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ABSTRACT 

People who cannot manage their daily life have the right to be granted assistance, according 

to SoL §4. The purpose of this study was to investigate how older people, who have been 

granted assistance with an open framework, feel that they are involved and able to 

influence the decisions that are being made. The advantages with a framework decision are 

that older people receive a greater influence and involvement, which provides greater 

security and a more flexible way of working. To fulfil the purpose, a qualitative interview 

with six care holders was conducted. The theoretical framework refers to Habermas’s 

Communications theory and Antonovsky’s theory of KASAM. The results of our study 

suggest that older people have difficulties in accepting their needs and try to fend for 

themselves for as long as possible. Furthermore, the study shows that good communication 

between the care holders and the organisation is vital, as the elderly do not know who to 

turn to when wanting to appeal or apply for more help. Moreover, our informants feel that 

they are involved in their care as they are able to interact with their home care staff and able 

to make decisions regarding what to wear for example. The informants also inform us that 

they do not change their relief efforts very often and that it is their relatives who are 

responsible for bringing forward complaints, when needed. However, it is mostly the care 

holders themselves that decide when or if their needs are changed, but for some of our 

informants this responsibility lies on their relatives. 

 

Keywords: care holder, information, participation and flexibility 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Use it or loose it” 

Bistånd skall utformas så det stärker den enskildes möjlighet att leva ett 

självständigt liv. Varje enskild människa har någon förmåga. Dessa förmågor kan 

vara dolda och konsten är att finna samt att ta tillvara på dem. Vägen dit går via 

begriplighet och meningsfullhet där den enskilde får hjälp att upptäcka och förstå 

sina förmågor. Genom att frigöra den enskildes egna resurser görs dennes tillvaro 

mer hanterbar, begriplig och meningsfull. Men ser den enskilde ingen mening med 

att använda sina resurser eller om denne inte förstår dem, begriper den enskilde 

heller inte hur denne ska använda dem och förlorar då sin egen förmåga. 

 

Ur ”Planera för mirakel” av Peter Westlund & Arne Sjöberg (2008:91,92) 
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1 INTRODUKTION  

 
I detta kapitel beskrivs en kort bakgrund och vår problemformulering, vårt syfte samt våra 

frågeställningar som vi söker svar på. Vi redogör även för vår disposition och avgränsning 

samt för vårt perspektivval. 

1.1 Bakgrund 

På Socialstyrelsens hemsida går det att läsa att andelen äldre i vår befolkning har ökat 

(http://www.socialstyrelsen.se/aldre). Det leder till att samhället får fler äldre människor att 

ansvara för samt se så att de äldre får en god vård och omsorg. Äldreomsorgen i Sverige 

regleras på nationell nivå och kommunerna har det övergripande ansvaret för dess 

utformning och genomförande. De flesta ålderspensionärer är idag inte i behov av 

samhällets stöd och hjälp. Det är först under sina sista levnadsår som flertalet äldre 

människor blir beroende av vård och omsorg, det vill säga saker som de själv tidigare klarat 

av i vardagen blir dem övermäktiga. I undersökningar som har gjorts av olika myndigheter 

så framkommer det att det finns brister inom äldreomsorgen. Enligt Socialstyrelsens 

hemsida (http://www.socialstyrelsen.se/aldre )så behöver samhället satsa mer på de 

människor som har störst behov och att dessa människor ska få vård och omsorg grundat på 

omtanke och respekt.  

Biståndsbedömarens arbete regleras utifrån flera lagar men förvaltningslagen och 

socialtjänstlagen är de mest utmärkande lagarna som ligger till grund för deras arbete. Den 

enskildes rättigheter och socialnämndens skyldigheter regleras i socialtjänstlagen och 

relationen mellan den enskilde personen och myndigheterna bestäms i förvaltningslagen. 

Socialtjänstlagen utgörs som ett tolkningsverktyg för biståndsbedömarnas prövning och 

beslut och förutsätter således någon form av värdering och en bedömning av hur behovet 

kan tillgodoses (Blomberg, 2004:87). En grundläggande princip som lyfts fram i 

socialtjänstlagen är självbestämmande vilket medför att den enskilde ska ha rätt att 

bestämma över sin egen situation. Lagen poängterar att aktuella insatser ska bygga på 

respekt för människors integritet och självbestämmande. Socialtjänstlagen ställer också 

krav på att den enskilde ska få vara med och utforma aktuella insatser med 

biståndshandläggare.  I socialtjänstlagens 5 kap. 5 § står följande att läsa: ”Socialnämnden 

ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd i 

hemmet och annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för 

service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.” Rätten till bistånd, 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre
http://www.socialstyrelsen.se/aldre


 

 

 

regleras i lagens 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 ska genom biståndet 

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

möjligheter att leva ett självständigt liv.” I kommunallagen (SFS 1991:900) som reglerar 

brukarinflytandet uttrycks en allmän målsättning att styrelse och nämnder skall verka för att 

samråd sker med dem som nyttjar deras tjänster. När en person har svårt att klara av sin 

egen vardag, så kan den ha rätt till hemtjänst. Hemtjänst regleras i socialtjänstlagen 

(2001:463) SoL. Hemtjänst kan bestå av personlig omvårdnad eller av specifika 

serviceinsatser. Personlig omvårdnad kan vara att få hjälp med dusch, klä sig, förflytta sig, 

men även hjälp med att kunna bibehålla sitt sociala nätverk (Socialstyrelsen, 2001). Vi har i 

vår studie valt att förhålla oss till öppna rambeslut gällande personliga omsorgsbeslut. 

1.2 Problemformulering 

”Det brister i rättssäkerhet, inflytande och självbestämmande för äldre människor 

konstaterar sju länsstyrelser i en granskning”. Så lyder en rubrik i en artikel från Dagens 

samhälle (090126), skriven av Vivianne Sprengel. Enligt Länsstyrelsens granskning 

(http://www.helsingborg.se/upload/Politik%20och%20forvaltning/Stadsrevisionens%20rap

porter/2003/handlingsplaner%20200302%20R.pdf )får äldre människor inte tillräcklig 

information om den lagstiftning som gäller. Äldre människor får inte alltid formella beslut, 

om vilket stöd och vilken hjälp de är berättigade till. Kommuner brister även i 

dokumentationen och att ta reda på hur de äldre vill ha sin hjälp utformad. Socialtjänstens 

verksamhet för äldre ska bygga på respekt för den äldres självbestämmande, integritet, 

trygghet och värdighet. När äldre människor får svårt att klara av sin egen vardag, så kan 

dem få rätt till hemtjänst, vilket regleras i socialtjänstlagen (2001:463) SoL. Att bli 

beroende av omsorg innebär för äldre människor att hemtjänstpersonal får tillträde till deras 

hem. Det kan ifrån brukaren upplevas som att de hamnar i underläge samt i en 

beroendeställning (se vidare i kapitel tidigare forskning).  

Socialtjänsten är en ramlag vilket gör det möjligt för kommuner, domstol och 

Socialstyrelsen att precisera innehållet i socialtjänstlagen då lagstiftaren i en mindre 

utsträckning beslutat om innehållet i socialtjänstlagen (Melin, 2004:106). Enligt Lindelöf 

och Rönnbäck (2004) har de lokala riktlinjerna en större påverkan vad det gäller besluten 

än lagstiftningens krav vilket kan medföra att rättssäkerheten sätts ur spel för den äldre. 

Dunér och Nordström (2005:34) konstaterar att det omöjligt går att ha lokala riktlinjer till 

http://www.helsingborg.se/upload/Politik%20och%20forvaltning/Stadsrevisionens%20rapporter/2003/handlingsplaner%20200302%20R.pdf
http://www.helsingborg.se/upload/Politik%20och%20forvaltning/Stadsrevisionens%20rapporter/2003/handlingsplaner%20200302%20R.pdf


 

 

 

alla dilemman som biståndshandläggare kan hamna i. Att ha så strikta riktlinjer ger 

biståndsbedömare ett begränsat handlingsutrymme vilket i sin tur medför begränsningar att 

bedöma den enskildes faktiska behov (Blomberg, 2004:168). Idag existerar det två olika 

inriktningar av biståndsbedömning i Sverige. Av dessa två så är det den specialiserade 

biståndshandläggningen som flertalet av kommuner använder sig utav. Denna inriktning 

karaktäriseras av att förtydliga och förstärka bistånd genom myndighetsutövning, där äldre 

människor klart och tydligt ska veta vilka insatser de fått beviljade (Blomberg, 2004:12). 

Rättssäkerheten betonas i stor utsträckning i denna inriktning. I den andra inriktningen 

öppna rambeslut läggs ansvaret på utföraren. Här tonas myndighetens roll ner successivt. 

Biståndsbesluten konkretiseras med hemtjänstspersonal tillsammans med brukaren i så 

kallade omsorgsplaner där det skrivs när, hur och vilken hjälp brukaren behöver. 

I vår studie har vi valt att förhålla oss till inriktningen med öppna rambeslut, en 

omsorgsmodell som används inom äldreomsorgen i Helsingborgs kommun. Med ett 

rambeslut avses att brukaren inte får en specifik insats beviljad, utan en insats ska kunna 

ändras utan att en omprövning behöver göras utav biståndshandläggare. Här är det istället 

brukaren tillsammans med hemtjänstpersonalen som tillsammans kommer överens om vilka 

omsorgsinsatser som blir aktuella. Fördelen med ett rambeslut är att det ska ge brukaren en 

ökad delaktighet och inflytande över sitt biståndsbeslut, en ökad trygghet för brukaren och 

ett mer flexibelt arbetssätt där dagsbehovet styr omsorgsbehovet. Själva kärnan till varför 

Helsingborgs kommun införde öppna rambeslut var upptäckten av att brukarens behov 

varierar från en dag till en annan. Den tidigare specialiserade biståndshandläggningen 

styrdes av detaljerade beslut som inte gav omsorgsarbetet någon flexibilitet. Med rambeslut 

öppnar det upp för ett mer flexibelt arbetssätt där brukaren i högre grad själv kan styra över 

sin omsorg. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om äldre människor som har ett öppet rambeslut 

upplever att det ges utrymme för dem att vara delaktig i sin omsorg, om hemtjänstpersonal 

följer det föränderliga hjälpbehov samt undersöka vem det är som avgör och hur man går 

tillväga när hjälpbehovet har förändrats. 

1.4 Frågeställningar 

 Upplever äldre människor att de kan påverka sin omsorg? 

 Upplever äldre människor att de får sina omsorgsbehov tillgodosedda med denna 

omsorgsmodell? 



 

 

 

 Upplever äldre människor att de kan avgöra om behovet förändras och vart de ska 

vända sig om de inte känner sig nöjda med sina hemtjänstinsatser? 

1.5 Disposition 

I studiens inledande kapitel presenteras bakgrund, syfte, frågeställningar och studiens 

avgränsningar. I det andra kapitlet presenteras studiens metod, tillförlitlighet samt etiska 

övervägandena. Tidigare forskning redogörs för i kapitel tre och studiens teoretiska 

bakgrund presenteras i kapitel fyra. I kapitel fem presenteras studiens resultat, en 

jämförelse av resultat med tidigare forskning samt en analys av resultaten utifrån de olika 

teoretiska perspektiven. Därefter diskuteras studiens resultat och besvarandet av 

frågeställningarna samt studiens begränsningar och eventuella nya forskningsfrågor läggs 

fram i det sjätte och sista kapitlet. 

1.6 Avgränsning och perspektivval 

I vår studie har vi valt att inrikta oss på hur äldre människor som har ett beviljat rambeslut 

upplever sin hemtjänst. Vi undersöker om brukarna upplever att de kan påverka sin omsorg, 

ifall brukarna upplever att de får information om sin omsorg av hemtjänstpersonalen samt 

vem det är som beslutar om förändrade hjälpinsatser. Vi har även för avsikt att undersöka 

om det ges utrymme för brukaren att vara delaktig i sin omsorg. Vi väljer att göra denna 

studie utifrån ett brukareperspektiv och kommer helt att utesluta det organisatoriska 

perspektivet. Vår avgränsning är preciserad till Helsingborgs kommun som använder sig 

utav denna omsorgsmodell och där har vi valt att genomföra sex intervjuer med äldre 

människor. Med så få informanter är vi medvetna om att de generaliseringar som går att 

göra på vårt resultat är begränsade.  

  



 

 

 

2 METOD 

 
 

I detta kapitel beskrivs vår egen förförståelse, forskningsdesign samt den 

vetenskapsfilosofiska positionen. Vi redogör hur vi handskats med datainsamlingen, vårt 

urval samt intervjubeskrivning. Vidare redovisar vi betydelsen av reliabilitet och validitet. 

Efter det formuleras de etiska överväganden vi gjort, och till sist vår arbetsfördelning. 

2.1 Vår egen förförståelse 

Vår förförståelse inom biståndshandläggning är att vi båda har fått möjlighet att arbeta som 

biståndsbedömare inom specialiserad biståndshandläggning och upplevde att detta var ett 

ämne som vi gärna ville fördjupa oss i. Idag finns det olika varianter som kommuner 

arbetar utefter, allt ifrån kundvalsmodell till förenklad biståndsbedömning. Då vi enbart har 

arbetat med specialiserade beslut, där det i detalj framkommer vad den enskilde har rätt till, 

så var det av naturligtvis väldigt intressant när vi under vår studiepraktik fick en förfrågan 

om vi kände till den omsorgsmodell som bedrevs med öppna rambeslut i Helsingborgs 

kommun. Detta var något som väckte vår nyfikenhet och drivkraft att undersöka och vi 

beslutade att göra en studie om hur denna modell upplevs ur ett brukareperspektiv med 

fokus på äldres upplevelser av sin hemtjänst. 

2.2 Forskningsdesign  

Att välja metod för en studie är att välja ett verktyg som har för avsikt att hjälpa forskaren 

att få en tydligare bild av det som man avser undersöka (Dahlgren & Sauer, 2009:15). 

