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Förord

Hemtjänsten är en mångfasetterad verksamhet och en helhetsbild är troligtvis 

svår att få. I den här studien har ett sätt att betrakta hemtjänsten valts och vi 

förmedlar den bild som vi fått av verksamheten. Men för att kunna studera det 

komplexa samhällsfenomen som hemtjänsten utgör krävdes stöd och 

engagemang från alla inblandade. 

Vi vill tacka vår handledare. Utan henne hade uppsatsen inte sett ut som den gör. 

Vi tackar även nära och kära för det stöd de visat under denna hektiska period. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: I Halmstad har områdeschefer en mellanposition i den kommunala distributionen 

av hemtjänst. Studien undersöker hur dessa mellanchefer uppfattar krav eller önskemål från 

politikerna och från brukarna. Studiens fokusering är brukarnas efterfrågan och de politiska 

målen för den kommunala hemtjänsten.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur distributionen av den kommunala hemtjänstens 

insatser kan förstås utifrån områdeschefers perspektiv.

Metod: Den metod vi har valt för att kunna få en förståelse för områdeschefernas 

uppfattningar har en kvalitativ ansats och utgörs av intervjuer med totalt 6 intervjupersoner.

Resultat: Områdescheferna uppfattar att det finns en efterfrågan av de återkommande insatser 

som redan ges men att det dessutom finns en efterfrågan från brukarna på andra insatser som 

beror på t.ex. tillfälliga händelser eller önskemål.  Det finns dessutom en efterfrågan på en 

större flexibilitet i insatserna och en högre personkontinuitet från brukarna. Områdescheferna 

uppfattar de politiska målen för den kommunala hemtjänsten som övergripande mål och flera 

områdeschefer anser att dessa mål behöver brytas ner till delmål för att kunna implementeras 

och användas i den praktiska verksamheten.
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1. Inledning

Vårt val av studieområde kom att, efter noggranna överväganden, fokusera på hemtjänsten där 

vi båda hade ett gemensamt intresse av att lära oss mer. Vår ambition är att kunna belysa några 

av de fenomen som förekommer inom det område som kallas för hemtjänst. Hemtjänst har en 

stor samhällelig betydelse eftersom det berör många människor i det dagliga livet. Hemtjänst 

aktualiseras ofta i olika sammanhang, inte minst i media. Det finns de som frågar sig varför 

någon tar sig an en så stor och omfattande uppgift i en c-uppsats där utrymmet är så begränsat.  

På den frågan kan vi svara att det för vår del handlar om en utmaning och en nyfikenhet. 

Under socionomutbildningens gång har vår nyfikenhet för äldre och organiseringen av 

hemtjänst ökat. Vi känner att det för vår del finns ett behov av att få en egen bild av denna 

verksamhet och inte längre förlita oss på den bild som förmedlats via t.ex. media, i 

utbildningen, av anhöriga o.s.v. Detta behov av att få veta mer om hemtjänst har lett fram till 

denna studie.

Här vill vi även redogöra för er, att vi saknar tidigare erfarenheter av hemtjänst som 

arbetsområde. Om brist på tidigare erfarenheter blir en fördel eller en nackdel för uppsatsens 

innehåll återstår bara att se. Vad vi vet däremot är att det för vår del kommer att behövas större 

kunskaper inom området som blivande socionomer. Naturligtvis har vi även en förhoppning 

om att studien ska kunna vara till kunskapsmässig glädje för andra, särskilt andra blivande 

socionomer. 

Hemtjänsten är en omfattande del av samhället och vi kan inte se till alla delar därför görs en 

begränsning i studien. De teman som vi till sist valde att belysa i uppsatsen berör de 

kommunala riktlinjerna för hemtjänsten och de äldres efterfrågan på hemtjänst i Halmstad. 

Områdescheferna har en central roll och en mellanposition när det gäller distributionen av 

kommunens hemtjänst och för att hålla studien på en mer övergripande nivå valdes deras 

upplevelser som utgångspunkt för studien. Andra nivåer i organisationen som studien kunde 

baseras på är t.ex. brukarnivå, personalnivå, förvaltningsnivå eller politikernivå. 

Det viktigaste för oss och vår utgångspunkt har varit att studien skall kännas meningsfull och 

intressant.
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2. Bakgrund

2.1 Hemtjänstens historia

För att få förståelse för hur hemtjänsten ser ut idag kan en historisk tillbakablick av 

hemtjänstens utveckling i Sverige vara av intresse. Ansvarsfrågan för de äldre har sedan länge 

varit en aktuell fråga. Under 1800-talet låg t.ex. ansvaret för de äldres väl och ve först på 

fattigvården och kyrkans regi men övergick senare till att bli socknens ansvar (Nordström, 

2000). Under senare delen av 1800-talet lades ansvaret för de äldre på storhushållen där de 

tidigare arbetat eller på de anhöriga. Sedan början av 1900-talet och fram till idag ligger dock 

ansvaret för äldrevården på kommunerna (Nordström, 2000). 

Szebehely (1995) har studerat hemtjänstens utveckling sedan 50-talet och menar att före 50-

talet bestod den offentliga äldreomsorgen i huvudsak av institutionsvård. Vid denna tid ledde 

samhällsekonomin, politisk ideologi, demografiska förändringar m.m. till att nya idéer började 

ta form.  Nu började man tala om hjälp i hemmen (Szebehely 1995, Nordström 2000 m.fl.). 

Hemhjälpen ökade snabbt och mellan 1960 och 1970 tredubblades antalet hemhjälpsmottagare. 

1978 var hemhjälpen som mest omfattande men sedan dess har det skett en minskning av både 

hemhjälp och institutionsvård för de äldre (Szebehely, 1995). Under samma period har antalet 

gamla i Sverige ökat. 

Även Wreder (2005) visar att hemtjänsten expanderade under 1970-talet. Kostnaderna per 

vårdtimme ökade och under 1980-talet uppmärksammades de ökande kostnaderna och den lika 

ökande vårdtyngden i hemtjänsten. Allt färre vårdtagare erhöll hjälp, men de behövde mer 

hjälp än tidigare. Tanken att hemmaboende alltid var bäst och billigast kom att ifrågasättas, 

även om den officiella politiska målsättningen fortsatte att betona hemmaboendet, kompletterat 

med hemtjänst och eventuellt hemsjukvård. (Wreder, 2005)

Fram till slutet av 1980-talet menar Wreder (2005) att olika synsätt på hjälp till de äldre delvis 

avlöst varandra men också verkat parallellt. Ansvaret för de äldre har under samma tid vandrat 

från familjen och släkten via kollektivet och samhället till allt mer mot individen själv 

understödd av anhöriga (Wreder, 2005).  Under 1990-talet förstärktes tendensen att låta varje 

individ själv ansvara för sin egen ålderdom både ekonomiskt och hälsomässigt. Bland annat 

initierades den pensionsreform som trädde i kraft år 2000 och innebär att individen själv får 

förvalta och placera en del av sin framtida pension efter bästa förmåga. Wreder (2005) menar 
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även att hemmet och familjen kom i fokus och inom äldreomsorgen handlade det om att kunna 

ge professionell vård i hemmet i stället för på institutioner. Ett sådant arrangemang ställer 

enligt Wreder (2005) krav på närvaro och engagemang från anhöriga under den tid som 

hemtjänsten inte finns på plats. Individen, hemmet och de anhöriga har åter blivit föremål för 

den offentliga äldreomsorgens intresse bl.a. på grund av den ansträngda samhällsekonomin, att 

andelen äldre ökar och att de som får hjälp av hemtjänsten ofta har stort vårdbehov. (Wreder, 

2005)

2.2 Vilken lagstiftning påverkar hemtjänsten?

Det finns flera lagar som påverkar hemtjänsten och exempel är Socialtjänstlagen, 

Kommunallagen, Sekretesslagen, Hälsa - och sjukvårdslagen och Förvaltningslagen, 

för att nämna några av dem.

Socialtjänstlagen reglerar kommunernas insatser till äldre och för att göra en kort resumé av 

vad lagen säger kan det nämnas att kommunerna är ansvariga för att de äldre kan få det stöd 

och den hjälp de behöver, enligt Socialtjänstlagen (2001:453). Enligt 5 kap 6 § 

Socialtjänstlagen (2001:453) skall socialnämnden göra sig väl förtrogen med 

levnadsförhållanden i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet 

upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Kommunen skall även planera sina 

insatser för äldre (Socialtjänstlagen, 2001:453).

Hemtjänstens insatser har givits fram till 1 juli 2006 med stöd av Socialtjänstlagen 4 kap. 1 §:

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för 
sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den 
enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes 
möjligheter att leva ett självständigt liv. (Socialtjänstlagen, 
2001:453) 

Före 1 juli 2006 hade kommunerna inte laglig rätt att ge hemtjänst till enskilda om de inte hade 

fått hjälpen beviljad som bistånd enligt Socialtjänstlagen. Den nya Socialtjänstlagen (SFS 

2006:492) ger kommunerna möjlighet att erbjuda alla som är 67 år eller äldre servicetjänster 

utan individuell behovsprövning.
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Eftersom Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) är en ramlag kan kommunerna själva till stor del 

bestämma omfattning och kvalitet för servicen inom socialtjänsten. Kommunerna kan även 

bestämma hur servicen organiseras och till viss del storleken på brukaravgifterna (SOU 

2003:91). Runesson och Eliasson-Lappalanien (2000) menar att en ramlag ger utrymme för 

flexibilitet i den enskilda kommunen och att det skall ge bl.a. personalen möjlighet att anpassa 

vården och omsorgen till den enskilde vårdtagaren. Ute i den kommunala verkligheten är det 

betydligt mer än lagarna och personalen som påverkar innehållet i äldreomsorgen. Stor 

betydelse för flexibiliteten har även organiseringen av arbetet, socialpolitiska förhållanden och 

förändringar inom den kommunala verksamheten (Runesson och Eliasson-Lappalanien, 2000).

Enligt likställighetsprincipen i Kommunallagen (1991:900) 2 kap 2§ ska kommunerna 

behandla alla sina medlemmar lika, annars måste det finnas sakliga skäl för något annat. När 

det gäller avgifter har kommunerna enligt lagen dock viss rätt till social differentiering, där de 

kan ta ut en lägre avgift från kommunmedlemmar som har en sämre betalningsförmåga (SOU 

2003:91).

2.3 Kommuners äldreomsorg

I socialstyrelsens studie av olika kommuners hemtjänst framkommer det olika faktorer som 

påverkar den komplexa processen när en kommun ska ta ställning till vad hemtjänsten ska 

innehålla och hur den ska utformas. En faktor som påverkade ställningstagandet var det 

strukturella trycket som kunde finnas t.ex. demografi, ekonomi eller statliga reformer. Andra 

faktorer som påverkade ställningstagandet kunde vara omsorgskulturen, politikers inflytande, 

förvaltningsledningens inflytande och olika professioners inflytande över hemtjänsten. När 

olika kommunpolitiker, professioner och tjänstemän gör olika ställningstaganden då det gäller 

innehåll och utformning av hemtjänstens distribution av insatser kan det leda till variationer i 

kommunernas hemtjänst (Socialstyrelsen, 1998).

De flesta kommuner har infört beställare/utförare-modellen för sin distribution av äldreomsorg 

bl.a. för att kunna fungera på ett mer marknadsliknande sätt (Hjalmarsson 2006, Wolmesjö 

2005, Karlsson 2006 m.fl.). Behovet av en delad organisation beror på att de biståndsbeslut 

som krävs för att någon ska få kommunal äldreomsorg är en form av myndighetsutövning, som 

enligt Kommunallagen inte kan läggas ut på entreprenad. Beställarorganisationen ansvarar för 

myndighetsutövningen och biståndshandläggare fattar beslut om vilka tjänster som enskilda 

äldre är berättigade att få med stöd av Socialtjänstlagen (Hjalmarson, 2006). De beställer sedan 
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tjänsterna av utförarenheterna. Biståndsbesluten ger de äldre laglig rätt till vissa insatser från 

äldreomsorgen och fungerar samtidigt som en beställning av tjänster från kommunen till de 

olika utförarna. Utförarorganisationen kan bestå av olika kommunala eller privata enheter som 

kommunen anlitar för att utföra t.ex. hemtjänst (Hjalmarsson, 2006). 

