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Förord 

Vi vill först och främst tacka informanterna för deras deltagande i studien, och att vi fick ta 

del av deras livshistoria och tankar. Vi vill även tacka dagverksamheten inom äldreomsorgen 

för att de hjälpte oss att hitta informanter som gjorde det möjligt att genomföra studien. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Ulla Rantakeisu som ställt upp, granskat vårt material 

och för ett gott samarbete. 

 

Samtliga delar är skrivna tillsammans och vi tar ett gemensamt ansvar för examensarbetets 

alla delar. 

  

Johanna Karlsson & Johanna Nordström 

Karlstad 2018-01-04 
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Sammanfattning 

Titel: “Okej, jag är gammal och jag klarar det inte själv”- En studie om hur äldres 

livssituation förändras med hemtjänst 

Författare: Johanna Karlsson och Johanna Nordström 

 

Syftet med studien var att undersöka hur äldre erfar att livssituationen förändrats när de inte 

har haft stöd från hemtjänst till att beviljas insatser från hemtjänst. För att undersöka detta 

genomfördes halvstrukturerade intervjuer på en dagverksamhet med fem äldre personer som 

har hemtjänst. För att analysera materialet användes innehållsanalys, och teman användes för 

att kategorisera insamlade data. Dessa teman var livet innan hemtjänst, hälsa, livet efter 

hemtjänst och känslor kring livsförändring. För att tolka resultatet användes begreppen status 

passage, divestment passage och coping. Resultatet visar att förändringen av livssituationen 

börjar med att den fysiska förmågan försämras, antingen med ökande ålder eller genom 

sjukdom och skador. I och med försämrad fysisk förmåga blir de äldre beroende av stöd från 

hemtjänst i vardagen, och vardagslivet blir då styrt av hemtjänstens tider och rutiner. Denna 

förändring som vi har analyserat med hjälp av passage begreppen upplevs av några som 

negativ, medan den även i ett fall beskrivs som en i övergående positiv erfarenhet. Den 

sistnämnda erfarenheten föreslår vi ska benämnas som investment passage. För att hantera 

dessa förändringar av livssituationen används olika strategier, framförallt känslomässiga 

sådana.  

 

Nyckelord: Förändring, Hemtjänst, Livssituation, Status passage, Äldre 
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Abstract 

Title: “Fine, I am old and I can not handle it by myself”- A study of how elderly’s life 

situation changes with home care. 

Authors: Johanna Karlsson & Johanna Nordström 

 

The purpose of this study was to investigate how the elderly experience life changes when 

they have not received support from formal home care to receive home care services. To 

investigate this, half-structured interviews were conducted on a day-care facility, with five 

elderly people who receive formal home care service. In order to analyze the material, content 

analysis was used, and themes were used to categorize the collected data. These themes were  

life before home care, health, life after home care and feelings about life change. To interpret 

the result, the terms status passage, divestment passage and coping was used. The result 

shows that the change of life situation begins with the physical ability deteriorating, either 

with increasing age or through illness and injury. With the deterioration of physical ability, 

the elderly are dependent on home care services in their daily lives, and life is then controlled 

by the times and routines of the home care service. This change that we have analyzed using 

passage terms, some experience in a negative way while in one case it is described as a 

positive experience. We suggest that this positive experience should be called investment 

passage. To handle these changes of life situation different strategies are used, especially 

emotional ones. 

 

Key words: Change, Elderly, Home care service, Life situation, Status passage 
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1. Inledning 
Gruppen människor i Sverige som blir 65 år och äldre växer, och många kommer idag upp i 

en högre ålder än tidigare (Socialstyrelsen 2016). Enligt Statistiska centralbyrån (2017) 

utgör de som är 65 år och äldre ca 20 procent av hela Sveriges befolkning. År 2016 var 

medellivslängden 84 år för kvinnor och 81 år för män, och den beräknas öka (Statistiska 

centralbyrån 2017). I och med att människor blir allt äldre ökar också risken att drabbas av 

sjukdom, och antalet individer med flera sjukdomar ökar. Faktorer som påverkar de äldres 

hälsa är bland annat livssituation, ekonomiska förutsättningar, socialt nätverk, kön och 

tidigare problem med hälsan (Socialstyrelsen 2016).  

  

Faktorer som spelar roll för hälsan är att vara oberoende och ha rörelseförmåga, att kunna 

delta i fritidsaktiviteter, umgås med andra samt att kunna ta egna beslut. Att förlora 

oberoendet kan påverka livskvaliteten och leda till sämre hälsa. Detta kan i sin tur öka 

behovet av insatser och omsorg (Socialstyrelsen 2016). Men samtidigt som andelen äldre i 

befolkningen ökar har servicenivån minskat, och hjälpen riktas mot de absolut äldsta och mest 

hjälpbehövande. Sedan 1980-talet har de som tagit emot hjälp i åldern 65-79 år minskat 

successivt i antal (Sand 2007). Samtidigt som det offentliga stödet minskat har antalet som får 

hjälp av anhöriga ökat, då främst hjälp från vuxna barn och andra närstående som inte ingår i 

hushållet. Antalet äldre med behov av omsorg som får hjälp av närstående och barn utanför 

det egna hushållet har ökat från 40 till 65 procent mellan år 1998 och år 2010 (Ulmanen 

2015).  

 

Socialstyrelsen (2015) genomför undersökningar på uppdrag av regeringen varje år om äldres 

åsikter om vård och omsorg inom särskilda boenden och hemtjänst. Äldres uppfattning 

efterfrågas för att kunna bedöma äldreomsorgens kvalitet, och undersökningarna ger underlag 

för att göra uppföljningar på i vilken utsträckning verksamheterna möter äldres önskemål och 

behov. De bidrar således till utvecklingen av äldreomsorgen.  

 

I äldreomsorgens nationella värdegrund beskrivs att äldreomsorgen ska leda till ett värdigt liv 

och välbefinnande, vilket då bygger på att vardagen ska vara begriplig, hanterbar samt 

meningsfull (Socialstyrelsen 2012). Dessa begrepp kan kopplas till det sociala arbetet genom 

att omsorgspersonal, det vill säga vårdbiträden och undersköterskor, utgår från dem i sitt 

arbete, vilket kan medverka till att ge de äldre som har omsorgsbehov ett värdigt liv genom att 

de får vara aktiva, självbestämmande och att de har en viss kontroll över sitt liv.  