Kvalitativa studier präglas av flexibilitet, kvantitativa av struktur (Holme och Solvang, 

1997:92). Den grundläggande likheten mellan dessa två metodsystem är att de har 

gemensamma intressen. De syftar båda till att ge en bättre förståelse av samhället, men de 

gör det på olika sätt och en kombination av de båda metoderna kan därför vara den bästa 

lösningen (Holme och Solvang, 1997:75). Kvalitativa metoder görs vanligtvis med hjälp av 

någon form av intervjuer och förutsätter samtal med respondenterna. Vårt syfte handlar om 

att få fram äldre människors upplevelser av sin hemtjänst, därav upplevde vi att det skulle 

begränsa oss att använda en kvantitativ metod som exempelvis en enkätundersökning. Vi 

skulle då ha fått göra om både vårt syfte och vår frågeställning för att möjliggöra ett 

användande av en kvantitativ metod, och vi hade då mist det vi har för avsikt att skriva om, 

nämligen äldre människors upplevelser av hemtjänsten (Dahlgren & Sauer, 2009:61,62). 



 

 

 

Med en enkätundersökning så hade vi nått ut till fler informanter (ifall de svarat på enkäten) 

men svaren hade inte blivit lika djupgående som i en kvalitativ metod, då inga följdfrågor 

kunnat ställas.  

Den kvalitativa metoden har som syfte att ge en ökad förståelse av det problem/den 

företeelse som studeras och fokus ligger i den kvalitativa metoden på det säregna, unika 

eller avvikande hos det som studeras, som ger en förståelse hur den enskilde upplever och 

känner (Holme & Solvang, 1997:14). Metoden kännetecknas således av närhet till den källa 

informationen hämtas ifrån där det handlar om att komma den intervjuade så nära som 

möjligt (Holme & Solvang, 1997:92). I en kvalitativ metod erhålls en större förståelse hur 

äldre upplever sin situation vilket skapar en närhet till de man intervjuar. Utifrån vår 

forskningsfråga anser vi att den kvalitativa metoden är den mest lämpade metoden för vår 

studie. Äldre människor kan med egna ord berätta om sina upplevelser av hemtjänsten och 

genom det erhåller vi en mer nyanserad beskrivning (Robson, 2002:224). Den kvalitativa 

metoden ger oss ett utrymme att kunna ställa följdfrågor och även ge feedback till våra 

informanter. Svårigheten med att vi väljer att göra kvalitativa intervjuer är att den ger oss 

ett stort empiriskt material som ska bearbetas och det krävs att vi som forskare har ett öppet 

och lyssnade klimat. Det är också lätt att sväva ut när vi genomför intervjuerna, men genom 

att försöka hålla oss endast till det vi har för avsikt att intervjua om så är våra 

förhoppningar att det empiriska materialet blir lite mindre. Datainsamlingsmetoden utgörs 

av kvalitativa intervjuer då en kvalitativ ansats har valts för att få ett brukarperspektiv som 

vi anser ger bättre förutsättningar för kunskapsinhämtning och möjlighet att besvara 

studiens syfte och frågeställning.  

2.3 Vetenskapsfilosofisk position 

Vår studie och dataanalys har genomförts utifrån en hermeneutisk ansats där texttolkning är 

hermeneutikens utgångspunkt. Utifrån vår förförståelse har den transkriberade texten 

tolkats för att förstå dess mening. Ett av fundamenten inom hermeneutiken är att 

”meningen hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson 

& Sköldberg, 1994:115). Den hermeneutiska cirkeln framhåller tänkesättet att delen endast 

kan förstås ur helheten och tvärtom. Hermeneutiken menar att det finns infallsvinklar för att 

förstå en företeelse på då en individ aldrig kan ställa sig utanför sig själv när man studerar 

en företeelse (Kvale, 1997:50).  



 

 

 

2.4 Datainsamling och urval 

2.4.1 Urval av litteratur 

Litteratursökning har skett genom Linnéuniversitetets bibliotekskatalog. Genom detta sätt 

har böcker, rapporter och avhandlingar hittats på biblioteket gällande socialt arbete och 

äldreomsorg. Rapporter och vetenskapliga artiklar har sökts via universitetets biblioteks 

databaser, då främst genom Google scholar och Sociological abstracts. Vidare har även 

litteratur sökts fritt på Internet där artiklar, olika kunskapsöversikter och promemoria hittats 

rörande personliga omsorgsbeslut gällande i Helsingborgs kommun. Sökning genom olika 

organisationers hemsidor, som Socialstyrelsen, Länsstyrelsen och kommuners hemsidor har 

gett tips om olika böcker och rapporter som lett till litteratur inom det aktuella området. 

De sökord som använts i olika kombinationer under studiens gång har varit; hemtjänst, 

rättsäkerhet, flexibilitet, delaktighet, självbestämmande, inflytande, äldreomsorg och 

rambeslut. 

2.4.2 Urval av intervjupersoner 

Vår studie är en samhällsvetenskaplig studie som har en kvalitativ ansats vars inriktning är 

att belysa de äldre människornas upplevelser av sin hemtjänst. Vi valde den organisatoriska 

vägen för att förankra vår blivande studie för att på så sätt få ett godkännande. Med det 

menar vi att vi först vände oss till verksamhetschefen i aktuell kommun. Tyvärr har vi inte 

själva fått möjlighet att välja ut våra informanter med hänsyn till den sekretess som skyddar 

personer med beviljat bistånd, istället skapade vi en kontakt med en enhetschef som förde 

vår fråga vidare till en gruppchef över en dagverksamhet som i sin tur tillfrågade eventuella 

intervjupersoner där om samtycke till att delta i studien. Det kan ses lite som ett 

tillfällighetsurval, men för att göra det mer representativt har vi gjort ett 

kvoturval(Dahlgren och Sauer, 2009:54) då vi önskade intervjua tre män och tre kvinnor i 

vår studie. Trost (1997:110) menar att ”Ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera 

värda än ett flertal mindre väl utförda”. Vi skickade ut brev till dessa informanter med en 

kortare beskrivning av vårt syfte med studien samt även våra kontaktuppgifter där det 

framgick vilken högskola och ort vi kom ifrån.  

2.4.3 Intervjuguide 

En intervjuguide ska innehålla de teman som man vill undersöka och stå i den ordning som 

de kommer tas upp under intervjun (Holme & Solvang, 1997:99) Vi skapade en 

intervjuguide som verktyg utifrån följande teman; delaktighet, flexibilitet och information 



 

 

 

där teman valts utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden använde vi oss 

utav vid varje intervjutillfälle som en grundmanual men följde den inte konsekvent. Den 

kom att fungera som en påminnelse och en hjälp för att hålla intervjun till det valda ämnet. 

Vår förhoppning var att intervjuerna skulle kännas öppna, och att informanterna skulle 

känna sig bekväma och fritt kunna berätta deras upplevelse av hur de upplevde sin 

hemtjänst. 

2.4.4 Intervjugenomförande 

Innan varje intervju påbörjades informerades informanterna om: syftet med intervjun, hur 

materialet skulle användas och att intervjun skulle bandas. Intervjuerna genomfördes i 

Helsingborgs kommun, på två olika dagverksamheter. Vi upplevde att det var en bra 

lösning då dagverksamheterna är bekanta för brukarna, samtidigt undgick man att äldre 

människor behövde öppna upp sitt hem för att vi skulle intervjua dem. På 

dagverksamheterna var vår förhoppning att våra informanter kände sig trygga. Vi använde 

oss utav semistrukturerade intervjuer och de tog ca 20 minuter. Samma frågor ställdes till 

alla informanter då intervjuguiden fanns med som ett underlag, se bilaga 1, men 

intervjuerna genomsyrades av stor flexibilitet och flera spontana följdfrågor, då det var 

viktigt att informanterna fritt fick utveckla och resonera om sina berättelser under intervjun. 

Inga anteckningar gjordes under intervjuerna då all koncentration istället riktades mot vad 

som sades. 

2.4.5 Textbearbetning och dataanalys 

Alla intervjuer med våra informanter bandades och transkriberades sedan till skriftlig text, 

då detta gjorde det enklare för oss att analysera materialet (Denscombe, 2009:260). Vi 

använde oss utav ett tillvägagångssätt som Kvale (1997:184) benämner som ad hocanalys. I 

stora drag så innebär det att det finns en öppenhet och att det kan finnas flera tänkbara 

tolkningar av det som informanterna berättar. Intervjuerna har vi sedan läst i sin helhet men 

särskilt fokus har lagts på vissa delar. För att göra texten mer hanterbar har vi använt oss 

utav meningskategorisering (Denscombe, 2009:371). Intervjuerna har kodats i olika 

kategorier och vårt material har satts under olika teman. För att få fram det som både är 

vanligt och ovanligt förekommande såg vi till att arbeta materialet flera gånger för att 

försöka få fram det som inte var synligt ifrån början som exempelvis olika teman 

(Denscombe, 2009:372). Kategorierna har följt de teman som intervjuguiden bestod av: 

delaktighet, flexibilitet och information. Genom att dela upp materialet blev det mer 



 

 

 

lätthanterligt och vi har försökt att nå en djupare förståelse i vårt material. Dataanalysen har 

präglats av en hermeneutisk utgångspunkt genom att vi har tolkat den transkriberade texten 

utifrån förförståelsen för att förstå dess mening (Kvale, 1997:51). Genom att växla mellan 

att se delarna i förhållande till helheten i materialet och vice versa så har vi försökt få en 

djupare förståelse och på så vis fortlöper den hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1997:50). 

2.5 Tillförlitlighet 

2.5.1 Validitet 

Kort sagt handlar validitet om giltighet (Djurfeldt, 2003:108). Validitet uppnås genom mäta 

det som avses (Trost, 2005:113). Genom att mäta och tolka det som informanterna upplever 

om ett fenomen når vi validitet. Efter våra genomförda kvalitativa intervjuer tolkade och 

analyserade vi endast det som var syftet med studien, d.v.s. äldres upplevelser av sin 

hemtjänst. Validiteten i undersökningen är beroende av forskarens förmåga att ifrågasätta, 

kontrollera och tolka materialet i studien (Kvale, 1997:215). Vårt syfte och frågeställningar 

samt intervjufrågor har vi försökt skriva så tydligt som möjligt för att nå en hög validitet. 

Vi kommer att sträva efter att göra våra tolkningar valida, då empirin ska styrkas av de 

teoretiska utgångspunkterna enligt Kvale (1997:215). Ett sätt att stärka validiteten är genom 

att sammanfatta det intervjupersonen berättat när intervjun är avslutad, för att kontrollera 

att man uppfattat det intervjupersonen sagt är korrekt (Denscombe, 2009:268). Vi har valt 

att inte tillfråga våra informanter att läsa transkriberingen av intervjun då vi upplever att 

detta kan skapa förvirring och oro hos dem. Ur en etisk synvinkel kan den transkriberade 

texten påminna dem om sin beroendeställning samtidigt som texten kan vara svårläst och 

svårtolkad. Vi valde således att efter varje intervju göra en liten sammanfattning för att 

kontrollera att vi uppfattat honom/henne rätt för att på så sätt stärka validiteten. 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver undersökningens tillförlitlighet. I en kvalitativ studie är det svårt att 

uttrycka sig om reliabilitet då detta är en form av mätinstrument. Enligt Holme och Solvang 

(1997:94) är det omöjligt att förena reliabilitet med kvalitativa metoder då dessa ger en 

djupare bild av en individens uppfattning och upplevelser samt att tolkningsutrymmet är 

stort. Inom kvalitativ metod inriktar man sig mer på den inre logiken (Kvale, 1997:94). 

Med det avser vi att de äldre människorna med egna ord får förmedla sina egna upplevelser 

och vi erhåller utifrån det en mer nyanserad beskrivning. För att nå en högre reliabilitet 

använde vi oss i denna studie utav en bandspelare vid våra intervjuer och materialet 



 

 

 

transkriberades sedan ordagrant. Genom att vi använde oss av bandspelare så kunde vi 

fokusera mer på våra intervjupersoner. 

2.5.3. Generaliserbarhet 

Att kunna generalisera resultat inom kvalitativ forskning är enligt Kvale (1997:209) 

begränsat. Enligt Kvale (1997:34) är syftet med kvalitativ forskning att få en fördjupad 

förståelse och inte att nå generaliserbar kunskap. Vårt material med sex intervjuer är för 

litet för att en generalisering ska kunna möjliggöras, så i vår studie har vi använt oss utav 

analytisk generalisering. Analytisk generaliserbarhet bygger på en analys av likheter och 

skillnader mellan olika likartade situationer (Kvale 1997:210,211). I vår studie härleds det 

till att vi har använt oss utav tidigare forskning, KASAM och Habermas kommunikativa 

handlande och kommunikationsteori. Detta innebär att man gör en bedömning om i vilken 

mån resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en 

annan liknande situation.  

2.6 Etiska överväganden 

I denna studie har fyra forskningsetiska grundprinciper som publicerats av Vetenskapsrådet 

(2009) följts:  

 Informationskravet: där vi förklarade för våra informanter om studiens syfte om vad 

som förväntas av de i deras deltagande. 

 Samtyckeskravet: de medverkande beslutar själv över sitt deltagande och kan när 

som helst i studien välja att avsluta. 

 Konfidentialitetskravet: allt material och data behandlas konfidentiellt och deras 

medverkan förblir anonyma.  

 Nyttjandekravet: det insamlade materialet får endast användas i studiens syfte och 

ändamål. 

De forskningsetiska grundprinciperna har varit en guide under hela studiens arbetsgång. 

Informationskravet uppfylldes genom att ett brev skickades till alla informanter med en 

kortare beskrivning av vårt syfte med studien och även våra kontaktuppgifter. I brevet 

framkom även att deltagandet var helt frivilligt och att all data skulle behandlas 

konfidentiellt. Vid varje intervjusituation upprepades deras frivillighet att delta och även 

deras möjlighet att avsluta intervjun om de så önskade. De fick även information om att 

materialet endast skulle användas till den aktuella studien och endast författarna skulle ha 

tillgång till det inspelade materialet och de utskrivna texterna. Därmed anser vi att de 



 

 

 

forskningsetiska grundprinciperna har uppfyllts. Det finns svårigheter inom det område 

som vi valt att göra en studie att själv ha möjlighet att välja informanter ur ett etiskt 

perspektiv, vi kunde ju gärna inte gå och knacka dörr i en relativt okänd kommun för oss 

forskare, för att få tag i klara och adekvata informanter som hade rambeslut på personliga 

insatser. Det vore inte etiskt försvarbart med ett sådant tillvägagångssätt.  