En annan modell som finns i vissa kommuner för distribution av äldreomsorg är 

kundvalsmodellen. Det finns ingen enhetlig beskrivning av vad som menas med kundval och 

det råder en betydande osäkerhet om vilka lagregler som gäller men tanken är att man genom 

kundval ger de äldre själva möjlighet att välja bland olika utförare av hemtjänst. Kundval 

skiljer sig från den traditionella konkurrensutsättningen genom att man konkurrerar med 

kvalitet och inte med pris. (Hjalmarsson, 2006)

Vissa kommuner har valt andra system för distribution av äldreomsorg. I t.ex. Linköpings 

kommun har, enligt Hjalmarson (2006), pensionärerna haft möjlighet sedan början av 1990-

talet att påverka vad hemtjänsten skall innehålla. Där erbjuder kommunen alla över en viss 

ålder hemtjänst ett visst antal timmar per månad till ett fast pris, utan biståndsbeslut. Den 

enskilde får själv kontakta utföraren och komma överens om vad som skall göras. Tidigare 

stred detta mot lagen (Hjalmarson, 2006). Under 2005 genomfördes ett projekt i två stadsdelar i 

Linköping, där personer 80 år eller äldre kunde få hemtjänst upp till fyra timmar i månaden, 

med förenklad biståndshandläggning. Då fick pensionärerna själva bestämma hur tiden skulle 

fördelas och till vad den skulle användas. (Hjalmarson, 2006) 

Ett centralt ämne i Trydegårds (2000) avhandling är den variation som uppstått mellan olika 

kommuners äldreomsorg. Hon menar att de lokala variationerna av service och omsorg för 

äldre i Sverige kan förklaras av strukturella och ekonomiska faktorer. Men även lokala 

traditioner och historiska faktorer kan vara en bidragande orsak till att det finns lokala 

variationer. Variationer mellan kommuners stöd och service från socialtjänsten, kan även vara 

en naturlig konsekvens av lokala förhållanden t.ex. kommunens storlek, klimat eller 

kommuninvånarnas behov (Socialstyrelsen, 2007).

2.4 Vad är hemtjänst?

Enligt SOU (2003:91) är frågan om service i hemmet viktig både för individen och för sam-

hället. Författarna menar att service i hemmet är en avgörande faktor för de äldres möjligheter 

att bo kvar i hemmet och leva ett självständigt liv. SOU (2003:91) visar också att genom en 
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generös tillgång på service i hemmet kan kommunerna verka i förebyggande syfte, och att 

tidigt uppmärksamma individers hjälpbehov kan bidra till att skjuta upp eller förhindra större 

vårdbehov i senare skede.

Om och vilka insatser som ingår i hemtjänsten varierar, enligt SOU (2003:91) idag mellan 

olika kommuner. Hemtjänstens insatser kan ges både i ordinärt boende eller på olika särskilda 

boenden t.ex. servicehus. Vissa kommuner beviljar inte insatser som t.ex. städning till brukare 

som ”bara” behöver serviceinsatser utan endast till brukare som både behöver service och 

omvårdnad (SOU 2003:91 Bilagedel D). Hur den privata marknaden för service i hemmen ser 

ut varierar också mellan olika kommuner. 

Socialtjänstlagen är den lag som reglerar kommunernas ansvar för hemtjänst och i den finns 

inga begränsningar för vad som kan ingå. I SOU (2003:91) beskrivs tvätt, inköp, städning samt 

matlagning som exempel på service som ingår i hemtjänsten. Annan bostadsanknuten service 

är snöskottning, underhåll, reparationer och trädgårdsskötsel men de ligger, enligt SOU 

(2003:91), ofta utanför den kommunala distributionen hemtjänst. Hemtjänst är, enligt 

Szebehely (1995), ofta ett samlingsnamn för olika insatser av hemhjälp i hemmet eller på olika 

former av boende för gamla. Insatserna kan innefatta hemmets skötsel, kroppslig vård, 

trygghetslarm, matdistribution och sociala kontakter m.m. I Svensk socialpolitik (Elmér, 

Blomberg, Harrysson och Peterson, 2000) nämns att hemtjänsten även ska fungera som en 

förmedlande länk mellan vårdtagaren och samhället. Inom ramen för kommunernas hemtjänst 

finns förutom hemhjälp även insatser som ledsagarservice och avlösarservice (SOU 2003:91, 

Bilagedel D).

2.5 Hur studeras hemtjänsten?

Hemtjänsten utgör en del av samhället och är en komplex verksamhet. Det är därför en 

komplicerad uppgift att försöka beskriva hemtjänsten i sin helhet. Larsson (1996) säger att 

hemtjänsten kan beskrivas på många olika sätt och ur många olika perspektiv. Exempel som 

Larsson (1996) ger på hur man kan studera och beskriva äldreomsorgen är t.ex. genom 

organisationsscheman, målbeskrivningar, genom politiska beslut i riksdagen och i kommunala 

nämnder. Även beskrivningar ur personalens perspektiv och ur de äldres perspektiv kan ge oss 

en bild av hur hemtjänsten kan uppfattas. Larsson (1996) menar att om man bara använder sig 

av ett av dessa exempel för att beskriva verksamheten får man en alltför ensidig bild av 

verksamheten. Även Nordström (2000) talar om att man kan få en ensidig bild av 
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verksamheten och att risken med att endast studera utvalda delar av hemtjänsten är att missa 

helhetens komplexitet. Hemtjänstens komplexitet utgörs bl.a. av mellanmänskliga möten, 

organisationens formella struktur, kulturella normer, värderingar, formella riktlinjer och 

aktörernas olika roller (Nordström, 2000). Även hushållning av resurser, konkurrens, 

samverkan och efterfrågan kan utgöra dimensioner av hemtjänstens komplexitet (Larsson 

1996). 

Larsson (1996) säger att om hemtjänsten hade haft obegränsade resurser till förfogande hade 

det varit mest intressant att bara kartlägga de äldres behov och önskningar för att kunna 

anpassa hemtjänsten efter det. Men knappa ekonomiska resurser och personalens arbetsvillkor 

gör att verksamheten får betraktas som ett system där delarna består av olika aktörer som 

påverkar varandra (Larsson, 1996). Aktörerna är t.ex. de äldre själva, anhöriga, personal, 

mellanchefer, de politiska kommunala beslutsorganen, regering och riksdag (Larsson 1996 

Nordström 2000 m.fl.)

3. Problemformulering

Socialtjänsten har en central roll i dagens svenska välfärdssystem och en av deras uppgifter är 

att ge daglig vård och omsorg till äldre. Hela välfärdsområdet har under 1990-talet 

kännetecknats av decentralisering, omorganisation och nedskärningar (Wolmesjö, 2005).

Från 1990-talets senare del har nya verksamhetsformer inom vård och omsorg spridit sig och 

kommunernas tjänster har i större utsträckning än tidigare konkurrensutsatts. Den kommunala 

verksamheten kännetecknas idag alltmer av ekonomistyrda organisationsformer och 

besparingskrav förekommer mer eller mindre uttalat, förändringar som i hög grad även präglar 

den kommunala äldre- och handikappomsorgen (Wolmesjö, 2005).

Som vi tidigare nämnt har de flesta kommuner beställare/utförare-modellen för att organisera

hemtjänst och det har även Halmstads kommun. Beställarorganisationen ansvarar för 

myndighetsutövningen och utförarorganisationen kan bestå av olika kommunala eller privata 

enheter som kommunen anlitar för att utföra t.ex. hemtjänst.

Sedan mitten av 80-talet har antalet hjälptagare av äldreomsorg minskat och orsaken är att det 

har blivit svårare att finansiera äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 1999). Kommunerna har fått 

pröva olika strategier för att hantera den finansiella situationen genom att t.ex. skärpa 
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behovsbedömningen. Människor hänvisas också i större utsträckning till att köpa tjänster på 

marknaden och anhörigvården har ökat i omfattning (Socialstyrelsen, 1999). Den 

resursminskning som ägt rum menar Wreder (2005) inom kommunala omsorgen har lett till 

förändringar i fördelningen mellan formell och informell omsorg. Högutbildade äldre anlitar i 

större utsträckning privat hjälp med exempelvis städning, medan äldre med låg utbildning ökar 

sin andel hjälp från anhöriga eller andra närstående. En ökning har också skett av äldre 

hjälpbehövande som inte får någon hjälp alls. En framtida oro finns för att andelen äldre i 

befolkningen ökar och att allt färre yngre därför måste försörja allt fler äldre. Svårigheter att 

finansiera den framtida omsorgen, rekrytera personal och upprätthålla kvalitet i arbetet, bedöms 

som stora (Wreder, 2005). Ett annat fenomen inom äldreomsorgen är att skillnaderna ökar 

mellan kommunernas hemhjälp men även inom kommunerna tenderar skillnaderna att öka 

(Socialstyrelsen, 1999). 

Den här studien riktar sig till den kommunala utförarorganisationen av hemtjänst och till 

områdescheferna i Halmstad som har ett ansvar för distributionen av kommunens insatser till 

brukarna. Mellanchefers position i verksamheten innebär ofta en balansgång mellan 

organisationens krav och regler och brukarnas behov (Nordström, 2000). Eftersom 

biståndsbesluten bygger på en individuell bedömning måste insatserna anpassas både till 

individen och till de politiska riktlinjerna men ändå hålla sig inom lagens ramar (Gynnerstedt, 

1993). 

Hur ser mellanchefer inom hemtjänsten på de politiskt uppsatta målen och hur tolkar 

mellanchefer inom hemtjänsten brukarnas efterfrågan? Hur upplever mellanchefer de krav eller 

regler som finns från olika håll?

4. Syfte och frågeställning

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur distributionen av den kommunala 

hemtjänstens insatser kan förstås utifrån områdeschefers perspektiv.

 Hur uppfattar områdeschefer brukarnas efterfrågan?

 Hur uppfattar områdeschefer att brukarnas efterfrågan stämmer överens med utbudet?
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 Hur uppfattar områdeschefer de politiskt uppsatta målen i kommunen för hemtjänsten 

och implementeringen av dessa?

5. Avgränsningar och definitioner

En avgränsning som görs i studien är att den ser till distributionen av hemtjänstens insatser 

enbart i ordinärt boende och inte till hemtjänstens kollektiva insatser i olika former av särskilda 

boenden eller servicehus. Med ordinärt boende menas i den här studien ’brukarnas enskilda

hem’.

Med hemtjänstens distribution av insatser menas i studien ’alla operationer från hemtjänstens 

sida som syftar till att ställa insatserna till förfogande för brukarna’.

I denna studie definieras brukare som ’de personer som på olika sätt erhåller service eller 

insatser från den kommunala hemtjänsten i ordinärt boende’.

Den här studien riktar sig till områdeschefer inom hemtjänsten i Halmstads kommun. För 

kunna förstå den kommunala hemtjänsten behövs en beskrivning av kommunens organisation 

och hur det går till att få hemtjänst i Halmstad.

5.1 Den kommunala verksamheten i Halmstad

För att kunna ge en beskrivning av hemtjänstens organisatoriska uppbyggnad och verksamhet 

har olika källor använts som utgångspunkt. Information har hämtats från kommunens hemsida, 

dokument för Halmstads kommuns Gemensamma Planeringsförutsättningar (GPF) 

hemvårdsförvaltningens informationsbroschyr, hemvårdsförvaltningens organisationsschema 

och hemvårdsnämndens inriktningsmål.

Enligt kommunens hemsida har Halmstad snart 88000 invånare och kommunens verksamhet 

har ca 6000 anställda (www.halmstad.se, 2007-05-02).

Enligt kommunens hemsida väljer halmstadsborna 71 ledamöter till kommunfullmäktige som i 

sin tur väljer de 300 förtroendevalda i nämnderna som har ansvar för olika

verksamhetsområden inom kommunen. Under kommunstyrelsen i Halmstad lyder ett antal 

politiska nämnder och hemvårdsnämnden ansvarar för hemtjänsten i kommunen.  
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Figur konstruerad utifrån hemvårdsförvaltningens dokument:

Figur 1.  Hemvårdsnämndens organisationsschema

Hemvårdsnämnden styrs av de reglementen som kommunstyrelsen beslutar och fastställer de 

inriktningsmål och policys som ska gälla för hela verksamheten (www.halmstad.se, 2007-05-

02). Under nämnden lyder hemvårdsförvaltningen som omvandlar och förmedlar de politiska 

målen till praktisk verksamhet. För hemvårdsförvaltningen innebär detta ett ansvar för 

distributionen av hemtjänstens insatser till behövande i kommunen.

Grunden för Halmstads politiska styrning av de kommunala förvaltningarna och bolagen är ett 

visionsstyre (Gemensamma Planeringsförutsättningar, GPF). Vid visionsstyrning är det 

kommunfullmäktige som fastställer visioner, mål och inriktning för verksamheten. Visionen 
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kan sägas fungera som en målstyrning och ett verktyg för planering eller prioriteringar av den 

praktiska verksamheten i kommunen. När det gäller hemtjänsten så har hemvårdsnämnden 

fastställt inriktningsmål för verksamheten (se bilaga 1).  Inriktningsmålen handlar bl.a. om:

 De äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag.

 De äldre skall kunna känna trygghet i att vård och omsorg ges med respekt och 

värdighet.

 Äldre skall ges vård och omsorg i ordinärt boende så länge som möjligt. Därefter skall 

en bostad erbjudas i särskilt boende där integritet är skyddad.

 Äldre skall uppleva att myndighetsutövningen, vården och omsorgen utförs av 

kompetent personal.

 Samverkan skall ske med andra myndigheter och organisationer för den enskildes bästa.

 Anhörigvårdaren skall känna trygghet i sin roll och för framtiden.

5.2 Hur går det till att få hemtjänst i Halmstad?

För att få insatser från hemtjänsten måste den enskilde själv ansöka om att få det. På 

biståndsenheten i hemvårdsförvaltningen sker utredning om vilka insatser som brukaren kan få. 