 

1.1 Problemformulering 

En mycket stor andel av de som är över 65 år bor också kvar i sina bostäder (Socialstyrelsen 

2016). Detta är för många inget problem, men i och med att funktionsförmågan förändras över 

tid påverkas möjligheten att bo kvar i sin bostad. Bostaden kan bidra till att bibehålla hälsa, 

men den kan även skapa begränsningar som kan minska den enskildes oberoende och öka 

ensamheten (Socialstyrelsen 2016).  

 



7 
 

För många innebär åldrandet att kroppen sviker i vissa situationer. Aktiviteter som tidigare 

inte varit något problem kan skapa stora svårigheter (Sand 2007). Saker äldre ofta behöver 

hjälp med rör vardagssysslor i hemmet. Det kan till exempel handla om inköp, matlagning 

och städning. I åldrarna 75- 84 år behöver nästan hälften hjälp med inköp och städning, och 

en del är också i behov av personlig omsorg (Sand 2007). År 2014 hade cirka 161 000 

personer över 65 år minst en insats av hemtjänst i det egna hemmet (Socialstyrelsen 2016).  

 

De äldre som är i behov av stöd och hjälp i sitt vardagsliv är i beroendeställning gentemot 

personal inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen 2016). Att bli sedd, respekterad, känna tillit 

och förtroende till personal inom äldreomsorgen är viktigt för att kunna känna trygghet. För 

att uppnå detta är personalens bemötande och utförande av stödet viktigt. Av andelen äldre 

som svarat på Socialstyrelsens (2016) enkätundersökning om äldreomsorg har cirka 40 

procent av samtliga tillfrågade i Sverige angett ett positivt svar på frågor om 

hemtjänstpersonalens bemötande, hur trygga de kände sig och om förtroendet för personalen. 

Andelen som svarat positivt skiljer sig dock från kommun till kommun. Enligt 

Socialstyrelsens (2016) helhetsbedömning är 89 procent av äldre med hemtjänst nöjda, och 

samma resultat har setts de senaste två åren. 

 

I hela Sverige svarade 49 procent av de äldre med hemtjänst att de oftast eller alltid kan 

påverka sin hemtjänst (Socialstyrelsen 2016). Delaktighet och att kunna påverka är viktigt för 

att äldre ska kunna behålla sin integritet och sitt inflytande, och detta gäller både vid planering 

av omsorgen och själva utförandet. För att kunna vara delaktig krävs att informationen är 

anpassad efter individen och situationen (Socialstyrelsen 2016).  

 

Olby (1997) skriver att viktiga händelser i livet brukar stanna kvar i minnet och det kan både 

vara positiva eller negativa händelser. Gemensamt för dessa händelser är att det på något sätt 

har påverkat livet och har inneburit förändringar för individen. Att bli äldre innebär ofta att 

den fysiska förmågan försämras och i och med den försämringen kan man bli i behov av 

hemtjänst. Att gå från att tidigare varit frisk och oberoende till att behöva hjälp och stöd i sin 

vardag, kan innebära en stor förändring i livet. Detta kan påverka livet på varierande sätt och 

individer kan hantera dessa förändringar olika. De förändringar som vi vill undersöka i 

studien är när en äldre person går från att inte ha hemtjänst till att få detta, och hur detta 

hanteras av den äldre. Det är alltså äldre omsorgstagares perspektiv på förändring som vi 

fokuserar på. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur äldre erfar att livssituationen förändrats när de inte har haft stöd 

från hemtjänst till att få beviljade insatser från hemtjänst.  

 Hur såg livssituationen före hemtjänst ut för de äldre?  

 Hur har beviljade insatser från hemtjänsten förändrat den äldres livssituation?  

 Hur hanteras förändringen? 
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1.3 Uppsatsens avgränsningar och begrepp 

I studien avser vi med äldre, personer som är 65 år och uppåt. Det är en kategori som omfattas 

av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap 4-6§, och har rätt till bistånd enligt SoL 4 kap 1§ i 

form av hemtjänst eller annan hjälp. 

 

Med begreppet hemtjänst avses den offentligt finansierade omsorgen som ger äldre hjälp i sitt 

hem efter beviljat behov. Insatserna kan vara i form av personlig omvårdnad och service, 

såsom städning, handla mat och hjälp med hygien etc. (Holmberg & Cedersund 2018 ). Med 

livssituation avses situationen och sammanhanget de äldre lever i och hur det påverkar 

välbefinnandet.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras vad tidigare forskning om äldre och äldres livssituation. 

Inledningsvis beskriver vi strategier och förhållningssätt som äldre använder sig av i sitt 

vardagsliv när de är i behov av stöd och hjälp i sin vardag. Därefter presenteras studier som 

handlar om hur relationen till hemmet påverkar äldre och hur äldre upplever aktiviteter i sitt 

vardagsliv.  

 

2.1 Strategier och förhållningssätt 

Dunérs (2007) studie handlar om hur äldre svenskar behåller kontrollen i sitt vardagsliv när de 

inte längre klarar sig på egen hand. I studien har äldre, närstående och biståndshandläggare 

intervjuats. Resultatet visar att äldre använder olika strategier för att hantera att de behöver 

hjälp i vardagen, och att dessa strategier bidrar till att behålla självständigheten. Dessa kan 

innebära att vara aktiv, anpassa sig eller vara passiv. Den aktiva strategin innebär att den 

äldre agerar för att få vardagslivet att fungera och försäkrar sig om att det finns hjälp att få. 

