

Om man jämför vårt resultat med tidigare forskning ser man att det finns resultat i tidigare 

studier som pekar på att en del äldre personer inte haft en lyckad övergång på samma sätt som 

våra informanter. I sådana fall har forskarna dragit slutsatsen att det kan bero på att de äldre 

personerna har svårt att inse att situationen har förändrats och man håller fast vid det gamla. 

Våra informanter visar en accepterande inställning till att situationen förändras när man blir 

äldre och får försämrade kroppsliga funktioner (Schumacher et al., 1999). Det kan också vara 

en av anledningarna till att övergången upplevts som lyckad.  

 

I den årliga nationella trygghetsundersökningen som Socialstyrelsen gör framgår det att 

förtroendet och bemötandet har minskat för hemtjänstpersonalen (Socialstyrelsen, 2014). Det 

framgår i vår studies resultat att de är olika personer som kommer från hemtjänsten på besök, 

men att det inte är något negativt. Det verkar ändå som att våra informanter känner förtroende 

för dem och att de får en personlig relation till dem Informanterna berättar att de lär känna 
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personalen och möter varandra i bygden när de t.ex. handlar mat i affären. Detta kan ju hjälpa 

till att känna förtroende för personalen då man lär känna personerna och kan träffa på dem i 

bygden. Det kan också vara en av anledningarna till att ansökan och beslutsprocessen om 

beviljad hemtjänstinsats gått så smidigt. I och med att de bor på en liten ort kan man tänka sig 

att ett samarbete över olika områden i vården har skett. Ingen av våra informanter har behövt 

ansöka om hemtjänst på egen hand, utan det har på ett smidigt sätt fått hjälp med detta. Att 

ansökan och beviljad hemtjänst gått så smidigt har sannolikt också bidragit till att 

upplevelserna av övergången varit positiva och att övergången varit lyckad.  

 

En annan aspekt som framkommit i den årliga undersökningen (NTU) är ensamhet. 

Ensamboende kvinnor är den största gruppen inom hemtjänsten och känner sig oftare 

ensamma än ensamboende män (Socialstyrelsen, 2014). Ensamhet visar sig även vara något 

som många oroar sig för innan man går i pension. Detta lyftes fram i Söderhamns et al. (2011) 

studie där man intervjuade medelålders kvinnor inför att gå i pension. Det dessa informanter 

oroade sig för var att bli ensamma och känna sig isolerade. Det tidigare studier och forskning 

visar är att kvinnor verkar vara mer bekymrade över att bli ensam eller känna ensamhet än 

män. Alla våra informanter var ensamboende män som också deltog i en dagverksamhet, detta 

kan vara en av anledningarna till att ensamhet inte sågs som ett problem för dem. 

 

En tanke vi hade när vi planerade för denna studie var att låta informanterna berätta om sina 

upplevelser av övergången från oberoende till att bli beroende av hjälp från hemtjänsten för 

att studera och förstå hur äldre personer upplever sin situation. Detta för att om möjligt hitta 

nya infallsvinklar till vad som är viktigt att tänka på när man möter personer i denna situation. 

I det avseendet kan vi konstatera att resultatet från vår studie visar att den sociala 

gemenskapen med andra personer har en större betydelse än vad man föreställer sig från 

början. Det var något som var genomgående hos alla informanter. I likhet med vad 

aktivitetsteorin beskriver så är fortsatt aktivitet genom hela livet viktigt för att erfara 

välbefinnande. Det stämmer väl in våra informanters situation, de har bland annat varit och är 

socialt aktiva i sina liv både före och efter behovet av hemtjänst började göra sig gällande om 

än på olika sätt och i dagsläget på ett annat sätt än tidigare. Vi kan se att deras välbefinnande 

främjas av att få besök och hjälp av hemtjänsten, som bidrar till att deras autonomi 

upprätthålls. Samt att de kan känna meningsfullhet i tillvaron när det får samtala med 

personalen en liten stund. Antonovsky beskriver att när en individ genomgår svårigheter och 

förändringar i livet kan personen ta sig igenom dessa förändringar på ett bra sätt om man kan 
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hantera det som händer på ett bra sätt. Men även att situationen på något sätt kan kännas 

förståeligt och finner en mening med det som händer. Att våra informanter har haft en lyckad 

övergång kan bero på de ovanstående begrepp som Antonovsky beskriver. 

  

 

8.1 Metoddiskussion 

I denna del av uppsatsen förs ett kritiskt resonemang i vilka styrkor och svagheter den valda 

metoden har i vår studie. 