Beslut om hemtjänstens insatser tas av en biståndshandläggare efter ett hembesök och fattas i 

regel med stöd av SOL 4:1. Beslutet baseras på individens behov och på vad individen klarar 

av själv. Efter att beslut har fattats görs en individuell arbetsplan som anger för varje vårdtagare 

vilka insatser som ska göras och när. Halmstads modell för att organisera hemtjänsten är 

beställare/utförare-modellen. Biståndsenheten står då som beställare av insatserna och 

hemtjänstområdena är utförarorganisationen av insatserna. (enl. hemvårdsförvaltningens 

informationsbroschyr och arbetsmaterial)

För att räkna ut avgiftens storlek tar hemvårdsförvaltningen enligt informationsbroschyr, 

hänsyn till inkomster och beviljade insatser. Hemtjänstavgiften grundas på antalet hjälptimmar 

och är uppdelad i sju nivåer. Den högsta avgiften som brukaren kan betala i vårdavgift i 

Halmstad kallas maxtaxa. Maxtaxan gäller för omvårdnadsavgift, hemtjänstavgift, 

trygghetslarm och bäddpaketsavgifter tillsammans. Mat, boende och hyra ingår inte i maxtaxan

(www.halmstad.se).

Enligt hemvårdsförvaltningens informationsbroschyr syftar Halmstads hjälpinsatser till att 

underlätta boendet och vardagen för dem som har svårigheter att klara detta själv. 
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Hjälpinsatserna utförs i hemmet av personal från hemtjänstgruppen i området. Hemtjänstens 

insatser utförs av hemvårdpersonalen inom de olika områdena. Områdeschefen har det 

övergripande ansvaret för personalen och för hur insatserna utformas. De hjälpinsatser 

hemtjänsten i Halmstad, enligt informationsbroschyren (se bilaga 2), kan hjälpa till med är 

personlig omsorg, matinköp, tvätt- och klädvård, städning, social samvaro och aktiviteter och 

trygghetslarm. Övrig verksamhet utöver hemtjänsten är t.ex. färdtjänst, anhörigstöd och särskilt 

boende.  

6. Litteratur och tidigare forskning

6.1 Vad är en områdeschef?

De som i studien kallas för områdeschefer har ibland även andra benämningar t.ex. 

enhetschefer, produktionschefer eller driftschefer (Nordström, 2000).

Den kommunala hemtjänstens insatser utförs i Halmstad av personalen inom de olika 

hemtjänstdistrikten men det är områdeschefen som har det övergripande ansvaret för 

personalen, omsorgssituationen och för att brukaren får den hjälp de är berättigade till enligt 

biståndsbeslutet. (Nordström, 2000)

Områdescheferna i Halmstads olika hemtjänstdistrikt är vad man kallar första linjens chefer 

och enligt Karlsson (2006) innebär det att de står i direktkontakt med den praktiska 

verksamheten och medarbetarna. Med andra ord finns ingen ytterligare chef mellan 

områdeschefen och den hemtjänst som utförs i praktiken. Som mellanchefer i 

hemvårdsförvaltningens hierarkiskt uppbyggda organisation har områdescheferna även en 

mellanposition mellan de överordnande och de underordnade. Mellanchefers position i 

verksamheten innebär ofta en balansgång mellan organisationens krav och regler och brukarnas 

behov (Nordström 2000, Wolmesjö 2005, Karlsson 2006 m.fl.). 

Som områdeschef i äldreomsorgen innebär det att formellt föra politikers och överordnades 

chefers talan nedåt/utåt i organisationen och samtidigt föra medarbetares och brukares talan 

uppåt/inåt i organisationen. Områdeschefens position kan enligt Wolmesjö (2005) bli den länk 

till den ”förhandlingsarena” som anses krävas för att överbrygga de olika domänernas 

eventuella kulturella motsättningar och skilda diskurser (Wolmesjö, 2005).



15

Nordström (2000) säger att områdeschefens arbetsuppgifter är att koordinera och övervaka 

omsorgssituationen, leda och stödja personalen, följa upp behovsbedömningen med brukaren, 

samordna alla involverade aktörer m.m. Det är sällan de deltar i det praktiska arbetet och själva 

ser hur omsorgen går till utan de får ofta lita till personalens, anhörigas eller brukarens utsagor. 

(Nordström, 2000)

Många faktorer påverkar områdeschefen eller den strukturella och kulturella kontext som 

omger områdeschefen. Flera författare talar om olika faktorer som inverkar på områdeschefens 

tankar och handlingar exempel kan vara lagstiftning, politiker, ledning, personal, anhöriga eller 

brukare, egna erfarenheter, utbildningar, professionsetik, värderingar eller bakgrund 

(Nordström 2000, Wolmesjö 2005, Karlsson 2006). Utifrån författarnas påverkansfaktorer har 

en figur skapats:

Figur 2.   Påverkansfaktorer
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Märk väl att figuren ovan åskådliggör de olika påverkansfaktorerna utan särskild ordningsföljd 

eller särskilda kopplingar till varandra trots att detta kan finnas. När det gäller strukturer som 

påverkar områdeschefen finns flera nivåer och bl.a. Karlsson (2006) nämner exempel på dessa 

strukturer t.ex. lagstiftning, lokala styrdokument, ekonomiska faktorer och 

organisationsformer.

6.2 Brukarnas mål och efterfrågan

Den empiriska forskning som gjorts inom äldreomsorgens område leder fram till i stort sätt 

liknande slutsatser när det gäller brukarnas efterfrågan, menar Runesson och Eliasson-

Lappalainen (2000) och de är att stöd, kontinuitet, inflytande och tid ofta efterfrågas. God 

omsorg kräver inflytande över situationen för både den som ger och får hjälp, kontinuitet, 

sammanhängande tid och att arbetet inte blir en känsla av löpandebandliknande principer. 

Kontinuitet framhålls i flera studier som viktigt för att en relation mellan personal och brukare 

ska kunna etableras, bestå och leda till kvalitet i vården och omsorgen (Runesson & Eliasson-

Lappalainen, 2000).  

Ström (1991) har delat in i kontinuitetsbegreppet tre olika slags kontinuiteter:

 Personalkontinuitet vilket innebär att det är samma personal som kommer vid varje 

tillfälle. Det är en förutsättning för att brukare och personal skall kunna bygga upp en 

relation till varandra. 

 Omsorgskontinuitet är när alla i en personalgrupp delar förhållnings- och arbetssätt 

gentemot brukaren. 

 Tidskontinuitet avser såväl hjälpens omfattning som när den ges.

Brukarnas intresse är, enligt Nordström (2000), att få sin vardag att fungera så normalt som 

möjligt utifrån sina egna behov eller intressen. Behoven beror främst på hälsa och 

funktionsförmåga hos den enskilde (SOU 2003:91, Bilagedel D). Andra faktorer som påverkar 

hur behoven tillgodoses är om den äldre har anhöriga, är sammanboende, den äldre har 

ekonomiska förutsättningar att köpa tjänster o.s.v. (SOU 2003:91 Bilagedel D). Olika 

kategorier av brukare har enligt Gynnerstedt (1993) olika krav som beror på det aktuella 

vårdbehovet och på den socioekonomiska ställning brukaren har eller tidigare har haft. Även 

Silfverberg (1996) talar om att brukarnas krav eller efterfrågan kan baseras på hur deras 

tidigare aktiva liv sett ut. 
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Den enskildes behov av hjälp tillgodoses ofta av anhöriga (SOU 2003:91 Bilagedel D). 

Anhöriga kan vara make/maka, sammanboende eller släktingar men det är även vanligt att 

serviceinsatser utförs av grannar eller vänner.

Topor (1995) säger att i många fall är brukarnas önskemål opraktiska. Brukarnas hem kan t.ex. 

hindra rationella städmetoder, den mat de vill ha är inte näringsriktig, hygienen som passar 

brukarna uppfyller inte utomståendes normer o.s.v. (Topor, 1995). För brukarna är det viktigt 

att kunna förutse och påverka sin hjälp och det visas bl.a. i en studie som Szebehely (1995) har 

gjort. Brukarna efterfrågar en individanpassad hjälp. För att kunna ge en individanpassad hjälp 

måste organisationen uppfylla vissa villkor (Szebehely, 1995): 

 personalen måste t.ex. ha konkret kunskap om brukaren

 antalet hjälptagare på en dag får inte vara för stort för personalen

 det måste finnas tillräckligt med tid för hjälpen 

 personalen får inte hindras av för mycket regler kring hjälpen 

 personalen måste kunna ha ett handlingsutrymme 

 att det måste finnas en kontinuitet mellan personalen och brukaren (Szebehely, 1995). 

Larsson (1996) visar i sin studie att brukarna inte tyckte att personkontinuitet var lika viktig 

som t.ex ledningen tyckte att den var. Både Larsson (1996) och Szebehely (1995) talar om att 

det är viktigt för de äldre att det finns tillräckligt med tid för personalen att ge hjälpen, den 

beviljade hjälpen ska vara tillräcklig och att den beviljade tiden ska komma de äldre tillgodo.

Anhöriga kan påverka brukarnas efterfrågan av hemtjänst genom att t.ex. vara mer kritiska till 

hemtjänstens insatser än vad brukarna själva är, enligt Runesson och Eliasson-Lappalainen 

(2000) och det kan ha många orsaker. De anhöriga har kanske lättare att vara kritiska eftersom 

de själva inte är beroende av hemtjänsten samtidigt som de vill sina äldre väl (Runesson och 

Eliasson- Lappalainen, 2000).
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6.3 Politiska mål och implementeringen av dessa

Det är människors behov i vardagen som ligger till grund för hemtjänstens distribution av 

insatser. Vardagens innehåll kan se olika ut för olika människor (Nordström, 2000). Enligt 

Nordström (2000) är det svårt att organisera hemtjänsten med hjälp av gemensamma mål och 

strikta regler eftersom vardagen innehåller både rutiner och oberäknelighet. Nordström (2000) 

säger även att det ofta är vardagens normer och värderingar som styr verksamheten i praktiken 

och att de ofta ställs mot ledningens mål för verksamheten. En otydlig målstyrning med 

otydliga riktlinjer kan enligt Gynnerstedt (1993) vara ett bekymmer eftersom det då istället kan 

skapas lokala normer för hur de politiska direktiven ska tolkas.

Gynnerstedt (1993) säger att mellanchefer inom äldreomsorgen styrs i större eller mindre grad 

av lagstiftning, nämnddirektiv, centrala riktlinjer och överordnade chefers order. Eftersom 

biståndsbesluten bygger på en individuell bedömning måste insatserna anpassas både till 

individen och till de politiska riktlinjerna men ändå hålla sig inom lagens ramar (Gynnerstedt, 

1993 ). 

I en artikel skriver Henriksen och Rosenqvist (2003) om ett projekt där en av målsättningarna 

var att uppmuntra samverkan och kommunikation på lokal nivå. Författarna säger även att ett 

inledande syfte var att undersöka hur politiker och mellanchefer tolkade sina roller i 

distributionen av hemtjänst och vilka konsekvenser deras upplevelser kunde få i 

organisationen. Henriksen och Rosenqvist (2003) säger att resultaten visade att politiker oftare 

talade om mål och framtida visioner än vad mellanchefer gjorde. Mellancheferna i sin tur 

hänvisade ofta till praktiska problem t.ex. personalbrist eller bristande kompetens hos 

personalen. Slutsatser Henriksen och Rosenqvist (2003) drar av resultatet är att det finns 

indikationer på att politiker och mellanchefer hade olika tolkningar av äldreomsorgen och hur 

servicen skulle produceras och utvecklas för att bäst serva äldre människor. De olika sätten att 

förstå äldreomsorgen på tyder, enligt Henriksen och Rosenqvist (2003), på att organisationen är 

komplex, fragmenterad och saknar tydliga mål, strukturer och ledarskap.

Enligt Cristensen, Laegreid m.fl. (2004) kan det ibland uppstå spänningar mellan en 

organisations styrning och ledning/kulturen. En spänning uppstår då mellan mål, disciplin och 

kontroll av organisationsmedlemmarna och den sociala interaktionen och gemenskapen hos 

organisationsmedlemmarna. Men ledning och styrning kan också sammanfalla då informella 
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normer och värderingar sammanfaller med de formella strukturerna (Cristensen, Laegreid m.fl. 

2004).

I Karlssons (2006) studie talar arbetsledarna i äldreomsorgen om att måldokumenten inte har 

någon större betydelse för hur de arbetar. De upplevde ofta att målen var alltför abstrakta, 

generella, orealistiska eller otillräckligt uppdaterade. (Karlsson, 2006)

7. Teoretisk referensram

7.1 Socialkonstruktivism

För att få en tankemässig referensram och kunna organisera vår förståelse används 

socialkonstruktivismen som ett övergripande hjälpmedel. Butt (2001) säger att 

konstruktionister ifrågasätter det som tidigare ansetts vara naturligt och ser det istället som en 

produkt av samhälleliga och kulturella faktorer. Konstruktionister försöker ha distans och 

ifrågasätta det vi tar för givet. De riktar även uppmärksamheten till kunskapens sociala kontext 

och ifrågasätter sanningar och antaganden (Butt, 2001).

Flera faktorer har betydelse för vår inhämtning av kunskap än de faktorer som vi omedelbart 

kan se. Den sociala verkligheten består av både det vi kan se och av det som vi bär med oss i 

vårt medvetande (Wenneberg, 2001). Med hjälp av detta synsätt kan dels vår inhämtning av 

kunskap förstås och dels områdeschefens inhämtning av kunskap och påverkan från olika håll. 