Intentionen med denna strategi är att vara fri, deltagande och att ha kontroll. I praktiken 

innebär detta att den äldre fortsätter sitt liv “som vanligt” och håller sig upptagen, anpassar sig 

och tar emot tjänster och gör gentjänster. Här skriver Hammarström och Torres (2005), som 

gjort en liknande studie som Dunér, istället om ett förhållningssätt de kallar kämpande, som 

också innebär att den äldre aktivt försöker förändra sin livssituation och övervinna sina 

fysiska begränsningar. De talar om sina upplevda begränsningar och om mål de satt upp för 

sig själva för att “komma tillbaka”. Vissa har bytt bostad för att inte känna sig fångna i 

bostaden på samma sätt som tidigare. Ökade fysiska problem i framtiden tar de för givna, och 

problemen ses som något naturligt som man tar som de kommer. De kämpande uttrycker att 

livet ibland varit svårt på grund av funktionsnedsättningar, men uppger sig ändå vara relativt 

nöjda med sin livssituation. Samtidigt verkar de drivas av en önskan att ha kontroll över sitt 

liv och agerar utifrån den.  

 

De äldre som använder sig av anpassningsstrategin anpassar sig till andras syn på deras egna 

behov och anpassar sig även till vad äldreomsorgen har att erbjuda. Intentionen med detta är 

att ha delvis kontroll och deltagande. Den äldre fortsätter att hålla sig upptagen, anpassar sig, 

tar emot tjänster och gör gentjänster, men tar även emot hjälp av olika aktörer (Dunér 2007). 

Hammarström och Torres (2005) använder här istället begreppet accepterande. Dessa 

personer pratar om sina fysiska begränsningar och har minskat på tidigare aktiviteter utanför 

sitt hem, men försöker upprätthålla till exempel hushållssysslor och promenader med 

motivationen att de tycker att det är roligt och mår bra av det. De ser sina möjligheter och inte 

enbart sina begränsningar. De kan sakna aktiviteter de ägnade sig åt tidigare, men accepterar 

sina begränsningar. Att de beskriver att de är en aning mer rumsligt begränsade än tidigare, 

behöver inte innebära att de känner sig som det. 

 

De uppgivna äldre beskriver sin livssituation som svår (Hammarström & Torres 205). De 

uttrycker att de inte orkar lika mycket som tidigare, har svårare att minnas, inte kan gå ut utan 

hjälp och att det är jobbigt att vara beroende av andra. Personerna kan tolkas som missnöjda, 

men de upplevs ge mer uttryck för uppgivenhet. Tidigare var de väldigt aktiva individer som 
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var nöjda med livet och visar ibland prov på galghumor. Samtidigt uttrycker de att de saknar 

motivation och kraft till att göra något åt situationen som de anser att de “drabbats” av. Deras 

funktionsnedsättningar framställs på ett annat mer komplicerat sätt än för de accepterande 

personerna och de har också svårare funktionsnedsättningar. De uppgivna upplever att de 

fysiska förändringarna kommit oväntat och snabbt, och att de därför haft svårt att acceptera 

dem. De talar mycket om de rumsliga begränsningarna och främst om att de inte kan ta sig ut 

själva och känner sig inlåsta. Dessa svårigheter att ta sig ut gör att de måste avstå från 

aktiviteter de tidigare utfört. När de berättar hur de spenderar sina dagar uttrycker de tvång 

när det gäller hushållssysslor och att de till exempel läser och tittar på TV eftersom det inte 

finns något annat att göra. Några av de äldre uttrycker att de inte längre tycker att livet är värt 

att leva. De uppgivna säger dock att de inte är oroliga för mer fysiska problem då de anser att 

det inte är något att göra åt. De tycker inte att det är funktionsnedsättningarna i sig som är 

svårast, utan konsekvenserna de för med sig. Dunér (2007) använder sig istället av begreppet 

passiv. Den passiva strategin innebär att den äldre ger upp kontrollen över sitt liv. Intentionen 

med detta kan vara att få lugn och ro, och då genom att anpassa sig och även “avsäga” sig 

ansvaret (Dunér 2007).  

 

I Hammarströms och Torres (2005) studie återfinns ytterligare en kategori benämnd som de 

autonoma. De autonoma äldre pratar något motvilligt om sina begränsningar som hör till sina 

funktionsnedsättningar (Hammarström & Torres 2005). De kopplar inte alltid samman 

begränsningarna till sig själva utan till utomstående faktorer som till exempel att hemtjänsten 

inte alltid hjälper med det som de förväntat sig eller hur trapphuset i bostaden är byggt. De 

beskriver att de klarar sig bra och att det inte är något direkt fel på dem. Betoning finns på 

deras oberoende. Det uttrycks att de vill kunna bestämma över situationer och kunna styra sitt 

liv. När de autonoma talar om hemtjänsten är de både nöjda med stödet de får, och samtidigt 

negativa till organisationen och att beslut som fattats inte följs. Missnöje över personal 

uttrycks. Personerna anser att de har rätt att ställa krav, och de känner en oro inför hur de ska 

bli omhändertagna i framtiden när de blir sämre.  

 

2.2 Hemmets betydelse 

Evertsson och Johansson (2008) har studerat äldre och relationen till det egna hemmet. I 

studien framkommer att äldre tycker det är viktigt att få bo kvar så länge som möjligt i sitt 

egna hem. Det framkommer också att äldre ofta väntar länge innan de ansöker om hemtjänst, 

då de vill klara sig på egen hand, och att det även finns en rädsla för att bli beroende av någon 

annan. Men till slut går inte vardagen ihop och de blir då tvungna att ansöka om hemtjänst. 

Många äldre ser det som en förändring att bli beroende av någon annan och upplever då att 

hemmet blir en viktig del av identiteten. 

 

En stor förändring som tas upp i studien (Evertsson & Johansson 2008) är att behöva flytta 

från exempelvis villa till lägenhet, och det är då viktigt för de äldre att det skapas en 

hemtrevnad som påminner om minnen och liknande. I en studie som Andersson et al. (2008) 

har gjort skriver de om känslan att vara hemma när man blir äldre och sjuk. I resultatet 

framkommer det att sängen i det egna hemmet var en viktig plats som innebar säkerhet och 
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var en plats för vila. Känslan av att befinna sig hemma gav tillfredsställelse som grundade sig 

i att de befann sig på en plats som kändes hemma, med sina egna saker och det de var vana 

vid. Andersson et al. (2008) beskriver vidare att när de äldre fick bo kvar hemma ökade även 

möjligheten till att bibehålla vardagliga rutiner även om de hade hjälp av till exempel 

hemtjänst eller anhörigvård etc.  