Vid valet av forskningsmetod har vi försökt att sätta oss in i hur situationen ser ut i 

verkligheten och utifrån det valt en metod som vi tror är förenlig med det syfte som vi vill 

uppnå. För att samla in intervjumaterialet kom vi fram till att den kvalitativa metoden är bäst 

lämpad då man ingående får tillgång till informantens verbala utsagor inom ämnesområdet. 

Det är lättare att ställa öppna frågor och kunna göra exemplifiera med direkta citat relaterat till 

informantens svar. Som stöd hade vi hjälp av en intervjuguide för att intervjuerna skulle 

genomföras så lika som möjligt mellan de olika intervjuerna. För att få med så mycket 

relevant information som möjligt ställde vi frågor om situationen före, under och efter 

hemtjänstinsatsen beviljats. På detta sätt kunde vi jämföra hur deras övergång såg ut i 

förhållande till tidigare forskning relaterad till övergångar. I och med att vi har intervjuat äldre 

män om deras upplevelse av övergången från oberoende av hjälp till att bli i behov av hjälp, 

tror vi oss ha kommit så nära det empiriska materialet som möjligt. Utifrån detta syfte valde vi 

att använda oss av en fenomenologisk ansats. Det är de äldre som själva äger upplevelsen och 

kan därför själva på bästa sätt förklara hur deras verklighet ser ut. I sin tur ställer det höga 

krav på oss som forskare att i intervjusituationen vara lyhörda och ställa rätt frågor. Då vi inte 

är vana med att göra intervjuer valde vi att göra en pilotintervju för att öva oss i 

intervjusituationen. Denna pilotintervju är inte med i studien. Det är alltid en risk att intervjua 

äldre personer som har en funktionsnedsättning. Det fanns faktorer som vi hela tiden måste ha 

med oss i bakhuvudet, så som att den äldres hälsa kan förändras, försämras från det tillfälle 

som vi fastställt tid för intervjun, tills dess att den genomförs. Det kunde mycket väl ha varit 

en svaghet i den metod som vi har valt. 

När det avser det etiska aspekterna i vår studie ägnade vi mycket tid till det. Vi resonerade 

och studerade tillsammans olika infallsvinklar på intervjufrågorna och de etiska riktlinjerna 
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för att kunna säkerställa att de etiska villkoren efterföljdes. Vår första plan var att söka 

intervjupersoner via hemtjänsten. Men då insåg vi svårigheten i att behålla 

intervjupersonernas anonymitet, då hemtjänsten varit inblandad i att värva informanter. Det 

skulle potentiellt kunna hämma informanterna i frågor som rör hemtjänsten, då de kan känna 

sig osäkra på om hemtjänstens personal kan lista ut varifrån informationen kommer ifrån. 

Då det inte är lätt att hitta personer som har hemtjänst via något register, och hemtjänsten har 

tystnadsplikt, var det svårt att hitta ett urval baserat på en slumpmässig metod, där man 

slumpmässigt väljer ut personer från en lista. Därför valde vi en annan metod som inte är 

baserad på slumpmässighet. Resultatet blev fyra äldre manliga informanter som alla var del av 

ett gemensamt sammanhang och därigenom hade en liknande situation. De tillhörde den del 

av rampopulationen som var pensionärer och i åldern 65 år och uppåt. Samt nyligen hade fått 

beviljade hemtjänstinsatser. Ambitionen för vår studie var att få med informanter från hela 

rampopulationen, men tidsbrist och svårigheter att hitta personer gjorde att vi var mycket 

nöjda med de personer som tackade ja till att vara med. Den del av rampopulationen som 

saknas i vår studie är främst kvinnor, men även personer som bor i städer saknas i vår studie. 

Det gör att spridningen av informanter med olika bakgrund inte fullt representeras i vår studie. 

Att våra informanter hade så lika bakgrund kan ha påverkat att vårt studieresultat blivit så 

liktydigt. Våra informanter har olika mycket hjälp av hemtjänsten. Men det verkar inte ha 

någon inverkan på hur det ser på sitt beroende i förhållande till hemtjänstpersonalen och den 

hjälp de fått. Resultatet av vår studie kan bara relateras till äldre män på landsbygden som är i 

behov av hemtjänst, vilket reflekteras i den valda titeln på vårt arbete. Vi tycker ändå att det 

resultat vi har kommit fram till är relevant. Av detta resultat kan man dra nytta 

kunskapsmässigt om vilka faktorerna är för att en övergång ska bli lyckad. 