Wenneberg (2001) menar även att handlingar är ”socialt konstruerade” och att våra upplevelser 

av omvärlden påverkas av sociala processer. Studiens utgångspunkt är att få förståelse för att 

områdescheferna befinner sig i en social kontext som påverkar deras handlingar och utifrån 

denna sociala kontext skapar områdescheferna sin bild av verkligheten.

Med hjälp av socialkonstruktivismen kan områdeschefen ses som en del av den organisatoriska 

kontext där hon/han befinner sig och förvaltningen utgör en uppsättning sociala relationer 

genom vilka sociala konstruktioner påverkar det sociala arbetet. 

Enligt Payne (2002) ger det socialkonstruktivistiska synsättet en bild av relationerna mellan 

socialarbetaren, klienter och deras kontext som en ömsesidig påverkan. På liknande vis kan vi 

betrakta områdeschefen, brukaren och kontexten t.ex. den kommunala organisationen i en 

ömsesidig påverkansprocess. Det finns många faktorer som påverkar områdeschefens tankar 
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eller handlingar i olika situationer i det dagliga arbetet. Denna teoretiska utgångspunkt som vi 

valt ser områdeschefen i sin kontext och i sin situation men även hur de relationer och 

föreställningar som omger områdeschefen kan påverka på olika sätt. 

7.2 Hur studeras en offentlig organisation?

För att få förståelse för distributionen av hemtjänst är det viktigt att även se till organisationen 

och organisationsmedlemmarna som utför servicen. I den här studien är det den kommunala 

verksamheten som står i fokus som distributör av hemtjänst. Den kommunala organisationen är 

en offentlig organisation där strukturer och processer påverkar beteenden, skeenden och 

tankemönster som finns inom organisationen. Den offentliga organisationen i sin tur påverkas 

både av omvärlden och av fenomen som sker inom organisationen.

För att studera en offentlig organisation utgår Cristensen, Laegreid m.fl. (2004) från ett 

instrumentellt perspektiv och två institutionella perspektiv. Den första typen ser organisationen 

som ett redskap som ledningen förfogar över. Institutionella perspektiv ser till organisationens 

egna normer och värderingar som påverkar beslutsprocesser och gör att organisationer inte 

anpassar sig till ledningens styrning så lätt. Det instrumentella perspektivet handlar om 

hierarki, ledningens kontroll och förhandlingar mellan aktörer. Organisationers styrning 

betraktas då som ett sätt att fatta och genomföra kollektiva beslut. De menar även att i 

offentliga organisationer ska politiker, den administrativa ledningen och underordnade aktörer 

kanalisera både tänkesätt och handlingar genom organisationen inom dess formella ramar. 

Ledningen sitter med starka formella styrverktyg som ska samordna 

organisationsmedlemmarna. Ledningen kan styra på förhand genom att reglera beteende med 

hjälp av formella ramar eller styra i efterhand med hjälp av formella kontrollmekanismer. I det 

instrumentella perspektivet ses kultur som något som en organisation har och som går att 

påverka, designa eller manipulera så att kulturen stödjer den formella hierarkiska styrningen. 

(Cristensen, Laegreid m.fl. 2004)

Inom det institutionella perspektivet finns ett kulturperspektiv som fokuserar på informella 

interna normer och värderingar i organisationen. Ett annat perspektiv inom det institutionella är 

mytperspektivet som fokuserar på värderingar och normer i organisationens omgivning. Inom 

det kulturella perspektivet fokuseras det istället mer på organisationens ledning snarare än 

organisationens styrning. Ledning relateras ofta till de mellanmänskliga förhållanden eller 

processer och är på så vis kontextbunden (Cristensen, Laegreid m.fl. 2004). 
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Med processer menas beteenden eller aktiviteter som sker över tid och med struktur menas de 

fasta ramar eller kopplingar där processerna utspelar sig inom. Mellan perspektiven finns det 

samband och Christenssen, Laegreid m.fl. (2004) argumenterar för ett transformativt perspektiv 

vid studier av organisationer där hänsyn tas till fler element från olika perspektiv och en 

dynamik mellan dem.

7.3 Organisationskulturteori

Inom organisationer kan begreppet kultur innebära en mängd olika fenomen på olika nivåer 

eller i olika grupper. Ledningen kan t.ex. försöka skapa en viss kultur i organisationen genom 

att försöka utveckla en särskild image (Wilson 2000, Christensen, Laegreid m.fl 2004). Kultur 

kan även handla om vem som sätter på kaffebryggaren innan fikarasten. Kultur kan alltså yttra 

sig både i stort och smått. Kulturen påverkar organisationen samtidigt som organisationen 

påverkar kulturen.

Att ha en teoretisk ansats i analysen som utgår från ett kulturperspektiv öppnar upp för många 

infallsvinklar (Karlsson, 2006). Enligt Christensen, Laegreid m.fl. (2004) kan 

organisationskultur kopplas till informella normer och värderingar som efter hand växer fram 

och som har betydelse för verksamheten i den formella organisationen. Enligt Christensen, 

Laegreid m.fl. (2004) är det inte lika lätt att upptäcka organisationskulturen som det är att finna 

de formella normerna, reglerna eller strukturerna som påverkar organisationsmedlemmarna. 

Organisationsmedlemmarna internaliserar efter en viss tid i organisationen de normer som 

finns och socialiseras in den rådande kulturen (Christensen, Laegreid m.fl. 2004). Bolman och 

Deal (2005) menar att organisationsmedlemmarna utvecklar med tiden sina egna åsikter, 

värderingar eller mönster och många av dessa tas för givna eller finns på ett omedvetet plan hos 

organisationsmedlemmarna.

För att kunna få förståelse för områdeschefen i sin kontext kan Scheins (1992) teori om 

organisationskultur vara användbar. Kulturen är viktig för att en grupp eller organisation ska 

kunna lösa uppgifter tillsammans och anpassa sig till omgivningen. Scheins (1992) teori 

fokuserar på de interna processerna inom organisationerna. Enligt Schein (1992) är kulturens 

två stora funktioner extern anpassning och intern integration. Extern anpassning handlar om 

organisationens förmåga att anpassa och förhålla sig till omgivningen t.ex. genom att vara enig 

om mål, medel eller strategier att nå målen. Med den interna integrationen menas bland annat 

att organisationsmedlemmarna utvecklar:
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 ett gemensamt språk och kategoriseringar

 gemensamma värderingar 

 normer för vem som ”tillhör” gruppen

 normer för vad som bedöms vara önskvärt beteende eller inte

 en egen hierarki

 ett sätt att hantera oväntade situationer för att undvika oro

Schein (1992) säger att regler och normer inte bara dyker upp ur tomma intet. Normer och 

regler uppstår genom social interaktion men Schein menar att det inte är en tillräcklig 

förklaring till fenomenet eftersom det alltid finns de i en grupp som är mer aktiva än andra när 

det gäller att besluta hur saker ska vara. Schein säger att dessa ledare spelar en stor roll i den 

kulturella utvecklingen i gruppen. (Schein, 1992)

8. Metodologisk utgångspunkt

Föreliggande studie har en förstående ansats både i genomförandet av metoden och i det 

analytiska perspektivet. Förståelseskapande studier fokuserar på att utveckla en förståelse av de 

förhållanden som studeras. Förståelseskapande studier kallas också tolkande, eftersom de går ut 

på att förstå eller tolka vilken innebörd som finns i de samhällsförhållanden som studeras 

(Grönmo, 2004). 

Med förstående skapande studier kan man även visa innebörden av viktiga processer eller 

verksamheter inom organisationen (Grönmo, 2004). Den sociala betydelsen av olika 

samhällsförhållanden bygger på den förståelse och tolkning av dessa förhållanden som de 

enskilda aktörerna utvecklar genom konkreta handlingar och samspel (Grönmo, 2004). 

Eftersom vårt syfte är att se hur distributionen av den kommunala hemtjänstens insatser kan 

förstås utifrån områdeschefernas perspektiv har vi valt metod med en kvalitativ ansats. En 

kvalitativ metod kännetecknas av ett intresse för betydelser och för de sätt individer förstår 

saker på. (Grönmo, 2004)

9. Metod

9.1 Val av metod

Vi har valt intervju som metod för att kunna få en förståelse för hur områdescheferna upplever 

olika fenomen i distributionen av de kommunala insatserna.  Eliasson (1995) berättar att 



23

fördelarna med en kvalitativ intervju är att det kan ge rikhaltigt och detaljerat datamaterial. En 

kvalitativ intervju kan ge oss en förståelse för och detaljer kring områdeschefens tankar och 

handlingar. En av den kvalitativa intervjuns stora fördelar, som vi ser det, är dess öppenhet och 

att det inte finns några standardtekniker eller regler för en intervjuundersökning (Eliasson 

1995, Grönmo 2004).

9.2 Tillvägagångssätt

Vi kommer i detta metodavsnitt beskriva vårt praktiska tillvägagångssätt. Fortlöpande i texten 

kommer vi att ge vår metod en teoretisk förankring.

Den första kontakten med hemvårdsförvaltningens personal skedde via telefon. Då bokades det 

ett möte på hemvårdsförvaltningen. Under mötet med personal på förvaltningen fick vi 

klartecken för att kunna gå vidare och kontakta områdeschefer och vi fick även vissa 

dokument. Dessa dokument redovisas i studien samt i bilaga 2 och 3.

För att få en struktur på intervjuerna använde vi en intervjumall (se bilaga 3) med 

intervjuteman. I en kvalitativ intervju ska, enligt Repstad (1999), intervjutemat vara klart före 

intervjun men man följer inget detaljerat intervjuschema som i en kvantitativ intervju. Både 

Grönmo (2004) och Repstad (1999) talar om flexibilitet i den kvalitativa intervjun. Vid 

konstruktionen av vår intervjumall tog vi fram de teman som vi ansåg var relevanta för vår 

frågeställning. Utifrån dessa formades sedan huvudfrågor som fick utgöra en struktur i vår 

intervjumall. Efter prövning av intervjumallen på flera personer före de ”riktiga” intervjuerna 

justerades mallen och det skedde även justeringar efter den första och andra intervjun.

Intervjuerna genomfördes under en till två timmar på respektive områdeschefs kontor och det 

fanns gått om tidsutrymme till att ställa frågor. Under intervjuerna ställdes frågor som lät 

informanten mer fritt berätta om hemtjänsten i respektive område.

9.3 Urval

I Halmstads kommun finns flera hemtjänstdistrikt och varje områdeschef ansvarar för sitt 

hemtjänstdistrikt. I förväg bestämde vi att sex intervjuer kunde vi klara av att hantera i studien. 

Vi valde slumpmässigt ut totalt 10 områdeschefer ur telefonkatalogen för att kunna kontakta 

dem inför en eventuell intervju. Av dessa områdeschefer var det fyra som av olika skäl inte 

kunde delta i en intervju. Anledningen till bortfallet var att en områdeschef hade varit 
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sjukskriven en längre tid och hade en fullbokad kalender. Två av de tillfrågade hade inte 

möjlighet att träffa oss p.g.a. utbildning och kurs. I ett av distrikten som vi kontaktade hade 

områdeschefen semester och dennes vikarie ville inte delta. Av dem som intervjuades var två 

män och fyra var kvinnor i åldern 35 till 55 år. Flera av dem hade arbetat i organisationen i mer 

än 20 år men någon hade bara arbetat i organisationen i några år som områdeschef. 

9.4 Litteratursökning 

Vi har sökt litteratur via Libris och har även funnit relevant litteratur via referenslistor och via 

databasen Academic Search Elite. De sökord vi använts oss av har bland annat varit äldre, 

äldreomsorg, hemtjänst, organisation och brukare. Vi har även funnit information via internet 

på kommunens hemsida.

För att få kunskaper om organisationen och exempel på vilka insatser som hemtjänsten kan 

distribuera fick vi samla in dokument t.ex. hemvårdsförvaltningens informationsbroschyr,

hemvårdsförvaltningens egna arbetsmaterial och organisationsschema m.m. Personal på 

hemvårdsförvaltningen hjälpte oss med att ta fram dokument som vi ansåg var relevanta för vår

studie. 

9.5 Bearbetning av data 

Vi började med att läsa igenom textmaterial från hemvårdsförvaltningen och kommunens 

politiska organisation. Genom textmaterialet från hemvårdsförvaltningens personal kunde vi 

göra en beskrivning av den kommunala organisationen och hur hemtjänstens verksamhet 

fungerar. 

Kvalitativa data skildrar inte verkligheten på ett förenklat sätt, utan det finns en ”förankring” i 

verklighetens mångfald (Eliasson, 1995). Verklighetens mångfald kommer även att speglas i 

resultatet därför har vi valt att göra inspelningar under intervjuns gång, för att kunna gå tillbaka 

en extra gång och lyssna vad som sägs. Vår tolkning av svaren ligger till grund för analysen.

9.6 Förförståelse

I kvalitativa studier har man all anledning, menar Eliasson (1995), att vara vaksamma på det 

som är medvetet eller omedvetet dolt. Eftersom vi båda har haft anhöriga som fått hjälp genom 

hemtjänsten bär vi ju oundvikligt med oss erfarenheter från detta. Media tar ofta upp olika 

händelser och det som berättas påverkar oss som studerar ämnet medvetet eller omedvetet. 
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Eliasson (1995) menar att genom att eftersträva en öppenhet i förhållande till den studerade 

verkligheten förutsätter det i sin tur att vi försöker göra oss själva medvetna om de 

föreställningar av olika slag som vi bär med oss in i forskningsarbetet. I vår studie vill vi 

försöka vara öppna med och medvetna om våra föreställningar som vi kan bära med oss.