 

Evertsson och Johansson (2008) skriver vidare om att de äldre upplever att deras hemtrevnad 

försvinner en aning när någon annan gör hushållssysslorna då de inte får sätta sin egen prägel 

på dem, och att det inte blir gjort på det sätt som de själva gjort under alla år. Detta blir då 

påfrestande för de äldre eftersom de inte orkar att utföra alla sysslor själva. I studien fanns en 

skillnad mellan män och kvinnor kring hushållssysslor. Det var flest kvinnor som tyckte att 

det var jobbigt att någon annan utförde hushållssysslorna, medan männen tyckte det var skönt 

att någon annan skötte hushållsarbetet (Evertsson & Johansson 2008).  

 

2.3 Aktiviteter i det vardagliga livet 

Horgas et al. (1998) har undersökt hur äldre spenderar sina dagar och delat in dessa i tre 

kategorier utifrån vad som framkom i studien. Första kategorin är obligatoriska aktiviteter, där 

ingår personlig omvårdnad och all allmän daglig livsföring. De två andra kategorierna är fritid 

och vila. Resultatet visar på att de äldre under sin fritid helst ser på tv, läser och liknande 

aktiviteter. Fritidskategorin var den som de äldre spenderar mest tid på mellan de 

obligatoriska aktiviteterna. 

 

I en liknande studie som Tollén et al. (2008) har gjort har de intervjuat funktionsnedsatta äldre 

i Sverige och studerat deras upplevelser kring sitt vardagliga liv och aktiviteter. Resultatet 

visar att om de äldre upplever att de inte kan utföra vissa aktiviteter så känner de uppgivenhet 

och nedstämdhet. Men en del av de äldre gav bort ansvar till någon annan, exempelvis 

anhöriga eller hemtjänst, att utföra vissa aktiviteter och kände sig då nöjda med det. Hjälpen 

varierade från dagliga insatser till ett par gånger i månaden. Hjälpen som de fick var enligt 

deras upplevelse värdefull och de kände sig positiva till den då de med största sannolikhet 

kunde bo kvar i det egna hemmet. De beskriver även i studien att de äldre fortsatte med olika 

aktiviteter, men kanske i annorlunda form, vilket bidrog till att de kände viss tillhörighet. 

Resultatet visar även på att de äldre var rädda för att bli beroende av andra och att de istället 

försökte bli oberoende på andra sätt. Genom att de blev oberoende på andra sätt som att utföra 

andra aktiviteter behövde de inte ta hänsyn till någon annans tid och tillgänglighet för att få 

hjälp. Tollén et al. (2008) beskriver även att det finns många anledningar till att människor 

senare i livet slutar att medverka i aktiviteter, en orsak i studien är att en sjukdom eller skada 

har påverkat deras fysiska tillstånd.  
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3. Teoretiska perspektiv  
I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som används för att analysera det 

inhämtade materialet. Teori kan vara nödvändig för att kunna utläsa något ur materialet. Teori 

blir som glasögon som gör att vissa specifika aspekter av materialet framträder tydligt, medan 

andra endast syns i bakgrunden (Svensson 2015).  

 

3.1 Status passage 

Ett teoretiskt begrepp som kommer användas för att analysera det inhämtade materialet är 

status passage1. Status passage innebär en övergång från ett stadie i livet till ett annat (Ezzy 

1993). Det kan handla om att bli arbetslös, ta examen, gifta sig eller bli mottagare av 

hemtjänst. Dessa övergångar är inte tillstånd, utan processer. Att till exempel bli mottagare av 

hemtjänst är inte enbart en status i sig, utan kan vara ett steg inom övergången som sker med 

ökande ålder. Övergången är också en del av individens livshistoria och påverkas av vad 

individen tidigare upplevt i sitt liv. Status passage är alltså en övergång till en annan social 

struktur, vilket kan innebära att vinna eller förlora privilegier, makt och inflytande samt 

medföra förändrad identitet och beteende. Begreppet status passage fokuserar även på 

interaktionen mellan en individs sociala miljö och personens tolkning av denna miljö och sin 

plats i den.  

 

3.1.1 Divestment passage 

När en passage innefattar något som kan tolkas som negativt kallas det divestment passage. 

Detta är ett underbegrepp till status passage. Dessa passager kan innebära till exempel att en 

partner avlider, att bli sjuk eller gå igenom en skilsmässa, och den typen av passage är ofta 

förknippad med ett misslyckande i att behålla eller fortsätta i en viss roll eller livsstil. En 

divestment passage stör de strategier som utformats för att upprätthålla en tydlig och positiv 

självbild. Att genomgå en form av negativ övergång i livet och att misslyckas med att 

upprätthålla en viss roll kan därför påverka identiteten och självbilden. Att förlora sin roll med 

tillhörande identitet kan påverka den mentala hälsan, när individen inte kan se några 

möjligheter att hitta en alternativ roll, där mål man själv utformat går att uppnå. Livet kan då 

kännas mindre meningsfullt (Ezzy 1993).  

 

3.2 Coping 

Coping är en modell som har en koppling till status passage, då båda utgår från ett 

aktörsperspektiv. Coping innebär personens förmåga att hantera påfrestande situationer 

(Jönsson & Harnett 2015). Alla har olika resurser när det gäller status, tillgångar, personlighet 

och utveckling och olika individer stöter på olika typer av påfrestningar. Coping omfattar de 

processer som rör det sociala och individuella aspekterna som beskriver förmågan att leva 

med förändring. Denna modell går att använda bland annat för att förstå hur personer hanterar 

förändringar som åldrandet för med sig, till exempel sjukdomar och separationer (Hagberg 

                                                           
1 Vi har valt att behålla de engelska begreppen, som presenteras av Ezzy (1993) då vi har haft svårt att finna en 

bra översättning till hans underbegrepp divestment passage. 
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2000). Coping kan även användas för att förstå hantering och känslor i en status passage 

process.  