I vår tidigare forskning valde vi att studera ämnen som övergångar och autonomi, därför att vi 

trodde att det skulle vara ett bra sätt att ta reda på hur de äldre personerna övergång upplevts. 

Vi kom fram till att vi skulle använda oss av aktivitetsteorin och KASAM för att vi trodde att 

de skulle ge en förståelse när vi skulle tolka vårt resultat. Artiklarna under tidigare forskning 

och de teorier som vi har valt tycker vi har varit relevanta för att de belyser hur en individ kan 

uppleva livet när det förändras vid en övergång och hur deras autonomi påverkas. Utifrån 

aktivitetsteorin och KASAM kan få reda på hur en person klarar att ta sig igenom 

förändringar på olika sätt.  
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En tydlig skillnad mellan äldre män och äldre kvinnor som framkommit i tidigare forskning är 

rädsla för känna ensam och bli isolerad. Äldre kvinnor uttrycker i högre utsträckning än äldre 

män rädsla för ensamhet. Detta är något som vi inte kan bekräfta i vår studie då vi bara hade 

manliga informanter. Det man däremot kan dra slutsatser om är att våra informanter hade stort 

fokus på det sociala. Eftersom de hade en tillvaro där man träffade andra människor och 

uttryckte att det var trevligt kan man dra slutsatser om att det sociala är mycket viktigt för 

dem. 

8.2 Slutsats 

Vi tycker att resultatet talar sitt tydliga språk. Denna grupp av människor, äldre män på 

landsbygden, har stor nytta av hemtjänstens insatser och att den berikar deras liv. Social 

gemenskap verkar vara det man värdesätter mest och bidrar till att personerna känner att deras 

vardag är meningsfull trots den förändring och omställning som övergången till en beviljad 

hemtjänstinsats innebär. 
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9 Förslag till vidare forskning 

Vår studies resultat visar på att dessa äldre män på landsbygden upplever övergången från 

oberoende till att bli beroende som positiv. Männen anser att de får den hjälp och stöd av 

hemtjänsten som de tycker sig behöva. De har även vänner och aktiviteter att gå till. I 

männens fall betyder dagverksamheten mycket för dem som de går till. 

Vi upplever att det skulle vara intressant att undersöka om äldre kvinnor med 

hemtjänstinsatser och tillgång till dagverksamhet, som bor på landsbygden upplever 

övergången lika positiv som männen. Ett problem som tidigare forskning visar är att äldre 

kvinnor är oroliga för att bli ensamma och isolerade. Därför skulle det vara intressant att 

studera om dagverksamhet för äldre är någonting som skulle bidra till att de inte upplever sig 

lika ensamma. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

I behov av hemtjänst -en studie om den förändringen i livet. 

 

Hej! 

Vi som skriver till dig heter Marita Hübinette och Veronica Söderhaw. Vi läser till Socionomer 

på Högskolan i Gävle. Från och med nu och några veckor framåt kommer vi att skriva vårt 

examensarbete som ska beröra socialt arbete. 

Vi är intresserade av äldre personers situation och hur livet förändras när man som äldre 

kommer till det läget att man är i behov av hjälp från samhället. Att bli i behov av hjälp på 

äldre dagar innebär en livsförändring, ändå vet vi relativt lite om hur de äldre själva upplever 

detta. Vi skulle därför vilja intervjua dig om dina upplevelser och hur livet förändras när man 

blir i behov av hjälp genom hemtjänst. 

Genom att studera denna förändring i livet får vi värdefull information om vad det inneburit för 

olika personer. Denna kunskap är viktig för samhället, det sociala arbetet och för de som 

möter den äldre i denna situation. För att kunna bemöta den äldres behov på ett bättre sätt 

när man utformar stöd i framtiden. 

Vår ambition är att genomföra individuella bandade intervjuer med 4-6 personer. 

Intervjun kommer gå till på följande sätt: Om du väljer att delta kommer vi ta kontakt med dig 

och efter överenskommelse besöka dig i ditt hem för att under inspelning ställa frågor där du 

får berätta om denna erfarenhet. Deltagandet kommer att vara helt anonymt och ingen mer 

än du och vi kommer att veta om din medverkan och svaren vi får kommer inte att kunna 

kopplas till någon enskild medverkande. När undersökningen är genomförd och vi har fått 

godkänt för vårt examensarbete kommer vi att radera det inspelade och renskrivna 

materialet. 

Det är givetvis frivilligt för dig att delta i denna studie och du kan när som helst avbryta din 

medverkan i intervjun. Vår förhoppning är att du vill vara med och vi ser fram emot att få ta 

del av dina erfarenheter. 