9.7 Etiska överväganden

Enligt Repstad (1999) är det första kravet, avseende regler i svensk forskning, att forskaren ska 

informera om vem som gör studien och varför studien görs. Forskaren behöver även förvissa 

sig om att alla som deltar i studien gör det frivilligt. Ett annat krav är att forskaren ska behandla 

uppgifter om personer som deltar i studien med största konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär 

bl.a. att forskaren inte nyttjar uppgifter som samlats in för studien i andra sammanhang eller 

andra studier (Repstad, 1999). I studien var vi noga med att i förväg vara tydliga med att 

muntligt berätta vilka vi var och syftet med studien. Första kontakten med personalen på 

hemvårdsförvaltningen skedde via telefon. Inga intervjuer och inspelningar gjordes utan 

samtycke från hemvårdsförvaltningens personal och eventuella anteckningar eller inspelningar 

behandlas konfidentiellt. Den person som intervjuas har möjlighet till insyn i de anteckningar 

eller inspelningar som förts under intervjun. De uppgifter som samlas in används inte i andra 

sammanhang och de områdeschefer som ingår är medvetna om att det i studien hänvisas till 

deras arbetsområden. Det gör att full anonymitet inte är möjlig men däremot nämns inga 

personliga namn. En av områdescheferna ville inte citeras i uppsatsen och det har vi 

naturligtvis tagit hänsyn till.

10. Vilken efterfrågan och vilket utbud av hemtjänstsinsatser finns?

De områdeschefer som ingår i studien representerar sina distrikt och sina egna åsikter. 

Sammanlagt ingår sex intervjupersoner från hemtjänsten i Halmstad. Resultatet presenteras så 

att det framgår tydligt vilken områdeschef resultatet berör. O 1 står för områdeschef nummer 1 

o.s.v.

För att få reda på hur brukarnas efterfrågan av hemtjänstens insatser såg ut i respektive 

hemtjänstdistrikt fick områdescheferna berätta om vilka vanliga och mindre vanliga insatser 

som hemtjänsten distribuerade i distriktet. Områdescheferna fick även berätta om sin syn på 

vad brukarna efterfrågade i insatsens typ, innehåll eller utformning. De fick även svara på hur 

de själva upplevde att hemtjänsten kunde uppfylla brukarnas efterfrågan av hemtjänstinsatser.
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O 1

Områdeschefen berättar att de vanligaste insatserna är städning, morgonhjälp och personlig 

omsorg. Även matdistribution är en vanlig insats och/eller att värma matportionerna. När vi 

ställer frågan om vilka mindre vanliga insatser som finns berättar områdeschefen istället om en 

mindre vanlig utformning av insatser. Områdeschefen menar att en mindre vanlig lösning eller 

snarare utformning av en insats är t.ex. personalkontinuitet till dementa eller inlåsning av 

mediciner. Även särskilda hänsyn tas till brukare som inte vill ha manlig duschhjälp.

Förutom de insatser som redan ges menar områdeschefen att det finns en efterfrågan på t.ex. 

snöskottning, trädgårdsskötsel och/eller ledsagning till vårdcentral men att det normalt sett inte 

ingår i kommunens hemtjänst. Områdeschefen hänvisar till socialtjänstlagen och säger att 

snöskottning eller trädgårdsskötsel skulle kunna ingå i hemtjänstens insatser om det innebär att 

vårdtagaren uppnår skälig levnadsnivå genom det. Områdeschefen säger även att snöskottning 

på vintern kan t.ex. innebära att vårdtagaren klarar att bo kvar hemma och säger att: Det du inte 

kan ska du få hjälp med

O 2

De vanligaste insatserna är morgonhjälp, kvällshjälp, städning, tvätt, inköp och personlig 

omsorg. En insats som inte hör till vanligheten i distriktet är att samma person står för all vård 

av en brukare med särskilda behov. Det är ett önskemål som finns från både områdeschefen, 

personal och brukaren och som alla parter lägger extra engagemang vid för att kunna lösa. 

Områdeschefen menar att det finns en efterfrågan från brukarna på att köpa till extra insatser, 

t.ex. snöskottning eller gräsklippning, från hemtjänsten, men att det inte finns möjlighet till det. 

I detta sammanhang säger områdeschefen:

Vi har ju våra riktlinjer som vi går efter, vi har inte så stora möjligheter att göra något utöver 
detta.

Områdeschefen menade även att snöskottning kunde bli en arbetsmiljöfråga och belastning för 

personalen. Det finns också mindre önskemål från brukarna kring detaljer i insatserna där 

personalen måste vara flexibla för att kunna tillgodose. Det kan handla om att när den 
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ordinarien uppgiften är slutförd och det finns tid över kan personalen hjälpa till med annat t.ex. 

en promenad i trädgården. Områdeschefen säger i detta sammanhang:

Vill han eller hon gå ut en runda i trädgården, klart de skall få göra det.

O 3

De vanligaste av hemtjänstens insatser är städning, tvätt- och klädvård, personlig omsorg men 

även inköp och anhörigavlösning är vanligt. Områdeschefen kunde inte svara på vilka mindre 

vanliga insatser som fanns i distriktet.

När det gäller efterfrågan så hänvisade områdeschefen till en enkätundersökning som gjorts i 

Halland där brukarnas efterfrågan var en av punkterna. I undersökningen kom det fram att

brukarna ville ha en ökad personkontinuitet och att hemtjänsten skulle vara mer flexibla i 

insatserna. Även en utökning av den sociala delen i insatserna var efterfrågad i 

enkätundersökningen t.ex. att personalen skulle kunna stanna på en fika någon gång o.s.v.

O 4

Brukarna vill mest ha hjälp på morgonen och med den personliga omsorgen men att 

områdeschefen tycker att det finns många vanliga insatser och menar att:

Det är allt möjligt, det är ju människor vi jobbar med och många gamla som inte har 
anhöriga….Ibland får vi följa med hit och dit men det ingår inte i vårt jobb. Vi kan ju inte bara 
lämna dem när de behöver hjälp.

Områdeschefen har svårt att säga vad som är ovanligt i hemtjänsten. Inom distriktet finns 

många olika brukargrupper t.ex. missbrukare, personer med invandrarbakgrund, psykiskt sjuka 

och dementa och att det kan påverka hur insatsernas utformas eller insatsernas innehåll. 

Särskild personal, dubbelbemanning eller extra tid för kommunikation kanske krävs och då får 

områdeschefen försöka ta hänsyn till det. Områdeschefen menar även att hemtjänsten har 

många skilda typer av behov att tillgodose om inte andra t.ex. sjukvården eller anhöriga kan 

tillgodose brukarnas behov och säger:

Allting, nästan, ingår i hemtjänsten om det inte hamnar någon annanstans
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När det gäller de mindre vanliga insatserna nämner områdeschefen att de inte lagar någon mat 

men i praktiken kan det förekomma att personalen hjälper till med vissa delar av matlagningen 

t.ex. skala potatis. Områdeschefen säger även att det kan förekomma annan matlagning som en 

social aktivitet men att det aldrig står i beslutet. Det förekommer inte heller så mycket städning 

i distriktet och att det, enligt områdeschefen ofta sköts av brukarens anhöriga och särskilt 

brukare med invandrarbakgrund brukar ha stor hjälp av anhöriga när det gäller städning.

Det finns en efterfrågan av en viss flexibilitet i insatserna och områdeschefen nämner ett 

exempel och tycker inte att det gör något om personalen tvättar ett lakan om de ändå ska tvätta 

kläder hos brukaren trots att det inte ingår i insatsen. En annan efterfrågan som områdeschefen 

upplever att det finns både från personal och brukare är behovet av tolk. 

O 5

Morgon och kvällshjälp, duschhjälp, städning är vanliga insatser. Områdeschefen säger att 

insatserna beror mycket på vilken handläggare som har gjort bedömningen. Det beror på hur 

uppmärksam handläggaren är i samtalet med brukaren och att det i det här distriktet blivit så att 

sociala aktiviteter fått en viktig plats i beslutet då handläggaren anser att det är en viktig insats. 

Områdeschefen säger att en viktig del av hemtjänstens insatser är att ge anhöriga som vårdar 

brukare avlastning.

Områdeschefen säger att brukarna har ibland svårigheter med att formulera vad de efterfrågar 

eller behöver och uttrycker det som att:

De gamla vet egentligen inte om vad de kan få hjälp med, de har svårt att veta vad de behöver 
för hjälp och att formulera det. De vill ha hjälp med lite sånt och lite sånt

Områdeschefen har upplevt att det finns en efterfrågan av ekonomisk rådgivning och hjälp med 

att betala räkningar eftersom det kan ta flera månader att få en god man och säger även: 

Brukarna är ibland väldigt utlämnade, de kan ibland inte klara av alla papper. Vi försöker 
hjälpa till ändå. Jag har t ex lånat ut pengar av mina privata pengar till en brukare som inte 
hade pengar hemma till mat.
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Det finns även en efterfrågan från brukaren för ledsagning till vårdcentral och när det saknas 

anhöriga kan hemtjänstpersonalen ibland följa med brukaren till sjukhus. 

Områdeschefen tycker att det ibland fattas en praktisk del i vissa insatser och att personalen då 

måste vara flexibel. Områdeschefen menar också att man ibland får kontakta 

biståndshandläggaren för att justera tiderna för insatserna i beslutet och för att kunna uppfylla 

efterfrågan. Ett exempel som ges av områdeschefen för att förtydliga hur brukarnas efterfrågan 

på flexibilitet i insatsen kan hanteras i dagsläget. Det finns ingen insats i ”systemet” som heter 

”plock i lådor” utan då har de istället fått öka brukarens beslutade tid för tvätt- och klädvård för 

att kunna få pengar till brukarens plockhjälp. Områdeschefen, personalen och handläggaren 

försöker tillsammans, enligt områdeschefen, tillgodose brukarens önskemål.

O 6

En vanlig insats är morgonhjälp och städning men även utevistelser är en vanlig insats i 

distriktet. En mindre insats, enligt områdeschefen, är att t.ex. följa några av brukarna till 

minnesträning ibland under dagtid. Det görs oavsett om det ingår eller inte ingår i den 

beslutade tiden.

Angående brukarnas efterfrågan säger områdeschefen att brukarna ibland vill ändra tid eller 

dag eller ha något mer i insatsens innehåll, men att brukarna ändå är ganska nöjda. 

En efterfrågan som finns från brukare som har många aktiviteter, enligt en områdeschef, är att 

det ska finnas en regelbundenhet i insatserna från hemtjänsten. Brukarna efterfrågar också ofta 

att hemtjänstpersonalen följer dem till vårdcentral eller läkaren men det är inte en insats som 

hemtjänsten utför, enligt områdeschefen, utan det får istället olika frivilligverksamheter hjälpa 

till med. Områdeschefen säger att det har hänt att brukaren ibland har hamnat i ”en gråzon” där 

ingen utförare finns för den efterfrågande tjänsten. Som exempel ges en brukare som ville ha 

ett trygghetslarm uppsatt på väggen men där hemtjänstpersonalen, hyresvärden eller 

larmpersonalen inte ansågs sig ha skyldighet att vara behjälpliga. Larmbolaget sätter upp 

anordningen första gång men om den trillar ner av någon anledning ingår det inte längre i deras 

ansvar. Brukaren ville betala för tjänsten men ingen visste vem som skulle utföra det. 

Områdeschefen säger att det finns en efterfrågan på enstaka tjänster som brukarna vill betala 

extra för men som kunde utföras eller förmedlas av hemtjänsten och säger: ”Det är viktigt att vi ska 

kunna förmedla saker men att vårdtagaren sedan betalar.”
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11. Hur stämmer efterfrågan av hemtjänstsinsatser överens med 

utbudet?

O 1

Områdeschefen tror att det i framtiden krävs mindre detaljerade biståndbeslut för att 

hemtjänsten ska kunna bli mer flexibel efter brukarnas efterfrågan. Eftersom 

biståndsbedömningen idag är detaljerad och anger vad som ska göras och när har personalen 

svårt att vara flexibla gentemot brukarnas önskemål. Även tiden som avsätts till en viss insats 

påverkar flexibiliteten. Det hemtjänsten kan göra idag för att tillgodose brukarnas olika 

önskemål är att tillfälligt slå samman insatser t.ex. matlagning och aktivering eller ta tid från 

den ena insatsen och lägga på en annan insats. 

På frågan om de kunde uppfylla efterfrågan tyckte områdeschefen att hemtjänsten kunde bistå 

brukarna på fler sätt än vad de gör idag men att det inte fanns ekonomiskt utrymme för det och 

svarade: Man kan göra mycket men det handlar om ekonomi

O 2

Områdeschefen upplevde att efterfrågan uppfylldes om brukarna var nöjda med insatsen från 

hemtjänsten och sa:

Så tajta är ju inte tiderna, vi har en insats som skall göras, och om brukaren är nöjd och 
personalen är nöjd och det är gjort vad som skall göras ja, då är det bra.