2.7 Arbetsfördelningen  

Vi har båda läst kurslitteratur och annan litteratur. Vi började med att dela upp olika avsnitt 

men efterhand har vi kommit att arbeta gemensamt med hela uppsatsen. Vi har systematiskt 

tagit del av vad den andre har skrivit och har korrigerat varandras texter fortlöpande. Vi 

upplever att vi haft en jämn arbetsfördelning och bra kommunikation med varandra under 

arbetets gång. Vår studie är en gemensam framställning som vi båda är ansvariga för. 

 

 

 



 

 

 

3 TIDIGARE FORSKNING 

 

I vår genomgång av tidigare forskning som berör brukarnas inflytande och 

självbestämmande i hemtjänsten beskriver flertalet av författarna att det är av stor vikt att 

en kunskap och medvetenhet finns hos hemtjänstpersonalen. Inte bara de etiska och 

moraliska dilemman utan även också den makt som finns i yrkesrollen.  

 

Dagens kommunala verksamhet utgår från hemmaboendeideologin där de äldre ska bo kvar 

i det egna hemmet. Detta stöds av flera studier som visar att den äldre vill bo kvar i sitt 

egna hem så länge som möjligt. I Silfverbergs (1996) studie, ”Att vara god eller att göra 

rätt”, diskuterar Silfverberg om att hemmet är som en fredad sfär, en sfär där vi kan vara 

fria från intrång och obehörig påverkan. Men att bli beroende av omsorg innebär för de 

äldre att de måste släppa in personal i sitt hem från offentliga verksamheter. Detta för med 

sig att de äldre inte längre själva kan rå över sin vardag och att vardagsrutiner och livsvanor 

måste anpassas till hemtjänstens verksamhet (Nordströms & Dunérs, 2003). Thomas (1986) 

gjorde en undersökning, ”Vardagsvaror och ritualer”, där hon utifrån de äldres perspektiv 

studerade vad det innebar att ta emot hjälp. Enligt Thomas (1986) så är det tre saker som 

var speciellt viktigt för den äldre och de var; vilken tid hemtjänsten skulle komma, hur 

länge de skulle stanna och vem det var som skulle komma. Denna omställning menar 

Nordströms & Dunérs (2003) kan vara svår att acceptera och i deras studie; ”Bevilja och ta 

emot hjälp” påvisar de att äldre är mycket angelägna om att klara sig själva så länge som 

möjligt och att kunna bibehålla sitt oberoende och frihet. Genom olika strategier kan de 

äldre behålla sitt oberoende och därmed kontroll över sin egen situation. En strategi är att ta 

hjälp från flera olika håll, både genom att ta hjälp från både hemtjänst och sina anhöriga. 

Detta leder till att de kan behålla kontrollen över sin hjälpsituation och känner sig därför 

inte lika beroende och utelämnande till andra. En annan strategi är att anpassa sig till 

situationen, eftersom att kapaciteten blivit sämre och sysslor tar mycket längre tid än förr. 

Janlövs (2006) avhandling ”Delaktighet i biståndsbedömning av äldre personer inför 

kommunalt bistånd” är en studie som påvisar att de äldre visar en tydlig motvilja till att 

behöva ta emot hjälp och insatser. Szebehelys (1995) avhandling ”Vardagens 

organisering” visar även att det många gånger är ett svårt beslut för de äldre att börja ta 

emot hjälp. Enligt Szebehelys (1995) väntar både män och kvinnor så länge som möjligt 



 

 

 

med att ta emot hemtjänst. De personer som hon intervjuade beskrev att det var en 

läroprocess när de blev beroende av att ta hjälp. Hon beskriver att de äldre upplever både en 

lättnad och trygghet att få hjälp, men samtidigt ger hjälpen en känsla av beroende av andra 

människor och minskad frihet. Nordströms & Dunérs (2003) studie visar att äldre som själv 

hjälper andra eller tidigare hjälpt andra har lättare att ta emot hjälp.  

I resultatet på Janlövs (2006) avhandling framkom det att den äldre upplever en brist 

på sammanhang i livet och resultatet i studien visar att den äldre är upptagen av sina egna 

tankar och känslor när det gäller att behöva be om hjälp. Den äldre upplever själva 

processen av att bli utsatt för bedömning som jobbig och den äldre försöker att balansera 

mellan behov och tillgänglig hjälp. Det framkom även att det varierar mycket på den egna 

individens insikt om att vara i behov av hjälp där en del förnekade sitt vårdbehov eller 

påvisade en tydlig motvilja till att ta emot hjälp. Janlövs (2006) avhandling visar att den 

äldre ibland är tvungen att anpassa sig efter utbudet och de kommunala riktlinjerna vilket 

även Lindelöf och Rönnbäcks (2004) avhandling ”Att fördela bistånd” visar. Deras 

avhandling visar att det faktiska handlandet skiljer sig ifrån det föreskrivna och att 

biståndshandläggare ofta standardiserar den äldre. Författarna jämför 

biståndshandläggarnas faktiska handlande med socialtjänstlagens intention där behoven 

anpassas efter det standardiserat utbud av kommunala insatser. Avhandlingen visar att olika 

fall behandlas lika istället för tvärtom där individens egen situation är utgångspunkten. 

Det kan lätt uppstå kollisioner mellan den äldres uppfattning om vilken hjälp som behövs 

och vad hemtjänsten i sin tur anser menar Silfverberg (1996) och beskriver hemmet som en 

plats där privata och offentliga normer möts. Det kan finnas flera faktorer som gör det svårt 

att få brukarinflytande att fungera. Hindren kan finnas antingen hos personen, i hans/hennes 

situation, hos personalen eller i hur omsorgen är organiserad, det kan även bero på en 

kombination av de olika faktorerna Socialstyrelsens rapport om brukarinflytande(2008). Att 

öka ett brukarinflytande ses oftast som positivt men enligt Vabø (2003) ”Forbrukermakt i 

omsorgstjensten - til hjelp for de svakeste?” så förutsätter brukarinflytande aktiva 

konsumenter. Vabø (2003) tolkar brukarinflytandet utifrån ett marknadsorienterat synsätt 

och ställer sig frågan om äldre hjälpbehövande kan agera som aktiva konsumenter. 

Wikström (2005) menar istället i sin avhandling ”Inflytandets paradoxer” att ett 

brukarinflytande kan tolkas utifrån olika perspektiv och inte som konsumenter utan att 

brukarinflytande ses som en konkretisering av intentionerna i SoL, med strävan efter 

självbestämmande över den egna vardagen.  Flera studier som finns visar att de flesta äldre 

är nöjda med sin hemtjänst. Det återkommer dock kritik i bl.a. brist i individanpassning av 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/1C576D5A-C1EF-42F3-B1B1-7D3BD0592EC2/9928/200813111.pdf


 

 

 

hjälpen och att den uppfattas som byråkratisk och regelstyrd och det efterfrågas en bättre 

möjlighet att kunna påverka hur hjälpen utförs (Socialstyrelsen, 2000). 

Många gånger krävs det ork, kunskaper och vana för att komma till tals med 

myndigheterna. Detta saknas hos många hjälptagare inom äldreomsorgen. Hellström (2003) 

framhåller i sin avhandling ”Att överbygga perspektiv” vikten av att ge den äldre 

delaktighet under samtalet genom att föra kommunikationen på en nivå som är där den 

äldre känner sig behaglig i. Informationen måste även vara begriplig för den äldre, så att 

den kan anammas och förstås. Resultatet i Hellströms (2003) avhandling visar hur 

betydelsefull kommunikationen är för att ge den äldre möjligheten att göra sin röst hörd. 

Äldre personer kan lätt känna sig underlägsna, då det finns en ojämn maktbalans mellan 

hjälpare och hjälptagare menar Skau (2001), i ”Mellan makt och hjälp”, då de kanske inte 

förstår och inte törs ifrågasätta något de känner eller skulle behöva.  

Möllers (1996) studie ”Brukare och klienter i välfärdsstaten” visar bl.a. att 

hjälptagarna i äldreomsorgen karakteriseras av en tacksamhetsattityd, men även att det 

finns tecken på resignation och uppgivenhet, då de äldre framhåller att ingen lyssnar på 

dem. Detta menar Möller (1996) kan bero på att det finns en klassdimension i 

brukarinflytande genom att lågutbildade med arbetarbakgrund upplever att de saknar 

möjligheter att påverka. Möller (1996) betonar också att relationen mellan 

hemtjänstpersonalen och de äldre är ojämlik vilket medför att många äldre drar sig för att 

framföra kritik för att inte anses som gnälliga och besvärliga. De äldres 

beroendeförhållande till hemtjänstpersonalen påverkar således den äldre och undviker 

konfrontation med personalen. Detta känslomässiga samspel i hemtjänsten beskriver 

Ingvad (2003) i ”Omsorg och relationer” att de äldre på grund av sitt hjälpbehov blir 

beroende av hemtjänstpersonalen, vilket medför att de inte i samma utsträckning som 

tidigare kunna bestämma över sitt eget liv. Även i hans studier framkommer det att de äldre 

är nöjda med sin hemtjänst men Ingvad (2003) menar att detta kan uppfattas och förstås på 

flera sätt. Dels på beroendeförhållandet till personalen, där de vill visa tacksamhet och en 

positiv attityd eftersom den äldre är beroende av hemtjänsten för sin dagliga livsföring. För 

att hantera denna tacksamhet kan ett sätt vara att sträva efter vårdbiträdenas respekt och 

positiv uppskattning av dem (Ingvad, 2003). 

Sammanfattningsvis går det att utläsa av den tidigare forskning som vi har tagit del 

av, att brukarna karakteriseras av en tacksamhetsattityd, men att det även finns tecken på 

resignation och uppgivenhet då de äldre framhåller att ingen lyssnar på dem. Det 

framkommer även att det lätt kan uppstå kollisioner mellan den äldres uppfattning om 



 

 

 

vilken hjälp som behövs och vad hemtjänsten i sin tur anser. Många äldre upplever det som 

jobbigt att bli utsatt för bedömning och har istället olika strategier för att så långt som 

möjligt bevara sin självständighet gentemot hemtjänsten. Brukarna försöker istället att 

balansera sitt liv mellan behov och tillgänglig hjälp. Flera tidigare studier som vi läst, visar 

att de flesta är nöjda med sin hemtjänst men det kan finnas flera bakomvarande faktorer till 

det. Exempel på detta kan vara beroendeförhållandet till personalen, där brukarna vill visa 

tacksamhet och en positiv attityd då brukaren är beroende av hemtjänsten för sin dagliga 

livsföring. Men även för att hantera denna tacksamhet kan ett sätt vara att sträva efter 

vårdbiträdenas respekt och positiv uppskattning av dem (Ingvad, 2003). Många äldre drar 

sig för att framföra kritik för att inte anses som gnälliga och besvärliga menar Möller 

(1996). De äldres beroendeförhållande till hemtjänstpersonalen påverkar således den äldre 

och undviker konfrontation med personalen, skriver Möller (1996).  

 

 

 



 

 

 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
 I detta avsnitt redovisar vi vårt val av teoretiska utgångspunkter och kommer nedan att 

belysa vårt val av teorier utifrån relevansen av vår studie.   

4.1 Relevans av våra valda teorier 

Vi har valt att som teoretiska utgångspunkter använda oss utav Habermas 

kommunikationsteori då han betonar vikten av kommunikation i det kommunikativa 

handlandet som nödvändigt för att sociala handlingar ska vara möjliga. Vi är själva 

medvetna om att Habermas (1990) teori är mer på den samhällsvetenskapliga nivån men då 

vår studie berör en omsorgsmodell som används på samhällsnivå, anser vi att denna teori är 

användbar för vår studie. Systemet i Habermas teori är i vår studie relaterat till 

kommunen/hemtjänsten och livsvärlden är brukarens egen bakgrund, värderingar och 

normer. Vi har även valt att komplettera med Nilsson och Waldemarssons (2007) 

kommunikationsteori som mer aktivt berör det direkta samspelet mellan människor. I vår 

studie berör det samspelet mellan brukare och hemtjänstpersonal.  Slutligen använder vi oss 

utav KASAM (känslan av sammanhang), av Antonovskys (1995) då han betonar vikten av 

att vårt liv måste innehålla meningsfullhet, hanterbarhet och begripbarhet. Dessa teorier 

kompletterar varandra i den studie vi gjort genom att Habermas kommunikativa handlande 

är beroende av att samtalet blir begripligt för brukaren så att detta leder till hanterbarhet för 

brukaren som i sin tur tillför meningsfullhet i brukarens vardag. 

4.2 Kommunikationsteori 

Kommunikation är ett begrepp som ger uttryck för att något ska bli 

gemensamt och ges följande förklaring i Nilsson & Waldemarssons bok Kommunikation, 

samspel mellan människor (2007:11). ”… en process där två eller flera personer skickar 

budskap till varandra och där de visar hur de påverkar varandra, uppfattar sig själva och 

situationen samt vilket innehåll de lägger in i sina budskap.” (Berlo, 1961 i Nilsson & 

Waldemarson, 2007:12). 

Psykologen Björn Nilsson och pedagogen Anna-Karin Waldemarson menar att 

kommunikation är en process som äger rum i ett socialt system och där deltagarnas 

förförståelse, deras förväntningar, attityder och sinnesstämning påverkar både hur 

budskapet sänds och tas emot. All kommunikation grundas på tecken och koder. Då vi har 

en tanke och kodar den till ett budskap som ska tolkas och uppfattas av den andre är det 



 

 

 

viktigt och underlättar för kommunikationen om budskapet ges samma innebörd (Nilsson & 

Waldemarson, 2007: 12). Enligt Nilsson & Waldemarson (2007:85) består kommunikation 

av två grundläggande perspektiv: talande och lyssnande. Där kommunikation handlar om 

att skaffa sig en mening och hur denna konstrueras i människors medvetande. Enligt dem är 

lyssnandet i en kommunikationsprocess inte enkelt, då deras teorier grundar sig i att det 

finns två betydelser av att lyssna. Att enbart höra vad någon säger inte är detsamma som att 

verkligen lyssna. Enligt deras teori innebär den ena betydelsen (hörande), att man ”tar emot 

och tolkar hörselstimuli” dvs. att man hör det som sägs och kan upprepa det som sagts men 

inte mer än så. Den andra betydelsen (lyssnande), innebär att man lyssnar och omvandlar 

det man hör till något meningsfullt i medvetandet, dvs. man uppmärksammar, förstår och 

reagerar och kan respondera till motparten (Nilsson & Waldemarson, 2007: 86). 