 

Problemfokuserad coping består av aktivt handlande medan känslofokuserad coping innebär 

att hantera de känslor som de påfrestande situationerna för med sig. Men eftersom de 

påfrestande situationerna skiljer sig åt, krävs också olika typer av coping, att bli arbetslös 

kräver kanske ett mer problemfokuserat förhållningssätt medan att förlora en partner innebär 

att hantera känslorna det medför och innebär inte ett aktivt handlade på samma sätt (Jönsson 

& Harnett 2015). Det finns fyra huvudstrategier inom coping-modellen och de kallas aktiv 

hantering, passiv hantering, undvikande hantering och emotionella strategier. Aktiv hantering 

innebär att bearbeta situationen, och passiv hantering att överlåta problemet åt andra eller till 

exempel hoppas att det ska lösa sig. Undvikande hantering handlar om att undvika situationen 

eller låtsas som att inget har hänt. Emotionella strategier innefattar till exempel sorg, chock 

eller att anklaga sig själv för den uppkomna situationen (Hagberg 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4. Material och metod  
I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Vi kommer att redogöra för val av 

metod, vår förförståelse, urval, datainsamling, analysprocessen samt redogöra för studiens 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Till sist kommer vi redogöra för de etiska 

överväganden som gjorts under studiens gång.  

 

4.1 Val av metod  

Metoden för studien är kvalitativ, och materialet har samlats in med hjälp av intervjuer. Detta 

för att kunna få ett mer djup i innehållet (Alvesson & Sköldberg 2014). Dock är vi medvetna 

om att om vi gjort en kvantitativ studie hade ett bredare perspektiv erhållits jämfört med den 

kvalitativa, eftersom den kvantitativa metoden är mer generaliserbar jämfört med den 

kvalitativa (Alvesson & Sköldberg 2014). I studien eftersträvade vi emellertid inte 

generaliserbarhet, utan vi ville få en riklig och djup bild av hur de äldres livssituation 

förändrades när de gick från att inte ha beviljade insatser från hemtjänst till att vara i behov av 

detta. I den kvalitativa metoden kan man även få en nära kontakt med informanten vilket kan 

ge en helhetsbild över det som undersöks (Ahrne & Svensson 2015).  

 

Denna studie inspireras av ett hermeneutiskt synsätt. Inom hermeneutiken eftersöks inte en 

absolut sanning, eftersom det enligt synsättet inte finns en sådan. Den hermeneutiska cirkeln 

beskriver hur delar av kunskap skapar ett samband och de kan då bidra till att förstå helheten 

(Alvesson & Sköldberg 2014). Studien utgår från ett induktivt tillvägagångssätt, då den 

empiriska datan inhämtades initialt utan något tydligt teoretiskt perspektiv (Ahrne & 

Svensson 2015). Detta innebar att inga teorier påverkade utförandet av intervjuguiden. Detta 

för att kunna vara öppen för det som framkom under intervjuerna.   

 

4.1.1 Förförståelse 

Vår egen förförståelse kring ämnet, som hermeneutiken anser är en resurs i forskningen, 

skiljer sig åt. En av oss har arbetat som biståndshandläggare och har på det sättet skaffat sig 

kunskap om hur arbetet med de äldre ser ut på kommunnivå. Den andra har inte arbetat med 

äldre, och har därför inte samma praktiska kunskap. Men en annan slags förförståelse finns 

genom kontakter med anhöriga som haft hemtjänst och även genom media. Båda har vi även 

kunskaper som vi fått inom ramen för socionomutbildningen. 

 

4.2 Urval 

Vi valde, som framgick av inledningskapitlet att intervjua äldre individer som har beviljade 

insatser från hemtjänst eftersom syftet med studien var att undersöka de äldres egna 

erfarenheter om hur livet förändras i och med att man blir beviljad hemtjänst.  

 

För att hitta intervjupersoner gjordes ett så kallat tvåstegsurval. Den typen av urval används 

ofta när det gäller intervjuer om organisationer och personal på dessa. Nackdelen kan då vara 

att någon inom organisationen valt ut specifika personer utifrån den positiva bilden de kan ge 

av organisationen och arbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Studien fokuserar 

emellertid inte på hemtjänstens arbete och organisation, men kontakt behövdes med någon 
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som arbetade med de äldre, för att genom dessa få vidare kontakt med äldre som kunde tänka 

sig att bli intervjuade. Vi letade information om någon mötesplats för äldre och hittade 

uppgifter om ett resurshus i en kommun i mellersta Sverige, som då besöktes. Där träffade vi 

personal som arbetade i resurshuset och berättade om syftet med studien och hur den skulle gå 

till. Utifrån vår beskrivning hänvisade personalen till en dagverksamhet i huset för äldre som 

är långtidssjuka. Vi träffade därefter ytterligare personal som skulle tillfråga de äldre som 

besökte dagverksamheten under veckan. Sedan kontaktade vi personalen per telefon som då 

hade tillfrågat fem personer som tackat ja till att delta i studien.  

 

Vi hade preliminärt bestämt att intervjua fem personer med tanke på den begränsade 

tidsramen, med förhoppningen att det samtidigt var ett antal som skulle kunna ge ett 

tillräckligt omfattande empiriskt material för att kunna göra en analys. 

 

4.3 Datainsamling 

Vid kontakt med personal på dagverksamheten föreslogs att intervjupersonerna själva fick 

välja var intervjun skulle äga rum, till exempel i deras hem. Personalen och informanterna 

hade tillsammans valt att intervjuerna skulle ske på dagverksamheten. Informanterna vistades 

på dagverksamheten olika dagar så i genomsnitt genomfördes en intervju per dag. Intervjun 

hölls i ett separat rum så att samtalet kunde föras ostört. Dock var rummet ett slags kontor och 

det hände under en intervju att personal behövde komma åt saker i kontoret där vi satt, vilket 

gjorde att intervjun kom av sig en aning. Rummet hade även glasdörrar ut till en korridor där 

folk från dagverksamheten gick och det upplevdes också som något störande. 

Intervjupersonerna satt dock med ryggen mot glaspartiet och det var troligtvis bra för 

intervjusituationen, då de inte stördes eller kom av sig av för att folk kunde se in.  