Områdeschefen fortsätter sedan och säger att i distriktet är brukarna nöjda med de insatser som 

ges. När det gäller uppfyllandet av efterfrågan från brukarna säger områdeschefen också att det 

är brukarens upplevelser av insatserna som de utgår ifrån och menar:

Jag hävdar bestämt att man måste se på brukaren själv och vad brukaren vill och hur den 
upplever det. Det är brukaren som bestämmer men ibland kan anhöriga komma hem och röra 
till

O 3

På frågan om hur områdeschefen själv upplevde att brukarnas efterfrågan uppfylls av den 

kommunala hemtjänstens insatser blev svaret att det inte finns utrymme för hemtjänsten att 

vara flexibla i insatsernas utformning eller innehåll då det gäller mer omfattande insatser. 
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Enligt områdeschefen är det lättare att kunna uppfylla efterfrågan i en insats som finns och vara 

flexibel i den. Då det gäller större förändringar i insatserna och större justeringar efter 

brukarnas önskemål krävs ändring i biståndsbeslutet. Områdeschefen säger också att budgeten 

och dimensioneringen av personalen baseras på den beslutade tiden och då finns en inbyggd 

begränsning av flexibiliteten. Om en insats av någon anledning kräver mer tid och resurser är 

det viktigt att snabbt kunna ändra tiden i biståndsbeslutet så att utförardistriktet får rätt 

ersättning till brukarnas insatser. På så vis kan områdeschefen dimensionera rätt 

personalomfattning och hålla budgeten.

O 4

När vi ställer frågan om hur områdeschefen anser att efterfrågan stämmer överens med utbudet 

blir svaret att det finns ett större behov av tolkar än vad utbudet kan ge. Ofta används tolk vid 

det första mötet med brukaren men efterfrågan på tolk finns enligt områdeschefen även vid 

andra tillfällen i distributionen av hemtjänst för att t.ex. kunna undvika språkliga missförstånd 

mellan personal och brukare. Anhöriga är en viktig del i kommunikationen med brukaren, 

menar områdeschefen.

O 5  

 Områdeschefen känner att de är mycket flexibla och att de uppfyller efterfrågan av insatser, 

och menar att om de bara kan motivera att en insats behövs så är det inga problem att få mer tid 

till insatsen. Områdeschefen hänvisar även till personalens ansvar för att uppmärksamma 

brukarens behov och säger:

Personalen märker ofta om brukaren är otrygg och tar initiativ för en insats ex larm de har ju 
också mandat att trygga situationen i hemmet. 

O 6

När det gällde hur områdeschefen upplevde hur brukarnas efterfrågan uppfylldes av 

hemtjänstens insatser blev svaret:

Ja efterfrågan uppfylls ganska bra. Jag får gå på min övertygelse, personalens övertygelse, 
klagomål och enkätundersökningar. Då får man utgå från att de är nöjda. …..Sen har de säkert 
behov eller önskemål men de vet att de inte kan få det genom kommunen.
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12. Hur uppfattas de politiska målen och implementeringen av dessa?

Områdescheferna fick berätta om hur de upplever de övergripande politiska målen som finns 

för kommunens hemtjänst (se bilaga 1) och hur områdescheferna sedan använde sig av de 

politiska målen i den praktiska verksamheten.

O 1

För att hemvårdsnämndens inriktningsmål och produktionsmål ska kunna fungera i den 

praktiska verksamheten måste områdeschefen själv bryta ner vissa mål för att det ska passa 

distriktet. Kommunens politiska styre påverkar mål och inriktning och områdeschefen nämner 

olika exempel på mål från politiker t.ex. att det finns ett ökat krav att hemtjänstens verksamhet 

ska konkurrensutsättas. Ett annat exempel på mål som områdeschefen anser kommer från 

ledning eller politiker är att det finns en önskan om att brukarna inte ska ha så många olika 

personal som står för deras service. Områdeschefen menar att det är svårt att kunna tillgodose 

detta mål i praktiken och säger:

Uppifrån talas det om personkontinuitet men det är ett gammalt begrepp och man behöver 
istället titta på hur det fungerar i dagens verklighet. Flextider, föräldraledigheter, 
årsarbetstider, utbildningar, resursteam och allt som finns idag gör att personkontinuiteten är 
svår att uppnå. Det är utförarkontinuiteten som är viktigast. Den som kommer till vårdtagaren 
ska vara duktig och kunna sitt arbete och vårdtagaren ska kunna känna sig trygg.

O 2

De politiska målen anser områdeschefen att de uppfyller och menar att om brukarna och 

personalen är nöjda och budgeten hålls så är det bra. Svaret på frågan om områdeschefen kunde 

uppfylla de politiska målen blev: Alla är väldigt nöjda och jag känner att vi uppnår det vi ska, 

vi håller vår budget

Av hemvårdsnämndens inriktningsmål gör områdeschefen produktionsmål som gruppen får ta 

del av på gruppmötet. Områdeschefen ger ett exempel på produktionsmål för distriktet och 

produktionsmålet var att öka kontinuiteten hos brukaren och ger ett exempel:

Vi har försökt ha så hög kontinuitet som är möjligt, personalen försöker verkligen”. Igår tog 
två i personalen ett eget beslut att återkomma till en person som var svårt sjuk för att den 
skulle känna kontinuitet. En av personalen åkte hemifrån på kvällen för att hjälpa till med 
kvällsrutinen för att brukaren skulle ”känna igen” och känna trygghet i den som vårdar
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O 3

Områdeschefen säger att årets produktionsmål som utarbetas för distriktet baseras på de 

övergripande målen från förvaltningsledningen eller politikerna. Produktionsmålen för 2007 i 

detta distrikt skrivs sedan in i verksamhetsberättelsen för hemvårdsnämnden när året är slut 

tillsammans med en uppföljning av resultaten. I verksamhetsberättelsen kan alla 

hemtjänstdistrikten jämföras och följas upp och det gör att det blir mycket tydligt hur 

produktionen av hemtjänst har varit under året när det gäller ekonomi, målsättningar o.s.v.

Områdeschefen tycker att uppföljningen är oerhört viktig för att få reda på hur 

implementeringen av målen har lyckats. Det är även viktigt att det finns höga krav från 

ledningen på att varje distrikt håller sin budget och samtidigt som kvaliteten är hög eftersom 

det är skattebetalarnas pengar det handlar om.

O 4

Områdeschefen säger att det finns politiskt uppsatta mål men det finns även möjlighet att ha 

sina egna lösningar på distributionen av insatser i distriktet och säger: ”Jag hittar på lite själv”

Områdeschefen säger att de försöker göra så lika lösningar som möjligt mellan alla distrikten i 

Halmstad och följer de politiskt uppsatta målen på ungefär samma sätt i kommunen. Under 

t.ex. möten mellan områdeschefer diskuteras distriktens lösningar av distributionen av insatser, 

personalorganisering m.m. Dessa möten ser områdeschefen som en tillgång för sin egen del 

och säger att vissa variationer förekommer mellan distrikten men att det gör ingenting. 

O 5

Meningen är att de övergripande målen från hemvårdsnämnden ska genomsyra hela 

verksamheten. Områdeschefen menar att de följer de inriktningsmål och riktlinjer som finns 

från hemvårdsnämnden.

Distrikten får också veta vad hemvårdsnämnden anser vara viktigt att betona i sina 

verksamheter genom direktiv som enligt områdeschefen kallas för effektmål. Men 

områdeschefen tycker inte att effektmålen fungerar i praktiken och säger:

Vi kallar de effektmål men det har inte riktigt fungerat för år 2007. De haltar lite.
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Områdeschefen berättar också om sina produktionsmål som varje distrikt har för sin grupp och 

ger ett exempel på vad ett produktionsmål i distriktet kan vara. I distriktet finns ett mål om att 

minska fallolyckorna. De arbetar med produktionsmålet både förebyggande och när något hänt.

O 6

Områdeschefen säger att de försöker följa de politiska målen som finns men att de måste brytas 

ner till delmål som kan användas mer praktiskt i den dagliga verksamheten. Områdeschefen 

lägger en stor del av sin arbetstid till att bryta ner de övergripande målen till delmål för 

distriktet. Dessa delmål presenteras sedan för medarbetarna på gruppträffar, arbetsplatsträffar, i 

lönesamtalen och i medarbetarsamtalen.

Områdeschefen tycker att av de övergripande mål som finns behöver de arbeta mer med etik 

och värderingar inom distriktet. Även sekretessen nämns som en viktig del i målen som 

behöver förbättras och områdeschefen menar att: 

Etik och värderingar måste vi jobba mera med. Där finns det brister.

Områdeschefen anser att det är viktigt att ha bra rutiner för klagomålshanteringen för att kunna 

se hur målen för verksamheten fungerar och uppfylls.

Andra arbetssätt som gynnar äldreomsorgen i kommunen måste enligt områdeschefen på sikt 

bli bättre, inte bara frågor på hemvårdnämndens dagordning. Ett exempel som ges är att 

bostadspolitiken borde bli bättre i Halmstad eftersom tanken är att de äldre ska kunna bo kvar i 

hemmet. Redan vid nybyggnation bör det tänkas på äldres behov t.ex. utrymmen på toaletterna, 

hissar eller samlingslokaler i närheten där nya hus byggs.

13. Vår analys

Här följer en analys av de svar vi fick av områdescheferna och teoretisk ram som används i 

analysen är en organisationskulturteori. Analysen följer i huvudsak ordningen från 

frågeställningen och från resultatet där uppfattningar om efterfrågan presenteras först och 

uppfattningar om de politiska målen därefter.
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13.1 Efterfrågan och utbud

Alla områdeschefer säger att de vanligaste insatserna som efterfrågas av brukarna är morgon-

och kvällshjälp, personlig omvårdnad, städning och inköp. Många områdeschefer upplevde 

frågan om vanliga eller mindre vanliga insatser som svår att svara på. Vår tolkning är att alla 

insatser finns men vissa insatser förekommer mer regelbundet än andra.  De exempel som 

områdescheferna gav berörde inte bara de mindre vanliga insatserna utan även mindre vanliga 

utformningar av insatser. De exempel som gavs var personkontinuitet till särskilda brukare, att 

följa brukaren till minnesträning och inlåsning av mediciner.

Vår tolkning är att resultatet visar att det förutom de insatser som redan ges finns även en 

efterfrågan av serviceinsatser som är mer enstaka förekommande och som hemtjänsten av olika 

skäl inte utför. Exempel är snöskottning, trädgårdsskötsel, ekonomisk rådgivning, ledsagning, 

sätta upp larmanordning, tolk vid fler tillfällen m.m. Det finns även en efterfrågan på en högre 

personkontinuitet och en ökad flexibilitet i insatserna och där hemtjänsten kan ha svårt att 

uppfylla den efterfrågan som finns. Det visar att det finns efterfrågor i de flesta distrikten som 

inte harmonierar med utbudet.

Av förklarliga skäl finns en skillnad i efterfrågan av snöskottning och trädgårdsskötsel mellan 

de olika distrikten. I vissa distrikt utgörs boendeformerna till stor del av småhus och det speglas 

i resultatet som berör efterfrågan av denna service. Vissa distrikt består mest av flerfamiljshus 

och där finns inte den typen av efterfrågan. 

Flera områdeschefer hänvisar till brukarnas behov eller till biståndbesluten när det gäller 

efterfrågan av insatser. Både Nordström (2000) och Gynnerstedt (1993) talar om människors 

olika behov som distributionen av insatserna baseras på.  Faktorer som kan påverka efterfrågan 

av insatser kan vara hälsa och funktionsförmåga, hur det tidigare livet sett ut, den 

socioekonomiska ställningen brukaren har, relationen till anhöriga, om det finns 

sammanboende o.s.v. (SOU 2003:91 Bilegedel D, Gynnerstedt 1993, Silfverberg 1996).

En insats som ofta efterfrågas är ledsagning till vårdcentral eller sjukhus. I flera distrikt säger 

områdescheferna att det finns direktiv om att ledsagning inte ingår i hemtjänsten men i ett av 

distrikten görs ibland undantag. Där anser områdeschefen istället att ledsagning är nödvändigt 

att bistå med då det saknas anhöriga.  Vår tolkning är att personal och områdeschef i detta 

distrikt anser att det inte är lika viktigt att hålla på reglerna angående ledsagning om brukaren 
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verkligen är i behov av hjälp. De olika distrikten utvecklar olika sätt att hantera den här 

problematiken. Detta fenomen kan man koppla till Scheins (1992) teori om intern integration 

som säger att en grupp organisationsmedlemmar utvecklar egna sätt att hantera oväntade 

situationer på. Schein (1992) menar även att ledaren spelar en stor roll i den kulturella 

utvecklingen i gruppen.

Litteratur och tidigare forskning visar att olika slags kontinuitet i hemtjänstens insatser 

efterfrågas eller upplevs av brukare som en god omsorg (Runesson och Eliasson-Lappalainen 

2000,  Szebehely 1995 m.fl). Ström (1991) delar in kontinuitet i olika kategorier och talar bland 

annat om kategorin tidskontinuitet som innefattar både hjälpens omfattning och när hjälpen 

ges.  Även Szebehely (1995) talar om att det är viktigt för brukarna att kunna förutse sin hjälp. 