Människor har behov av meningsfullhet för att känna trygghet och genom 

kommunikationen och samspelet blir omvärlden således förklarlig och meningsfull för de 

enskilda individerna. Avgörandet för hur kommunikationen kommer tolkas måste hänsyn 

till sammanhanget och kontexten tas då det annars finns risk att oriktiga tolkningar görs, 

eller att felaktiga slutsatser dras eller att kommunikationens effekter helt missbedöms. 

Genom att använda oss utav det kommunikativa perspektivet vill vi ge läsarna en förståelse 

för betydelsen av kommunikationen under processen då en omsorgsplan upprättas.  

4.3 Habermas: Det kommunikativa handlandet 

En tysk samhällsvetare och filosof vid namn Jürgen Habermas har utvecklat en teori om 

kommunikativt handlande och hur det ideala samtalet bör vara. En ideal samtalssituation 

utgörs, när kontaktpersonen och den enskilde tillsammans (symetriskt) reflekterar över sig 

själva och omvärlden och når en ömsesidig förståelse (Stensmo, 1995:229). Men för att nå 

en ömsesidig förståelse krävs det enligt Habermas att deltagarna i ett samtal har språkbruk 

och giltighet i det som förmedlas mellan de olika deltagarna i interaktionen. För att nå 

förståelseorienterad kommunikation finns det vissa förutsättningar för att uppnå ett 

samförstånd. Med detta menar han att mottagaren måste förstå både vad som sägs och vad 

som avses med det sagda, där även förståelsen är beroende av den språkliga kompetensen 

(språkbruk) hos aktörerna, dvs. att de talar på samma nivå (Stensmo, 1994:227). Det som 

sägs ska vara sant för att man ska kunna ta del av varandras vetande. Giltigheten i språket 

kräver också sannfärdighet för att lyssnaren ska kunna tro på vad som sägs. Det som sägs 

ska även vara riktigt i förhållande till den gällande normativa bakgrunden och accepteras av 

båda parterna i interaktionen. Talarens resta giltighetsanspråk kan ifrågasättas och antingen 



 

 

 

accepteras eller dementeras av lyssnaren finns det en vilja att förstå och göra sig förstådd, 

reser man gemensamma giltighetsanspråk. Detta utgör då en bas för ett förståelseorienterat 

samtal som ger möjligheten att leda till ett samförstånd mellan parterna. Genom ett 

kommunikativt handlande kan man uppnå detta samförstånd och uppnå det Habermas 

menar vara det ideala samtalet, där makten inte stör kommunikationen (Habermas, 

1990:78). 

Enligt Habermas kan samhället och det sociala livet betraktas utifrån två olika 

perspektiv: systemet och livsvärlden. Dessa perspektiv finns sida vid sida, åtskilda från 

varandra men ömsesidigt beroende av varandra (Nygaard, 1995:140). Livsvärlden är 

deltagarens liv, den samhällssfär människan har sina sociala relationer, arbetar och familj. 

Erfarenheterna som hon har i livsvärlden utgör en bakgrundskunskap, vilket påverkar och 

leder hennes värderingar och handlingsmönster. I livsvärlden koordineras och integreras 

människans handlande genom kommunikation ansikte mot ansikte (Stensmo, 1994:228). 

Både kontaktpersonen och den enskilde har sina egna livsvärldar som påverkas och 

används i all kommunikation. 

Systemet (hemtjänsten i vår studie) däremot är ett socialt handlingssystem, en 

samhällssfär som är självgående och självupprättande och helt oberoende av livsvärlden 

och de kommunikativa handlingarna (Nygaard, 1995:141). Hemtjänstens verksamhet drivs 

av en egen inre logik och av en normlös styrning utan de språkligt grundade 

giltighetsområdena, där det kommunikativa handlandet ersatts av det ekonomiska och 

politiska systemet (Stensmo, 1994: 228). Inget utrymme lämnas för språklig eller social 

integration inom systemet men Habermas menar även att inte alla handlingar i samhället 

samordnas genom en inbördes förståelse (Habermas, 1990:201, Nyggard, 1995:137). Då 

dessa ekonomiska och politiska system påverkar människors handlingar utan att det krävs 

någon ömsesidig förståelse (Nyggard, 1995:138). Samhället, eller omsorgsinsatserna som 

det blir av vår studie, blir i sin helhet av Habermas uppfattning som en kombination av 

livsvärlden och systemet (Nygaard, 1995:141). 

Habermas teoretiska bakgrund ligger bl.a. i Marxismen och Frankfurtskolan (Månson, 

1995:289). Det kommunikativa handlandet innebär att förverkliga en social rättvisa då han 

anses tillhöra den kritiska teorin, där deras syfte är att avslöja tvång och herravälde, att 

skapa frigörelse och ömsesidig förståelse på basen av kommunikation (Nygaard, 

1995:128). Då hans teori handlar om en språkligt förmedlad strävan efter samförstånd 

mellan människor i livsvärlden, är hans mål är att lösa motsättningen mellan den enskilda 

människan och kollektivt, dvs. motsättningen mellan individ och struktur. Teorins 



 

 

 

utgångspunkt är inte i enskilda människor, utan i kommunikation mellan individer, där 

språket och diskussionen är viktiga inslag. Habermas vill med sin teori visa hur personalen 

kan spela en aktiv roll för att skapa frigörelse genom att hänvisa till den maktfria 

argumentationen som ett ideal för deras samspel och förhållande med brukarna när 

omsorgsplaner upprättas. Detta genom att återskapa tron på det mänskliga förnuftet. 

Habermas menar då att aktörernas livsvärld och de utkristalliserade sociala systemen får ett 

lika värde och en social rättvisa genom det mänskliga förnuftet i den maktfria diskussionen 

och i den kommunikativa handlingen (Nygaard, 1995:128). Kunskapen om brukarna får sin 

samhälleliga betydelse först då den kommunicerats till andra och personalen får insikt och 

en förståelse för brukaren genom förnuftet då det först måste kommuniceras via handling. 

Men hur går det då till att göra sig förstådd och uppnå ett samförstånd mellan 

personalen och äldre människor? Människor lever och samtalar inom tre olika 

världsrelationer och förutsättningen för att uppnå samförstånd är att vi kan relatera oss i 

dessa samtidigt och med deras giltighetsanspråk (Carleheden, 1996:31). Enligt Habermas är 

språket tredimensionellt där det handlar om att göra sig förstådd med någon om något. 

1. Vi samtalar i relation till den objektiva världen: Den utgörs av materiella fakta som 

hänvisar till att något är sant eller falskt. T.ex. Jag har fått ett lårbensbrott. Här gör 

vi anspråk på giltighetsanspråket sanningen, dvs. vi får fakta om att ett lårben har 

brutits.  

2. Vi samtalar även i relationen till den sociala världen av normer: Den sociala världen 

utgörs av olika interpersonella relationer och handlingsmönster där vi gör anspråk 

på normativ riktighet, dvs. att den yttrade handlingen är riktig med hänsyn till 

gällande normer och värderingar. Det är ju inte en omöjlighet att ett lårben brutits. 

3. Till sist har vi relationen till den subjektiva världen med upplevelser: ”hennes/sin 

värld”, där vi gör anspråk på giltighetsanspråket uppriktighet, att hon verkligen 

menar det hon säger. Här gäller inre förhållanden och enskilda människors känslor, 

önskningar och förhoppningar. Hon meddelar oss att hon brutit lårbenet och 

behöver hjälp med sin vardag. 

4.4 Känsla Av SAMmanhang 

KASAM, känsla av sammanhang, är ett begrepp som skapades av Aaron Antonovsky 

(1995). Han var professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, 

Beersheba, Israel. Han studerade kvinnors anpassningsbarhet till klimakteriet och fann att 

en grupp kvinnor som trots svårigheter i ett koncentrationsläger ändå bevarat sin hälsa. 



 

 

 

Upptäckten resulterade i frågeställningen om vad det är som gör att människor blir och 

förblir friska. Antonovsky utgår från ett hälsoperspektiv där han menar att hälsa/sjukdom är 

en mångdimensionell företeelse, en hälsa/sjukdom är inte ett antingen eller tillstånd. 

KASAM är ett förhållningssätt, ett sätt att se på världen och som gör att hälsan förstärks 

eller försvagas. Med andra ord vara mer eller mindre sjuk där individens tillstånd påverkas 

av många olika faktorer och på många olika nivåer. Har man ett relationsinriktat arbetssätt 

inom hemtjänsten som en målsättning, ökar brukarens förmåga att kunna uppnå en känsla 

av sammanhang i sin tillvaro. Vi rör oss mellan de salutogena och patogena perspektiven 

och det är graden av KASAM som om vi upplever att vi har hälsa. Antonosky ser 

hälsa/sjukdom ur ett salutogenetiskt perspektiv. Salutogenes betyder hälsans ursprung och 

härrör från latinets salus (hälsa) och genesis (ursprung). Det salutogena perspektivet 

fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar 

sjukdom. Inom det patogena perspektivet ligger fokus enbart på det sjuka eller onormala.  

Antonovsky utvecklade ett formulär som mäter graden av KASAM. Höga värden visar att 

individen har en stark känsla av sammanhang och också en hög förmåga att hantera sin 

situation och utmaningar (1995: 96). Antonovsky intresserades sig för alla faktorer som 

vidmakthåller eller skapar god hälsa och ser då till individens hela livssituation.  

För att få en känsla av sammanhang av sin tillvaro innebär det att tillvaron ska vara 

meningsfull, begriplig och hanterbar. Det som händer runt omkring oss måste vara 

begripligt hanterbart och meningsfullt för att vi inte ska ge upp när vi har motgångar.  

Meningsfullheten är drivkraften till att öka förståelse av vår värld och vilka resurser som 

finns tillgängliga för oss (Antonovsky, 1995:45). Att kunna vara delaktig som medverkande 

i de processer som skapar såväl ens öde som ens dagliga upplevelser. Meningsfullt blir det 

för brukaren om hon är delaktig i utformningen av omsorgsplanerna, där hon även har en 

relation och kan föra en dialog med sin kontaktperson. Enligt Antonovsky (1995:44) så 

handlar begriplighet om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt åtkomliga. En brukare med hög känsla av begriplighet ser världen som 

ordnad, förutsägbar och förklarbar. Begripligt blir det för brukaren när hon är med och 

planerar och därför vet vad som ska hända. Begripligt blir det även för henne om hon ges 

möjlighet att följa med i det som händer runt henne. Hanterbarhet handlar om i vilken grad 

brukaren upplever att det står resurser till ens förfogande och en känsla av tilltro inför 

möjligheterna att möta livets problem (Antonovsky, 1995:45). Brukarens hanterbarhet ökar 

då hon t.ex. får hjälp med få anpassade hjälpmedel eller om hon får stöd av 

kontaktpersonen som kan föra hennes talan om hon inte kan det själv.  



 

 

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som 

härstammar från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 

och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang.” (Antonovsky, 1995:46) 

4.5 Habermas och Kasam 

Kopplingsschema mellan Kasam och Habermas 

Grunden för att uppnå Habermas giltighetsbegrepp går att härleda till KASAM som 

innefattar deskriptiva begrepp så som: Meningsfullhet, Hanterbarhet och Begriplighet. 

Genom att uppnå ett samförstånd mellan personal och brukare leder det till Habermas 

sociala rättvisa, man går in i ett samförstånd som leder till människans frigörelse.  

Människan ingår i ett system som speglas av dennes livsvärld, det vill säga byggt på 

dennes bakgrund, normer och värdering och kunskap som personen tillägnat sig. För att 

stödet för brukaren ska bli rätt utformat behöver verksamheten/hemtjänsten enligt 

Habermas ha en förståelseorienterad kommunikation där fokus ligger på att förstå varandra, 

vilket leder till att brukaren upplever att den är delaktig i sin omsorg. Genom att den 

enskilde når ett samförstånd i sin kommunikation upplever brukaren en hög grad av 

KASAM. Habermas teori om det kommunikativa handlandet kan ge oss en förståelse för 

och inblick i hur kommunikationen kan problematiseras i genomförandeplanerna och hur 

äldre personer med hemtjänst kan uppleva sin livssituation utifrån Antonovskys 

resonemang om KASAM. Social rättvisa är enligt Habermas de normer som alla berörda 

godtar i ett maktfritt samtal på lika villkor. Detta går att härleda till KASAM komponenter: 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Begriplighet, i vilken utsträckning man som 

brukare upplever informationen ifrån exempelvis kommunens hemtjänst eller 

biståndshandläggare (systemet) som tydlig eller strukturerad. Att ha begriplighet är att 

förstå sig själv, sin omgivning samt sin tillvaro (Westlund 2009:26). Om en situation är 

begriplig så går den också oftast att hantera. Hanterbarhet kan innefatta vilka resurser 

brukaren har att tillgå för att möta de krav eller problem som hon ställs inför, detta kan 

innefatta släkt och vänner eller kommunens hemtjänst. Meningsfullhet är motivationsdelen 

i begreppet det vill säga att uppleva en mening som motiverar dig i livet. I vår studie 

härleder vi der till att man som brukare känner sig delaktig i sin omsorg. Hanterbarhet 

kräver en förståelse för att livet har en känslomässig innebörd, att problem man råkar ut för 

är värda att försöka lösa. Detta går att härleda till människans frigörelse. Att kunna 

möjliggöra att få leva ett så självständigt liv som möjligt, där parternas livsvärld och sociala 

system får ett likt värde. 