 

Intervjuerna inleddes med att vi berättade vilka vi var och om syftet med intervjun. Under 

själva intervjun användes en intervjuguide (se bilaga 3). Kvale och Brinkmann (2009) tar upp 

att intervjuguiden är som ett slags manus som kan vara mer eller mindre strukturerad och styr 

intervjun. Vår intervjuguide var delvis strukturerad. En halvstrukturerad intervjuguide 

innehåller en översikt över ämnen som ska tas upp och förslag på frågor att ställa utifrån 

dessa. Att ha förslag på frågor att ställa underlättar för att hålla igång samtalet (Kvale & 

Brinkmann 2009). I vissa intervjuer berättade informanterna mer fritt och frågor ställdes mer 

spontant, medan i andra ställdes frågor i den följd som de stod i intervjuguiden. Dock 

användes intervjuguiden i alla intervjuer men på olika sätt. Detta berodde på att i vissa 

intervjuer behövde fler följdfrågor ställas för att hålla samtalet igång. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar här att en mer spontan intervjusituation ökar chansen för mer oväntade svar från 

informanten, medan en mer strukturerad intervju istället underlättar för tematisering och 

analys. Att varje intervju blev till viss del unik gjorde det något svårare att tematisera 

intervjuerna och göra en analys, eftersom inte alla frågor ställdes på samma sätt till samtliga 

intervjupersoner.  

 

Samtalen pågick i ungefär fyrtiofem minuter och dessa spelades in via mobiltelefon. Efter 

varje intervju transkriberades den ord för ord. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att 
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transkribering är en övergång, att ändra intervjun från en form till en annan. Intervjun 

översätts från muntligt språk till skriftligt och det komplicerade med transkribering är att man 

förlorar viktiga komponenter som ett fysiskt samtal innehåller, såsom kroppsspråk och 

tonläge. När man är två om transkribering är det också viktigt att tillsammans komma överens 

om tillvägagångssätt, för att de utskrivna intervjuerna ska kunna gå att jämföra. Vi valde att 

skriva ut intervjuerna ordagrant och använda talspråk till viss del, för att fånga informanternas 

sätt att tala. Även pauser och vissa känsloyttringar markerades i transkriberad form. 

 

4.4 Innehållsanalys 

Som analysmetod har tematisk innehållsanalys använts. Innehållsanalys innebär att på ett 

organiserat sätt redogöra för innehållet i texten, och genom det kunna hitta ett mönster i det 

insamlade materialet. Genom att leta efter delar som framträder i texten, både det som 

framkommer tydligt men även det underliggande i texten som inte framkommer lika klart 

(Bergström & Boréus 2012). Detta gjordes genom att tematisera materialet i olika delar för att 

kunna hitta meningar och avsnitt som har betydelse för varje tema. Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver att kategorierna eller teman kan vara bestämda innan eller att de tar form 

under analysarbetet. De teman som används i analysen var förutbestämda och därmed utgick 

kodningen utifrån dem. De olika teman som användes var livet innan hemtjänst, hälsa, livet 

efter hemtjänst samt känslor kring livsförändring. Efter transkriberingen skrevs materialet ut 

och lästes flertal gånger för att vi skulle få en översikt över materialet. Första steget i analysen 

var att koda meningar och ord som hade betydelse för varje enskilt tema, detta gjorde vi 

genom att färgkoda. Svårigheter som uppstod i tematiseringen var att mycket av det som 

framkom i materialet passade in på flera teman, vilket innebar att vissa meningar förekommer 

i flera teman. Utifrån datamaterialet framkom det likheter och skillnader, som lyfts fram i 

resultatet genom citat och jämförelser. Nästa steg i analysen var att tolka resultatet utifrån 

våra teoretiska begrepp status passage och coping. 

4.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Validitet, även kallad trovärdighet, innebär att studien undersöker det den avser undersöka 

(Kvale & Brinkmann 2009). Genom att intervjuerna gjordes med äldre personer med 

hemtjänstinsatser, möjliggjorde detta att syftet med studien kunde tillförsäkras genom att 

studien undersökte det som var avsett. Detta gör att trovärdigheten stärks. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att trovärdigheten i en studie påverkas av översättningen från 

muntligt till skriftligt. För att säkerställa detta transkriberades intervjuerna ordagrant och 

talspråk användes för att fånga intervjupersonernas uttryckssätt. I resultatdelen används citat 

för att illustrera vad intervjupersonerna menar. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att tillförlitligheten innebär att andra forskare ska 

kunna utföra en likartad studie och få samma resultat. Genom att tillvägagångssättet är 

redovisat under metoddelen samt att intervjuguiden finns bifogad, finns möjligheten att kunna 

genomföra studien återigen. Men eftersom studien bygger på äldres egna subjektiva 

erfarenheter kan resultat skilja sig åt beroende på vilka informanter som deltar i studien. 
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Alla människor har olika förförståelse inom ämnen (Alvesson & Sköldberg 2008). Detta kan 

ha påverkat tillförlitligheten i studien med tanke på att viss förståelse finns sedan tidigare, och 

det kan ha påverkat hur följdfrågor ställts vid intervjuerna. Vi turades även om att hålla i 

intervjuerna och det kan också ha påverkat hur följdfrågorna ställdes. Det i sin tur kan ha 

påverkat vilka svar som gavs.  

 

När ett resultat bedöms som tillförlitligt och trovärdigt i en intervjustudie ska en forskare 

ställa sig frågan om resultaten kan överföras till andra personer eller situationer, om resultatet 

är generaliserbart (Kvale & Brinkmann 2009). Eftersom vi endast har intervjuat fem personer 

i samma kommun blir det svårt att göra en generalisering då antalet är mycket begränsat. Det 

som kan reflekteras över är om det är nödvändigt att göra en generalisering, då vi vill 

undersöka individens erfarenheter kring situationen och eftersom alla människor är olika 

bidrar resultatet till både skillnader och likheter. Svensson och Ahrne (2015) skriver att vilken 

typ av generalisering man än försöker sig på ska detta ske med stor försiktighet då man inte 

kan veta säkert att det som har studerats kan hittas i andra situationer eller på andra platser, 

utan att man måste undersöka detta. Detta innebär för vår studie att om vi hade haft fler 

informanter på flera platser i Sverige hade en överförbarhet varit mer möjlig.  