I resultatet framkommer det även att det finns en efterfrågan från brukarna som berör just 

regelbundenheten i insatserna. Sedan fortsätter Ström (1991) att dela in kontinuitet i kategorin 

personalkontinuitet där samma personal kommer till brukaren vid varje hjälptillfälle. Även 

Szebehely (1995) talar om att det kan vara viktigt för brukaren med personalkontinuitet. I vårt 

resultat framkommer det att flera områdeschefer anser att brukarna efterfrågar en viss 

personalkontinuitet. Några av områdescheferna berättar att de i enstaka fall kan försöka ge 

personkontinuitet till brukare med särskilda behov för att tillgodose brukarens önskan.

Vår tolkning är att områdescheferna upplever att brukarnas efterfrågan på något vis är rimliga 

ändå och inte heller upplever de att önskemålen är särskilt opraktiska som t.ex. Topor (1995) 

talar om. Endast någon områdeschef upplevde t.ex. snöskottning som opraktiskt ur 

personalsynpunkt och arbetsmiljösynpunkt. 

Den största likheten vi ser i resultatet om brukarnas efterfrågan mellan distrikten är att det finns 

en efterfrågan på ökad flexibilitet i insatsernas utformning och/eller i insatsernas innehåll. 

Några områdeschefer upplever att flexibilitet till brukarna begränsas ibland av budget eller av 

biståndsbesluten. Brukarna har en förutbestämd tid för en bestämd insats och några av 

områdescheferna kommer med förslag på olika sätt eller strategier för att kunna tillmötesgå 

brukarens efterfrågan på flexibilitet. Exempel som ges är att när insatsen är gjord och om tid 

finns över kan t ex personal och brukaren gå ut i trädgården. Ett annat exempel på flexibilitet 

kan vara att be biståndshandläggaren om mer tid för t.ex. tvätt- och klädvård i beslutet och 

sedan kan personalen bistå brukaren med de speciella önskemål som kan finnas under den 

utökade tiden. En av områdescheferna anser att om man kan motivera en insats är det inga 
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problem med att få beslutet ändrat. I tidigare forskning är ett av villkoren som måste uppfyllas 

för att kunna ge en individanpassad hjälp just att det finns tillräckligt med tid och inte för 

mycket regler som hindrar personalens arbete (Szebehely 1995, Larsson 1996). 

Ett av distrikten utmärker sig genom att ha fler brukargrupper än de andra distrikten t.ex. 

missbrukare, personer med invandrarbakgrund, psykiskt sjuka och dementa. Det gör att 

områdeschefen anser att det krävs särskild hänsyn för att kunna bemöta efterfrågan på insatser. 

Exempel som nämns är särskilt utbildad personal, dubbelbemanning eller extra tid för 

kommunikation. 

Flera områdeschefer upplever att anhöriga ofta är en viktig hjälp för brukarna med de insatser 

som t.ex. inte hemtjänsten utför. Exempel kan vara ledsagning till sjukhus, betala räkningar, 

städning och fylla i formulär. Någon tyckte att anhöriga kan vara en bra hjälp för personalen 

vid kommunikation med brukaren t.ex. vid hörselproblem eller vid andra språk än svenska. 

Även Wreder (2005) menar att professionell hemtjänst i brukarens hem kräver närvaro och 

engagemang av anhöriga. 

Runesson och Eliasson-Lappalainen (2000) nämner stöd, kontinuitet, inflytande och tid som 

vanliga efterfrågor från brukare. I resultatet saknas efterfrågan om bl.a. inflytande.

Angående uppfyllandet av efterfrågan var en områdeschef nöjd om personal och brukare var 

nöjda. Någon upplevde att brukarna hade önskemål som inte hemtjänsten kunde uppfylla men 

där brukarna visste att hemtjänsten inte kunde uppfylla önskemålen. Det kan tolkas som att 

även brukarna ingår som en del av en kultur där hemtjänsten ingår och det råder en slags 

konsensus hos både brukare och hemtjänsten kring vad som kan eller inte kan efterfrågas.

En områdeschef menar att vissa insatstyper anses vara viktigare för vissa biståndshandläggare 

och att det påverkar det individuella beslutet och de insatser som brukaren får och som exempel 

ges social aktivitet. Vår tolkning är att även biståndshandläggarens värderingar kan vara 

betydelsefulla för beslutet om insatser.  Både biståndshandläggarens kulturella kontext och 

mötet med brukaren utgör en påverkan på beslutet och därmed även på distributionen av 

insatserna.
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13.2 Politiska mål och implementeringen av dessa

De flesta områdescheferna säger att de följer hemvårdsnämndens inriktningsmål eller 

hemvårdsförvaltningens produktionsmål. Men de försöker samtidigt anpassa distributionen till 

det individuella biståndsbeslutet eller efterfrågan som finns. Gynnerstedt (1993) kopplar även 

in lagstiftningen som en del av de bestämmelser som områdeschefen måste tänka på vid 

organiseringen av insatserna. Ingen av områdescheferna i våra intervjuer nämner lagstiftningen 

i någon större omfattning.  

Hemvårdsnämndens inriktningsmål är enligt områdescheferna av en mer övergripande karaktär 

som måste brytas ner till delmål för att passa in i respektive distrikts praktiska verksamhet. Det 

görs av varje områdeschef bl.a. i produktionsmålen eller effektmålen för deras verksamhet. På 

detta sätt försöker områdescheferna implementera målen i praktiken för att sedan kunna 

förmedla dem till personalen genom bl.a. arbetsplatsträffar, gruppträffar, medarbetarsamtal, 

lönesamtal. Produktionsmålen för varje år och för varje område presenteras i 

hemvårdsnämnden verksamhetsberättelse när året är slut. Vår tolkning är att områdescheferna 

försöker få den formella strukturen att genomsyra verksamheten i sina distrikt och att få den 

formella delen att sammanfalla med de informella normerna och värderingarna som Cristensen, 

Laegreid m.fl. (2004) talar om. De politiska målen är en del av organisationens styrning men 

Christenssen, Laegreid m.fl. (2004) menar att det kan även ses som ett sätt för ledningen att på 

förhand reglera beteenden i organisationen och att det i ett instrumentellt perspektiv kan ses 

som ett sätt att försöka designa en viss kultur i organisationen.

Enligt Nordström (2000) har områdeschefen sällan själv kontakt med brukaren och 

uppfattningar om omsorgssituationen får områdeschefen från andra. Det kan vara en av 

anledningarna till att flera områdeschefer tycker att det är viktigt med uppföljning av hur de 

politiska målen omsätts i praktiken t.ex. genom undersökningar eller klagomålshantering.  

Någon områdeschef tycker även att ett mått på uppfyllandet av de politiska målen kan vara om 

brukarna, personalen är nöjda och budgeten hålls. 

En områdeschef upplever att mål som kommer från ledning eller politiker kan vara svåra att 

uppnå i praktiken och nämner personkontinuiteten som exempel.  I praktiken finns det t.ex. 

föräldraledigheter, utbildningar eller sjukdomar. Att organisera hemtjänst med hjälp av regler 

från ledningen kan enligt Nordström (2000) vara svårt eftersom vardagen är oberäknelig. 

Områdeschefen ser de praktiska problemen men ledningen talar istället om målen och visioner 
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utan att koppla dem till verkligheten även Henriksen och Rosenqvist (2003) talar om detta 

fenomen. 

Någon av områdescheferna ansåg att årets effektmål från ledningen inte hade fungerat så bra 

och Gynnerstedt (1993) menar att otydliga mål kan göra att det utvecklas lokala normer och 

regler för att tolka målen.

En annan områdeschef upplever att de i hemtjänstdistriktet behöver arbeta mer med ett särskilt 

politiskt mål och nämner etik och sekretess som exempel. Dessa ingår som en del av de 

politiska målen (se bilaga) och områdeschefen tycker att det är särskilt viktigt att lyfta fram 

dem i den interna gruppen. Enligt vår tolkning kan detta spegla områdeschefens egna 

värderingar om att det finns brister i etik och sekretess i distriktet. I ett annat distrikt vill 

områdeschefen istället arbeta mer med att minska fallolyckorna och har det som ett eget mål 

för distriktet. Vår tolkning är att i de olika distrikten utvecklas olika kulturer där normer eller 

värderingar påverkar vad som ska läggas extra engagemang på men det kan även ha andra 

orsaker. 

En områdeschef tycker att det är en tillgång att träffa andra områdeschefer för att ta del av 

andra distrikts lösningar av distributionen av hemtjänst. Det kan visa att olika lösningar av 

distributionen av insatserna utvecklas i de olika distrikten.  Vår tolkning är att det finns olika 

kulturer i varje distrikt som påverkar distributionen av hemtjänst. Olika kulturella processer 

påverkar organisationsmedlemmarna men även distriktmedlemmarna eller 

arbetsgruppsmedlemmarna. Kulturella påverkansprocesser sker på alla gruppnivåer. 

Områdeschefernas gemensamma möten kan ses som en extern anpassning (Schein, 1992) då 

gemensamma strategier utarbetas för att nå organisationens mål. Områdeschefernas möten kan 

även ses som en form av intern anpassning (Schein, 1992) då områdescheferna förmedlar 

gemensamma normer för t.ex. vad som är önskvärt eller inte.

En områdeschef tycker att det är viktigt med höga krav från ledningen på distributionen av 

insatser eftersom det är skattebetalarnas pengar det handlar om.

I Karlssons (2006) studie talar arbetsledarna om att de ofta upplevde att målen var alltför 

abstrakta, generella, orealistiska eller otillräckligt uppdaterade. Även vårt resultat visar att 

områdeschefer kunde tycka att målen var alltför övergripande för att kunna användas i deras 
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direkta arbete. Någon områdeschef ansåg även att vissa delar i målen t.ex. personkontinuitet 

var ett gammaldags begrepp.

14. Diskussionen

Studiens syfte var att se hur hemtjänstens distribution av de kommunala insatserna kunde 

förstås utifrån områdeschefernas perspektiv. Vår frågeställning har berört två områden inom 

hemtjänsten. Vi har valt att se till brukarnas efterfrågan men även till de politiska målen och 

områdeschefens uppfattningar då de befinner sig i en mellanposition i distributionen av 

hemtjänst. 

En slutsats är att områdescheferna uppfattar att brukarna efterfrågar innehållsmässigt de 

insatstyper som redan finns men att ibland vill de ha en annan utformning av insatserna t.ex. 

personkontinuitet eller flexibilitet. Brukarna vill även ibland ha andra insatstyper när det gäller 

innehåll än de som finns i det kommunala utbudet idag, särskilt insatser av en mer 

oregelbunden karaktär t.ex. ”plock” i lådor, snöskottning eller tolk.

En annan slutsats vi kommit fram till är att efterfrågan av hemtjänstinsatser och utbudet ibland 

harmonierar med varandra och ibland kan vissa organisatoriska fenomen utgöra hinder för att 

få utbud och efterfrågan att stämma överens. Ekonomi, personalomsättning, regler för 

biståndsbesluten eller utformningen av besluten nämns i resultatet som olika svårigheter för att 

uppnå efterfrågan.

Den tredje slutsatsen vi kom fram till är att områdescheferna lägger stort engagemang och 

mycket tid på att omformulera de politiska målen till praktiska mål för deras verksamhet i 

distriktet. Flera områdeschefer anser att det är viktigt att förmedla dessa politiska mål till 

medarbetarna och att göra uppföljningar. Det innebär bl.a. att de formella strukturerna i 

organisationen ska integreras med de informella i organisationen.

Ett återkommande tema i områdeschefernas svar om brukarnas efterfrågan har varit flexibilitet. 

Det har handlat om flexibilitet i insatsernas innehåll, i tiden för insatserna eller i insatsernas 

utformning. Flera områdeschefer hänvisar till personalens förmåga att vara flexibla i mötet med 

brukaren och i arbetsuppgifterna. 
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En reflektion vi gjort är att områdescheferna verkar engagerade i att kunna lösa brukarnas 

efterfrågan. Resultatet visar även variationer mellan distrikten i hur områdescheferna uppfattar 

att de kan tillgodose efterfrågan. Några områdeschefer anser att de kan uppfylla den efterfrågan 

som finns och någon menar att hemtjänstens kan göra mer för brukarna om det fanns mer 

resurser.

Vi hade inledningsvis förhoppningar om att kunna se, med områdeschefernas hjälp, om de 

politiska målen matchade eller inte matchade brukarnas efterfrågan. Dessa förhoppningar har 

inte uppnåtts. Vi hade även förväntat oss mer åsikter om de politiska målen men 

områdescheferna uttryckte sig ganska försiktigt. Vi tolkar detta som att deras lojalitet mot sin 

arbetsgivare eller mot de folkvalda politikerna kan vara en orsak till denna försiktighet eller 

också är det så att de upplever att målen stämmer överens med deras åsikter.

För att få kunskap om brukarnas efterfrågan får områdescheferna ofta basera sin uppfattning 

från berättelser från olika håll t.ex. anhöriga, undersökningar, vårdpersonal eller brukarna 

själva. De är sällan med i själva omsorgssituationen (Nordström, 2000). Det kan ha påverkat 

deras svar om brukarnas efterfrågan.