 

 

 

För att få till stånd en förståelseprocess och uppnå ett samförstånd utifrån vår studie 

mellan personal och brukare krävs det enligt Habermas vissa grundelement. Habermas 

kallar dem giltighetsanspråk: ”att uttrycka sig förståeligt, att ge (lyssnaren) något att förstå, 

att därmed göra sig förstådd, och att uppnå en inbördes förståelse” (Habermas, 1990:78). 

Giltighetsanspråket fungerar mycket väl att dra paralleller till KASAM tre komponenter 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I vår studie vinklar vi dessa till brukarna och 

hemtjänstpersonalen att gemensamt försöka uppnå en inbördes förståelse som leder till ett 

samförstånd. Att brukaren känner att denne kan påverka sin omsorg i form utav 

hjälpinsatser som hemtjänsten kan tillhandahålla och att dessa hjälpinsatser kan ändras när 

situationen för brukaren förändras. Om hemtjänstpersonalen arbetar mot det som Habermas 

menar vara det ”ideala samtalet” och därmed reser giltighetsanspråken gemensamt med 

brukaren leder detta till att brukaren upplever en mer givande omvårdnadskommunikation. 

Detta leder i sin tur till att hemtjänstspersonalen kan påverka maktbalansen till brukarens 

fördel genom sin kommunikation. Giltighetsbegreppet uppnås genom att visa respekt där 

man försöker förstå och nå ett samförstånd mellan personer samt att låta människorna 

komma till tals, att lyssna på och genom att personer får vara delaktiga och ha inflytande i 

sitt liv, i vår studie kopplat till hur brukare kan vara med och påverka sin omsorg. Det kan 

liknas vid vad Habermas kallar social rättvisa. Habermas anses tillhöra den kritiska teorin 

och därför är mänsklig emancipation (frigörelse) ett centralt tema för honom. Kritiska 

teorins syfte är att avslöja tvång och herravälde, att skapa emancipation och konsensus på 

basen av kommunikation. I vår studie härleder vi det till att brukarna inte ska uppleva 

någon maktskillnad gentemot kommunens hemtjänstspersonal utan att de ska kunna känna 

sig bekväma att uttala vilka hjälpinsatser de är i behov utav. För att brukarna ska veta vilka 

hjälpinsatser det finns är det av stor vikt att de informeras om det så att det blir begripligt 

och att brukaren då kan hantera informationen samt sin situation för att på så sätt skapa sig 

en meningsfull tillvaro med rätta hjälpinsatser för den enskilde brukaren. 

Systemet i vår studie är kommunens hemtjänst och livsvärlden är den bakgrund brukaren 

har med sig som bygger på fakta, normer och händelser samt de överenskommelser som är 

språkligt inrättade mellan personal och brukare. Personals och brukares livsvärld kan skilja 

sig radikalt åt men det gäller då att man skapar ett giltighetsanspråk mellan brukare och 

personal. Att skapa en begriplighet, så att det går att hantera. Livsvärldens kolonialisering i 

vår studie är att systemet gemensamt tillsammans med brukaren försöker se till brukarens 

intressen och behov vid planering av hjälpinsatser. 



 

 

 

Ofta talas det om hälsa ur två olika perspektiv, det patogena och det salutogena 

perspektivet. Inom det patogena perspektivet ligger fokus enbart på det sjuka eller 

onormala. I det salutogena perspektivet ser man hälsan som en helhet där fysiska, psykiska 

och sociala faktorer är i samspel. Det går inte att påverka en persons fysiska hälsa utan att 

den psykiska och sociala hälsan också påverkas. Med detta vill vi påvisa att modellen, med 

öppna rambeslut öppnar upp för det salutogena perspektivet då brukaren får vara mer 

delaktiga i att påverka sin omsorg gentemot den specialiserade biståndshandläggningen. 

Denna flexibla modell följer brukaren föränderliga behov och när brukarens behov 

förändras så förändras även hjälpinsatserna för brukaren.  

 



 

 

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

 
 

I detta kapitel kommer vi att redovisa vår empiri utifrån vad vår studie visar. Som 

analysverktyg för att besvara våra frågeställningar kommer vi att använda oss av teorierna 

om kommunikationsteori, Habermas kommunikativa handlande och KASAM. Även 

kopplingar till tidigare forskning kommer att framställas i denna del. 

5.1 Inledning 

Syftet med vår studie är att undersöka om äldre människor som har ett öppet rambeslut 

upplever att det ges utrymme för dem att vara delaktig i sin omsorg, om hemtjänstpersonal 

följer det föränderliga hjälpbehov samt undersöka vem det är som avgör och hur man går 

tillväga när hjälpbehovet har förändrats. Bakgrunden till varför Helsingborgs kommun 

införde omsorgsmodellen var upptäckten av att brukarens behov varierar från en dag till 

annan. Med ett rambeslut får brukaren inte ett detaljerat biståndsbeslut som preciserar vad, 

när och hur denne ska få sin hjälp, som den specialiserade biståndshandläggningen styrs av. 

Biståndsbedömaren ger bifall på ett rambeslut och vad brukaren sedan behöver hjälp med 

görs upp mellan brukaren och hemtjänstpersonalen på ett mindre byråkratiskt vis. Genom 

ett beviljat rambeslut öppnas äldreomsorgens utbud upp för den enskilde, där brukaren själv 

kan styra mer över sin omsorg och där situationen och tillfällena avgör vilka tjänster 

brukarna använder sig av. Tillsammans med sin kontaktperson i hemtjänsten, upprättas en 

omvårdnadsplan där de i samförstånd beslutar vilka insatser brukaren behöver. 

Omsorgsplanen vägleder omsorgsarbetet där insatserna konkretiseras gällande vad den 

enskilde ska ha hjälp med, hur, när och tidsåtgången. Om och när brukaren önskar 

förändring av sina insatser upprättas en ny plan.    

5.2 Intervjupersonerna 

Intervjupersonerna utgörs av fyra kvinnor och två män. Samtliga informanter är deltagare 

på de dagliga verksamheterna som kommunen erbjuder. Brukarna hade olika behov av 

insatser, allt ifrån flera timmars daglig hjälp med personlig omsorg till en daglig 

tillsynskontakt i form av ett telefonsamtal från kommunen. Deras problematik för att klara 

sin dagliga livsföring begränsades av allt ifrån stroke, ryggproblem, yrsel och dåligt 

allmäntillstånd pga. ålderskrämpor. För att avidentifiera intervjupersonerna heter de i vår 



 

 

 

studie Anna, Berit, Clara, David, Erik och Florence. Vi har valt att inte avslöja några fler 

detaljer om våra informanter för att säkerställa deras anonymitet.  

5.3 Delaktighet 

5.3.1 Självbestämmande 

I intervjuerna framkommer det att våra informanter upplevde en delaktighet i sin hemtjänst, 

där brukarna gavs en möjlighet att själva vara med och bestämma och påverka hur deras 

insatser blev utförda. De flesta av våra informanter uttryckte även att de har ett 

självbestämmande, då personalen frågar efter deras önskemål avseende hur och vilka 

insatser som de behövde. Informanterna uttryckte alla att de själva kunde avböja om de inte 

ville ha en planerad insats under dagen. Clara uttrycker att personalen är lyhörda på hennes 

önskemål då de frågar henne hur hon vill ha saker och ting. Det kan röra sig om allt ifrån 

hjälp med dusch till promenader. 

– När jag blev inlagd på sjukhuset kom en biståndsbedömare till mig för att se vilken 

hjälp jag behövde… sedan har jag haft fler träffar med personalen då jag behövt ändra 

min hjälp. (Clara) 

 

Clara berättade att hon och hennes kontaktperson bestämde tillsammans vilka insatser som 

skulle upprättas i omsorgsplanen. Ett grundläggande behov som finns hos oss människor är 

att bli bekräftade och förstådda av andra genom en språklig kommunikation. Utvecklingen 

och bevarandet av de sociala relationerna sker enligt Habermas (1990) genom den språkliga 

kommunikationen, då han menar att allt beslutfattande sker genom en ömsesidig förståelse. 

Antonovsky (1995) menar att en insats blir mer meningsfull ju mer brukaren görs delaktig i 

den och att hon förstår dess orsaker och effekter. Av den orsaken ser vi att delaktighet är 

särskilt betydelsefullt för livskvaliteten och brukarnas hälsa, om de får känna en delaktighet 

i organiseringen av sin egen livssituation. Clara får möjlighet att kunna vara delaktig och 

påverka sin situation och samtidigt känna en meningsfullhet med sitt liv och sin hemtjänst. 

Som Nilsson och Waldemarson (2007) påpekar är ”lyssnande” något som man omvandlar 

till något meningsfullt i medvetandet vilket gör att hon kan reagera och respondera till 

personalen. Enligt Antonovsky (1995) är den viktigaste komponenten i KASAM 

meningsfullhet och för att känna meningsfullhet är det viktigt att brukarna görs delaktiga i 

alla processer som påverkar deras liv. Ju mer delaktig brukaren är i sin egen omsorg och ju 

mer hon förstår dess orsaker och effekter, desto mer framgångsrik är den. Genom att 

omsorgsplanerna i omsorgsmodellen upprättas tillsammans med den enskilde och 

kontaktpersonen, ökar den enskildes möjlighet till att vara delaktig.  



 

 

 

5.3.2. Delaktig och så tacksam 

Flera av våra informanter uttryckte en stor tacksamhet gentemot hemtjänsten. Vad det 

gäller delaktighet så uttryckte en av våra informanter att hon exempelvis inte kunde skala 

sina potatisar men däremot dela och koka dem själv, informanten uttryckte att 

hemtjänstpersonalen är hennes högra arm i en sådan situation. Clara säger att hon får vara 

delaktig i sin omsorg, men säger samtidigt att hon aldrig skulle kunna klaga på det som de 

gör hemma hos henne.  

 – … De frågar mig om vilka kläder jag ska ha… välja vad man ska ha på sig… ja, de tar 

fram kläder och frågar om jag vill ha dem… och det vill jag ju… det är så skönt att veta 

att de kommer… (Clara) 

 

Clara uttrycker att hon är tacksam över att hon får hjälp från hemtjänsten, som gör att hon 

kan bo kvar hemma. Hon berättar varmt om hur personalen hjälper henne och hur nöjd hon 

är över den hjälp som hon får. När vi under våra intervjuer frågade hur de upplevde sin 

delaktighet i sin omsorg så berättade flera av brukarna att de är nöjda med den hjälp som de 

får. De berättade att de tillfrågas hur de vill ha saker och ting utförda men att de sällan eller 

nästan aldrig kommenterar eller vill säga emot personalen, även om det inte alltid blir som 

informanterna hade tänkt sig. I våra informanters fall var det hjälp med allt ifrån val av 

kläder, hjälp med matlagningen till promenader.   

– Jag har aldrig haft några problem med hemvården, men jag har inte ändrat något sedan 

början … de vet vad de ska göra… de har papper på det… (Erik) 

 
– … oftast så vet de hur jag vill ha det… jag vill inte klaga för de gör ju så gott de kan… 

(Anna) 

 
– Jag fick berätta för dem vad jag inte kan och vad jag behöver hjälp med… det är så skönt att veta 

att de kommer och hjälper mig nu när jag har blivit sämre… (Clara) 

 

Flera av våra informanter berättade att de var delaktiga i utformningen av sina insatser, 

samtidigt som de talade om att de sällan hade några synpunkter till hemtjänster. Vi ser en 

tydlig koppling till Janlövs (2006) forskning där hon framhåller att det varierar mycket på 

den egna individens insikt om att vara i behov av hjälp och där en del till och med förnekar 

sitt vårdbehov. Ett samförstånd mellan personalen och brukarna ser vi som nödvändigt för 

att de ska uppnå en god omsorgskvalitet där brukarna får insatser utifrån deras behov. För 

att stödet för brukaren ska bli rätt utformat behöver verksamheten/hemtjänsten ha en 

förståelseorienterad kommunikation där fokus på deras samtal vilar på att de ska förstå 

varandra. Vilket leder till att brukaren upplever att hon är delaktig i sin omsorg, där en 

parallell går att göra till både Habermas (1990) förståelseorienterade kommunikation och 

Nilssons och Waldemarssons (2007) kommunikationsteori. 



 

 

 

5.4 Flexibilitet/Hanterbarhet 

5.4.1 Tillgodose brukarnas egna önskemål 

I vårt empiriska material framkom det att de flesta av våra informanter uttryckte att 

personalen var flexibla i sitt arbetssätt och kunde anpassa insatserna efter brukarnas 

önskemål. I och med att biståndsbedömaren gett dem ett öppet rambeslut så är det upp till 

brukaren tillsammans med kontaktpersonen att specificera hur insatsen ska utformas och 

utföras. I denna omsorgsmodell så får hemtjänstpersonalen ett utökat ansvar då det är de 

tillsammans med brukaren som avgör om några förändringar behöver göras. Hemtjänsten 

kan både utöka och minska insatstimmarna utifrån det vårdbehov som den vårdsökande 

behöver, vilket görs i samråd med brukaren och hemtjänstpersonalen. Vårt syfte med denna 

studie var att se hur äldre personer upplever sin omsorg som flexibel och att personalen kan 

anpassa omsorgen efter deras dagliga behov. 

Utifrån våra intervjuer så kan vi konstatera att alla informanter upplevde att de fick 

den hjälp som de själva behövde för att klarar sin vardag. Av våra sex informanter så var 

det endast en som uttryckte ett missnöje gentemot sin hemtjänst. David uttryckte att 

insatserna inte kunde utföras enligt hans önskemål. Under vår intervju med David så 

berättar han för oss att han inte känner att det finns någon möjlighet att påverka när 

personalen ska komma till honom under dagen. Han vet heller aldrig vem som kommer och 

berättar att det är mycket personalombyten. David talar vidare om att de är två i hans 

hushåll som behöver hjälp nu, efter det att hans fru har börjat visa tecken på demens. I och 

med detta så har de många timmar per dag som de behöver hjälp av hemtjänsten. David 

upplever dock att personalen vet vad de ska göra hos honom, vad han och hans fru behöver 

för hjälp.  