 

 

Tack på förhand 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

1.       Ålder 

2.       Yrke, huvudsaklig sysselsättning? 

3.       Hur länge har du haft hjälp av hemtjänst? 

4.       Kan du beskriva dig själv, vem du är som person. 

Före ansökan om hemtjänst 

1.       Kan du beskriva din vardag innan du fick hjälp av hemtjänst? 

2.       Klarade du dig helt själv innan du fick hjälp genom hemtjänst? 

3.       (Om nej) vilken form av hjälp behövde du innan? 

4.       Av vem fick du hjälpen? 

5.       Behövde du mer eller mindre hjälp än den du fick. 

Vi skulle vilja veta lite kring din upplevelse av att ansöka om hemtjänst. 

1.       Vad var det som gjorde att du att du ansökte om hemtjänst? 

2.       Var det du eller någon annan som tog initiativet till att söka hjälp av hemtjänst? 

3. Kan du beskriva om när du ansökte om hemtjänst (första gången) och hur du upplevde det? 

4. Kan du berätta om själva biståndsutredningen och hur du upplevde den? 

5.       Fick du den information som du behövde från biståndsbedömaren om hur det hela går till? 

6.       Var det någon information som du saknade? 

Vi skulle vilja veta lite mer kring din upplevelse efter beslutet när hemtjänsten beviljades. 

1.       Fick du den information du behövde angående hjälp från hemtjänst, och om hur det hela går 

till? 

2.       Var det någon information du saknade? 

3.       Kan du beskriva hur din vardag ser ut idag 
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4.       Fick du den hjälp du ansökte om? 

5.       Vad har du för hjälp nu? 

6.       Hur många gånger per dag eller vecka har du hjälp? 

Vi skulle vilja veta lite mer övergripande om din erfarenhet och uppfattning om den hjälp du har 

genom hemtjänsten och vad den betyder. 

1.       Vad betyder hemtjänsten och den hjälp du får? 

2.       Har hjälpen påverkat ditt liv på något sätt? 

3.       Har du behövt ändra dina vanor på något sätt? 

4.       Har behovet av hjälp påverkat hur du ser på dig själv? 

5.       Fanns det något du ansåg var viktigt för dig innan du fick hjälp, är det lika viktigt idag, eller 

har det ändrats? 

6.       Har dina behov/ intressen förändras efter du att börjat med hemtjänst? 

7.       Finns det någonting som du gjorde innan du fick hemtjänst som du saknar, som du önskar att 

du fortfarande kunde göra? 

8.       Hur trivs du med din tillvaro? 

Vi skulle vilja veta lite mer om din upplevelse av mötet och kontakten med 

biståndshandläggaren. 

1.       Hur upplevde du den allra första kontakten med biståndsbedömaren? 

2.       Vem eller vilka var med på mötet med biståndshandläggaren? 

3.       Kan du berätta om din upplevelse av det mötet? 

4.       Om du kunde göra om mötet är det något du skulle vilja ändra på? 

Vi skulle vilja veta lite mer om din upplevelse av mötet och kontakten med hemtjänst. 

1.       Hur upplevde du den allra första kontakten med hemtjänst? 

2.       Vem eller vilka var med på det första mötet med hemtjänst? 

3.       Kan du berätta om din upplevelse av det mötet? 

4.       Om du kunde göra om mötet är det något du skulle vilja ändra på? 

5.       Hur kändes det för dig när hemtjänst personalen kom på besök för första gången i ditt hem? 

6.       Hur upplever du att det är att ta emot hemtjänstens hjälp i ditt hem? 

Vi skulle vilja få din samlade bild, erfarenhet av denna förändring. 

1.       När du tänker på förändringen det innebär med att ta emot hjälp hur skulle du själv vilja 

beskriva den förändringen? 
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2.       Kan du ge oss en helhetsbild av din upplevelse av denna förändring, vad den betytt eller 

inneburit för dig? 

3.       Har den hjälpen du får motsvarat dina förväntningar? 

4.       Har du något råd du skulle vilja ge till andra äldre som ska söka hemtjänst? 

5.       Har du något råd du skulle vilja ge till en biståndshandläggare angående förfarandet vid 

ansökan om hemtjänst? 

6.       Har du något råd du skulle vilja ge hemtjänsten angående förfarandet vid uppstarten av 

hemtjänst? 

 

Till sist 

Är det något du skulle vilja berätta om som vi inte har frågat om under intervjun? 