 

4.6 Etiska överväganden 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i studien om studiens syfte 

och om deltagandet i studien (Vetenskapsrådet 2011). Vi gav ut ett informationsbrev (se 

bilaga 1) till personal på dagverksamheten angående studien där syftet framgick, att 

deltagandet av frivilligt och att informanterna inte skulle kunna gå att identifiera. Dessa 

informationsbrev delades ut till informanterna av personalen på dagverksamheten. Under 

urvalet av informanter skulle personalen även ta i beaktning enligt våra instruktioner, att prata 

med äldre som var kognitivt friska och kunde tillgodogöra sig informationen om studien och 

dess innebörd.  

 

Samtyckeskravet innebär att samtycke ska ges av informanterna gällande deltagandet i studien 

(Vetenskapsrådet 2011). Innan intervjun startade fick informanterna skriva på en 

samtyckesblankett (se bilaga 2) där information framfördes återigen om studiens syfte, hur 

deltagandet skulle gå till och att de fick avbryta när de ville. Informationen framfördes även 

muntligt. Det togs också upp att det som sägs endast används i forskning, och genom det tas 

nyttjandekravet i beaktande som innebär att uppgifterna som framkommer under intervjuer 

enbart får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2011).  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att skydda informanternas personuppgifter och att de ska 

kunna bibehålla sin anonymitet (Vetenskapsrådet 2011). I studien nämns inga personuppgifter 

såsom namn och ålder, detta för att de äldre inte ska kunna identifieras. Det framkommer 

heller inte i vilken kommun de bor i. 
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Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att konsekvenserna av en kvalitativ studie måste 

bedömas utifrån skadan den kan orsaka för deltagarna i relation till de vetenskapliga fördelar 

som deras deltagande i studien ger. Forskaren måste överväga potentiella konsekvenser både 

för deltagarna i studien och för den grupp de står för. Det behövs också ha i åtanke att 

intervjusituationen kan få informanter att berätta saker de inte tänkt dela med sig av, och att 

de kan ångra sig efteråt och som intervjuare krävs känslighet för hur ingående frågor som ska 

ställas. Under intervjuerna har avvägningar fått göras om hur mycket frågor som ska ställas 

om det informanterna delar med sig av. Vi försökte vara mycket lyhörda och observanta på 

dem när vi ställde personliga frågor om informanternas liv då det kunde vara påfrestande för 

dem och leda till negativa känslor.  
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5. Resultat och analys 
Informanterna bestod av fyra kvinnor och en man, och de var i åldrarna 71 till 90 år. De hade 

haft hemtjänst mellan ca sex månader och upp till ca sex år. Behovet av stöd varierade från 

hjälp med till exempel stödstrumpor och hushållssysslor till mer omfattande personlig 

omsorg.  

 

5.1 Livet innan hemtjänst 

Innan informanterna fick hemtjänst var samtliga aktiva och hade olika intressen som 

exempelvis resor, olika aktiviteter etc. En av informanterna var aktiv i en ideell förening. En 

annan av informanterna var i sin sommarstuga på somrarna men efter att hen fick en skada 

kan hen inte längre vistas där. En av informanterna säger så här: “Jag tyckte om att dansa men 

det kan jag inte längre”. En annan av informanterna beskrev att hen satt mycket framför 

datorn och har fortsatt med det intresset. Intressen som att läsa böcker, titta på TV etc. har alla 

informanter fortsatt med på ett eller annat sätt efter att de fick hemtjänst, en av informanterna 

säger: “jag har alltid tyckt om att läsa, men det går lite dåligt nu, men jag läser tidningen och 

sen läser jag böcker med stor stil”.  

 

Fyra av informanterna hade ingen hjälp i hemmet eller med personlig omvårdnad innan de 

fick hemtjänst. En av de äldre säger detta om hur det var innan hen fick hemtjänst: “Jag har 

alltid klarat mig själv alltid fixat och donat, allting själv från byggnation till matlagning [...] 

och ha hjälp till allt sånt där, det var inget roligt”. Den informant som hade hjälp innan 

nämner att “Jag hade städhjälp innan jag fick hemtjänst för att tvätta fönster och städa, för det 

orkade jag inte, men så när jag fått hemtjänst så sköter de sånt också”.  

 

En av de äldre säger: “Ja, innan jag blev sjuk ja [...] då hade jag inga krämpor alls” Flera av 

informanterna hade inga större sjukdomar eller andra fysiska hinder innan de fick hemtjänst 

utan de var till allra största del oberoende i sin vardag och de kunde även röra sig obehindrat 

utomhus och komma utanför hemmet på olika aktiviteter.  

 

5.2 Hälsa 

Informanterna har problem med hälsan och den fysiska förmågan i varierande grad och den 

förändringen har bidragit till att de fått hemtjänst eftersom de inte klarar av vardagen utan 

hjälp längre. Informanterna beskriver sin hälsa enligt följande:  

 

Jag fick en stroke förra sommaren. 

 

När jag blev ensam ramlade jag, jag ramlade av bussen en gång och jag 

ramlade i källaren en gång, då fick jag hemtjänst. För då klarade jag mig 

ännu sämre, så fick jag en rollator och nu klarar jag mig relativt bra. 

 

För knappt 1,5 år sedan fick jag en stroke. 
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Jag har en benskada, fick en ny knäled och så vart det något fel vid 

operationen och så att den senan som går här [...] den dog så jag kan inte 

lyfta på benet, så jag blev helt invalidiserad i resten av mitt liv. 

 

Får komma ut och träffa människor och att det inte bara är jag som är sjuk 

brukar jag säga, jag har ju ångest och oro. 

 

Det som framkommer i intervjuerna varierar när det kommer till deras hälsa och hur den 

förändringen har påverkat deras liv. Tre av informanternas hälsa förändrades och försämrades 

väldigt plötsligt och detta ledde i sin tur till att de blev beroende av hjälp från hemtjänsten. En 

av informanternas hälsa försämrades under en längre tid och hen beskriver det såhär: “Okej 

jag är gammal och jag klarar det inte själv”. Detta förklarar varför informanten är i behov av 

hemtjänst, att genom ålderns gång försämras hälsan och förmågor som i sin tur leder till 

behov av stöd i vardagen. En informant har hemtjänst mestadels på grund av oro och ångest 

och för att på det sättet kunna få stöd och struktur i sin vardag.  