– Känner ni att ni får den hjälp som ni behöver för dagen? (Anita) 

 
– Nja, man kan göra saker på många sätt… som det är nu så måste jag ha hjälp med 

allt… viss personal är bättre än andra… Alla gör de olika, om man säger så… men vi får 

ju alltid den hjälp som vi behöver, fast de gör det på så många olika vis, ingen gör ju 

likadant… (David) 

 
– Nej, det är ju sant, men känner ni att ni kan ändra er hjälp, t.ex. om ni hellre väljer att 

gå ut på promenad istället för att duscha? (Ann)   

 
– Ja, personalen gör ju det som vi behöver ha hjälp med… men det blir ju inte detsamma 

längre… de är så många och vi vet inte riktigt vem som kommer … och sen orkar vi ju 

inte så mycket… (David) 

 
– Vad menar du med det, att det inte är detsamma längre? (Ann) 

 



 

 

 

 – Det är svårt att säga… om man säger… ja, de kommer när de kan… de är lite 

jäktade… och vi får vänta på dem, men vi får ju den hjälp som vi behöver… (David) 

 
– Det är många olika personal nu i det området som vi flyttat till… det var bättre tidigare 

… där gjorde de mer… men de är bra här med, men de andra var bättre… (David) 

 

Under vår intervju med David så framkom det att han bytt hemtjänstområde då de flyttat till 

en annan lägenhet. David kunde själv inte avgöra om han tillhörde den kommunala eller 

privata hemtjänstorganisationen. Nu var det inte vårt syfte att jämföra skillnader mellan 

privat eller kommunal regi men vi kan konstatera att David upplever skillnader mellan 

hemtjänstgrupperna. Enligt David så var personalen i hans tidigare distrikt mer 

tillmötesgående med hans önskemål. Då David är i behov av flera olika insatser, både 

personlig omsorg och serviceinsatser, innebär det för David och hans fru att de får hjälp 

från olika personalgrupper. Kommunen har delat upp ansvaret på personlig omsorg och 

serviceinsatserna, då kommunen ansåg att undersköterskorna skulle få möjlighet att arbeta 

med det de utbildat sig till och därför överlåtit städning, inköp och tvätt till andra 

yrkesprofessioner. I och med detta så blir det mer personal i Davids ögon då han är i behov 

av både den personliga omsorgen och serviceinsatserna.  

Det är svårt att tolka Davids besvikelse på hemtjänsten då det finns flera faktorer som 

kan påverka hans inställning mot personalen. En tolkning kan vara att David har en låg 

känsla av hanterbarhet utifrån Antonovskys (1995) begrepp hanterbarhet. David utsätts för 

stressorer, som i hans fall är att han själv inte klarar av att hantera sin dagliga livsföring 

vilket även medför att han får svårt att hantera sin beroendeställning till hemtjänsten. I och 

med att Davids fru inte längre finns som en resurs för honom kan detta påverka och ge 

honom en lägre grad av hanterbarhet. En tolkning utifrån Habermas (1990) teori kan vara 

att David inte är helt nöjd med sin situation och sin delaktighet med hemtjänsten då han 

inte nått ett samförstånd och en gemensam förståelse med personalen. När den äldre tar 

emot hjälp så visade Thomas (1986) undersökning att det är tre saker som var speciellt 

viktigt för den äldre och det var; vilken tid hemtjänsten skulle komma, hur länge de skulle 

stanna och vem det var som skulle komma. Detta är i liknelse till det David uttryckte, att 

han inte visste vilken tid eller vem som skulle komma till dem. Det finns även liknelser till 

det som Möllers (1996) studie visar att bl.a. brukarna karakteriseras av en 

tacksamhetsattityd, men att det finns tecken på resignation och uppgivenhet, då de äldre 

framhåller att ingen lyssnar på dem. Enligt Nilsson och Waldemarsson (2007) så påverkar 

både attityder och sinnesstämningen av hur vi tolkar och tar in information. 



 

 

 

Vi kände att David inte svarade helt på våra frågor, även om vi tog om dem för att 

försäkra oss att han hört vad vi sa. Vi fick inget klart svar om vad han var missnöjd med 

och tolkar det som att han hade svårt att själv veta hur han egentligen skulle vilja ha det. 

Människor med en låg känsla av hanterbarhet upplever sig enligt Antonovsky (1995) som 

offer och har liten tilltro att möta dagens problem, vilket kan vara ett svar på att han inte 

gör sig mera hörd och klagar på sin hjälp. Då vi inte intervjuat personalen vet vi inte om 

han framfört sin önskan till dem om vad han vill ha annorlunda. Men det kan ju vara så att 

personalen vet om hans önskemål men att de inte kan uppfylla det utifrån verksamhetens 

begränsning och utbud. I liknelser till Nordströms & Dunérs (2003) studie, där de menar att 

de äldre måste anpassa sin vardag, vardagsrutiner och sina livsvanor till hemtjänstens 

verksamhet. Då hemtjänsten styrs av det ekonomiska och politiska systemet, påverkas 

David och andra människors handlingar utan någon ömsesidig förståelse. 

5.4.2 Avgöra vårdbehovet och formen på insatserna  

De flesta vi intervjuade uttryckte att de kunde påverka formen på sina insatser om de får ett 

förändrat behov. Under vår intervju med Erik berättade han att personalen är lyhörd och att 

de lyssnar på hans önskningar. Erik säger att personalen ger den hjälp som han behöver, 

men säger samtidigt att han inte har några större önskningar eller krav om vad hemtjänsten 

skulle kunna göra annorlunda för honom.  

– När jag fick min stroke kom en handläggare till mig på sjukhuset. Då gick vi igenom 

vad jag skulle få för hjälp hemma… jag har aldrig haft problem med hemvården, men 

jag har inte ändrat något sedan början… (Erik) 

 

En meningsfull känsla blir det för Erik om han görs delaktig i utformningen av 

omsorgsplanerna, där han även har en relation och kan föra en dialog med sin 

kontaktperson. Genom att Erik var delaktig och medverkande i de processer som skapade 

såväl hans öde som hans dagliga upplevelser ökar hans chanser till att känna en begriplig 

meningsfullhet med sin tillvaro. Vi ser även ett samband med Eriks uttryck om att han inte 

har några större önskningar eller krav på andra insatser då Erik nått ett samförstånd med 

personalen och där hans insatser från hemtjänst tillgodoser hans behov.   

Då brukarens behov varierar från dag till annan, kunde dessa öppna rambeslut ses 

som ett flexibelt alternativ. Med vår förförståelse vi vet att det inte alltid är lätt att avgöra 

vad ett behov kan vara och hur den ska tillgodoses. Det ställs stora krav på personalen att 

kunna tolka brukaren och få kunskap om hur de vill ha sin omsorg. Det är av vikt att 

personalen visar respekt och acceptans för de val som brukarna gör. Personalen bidrar till 

att ge brukaren inflytande över sitt eget liv, då syftet med det maktfria samtalet, enligt 



 

 

 

Habermas (1990), är att skapa ett öppet och äkta samspel som är format av känsla, empati, 

och respekt. Kunskapen om brukarna får de först då den kommunicerats till personalen och 

de får insikt och en förståelse för brukaren genom förnuftet då det först måste 

kommuniceras via handling. Då hemtjänsten (systemet) är organiserat och lever sitt liv på 

sina villkor och riktlinjer och med sina färdiga lösningar att erbjuda, stämmer det inte alltid 

med den enskilda individens önskemål. Det kan lätt uppstå kollisioner mellan den äldres 

uppfattning om vilken hjälp som behövs och vad hemtjänsten i sin tur anser, beskriver 

Silfverberg (1996) i sin studie.  

– De frågar ofta mig vad jag vill ha för någonting… men… ja, de kommer och hjälper 

mig att bädda sängen och tar fram min frukost… (Anna) 

 
– Klä på mig… det försöker jag nästan alltid ha gjort innan de kommer… det är så 

stressigt och sen väntar taxin och då vill jag ju vara färdig… (Anna) 

 

Vårt empiriska fynd visar att det är brukarna som oftast själva avgör om de har ett annat 

behov exempelvis mer hjälp med matlagning, hjälp att bädda sin säng, påklädning, 

promenader, tillsyn, gemenskap eller dusch, men det är sällan brukarna som påtalar för 

hemtjänsten att de behöver andra eller ändrade insatser. Anna som åkte till den dagliga 

verksamheten varje dag, hade behov av att personalen kom tidigt till henne för att hon 

skulle hinna göra sig i ordning men genom att själv göra så mycket som möjligt försöker 

Anna i liknelse till Nordströms & Dunérs (2003) forskning, in i det längsta att klara sig med 

minsta möjliga hjälp från hemtjänsten.  

Enligt våra informanter så var det övervägande deras anhöriga som höll kontakten 

med myndigheten och hjälpte dem om de behövde någon annan form av hjälp eller 

utökning. Berit var en av våra informanter som uttryckte att hon kunde påverka och själv 

avgöra hur hon ville att hjälpen skulle utföras. Berit berättade att hon hade god kontakt med 

hemtjänstpersonalen men det var alltid till sonen som hon vände sig till om hon ville ändra 

på något och inte till personalen. 

               – Om jag inte är nöjd med min hjälp, ja då ringer jag min dotter (Clara) 

 
– Om jag kan ändra min hjälp hemma om jag behöver något annat? 

Ja, då ringer jag till Kurt, min son… han hjälper mig alltid… (Berit) 

 

Även om våra informanter själva kunde avgöra och påverka om de behövde ändrade 

insatser så vände de flesta sig till sina anhöriga trots att de uttryckte att de hade en god 

kontakt med hemtjänstepersonalen. Berit och personalens mål i deras kommunikation, är att 

gemensamt försöka uppnå en inbördes förståelse som leder till ett samförstånd dem 

emellan. Om hemtjänstpersonalen arbetar mot det som Habermas (1990) menar vara det 



 

 

 

”ideala samtalet” och därmed reser giltighetsanspråken gemensamt med Berit leder detta 

till att hon upplever en mer givande omvårdnadskommunikation och att hemtjänstens 

hjälpinsatser formas och förändras utifrån hennes behov. 

5.4.3 Olika strategier och oberoende 

I vår studie kunde vi urskilja vissa strategier hos våra informanter, där brukarna försökte 

öka sitt oberoende av hemtjänsten. Både Anna och Florence anpassade sin dag efter deras 

möjligheter medan en del brukare ökade sitt oberoende genom att ta hjälp från både 

hemtjänsten och sina anhöriga. På ett eller annat sätt är anhöriga många gånger delaktiga i 

de äldre människors omvårdnad. Anna berättar att hon försöker att klara sig utan hemtjänst 

på helgerna, dels för att som hon säger; 

– Då kan jag sova ut och ha lite ledigt... och jag äter oftast hos min syster på helgen, då 

behöver jag inte vara ensam vilket jag inte tycker om att var och sen så kan jag göra lite 

som jag själv vill… jag kan få mat på helgen om jag vill… men det blir lätt smörgåsar 

under helgen de gånger som jag inte kan åka till min syster… fast jag gillar smörgåsar… 

(Anna) 

 

Anna använder sin syster som en strategi för att öka sitt oberoende, då hon säger att hon 

inte behöver någon hjälp under helgerna. Hon anpassar även sin kost efter hennes förmåga, 

och äter smörgåsar istället för att ta emot matdistribution. Brukaren ser och angriper sin 

livssituation utifrån sina egna normer och värderingar. Då flera av de vi intervjuade 

använde sig av olika strategier för att öka sitt oberoende tolkar vi det som att de upplever en 

bra hanterbarhet över sin vardag, där de känner sig trygga i sig själva. Genom att de har en 

känsla av begriplighet där de själva förstår sin situation och sin begränsning i sin tillvaro. 

Vilket gör att om en situation är begriplig i sin omvärld så går det oftast också att hantera 

sin situation. 

Nordströms & Dunérs (2003) forskning visar att äldre människor kan har olika 

strategier för att så långt som möjligt bevara sin självständighet gentemot hemtjänsten. 

Vilket vi ser liknelser till av det som våra informanter berättade. I vår studie uttryckte våra 

informanter att de är nöjda med sin hemtjänst men det kan finnas flera bakomvarande 

faktorer till det som kan jämföras med vad Möller (1996) kommer fram i sin forskning. 

Han menar att många äldre drar sig för att framföra kritik för att inte anses som gnälliga 

och besvärliga och där de äldres beroendeförhållande till hemtjänstpersonalen således 

påverkar den äldre och undviker konfrontation med personalen. Hur brukarna mår kan 

också inverka på hur mottagliga de är för intryck utifrån giltighetsbegreppen. Det kan 

givetvis spela roll i en tolkningssituation och påverka deras situation menar Nilsson och 

Waldemarsson (2007).   



 

 

 

I Janlövs (2006) forskning visar hon att det kan varierar mycket på den egna 

individens insikt om att vara i behov av hjälp, där en del förnekade sitt vårdbehov eller 

också påvisade en tydlig motvilja till att ta emot hjälp. Detta är även något som vår studie 

visar då flera av våra informanter var mycket angelägna om att klara sig själva så länge som 

möjligt och anpassade dagen efter deras egen förmåga. Vi träffade Florence som tidigare 

hade matdistribution men uttryckte att hon blev orolig och irriterad över att aldrig veta när 

hennes matleverans kom.  

– Förr hade jag matleverans men det har jag slutat med. De hängde ju bara maten på 

dörren och jag visste aldrig när de kom… det är ju inte bra för alla bakterier… nu köper 

jag egna färdig lagade portioner och värmer i mikron… (Florence) 

 

För Florence hade informationen om vilken tid hennes matleverans skulle ha levererats, 

haft stor betydelse. Men genom att ändra formen av sin matdistribution kan hon själv 

avgöra när den ska värmas. Vidare under vår intervju med Florence uttryckte hon att 

hemtjänstpersonalen kommer väldigt sällan till henne.  