Vi har upptäckt att vårt resultat ofta stämmer överens med den vetenskapliga forskningen och 

litteraturen. Vi kan bl.a. instämma med t.ex. Wolmesjö (2005), Karlsson (2006) och Nordström 

(2000) som talar om att områdeschefens mellanposition i organisationen innebär en balansgång 

mellan olika krav. Resultatet visar att områdescheferna upplever kraven på olika sätt och att 

kraven ibland är svåra att uppfylla. Vi instämmer även med Henriksen och Rosenqvist (2003) 

som menar att politiker oftare talade om mål och visioner men att mellancheferna istället talade 

om mer praktiska problem. Det visar även vårt resultat där områdescheferna kopplar de 

politiska målen till praktiken. Alla våra områdeschefer lägger också mycket tid på att omvandla 

de politiska målen till delmål för att de ska kunna passa med den praktiska verksamheten. 

Vi har insett att det ofta är områdeschefernas strategier i den praktiska verksamheten och inte 

minst personalens insatser som till stor del ser till att brukarnas efterfrågan uppfylls, särskilt när 

det handlar om flexibilitet i insatserna. De politiska målen är alltför övergripande i många fall 

för att kunna jämföras med brukarnas efterfrågan som ofta handlar om detaljer i insatsernas 

utformning eller innehåll. Däremot när det gäller värderingar och förhållningssätt som finns i 
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de politiska målen kan de speglas och implementeras på olika nivåer i organisationen och på så 

vis komma brukarna tillgodo.

Vi tycker oss kunna se att områdeschefens egna värderingar och åsikter påverkar i hög grad 

vad som lyfts fram i arbetet och att det därför kan uppstå en variation mellan distrikten i 

förhållningssättet till insatserna. Resultatet visar att även biståndhandläggarens värderingar kan 

påverka vilken typ av insats som ges och hur ofta, så som i exempel O 5 visar om social 

aktivitet.

Ambitionen var från vår sida att få en slags förståelse för hur områdeschefer i sin 

mellanposition kan uppfatta krav och efterfrågan i vertikal riktning. Wolmesjö (2005) menar att 

områdeschefen kan vara en förhandlande länk mellan politiker ”uppifrån” och brukare och 

medarbetare ”nerifrån”. I vårt resultat har det visat sig att flera områdeschefer talar om den 

förmedlande rollen de har mellan politiker, personalen och brukaren. Den förhandlande länken 

har inte varit lika tydlig i vårt resultat.

För att kunna förstå hur våra och områdeschefernas kunskaper, tankar och handlingar kan 

påverkas av olika sociala processer har vi använt oss av en socialkonstruktivistisk ram. Det 

gjorde även att vi fann en ingång till vår analys som ser till de kulturella processerna. 

Enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt kan vi inte få fram en absolut sanning utan det vi har 

uppnått är en förståelse för hur de politiska målen uppfattas och hur brukarnas efterfrågan kan 

uppfattas av områdeschefer inom hemtjänsten. Butt (2001) nämner att det som anses vara 

naturligt är en produkt av samhälleliga och kulturella faktorer. När det gäller våra och 

områdeschefernas uppfattningar får vi ta hänsyn till de samhälleliga och kulturella faktorerna 

som kan vara med och påverka uppfattningarna. I denna studie har vi fokuserat mest kring de 

kulturella påverkansfaktorerna men vi är medvetna om att det kan finnas andra faktorer t.ex. 

samhälleliga som påverkar våra och områdeschefernas tolkningar eller uppfattningar. 

Wenneberg (2001) menar att våra handlingar är socialt konstruerade och våra upplevelser 

påverkas av sociala processer och med den utgångspunkten valde vi en organisationskulturteori 

för att stödja vår analys.

Att använda kulturteori i analysen av områdeschefernas svar tycker vi var användbart eftersom 

den ser till områdeschefens situation. Organisationskultur och arbetsplatskultur påverkar 
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områdeschefen och i resultatet visas att kulturen i distrikten även kan påverka distributionen av 

insatsen eller snarare förhållningssättet till insatserna. Det finns t.ex. variationer mellan 

distrikten i förhållningssättet till ledsagning till sjukhus och i förhållningssätten till 

personkontinuitet till brukarna mellan distrikten.

Vidare har vi även fått en förståelse för hur de politiska målen och hur efterfrågan kan påverka 

verksamheten i praktiken. Vi vet att denna studie har bidragit till en avsevärd kunskapsökning 

för vår del men våra förhoppningar är att studien även har bidragit till kunskapsökning för 

andra. 

Avslutningsvis har arbetet lett till att nya frågor väckts och under studiens gång har vi funderat 

över vilka fler perspektiv som hemtjänsten kan betraktas ur. Hur anser brukarna själva att 

hemtjänsten ska fungera eller agera för att kunna möta deras efterfrågan av insatser? Vilket 

inflytande har brukarna över insatserna? Ställer kommande generationer andra krav på 

hemtjänstens insatser? Anser politikerna att de politiska målen uppfyller deras intentioner och 

allmänhetens önskemål på vad hemtjänsten ska innehålla? Ytterligare forskning utifrån dessa 

frågor kan vara av intresse för att få mer kunskap och vår förhoppning är att fler vill undersöka 

och göra studier om hemtjänsten.  
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Bilaga 1

Hemvårdsnämndens inriktningsmål för Halmstad:

Enligt hemvårdnämndens inriktningsmål ska uppdragen till förvaltningens olika enheter vara 

tydliga och baseras på verksamhetsplanen, verksamhetsstyrningen och budget. 

Hemvårdsnämndens verksamhetsidé är att ansvara för vård och omsorg för de äldre i Halmstad 

kommun. Hemvårdsnämnden har sex inriktningsmål för sin verksamhet och de är:

1. De äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag.

- Förebyggande, habiliterande och rehabiliterande insatser skall finnas

- Äldre och funktionshindrade skall stimuleras att använda sin förmåga att klara sig 

själv

- Äldre och funktionshindrade skall ha möjlighet att delta i dagliga aktiviteter

- Ett aktivt liv skall relateras till äldre och funktionshindrades psykiska och fysiska 

förutsättningar

- Bistånd kan ges till social samvaro. Aktiviteterna skall stimulera äldre och 

funktionshindrade att delta i bland annat kulturliv och föreningsaktiviteter

- Vården och omsorgen skall organiseras och utföras så att äldre och 

funktionshindrade kan delta i så hög utsträckning som möjligt

- Äldre och funktionshindrade har rätt till att delta i vårdplaneringen och skall ha 

inflytande över hur insatserna utförs

- Äldre och funktionshindrade vet vart man skall vända sig för information om vilka 

tjänster man har rätt till och får uppgift om hur beslut som rör boendet eller om 

sorgen kan överklagas

2. De äldre skall kunna känna trygghet i att vård och omsorg ges med respekt och 

värdighet.

- Rutiner för klagomålshantering skall finnas

- I personalens fortbildningsplan skall etikutbildning ingå

- Personalens arbetssätt skall genomsyras av kommunens program ”Etik för arbetet i 

Halmstads kommun”

- Vårdpersonalen skall arbeta enligt en gemensam värdegrund där alla människors 

lika värde och rätt poängteras



- Vårdpersonalen skall ha tagit ställning till hur olika livsåskådningar bland äldre och 

funktionshindrade skall respekteras

- Speciella behov beroende på etnisk bakgrund hos äldre och funktionshindrade skall 

så långt möjligt tillgodoses

3. Äldre skall ges vård och omsorg i ordinärt boende så länge som möjligt. Därefter skall 

en bostad erbjudas i särskilt boende där integriteten är skyddad.

- Hemtjänstens och hemsjukvårdens tjänster skall omfatta de insatser som erfordras 

för att äldre och funktionshindrade skall kunna bo i ordinärt boende

- Ingen skall behöva dela lägenhet med någon man ej själv valt

- Äldre och funktionshindrade skall ha rätt läkemedel och rätt dos i rätt tid

- Vården och vårdmiljön skall anpassas för att undvika fall och fallskador

- Avgiftsnivån skall vara anpassad så att den möjliggör att vårdtagaren kan ha en 

skälig levnadsnivå

1. Äldre ska skall uppleva att myndighetsutövningen, vården och omsorgen utförs av 

kompetent personal.

- I kompetens skall även ärlighet och pålitlighet ingå

- Äldre och funktionshindrade skall vara införstådd med innebörden av 

biståndsbeslutet och vilka avgifterna blir, samt hur beslutet kommer att följas upp 

och utvärderas

- Vid rekrytering av personal skall särskild vikt läggas vid personlig lämplighet

- Resurser skall avsättas för personalens fortbildning och kompetenshöjning

- Kommunens program ”Etik för arbete i Halmstads kommun” skall vara känt och 

tillämpas av alla anställda

2. Samverkan skall ske med andra myndigheter och organisationer för den enskildes 

bästa.

- Tillsammans med landstinget skall rutiner för gemensam vårdplanering, 

läkarmedverkan och informationsöverföring utvecklas och utvärderas

- Informations om planer och förändringar i verksamheten skall löpande lämnas till 

berörda samarbetsparter

- Samverkan med pensionärs- och övriga frivilligorganisationer skall utvecklas



3. Anhörigvårdaren skall känna trygghet i sin roll och för framtiden.

- Stöd, vägledning och avlastning för närstående som vårdar anhöriga skall finnas

- Plan för anhörigvården skall årligen antas

- Närstående skall ses som en resurs i vård och omsorgsarbetet



Bilaga 2

Sammanfattning av insatser som enligt informationsbroschyren och arbetsmaterialet från 

hemvårdsförvaltningen kan distribueras till brukarna i Halmstad:

Personlig omsorg

Med personlig omsorg avses stöd och hjälp vid uppstigning, toalettbesök, dusch, stöd att sköta 

hygienen, på- och avklädning, sänggående, medicinering, enklare omläggningar samt 

promenader. Hjälpen kan även bestå av träning och aktivering för att bibehålla förmågan att 

klara din vardag. Vid behov kan denna service ges dygnet runt. 

Matinköp

Enligt informationsbroschyren görs matinköp i närmaste butik och vanligtvis en gång i veckan. 

Och det finns möjlighet för den enskilde att följa med. Enligt arbetsmaterialet från 

hemvårdsförvaltningen kan den enskilde även få hjälp med inköp från apotek och post- och 

bankärenden.

Tvätt och klädvård

Strykning och tvätt av personliga kläder ingår i hemtjänstens insatser. Enligt arbetsmaterialet 

bli man erbjuden att hyra bädd- och handdukspaket men på vissa ställen i kommunen tvättar 

hemtjänstens personal lakan exempelvis på Nissastrand.

Städning

Inom hemtjänsten utförs städning oftast varannan vecka och omfattar två rum och kök, hall 

samt hygienutrymme. Fönsterputs utförs högst en gång i kvartalet. Trappstädning ingår i vissa 

fall och vårdtagaren får själv stå för att städredskap och rengöringsmedel finns.

Social samvaro och aktiviteter

Det finns möjlighet att hemtjänstpersonalen kan följa med på aktiviteter, göra ärenden eller gå 

promenader. Den enskilde kan även få hjälp av hemtjänsten med att ta sig till servicehusen för 

att delta i olika aktiviteter eller äta i restaurangen. Även samarbete med frivilligorganisationer 

kan erbjudas.

Måltider

Brukaren kan beställa hem kyld mat från en matsedel. Matportionerna levereras en gång i 

veckan. Mikrovågsugn till den kylda maten står hemvårdsförvaltningen för. Hjälp med att 

tillaga frukost eller kvällsmat kan man få av hemtjänstpersonalen. Brukaren även få hjälp med 

tillagningen av huvudmålet men då som ett led i tränings- eller rehabiliteringssyfte. Annars ska 

läkarintyg styrka tillagning av huvudmålet i hemmet. 



Hemtjänstpersonalen kan även vara till hjälp vid måltidssituationen och vid frukost och 

kvällsmat. Om hemvårdsförvaltningen ska subventioner specialkost så ska den ordineras av 

kommunsköterskan.

Nattinsatser

Brukaren kan få tillsyn och hjälp på kvällar och nätter. Hjälpen omfattar läggning, toalettbesök, 

vändning, byte av inkontinensskydd och medicinsk omvårdnad. Insatserna utförs av en särskild 

nattpatrull. Insatserna kan vara både planerade eller att den enskilde har larmat.

Trygghetslarm

Det finns möjlighet att få ett larm kopplat till telefonen och vid akuta situationer larmas 

personalen under hela dygnet. Trygghetslarmet är en insats för att den enskilde ska känna 

trygghet och säkerhet.

Telefontjänst

Telefontjänst är en service som innebär att hemtjänstpersonal dagligen eller efter 

överenskommelse på avtalad tid genom telefonsamtal håller kontakt med den enskilde. 

Telefontjänsten är kostnadsfri och kan utgå till personer som inte har andra insatser.



Bilaga 3

Intervjumall:

Efterfrågan

Vad anser områdeschefen att brukarna i distriktet efterfrågar?

Hur upplever områdeschefen att efterfrågan uppfylls?

Politiska mål och implementeringen av dessa 

Vad anser områdeschefen om de politiska målen som styr områdeschefens verksamhet?

Hur använder områdeschefen de politiska målen i praktiken?

Hur uppfyller hemtjänsten de politiskt satta målen?
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