– Jag är väldigt yr… ramlar ibland hemma… blir ibland lite rädd för att ramla… annars 

klara jag mig ganska bra hemma… hade känts skönt om de kom och tittade till mig 

ibland… (Florence)  

 

Florence uttryckte en vilja över att de skulle komma lite oftare till henne istället för att 

ringa då hon lider av yrsel och känner sig lite orolig hemma. För personalen är det viktigt 

att tolka brukaren när en omsorgsplan upprättas för att inte bara se till det faktiska behovet 

utan till helheten av individen. Då Florences behov av trygghet grundar sig på 

kommunikationen mellan henne och personalen, där de lyssnar och anammar till hennes 

önskan och behov. Nilsson och Waldemarsson (2007) menar att avgörandet för hur 

kommunikationen kommer att tolkas utgörs av hur personalen lyssnar och omvandlar det 

Florence säger och på så sätt förstå Florence behov. 

5.5 Information  

Våra intervjuer visar att det finns en stor okunskap om vart brukarna ska vända sig om de 

inte är nöjda med sin hemtjänst. En information som biståndsbedömaren ska upplysa om 

vid första mötet och kontakten med brukaren. 

– Om jag inte är nöjd med insatserna vänder man sig till biståndshandläggaren…(Erik) 

 
– Ja, jag kontaktar min son som hjälper mig… nej det vet jag inte… jo men det vet jag 

ju… ja Kurt, sonen…(Berit) 

 
– Nej, det vet jag inte… har inte tänkt på det… (Florence) 

 



 

 

 

Endast en av våra sex intervjupersoner visste vart den skulle vända sig om han/hon inte var 

nöjd med sin hjälp. Vi tolkar detta som att brukarna inte fått någon information ifrån 

systemet ifrån början vart de ska vända sig om de inte är nöjda med sina hjälpinsatser. I alla 

fall ingen begriplig information som de kunde anamma och förstå. Då våra informanter inte 

visste att deras behov av situationen skulle avgöra vilka insatser han/hon hade i sin 

omsorgsplan så blir det svårare för brukarna att hantera och begripa hur hon ändrar på sin 

omsorg om hon inte är nöjd. Personer som saknar information försätts i ett tillstånd av 

hjälplöshet och kan då behöva praktisk hjälp, vilket oftast hamnade på våra informanters 

anhörigas ansvar. För att ta sig ur detta tillstånd av hjälplöshet måste de få god och 

begriplig information men också kunna veta vart de ska kunna få informationen, vilket våra 

informanter uttryckte att de inte visste. Utifrån våra intervjuer verka det inte bekomma 

brukarna särskilt nämnvärt att de inte visste, utan att de istället förlitar sig på sina anhöriga 

om problem skulle uppstå. För många gånger krävs det ork, kunskaper och vana för att 

komma till tals med myndigheterna och detta är något som saknas hos många hjälptagare 

inom äldreomsorgen oftast av naturliga orsaker. Hellström (2003) framhåller i sin 

avhandling av att ge den äldre delaktighet under samtalet genom att föra kommunikationen 

på en nivå som är där den äldre känner sig behaglig i. Detta kan liknas vid Habermas 

(1990) giltighetsspråk att brukaren förstår både vad som sägs och vad som avses med det 

sagda.  

Under vår intervju med Berit framkom det att hon tidigare fick sina mackor fixade av 

hemtjänsten och inställda i kylen, men på dagverksamheten fixade hon mackorna själv. 

Berit menade att det aldrig var någon av hemtjänstpersonalen som frågade henne om hon 

ville ha det så. 

– Det har inte jag sagt eller bett dem om att de skulle göra… de bara gjorde dem… 

(Berit) 

 

Berit berättade att dagverksamheten och hemtjänsten hade träffats, där de hade pratat om 

henne. Hon log mot oss när hon berättade om denna händelse samtidigt som hon sa att det 

aldrig hade varit någon som hade frågat henne om hon behövde hjälp med smörgåsarna.   

Här tolkar vi att det kommunikativa handlandet inte har fungerat då det brister i 

kommunikationen mellan hemtjänstpersonal och Berit. Begriplighet är förbunden med det 

kommunikativa handlandet, då ingen kan förstå åt någon annan. En annan tolkning man 

också kan göra, är att personalen inte involverat Berit att bre sina smörgåsar utifrån 

tidsaspekten då de gör detta snabbare. 



 

 

 

Habermas (1990) talar om individers livsvärld och det sociala systemet. I 

kommunikativt handlande orienterar man sig sålunda mot en förståelse och syn i relation 

till människor, värderingar och samhälle. Ett sådant sökande att nå förståelse och synsätt är 

enligt vår mening viktigt vid bedömningen av behovet och deras insatser, då det kan uppstå 

en viss problematik om brukarens livsvärld krockar med de system personalen jobbar efter. 

Vi frågade Florence vilka hemvårdinsatser hon hade i hemmet: 

– Vad innebär hemvård egentligen…? (Florence) 

 
– Har du någon hjälp i hemmet? (Anita) 

 
– De ringer till mig de dagar jag inte är på dagverksamhet, innan kom de till mig… Jag 

vet inte varför de ringer nu istället… skulle hellre vilja att de kommer hem till mig… 

(Florence) 

 

Florence uttryckte en stor osäkerhet av sin hjälp från hemtjänsten, vilket vi tolkar som att 

hon inte funnit informationen begriplig för henne. Florence uttryckte en vilja av att 

hemtjänsten skulle komma hem till henne istället för att ringa. Men Florence kanske inte 

förstår eller inte törs ifrågasätta något hon känner att hon skulle behöva då hon är i 

beroendeställning till hemtjänsten. Denna känsla av underlägsenhet kan jämföras med det 

Skau (2001) och Hellströms (2003) undersökning visar. Där äldre personer lätt kan känna 

sig underlägsna då det finns en ojämn maktbalans mellan brukare och personal där 

kommunikationen är betydelsefull för att ge den äldre möjligheten att göra sin röst hörd. 

Genom att föra dialogen på den sökandes nivå skapas en större möjlighet för 

förståelse mellan parterna att uppleva begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. 

Brukarna känner sig mer betydelsefulla när de blir tillfrågade eller ges utrymme för att 

lämna förslag hur de vill ha sin hemtjänst utformad. Känsla av att känna en trygghet med 

sin omsorg och den personal som hjälper brukarna, synes ha stort samband med vad 

Antonowsky (1995) uttrycker som känsla av sammanhang i livet. Enligt hans teori måste 

slutsatsen vara att om den enskilde tillgodoses med behövlig information och kunskap om 

vad de kommer att kunna få hjälp med om behovet förändras, så ökar det den enskildes 

trygghetskänsla och en högre känsla av KASAM. I omsorgsmodellen så förskjuts 

biståndshandläggarens roll till hemtjänstpersonalen, vilket vi inte ser som någon nackdel 

för brukaren med tanke på det kommunikativa handlandet. Eftersom det är personalen som 

jobbar närmast brukaren möjliggörs det att tillsammans utveckla en bra relation till 

varandra. Vi ser det som en rakare kommunikation för brukaren och att 

hemtjänstpersonalen tillsammans med brukaren får lättare att uppnå ett samförstånd 

gällande den hjälp brukaren är i behov utav för stunden. Då brukaren har en närmre relation 



 

 

 

till hemtjänsten vilket underlättar för brukaren att prata med sin kontaktperson om 

eventuella förändrade hjälpinsatser. Informationen för brukaren måste vara begriplig för 

den äldre, så att den kan anammas och förstås och då uppfylla en känsla av sammanhang. 

På vår fråga om de ändrade sina insatser efter deras förändring av behov uttryckte flertalet 

av våra intervjupersoner att de fann det lättare att uttala vilka hjälpinsatser de är i behov 

utav till sina kontaktpersoner än det vore att säga det till en biståndsbedömare, men som 

vårt resultat visar vänder de sig till sina anhöriga. 

– Att få fatt i en biståndshandläggare är svår… personalen träffar jag 

däremot varje dag och de känner mig mer… och jag dem…(gemensamt samlingscitat 

från flertalet av våra informanter)  

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Resultatet på vår studie visar att våra informanter ibland har svårt att acceptera sina behov, 

och försöker istället att utveckla egna strategier för att klara sin vardag, allt ifrån att ta hjälp 

av sina anhöriga till att anpassa sin dag och sitt matintag. Genom dessa strategier ökar 

brukaren sitt oberoende och att de upplever en hanterbarhet över sin vardag, där de känner 

sig trygga i sig själva utifrån sina egna normer och värderingar. Från våra intervjuer så 

kunde vi även se att alla våra informanter uttryckte en stor tacksamhet över den hjälp som 

de fick av hemtjänsten och av sina anhöriga. 

Våra informanter uttryckte att de kunde påverka sin omsorg, genom att bland annat ha 

en öppen dialog med sin kontaktperson i hemtjänsten, där våra informanter uttryckte att de 

hade delaktighet. Antonovsky (1995) menar att en insats blir mer betydelsefull ju mer 

brukaren görs delaktig i den och att brukare förstår dess orsaker och effekter. Av den 

orsaken ser vi att delaktighet är särskilt betydelsefull för livskvaliteten och brukarens hälsa, 

om brukaren får känna en delaktighet i organiseringen av sin egen livssituation. Ett 

exempel på delaktighet är att i denna omsorgsmodell med öppna rambeslut så upprättas 

omsorgsplanerna tillsammans med brukaren och dennes kontaktperson ifrån hemtjänsten. 

Genom att omsorgsplanen upprättas i brukarens hemmiljö så underlättar det för brukaren 

att se vilka faktiska behov som denne är behövd av, vilket kan vara svårt att avgöra om man 

träffar en biståndshandläggare på t.ex. sjukhuset. Resultatet av vår studie visar mer på att 

brukarna såg sig vara delaktiga i den dagliga samvaron, då de uttryckte att de var delaktiga 

i valet av kläder, matlagning och att de samtalade med personalen.  

Våra informanter uttryckte att de tyckte hemtjänstpersonalen var flexibla och att de 

kunde anpassa insatserna efter brukarens önskemål. Hemtjänstpersonalen visste även, enligt 



 

 

 

informanterna, vad de skulle göra hos respektive informant och alla våra informanter 

upplevde att de fick den hjälp som de hade behov utav. Endast en informant uttryckte ett 

missnöje gentemot sin hemtjänst, gällande att han inte kunnat påverka när personalen skulle 

komma samt att brukaren inte heller visste vem det var av hemtjänstpersonalen som skulle 

komma. Enligt den undersökning som Thomas (1996) gjorde så var det just tre saker som 

var speciellt viktigt för den äldre; vilken tid, hur länge de skulle stanna och vem från 

hemtjänsten som skulle komma. Där ser vi en liknelse till vad vår informant uttryckte och 

som påverkar informantens känsla av att hantera sin situation och finna en begriplig 

meningsfullhet i sin vardag. 

Resultatet av vår studie visar att anhöriga är ett stort stöd som de äldre människorna 

förlitar sig på. Ett flertal av våra informanter kontaktar sina anhöriga om de inte vet vad de 

ska göra med information som de får eller avsaknad av sådan när de exempelvis inte är 

nöjda med sina hjälpinsatser eller önskar få sina hjälpinsatser förändrade. Endast en 

informant kunde svara på vart man skulle vända sig om man inte var nöjd med de 

hjälpinsatser man har. En tolkning vi gör är att brukarna inte fått någon information ifrån 

systemet ifrån början vart de ska vända sig om de inte är nöjda med sina hjälpinsatser. I alla 

fall ingen begriplig information som de kunde anamma och förstå. Men utifrån våra 

intervjuer verka det inte bekomma brukarna särskilt nämnvärt att de inte visste, utan att de 

istället förlitar sig på sina anhöriga om problem skulle uppstå.  

Känsla av att känna en trygghet med sin omsorg och den personal som hjälper 

brukarna synes ha stort samband med vad Antonowsky (1995) uttrycker som känsla av 

sammanhang i livet. Enligt hans teori måste slutsatsen vara att om den enskilde tillgodoses 

med behövlig information och kunskap om vad de kommer att kunna få hjälp med om 

behovet förändras så ökar det den enskildes trygghetskänsla och en högre känsla av kasam.  

Informanterna uttryckte att personalen var lyhörd och att de lyssnade på 

informanternas önskningar. Dock var det inte många som ändrade sitt hjälpbehov från en 

dag till en annan, vilket var det som var grundtanken till denna flexibla omsorgsmodell när 

den implementerades i verksamheten år 2002. Tvärtom så ser vi ett tydligt mönster som 

kommer fram under våra intervjuer, att de hjälpinsatser våra informanter fick beviljade 

ifrån början när en biståndshandläggare var med kvarstod under en lång tid. Den nya 

kunskapen som framkommer i vår studie är framförallt att hjälpinsatserna inte tycks ändras 

så ofta i denna modell, dock är ingen generalisering möjlig då vi endast intervjuat sex 

personer.  

 



 

 

 

6 DISKUSSION 

 

6.1 Metoddiskussion  

Det finns nog ingen undersökning som inte hade kunnat genomföras på ett ännu bättre sätt 

än vad som gjorts. Vi kommer inte i detalj att gå in på vad som kunde ha gjorts bättre i vår 

studie, men några saker är ändå av vikt att nämna. Vårt urval kan ses som ett 

tillfällighetsurval, då vi själva inte hade möjlighet att välja våra informanter. Detta kan ha 

påverkat det resultat vi fått fram vad det gäller trovärdighet, men vi hoppas ju självklart att 

gruppchefen som valt ut våra informanter har gjort ett representativt urval. När vi hade 

färdigställt vår intervjuguide så gjorde vi en pilotintervju och upplevde då att den fungerade 

tillfredställande. Men när vi väl gjorde intervjuerna så insåg vi att vi kunde ha konkretiserat 

intervjumanualen betydligt mer, då vi upplevde det som svårt att få fram det vi önskade få 

svar på utifrån vårt syfte till aktuell studie. Exempel på det är vår intervju med Berit. Vi 

frågade om hon upplever att hon har en delaktighet och kan påverka vilken hjälp hon 

behöver i hemmet. 

– Har jag hjälp i hemmet? 

    

Här visades direkt bristen på en begriplig kommunikation ifrån oss. Vi hade innan vår 

intervju talat om att syftet med vår intervju med Berit, var att vi ville höra hur hon upplevde 

hennes möjligheter att påverka sin hemtjänst. Med en lite tydligare och mer begriplig 

förklaring om vad ”hjälp i hemmet” står för kunde vi fortsätta vår intervju med Berit. 

– Om jag klarar av att bädda sängen själv? 

– Ja, det gör jag… men jag vill inte! …Jag har så ont i ryggen så det får de göra… 

(Berit) 

 

Vi anser att den kvalitativa metoden ändå har varit en bra metod och ett stöd i vårt arbete 

genom att vi har kunnat vara öppna för variationer och olika nyanser i kontexten. Vi valde 

att inte arbeta med förutbestämda svarsalternativ, för vi ville ge möjlighet till utveckling i 

praktiken ur en empirinära undersökning. Vi ser också att metoden gav oss möjlighet och 

svar på att lyssna ur den verklighet som är vårt intresseområde. Vi ville få fram deltagarnas 

perspektiv genom att höra den del av verkligheten som brukarna upplever i sin vardag och 

att söka svar genom en kvalitativ metod.  



 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka om äldre människor som har ett öppet rambeslut 

upplever att det ges utrymme för dem att vara delaktig i sin omsorg, om hemtjänstpersonal 

följer det föränderliga hjälpbehov samt undersöka vem det är som avgör och hur man går 

tillväga när hjälpbehovet har förändrats. Syftet anses vara uppnått då våra frågeställningar 

har besvarats utifrån en kvalitativ undersökning. En begränsning i vår studie är att det inte 

går att få fram något generaliserbart resultat då vi endast har intervjuat sex personer, men 

våra informanter upplevs nöjda med sin hemtjänst och känner att de kan påverka sin 

omsorg. Vårt resultat ger en bild av att det både är brukare och personal som kommer fram 

till när hjälpbehov hos brukaren behöver korrigeras. Resultatet visar att det går att urskönja 

ett tydligt kulturellt mönster/traditionella värderingar. Att den generation äldre människor i 

dagens samhälle är tacksamma, måna om sin integritet och vill gärna klara sig själva även 

om varje syssla tar lite längre tid att utföra. Att inse när en syssla är dem övermäktig verkar 

vara en process i sig. Istället tar man hjälp av släkt eller vänner för att på så sätt ändå kunna 

känna att de har kontroll över sin situation.  

Som vi tidigare nämnt förskjuts biståndsbedömarens roll till hemtjänstpersonalen i 

denna omsorgsmodell, vilket innebär att när det gäller bifall på beslut om personliga 

omsorgsinsatser så behövs inga omprövningar göras. Biståndsbedömaren får på så sätt tid 

över till annat då de inte behöver göra några omprövningar på de brukare som har 

personliga omsorgsbeslut. Biståndsbedömare kommer in i brukarens värld när brukaren är 

som svagast och ger information om det personliga omsorgsbeslutet. Hur mycket av den 

informationen som finns kvar i ett senare skede, när hemtjänstpersonal ska ha 

ankomstsamtal med brukaren, är en fråga som vi ställer oss. Hemtjänstpersonalen får större 

ansvar i denna modell då det är de tillsammans med brukaren i fortsättningen som ska 

besluta om förändrade hjälpinsatser för brukaren. Här frågar vi oss om det är rätt att 

hemtjänstpersonal ska ta över biståndsbedömarens roll? En yrkesroll som idag kräver tre 

och ett halvt års högskolestudier samt är det etiskt försvarbart gentemot brukarna att 

använda sig utav denna modell? 

Efter att vi gjort denna studie så upplever vi att denna form av omsorgsmodell verkar 

positiv för brukarna, men att modellen samtidigt verkar osäker för brukarna sett ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. När vi skriver att modellen med öppna rambeslut verkar osäker 

tänker vi på att inom den specialiserade handläggningen så erhåller brukarna ett dokument 

där det står preciserat vad brukaren har för hjälp och hur ofta och även en 

besvärshänvisning bifogas om man som brukare inte är nöjd med beslutet. I 



 

 

 

omsorgsmodellen har brukaren inget sådant dokument och hur ska man då kunna överklaga 

ett beslut om man som brukare inte är nöjd? Därför valde vi att söka litteratur som berör 

just rättssäkerhetsperspektivet inom handläggning för att kunna koppla det till denna 

omsorgsmodell.  

Det går att förstå att rättssäkerhetsbegreppet är centralt för rättsstaten men det står 

ändå inte att finna någon definition i lagtext. I förvaltningslagen sammanfattas begreppet 

rättssäkerhet i begreppen omsorgsfull handläggning, enhetlig bedömning samt att 

myndigheten möjliggör för den enskilde att ta till vara sin rätt (Socialstyrelsen, 2001). Hur 

ordet rättsäkerhet definieras beror på i vilket sammanhang det sätts i och hur man väljer att 

tolka det. Ordet rättssäkerhet kan innefatta olika aspekter samt att skiftningar kan ses över 

tid och i varierade samhällsförhållanden (Socialstyrelsen, 2001).  Det finns till en 

begränsad del regler som värnar om handläggningen för att säkerställa den enskilde 

brukares rättssäkerhet. Den rättssäkerheten innefattar objektivitet, likartad bedömning, 

aktsam handläggning, och att det ska ges utrymme för brukaren att ta till vara sin rätt. I 

Helsingsborgs insatskatalog kan man enligt Blomberg (2004) läsa om att en rättvis 

myndighetsutövning både förutsätter att alla kommuninvånare ges lika rätt till service, vård 

och omsorg. Det finns även krav på att dokumentationen är tydlig så att man kan följa vilka 

beslut som beviljats. Blomberg (2004) skriver om rättsäkerhet, hämtat från SOSFS, 1998:8, 

som beskriver att ett effektivt kvalitetssystem bland annat ska omfattas av mål och 

dokumenterade rutiner för hur kvaliteten i verksamheten ska styras, säkras och utvecklas 

mot målen. Enligt SOSFS, 1998:8 handlar kvalitetssystemet om att säkerställa att (1) 

”behovsbedömningar bygger på en helhetssyn av den enskildes situation”, att (2) ”beslut 

om insatsernas mål, inriktning och omfattning är tydliga och kan förstås”, att (3) 

”individuella planer upprättas”, att (4) ”insatserna utformas tillsammans med den enskilde 

och/eller dennes närstående” samt att (5) en ”systematisk uppföljning av beslut, planer och 

insatser, som berör den enskilde, genomförs och dokumenteras samt vid behov omprövas”. 

Utifrån ovanstående text upplever vi att modellen med öppna rambeslut delvis 

uppfyller dessa kriterier som Blomberg (2004) skriver om. Då det är biståndshandläggaren 

som från början beviljar det ”personliga omsorgsbeslutet” så är vår förhoppning att 

biståndsbedömare ser till hela personens situation. När det gäller att insatserna och att 

omfattningen tydligt ska framgå blir det dock ett problem då brukare inte själv har erhållit 

något dokument där det framgår vilka insatser brukaren har, då tanken med denna modell är 

att den ska vara flexibel i sina insatser. Brukaren får endast ett dokument på att denne är 

beviljad ett personligt omsorgsbeslut, vilket vi anser är en betydande informationsbrist i 



 

 

 

denna modell. Vad det gäller upprättande av individuella planer så framgår det av 

dagverksamhetspersonalen att det finns och att den ska uppdateras var tredje månad i vissa 

fall var sjätte månad. Det sker i ett program som heter Procapita så att både 

dagverksamhetspersonal och hemtjänstpersonal kan tillgå aktuell information. 

Omsorgsplanerna för respektive brukare upprättas gemensamt i ett ankomstsamtal mellan 

den enskilde och kontaktpersonen där det framgår vad och när den enskilde behöver för 

insatser. Detta var något som de flesta av våra informanter och dagverksamhetspersonal 

upplevde som positivt. 

– Hemtjänstpersonalen lyssnar mer nu… blivit bättre sedan man börjat med 

utvärderingar samt ankomstsamtal. Ankomstsamtalet där man frågar vad personen kan 

själv och vad den behöver hjälp med. Det är även mer samverkan nu mellan 

dagverksamhet och hemtjänst (berättar dagverksamhetspersonal för oss under tiden vi 

väntar på våra informanter). 

 

Om brukaren och kontaktpersonen inte är överens om hur insatserna som upprättas i 

omsorgsplanen ska utföras, ska en biståndsbedömare tillkallas för att utifrån brukarens 

behov besluta om insatserna. Vid exempelvis utformningen av en omvårdnadsplan där 

brukaren och hemtjänstpersonal sitter ner tillsammans så är brukaren troligen inte är insatt i 

vilka lagar och riktlinjer som kommunen har att följa, och det behöver han inte vara. 

Brukaren kan endast utgå ifrån sin livsvärld när denne berättar om vilka insatser som denne 

är i behov av. Systemet däremot har både kunskap om lagrum och kommunens riktlinjer, 

samt sin egen livsvärld som kanske skiljer sig markant ifrån brukarens. Vårt resultat visar 

att insatserna utformas tillsammans med brukaren och ibland deras närstående. 

Länsstyrelsen i Skåne ger följande kommentar om denna modell:” Nackdelarna med ett 

öppet rambeslut, jämfört med ett detaljerat beslut är att det inte exakt framgår vilka insatser 

som ingår beslutet och hur ofta insatserna ska ges. Fördelarna är att den enskilde inom 

beviljad ram kan påverka vilken hjälp hon eller han får från dag till annan vill ha utförd”. 

Länsstyrelsen understryker även att ” bedömt behov och förslagna insatser ska framgå” 

samt ” om rambeslut tillämpas ska den enskilde informeras om att hon eller han har rätt att 

få ett detaljerat biståndsbeslut som går att överklaga” (Westlund 2008:60, 61). Utifrån vad 

Länsstyrelsen i Skåne skriver så tolkar vi det som att det fungerar att använda sig utav 

denna modell, om man uppfyller de krav som Länsstyrelsen framställer i dokumentet. 

Kärnan med omsorgsmodellen det vill säga vad som skiljer sig ifrån den 

specialiserade handläggningsvarianten är flexibiliteten, att ett hjälpbehov ska kunna ändras 

från en dag till en annan. Vi skulle tycka det vore intressant om en studie gjordes på hur 

man löser det när en brukare vill ha en annan insats istället för den tänkta och när den 



 

 

 

insatsen tar längre tid än den insats som brukaren vanligtvis har. Hemtjänstpersonal har 

sina tider att passa till andra brukare samtidigt som brukaren i denna modell har rätt till 

flexibilitet. Kanske är denna omsorgsmodell en paradox? En annan vinkling på framtida 

forskning är att i Socialtjänstlagen står det att läsa att den enskilde ska tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå, och utformas så att det stärker den enskildes egen situation, samtidigt 

har kommuner sina riktlinjer som beskriver hur ofta en enskild person kan erbjudas 

insatser. Är det ur en etisk synvinkel försvarbart att inte låta en person som tidigare duschat 

eller haft en utevistelse själv varje dag, styra denna person utifrån kommunens riktlinjer. 

Vem och vad styr vart gränsen går för en skälig levnadsnivå, kommunens ekonomi eller 

den egna individen? Det vore en intressant studie att göra tycker vi. 
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BILAGA 1 

Intervjumanual 

Bakgrundsfrågor 

Familjesituation?  

Har du hjälp av andra än hemtjänsten?  

Klarade du dig på egen hand innan du fick hemtjänst?  

Hur länge har du haft hjälp?  

Vad har du hjälp med och hur ofta?  

 

På vilket sätt är ni med och påverkar innehållet i er omsorg? 

 

Hur skulle ni som brukare vilja vara med och påverka er omsorg? 

 

Upplever ni att det är ni som bestämmer vilken hjälp ni ska få? 

 

Upplever ni att ni får den hjälp som ni behöver? 

 

Upplever ni att omvårdnadspersonalen är anpassbara i sitt arbetssätt? 

 

Upplever ni att omvårdnadspersonalen lyssnar till er och era önskemål? 
 

Om ni inte är nöjd med innehållet i er omsorg vet ni då vem ni ska vända er till? 

 

När ni behöver andra eller fler hjälpinsatser, hur går ni då tillväga? 

 

Upplever ni att personalen vet vilken hjälp ni behöver/ska ha? 

 

Upplever ni att ni fick bra information ifrån biståndshandläggare om vad ert beslut innebär? 

 

Upplever ni att omvårdnadspersonalen uppdaterar det ni kommit överens om 

regelbundet/utvärderar? (genomförandeplan)  

 



 

 

 

BILAGA 2 

Informationsbrev till de äldre 

 

Öland 2009-10-15  

Ann Liljås/                 Anita Petersson               

XXX  XX/        XXX XX 

XXX XX XXX/            XXX XX XXX 

Hej 

 

Vi ser fram emot att träffa dig och prata om hur du upplever hemtjänsten.  

 

Vi heter Ann Liljås & Anita Petersson och vi studerar sista terminen på 

socionomprogrammet på Högskolan i Kalmar.  

 

Vi ska i vårt examensarbete skriva om hur äldre upplever möjligheten till att 

påverka sin hemtjänst.  

Genom att prata med dig vill vi få din syn på hur du tycker att du kan ändra 

din hjälp efter det behov du har.  

 

Vi kommer att prata med ytterligare några äldre, och sedan sammanställa 

samtalen. Självklart kommer det du berättar för oss inte rapporteras till någon, 

vare sig till hemtjänsten eller till någon annan och vi kommer också att skriva 

på sådant sätt att du förblir anonym.  

 

Det är helt frivilligt att delta i denna studie men eftersom det är viktigt för oss 

att få din syn på hemtjänsten är vi glada att du vill prata med oss. Du får gärna 

ringa oss om du undrar om något innan vi ses. 

 

Vi kommer enligt överenskommelse till dagverksamheten 091104 

Kl. 09.30 – 14.30 

 

Vänliga hälsningar   

Ann Liljås 

Telefon bostaden XXXX- XXX XX 

Telefon mobil XXX- XXX XX XX 

 

Anita Petersson 

Telefon bostad XXXX- XXX XX 

Mobil XXXX- XX XX XX 

 

Vår handledande lärare för vårt examensarbete är:  

Magdalena Damberg, Högskolan i Kalmar, telefon XXXX- XX XX XX



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