 

En av informanterna som drabbats av stroke och personen som fått en skada har båda idag 

blivit lite förbättrade genom träning, ena informanten säger:  

  

Just när jag hade haft stroken var den sidan var borta, men jag var även 

ganska svag i den här sidan. Jag vet jag fick ta ett dricksglas med någonting 

i med vatten eller saft och då orkade jag inte lyfta den här helt upp [...] det 

hade jag ju väldigt svårt för men det har ju gått bort nu. Men är ju mycket 

träning då.  

 

Genom rehabilitering och träning har deras fysiska tillstånd förbättrats och det är något som 

alla informanterna beskriver, att genom träning som exempelvis cykling på dagverksamheten 

har deras ork och styrka ökat, “Det har faktiskt hjälpt mitt knä också, jag har blivit mycket 

starkare sen jag har börjat cykla”.  

 

5.3 Livet efter hemtjänst 

Två av informanterna tar upp att i och med att en försämring av hälsan skett, så kan de inte 

göra saker själva på samma sätt som tidigare. En av de äldre säger “Så man upptäcker saker 

och ting som man har gjort förut, varför kan jag inte göra det nu för”. De äldre går från att inte 

behöva hjälp till att vara beroende av andra i vardagen. Detta är något som ett par av 

intervjupersonerna tar upp:  

 

Jag har aldrig varit sjuk innan och så kommer den här stroken som gör en 

hjälplös, det är ju lite märkligt. 

 

 Men då var väl jag också väldigt ovan med det här och utnyttja folk liksom 

det har jag aldrig gjort förut, att jag skulle ha någon som hjälpte mig för jag 

har alltid klarat mig själv.  
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Personen som har problem med ångest och oro talar om livet med hemtjänst i helt andra 

termer, att livet blivit friare från att hen tidigare har skjutit upp aktiviteter och handling: “Ja 

det är allt en stor skillnad [...] förut så bara äsch det får jag strunta i och sen bara sköt man 

saker framför sig”.  

 

Att få hemtjänst gör att livet anpassas efter hemtjänstens tider, det är deras schema som avgör 

när de äldre ska få stöd med något, och vilket stöd de ska får vid olika tillfällen. En person 

nämner:  

 

Man var ju inte beroende av tider på samma vis, om man ska ha folk eller 

om man ska bort då har jag tid mellan 1 och 6 om jag ska vara ledig, då 

måste allting ske [...] men så är det ju den här ofriheten, du var ju helt fri 

förut att göra vad du ville, att planera på ett annat sätt, idag kan du inte 

planera. 

 

Eftersom hemtjänsten kommer vissa tider under dagen blir de äldres rutiner inrutade efter 

dessa tider. Dessa tider bestämmer också när behov ska tillgodoses. Det kan handla om 

toalettbesök, sovtider, dusch och hushållssysslor. En av informanterna talar om dilemmat med 

detta, att behoven är styrda utifrån omsorgsgivarnas tider: “Och då kanske inte jag behöver gå 

på toaletten de gångerna utan fem minuter innan kanske eller fem minuter efter”. Flera av 

informanterna nämner också att hemtjänstens tider är ungefärliga eftersom de arbetar med 

människor, “Det blir väl ungefärliga tider då för att, ja de har ju med människor att göra och 

då kan man ju inte säga såhär att ja nu är jag klar eller att, det kan ju krångla”. Detta gör att 

informanterna inte kan veta exakt vilka tider hemtjänsten kommer, och kan då behöva vänta. 

Och alla företag inom hemtjänsten har inte heller några bestämda tider. En av informanterna 

berättar om detta:  

 

Detta är nu väldigt olika för nu har jag bytt till [företagsnamn] och där finns 

det inga tider tyvärr. Så de kommer lite sådär flytande allting vilket jag inte 

tycker om. Jag vill ha bestämda tider. 

 

Informanten som har problem med sin psykiska hälsa tar istället upp att tiden mellan besöken 

från hemtjänst är som en väntan, “Ja då blir det långsamt! Då blir det att man sitter runt och 

väntar på att de ska komma i från hemtjänsten”.  

 

Något som också är annorlunda för de av intervjupersonerna som har fysiska 

funktionsnedsättningar är att de har svårare att ta sig ut utanför hemmet och att transportera 

sig dit de ska. Den fysiska miljön begränsar. En av informanterna pratar om inköp och säger 

att: “Man skulle ju gärna vilja vara i affären och se vad som finns”. Istället handlar en annan 

aktör åt personen. Flera av de äldre tar även upp att det är krångligt att åka någonstans då det 

krävs färdtjänst.  

 

Nu så det har blivit väldigt kringskuret liv och när man ska åka och hälsa på 

någon som har yttertrappor. 
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Klart det var ju ett friare liv och inte ha hemtjänst när jag klarade allting 

själv, det var ju ett friare liv. Jag kunde åka och nu är det ett helt företag om 

jag ska till [namn] och [namn] över jul och nyår men, nu är det ett helt 

företag att åka den lilla biten, mot hur jag åkt betydligt längre förut. 

 

Nej, jag cyklade rätt mycket, menar om man skulle in till stan åkte jag alltid 

cykel. Ja, så det har jag fått ge upp då. 

 

En ytterligare aspekt som tas upp är ensamheten och svårigheten med att ta sig ut och umgås 

med andra utanför hemmet, kan det bli ensamt för de äldre. En av informanterna säger: “Jag 

har ju inte så många som kommer till mig eller pratar med mig utan det är ju ganska tyst de 

dagar när jag inte är här [på dagverksamheten]”.  

 

5.4 Känslor kring livsförändring 

I samband med den försämrade hälsan och att få stöd av hemtjänst i vardagen kan olika 

känslor uppstå och olika sätt att försöka hantera förändringen som skett i livet. En av 

intervjupersonerna betonade att hen är väldigt nöjd med sitt liv och sa vid samtal om 

ensamhet att: “Men då får man väl göra något av livet istället för att tycka synd om sig själv”. 

Informanten säger att hen tidigare var självständig och är det fortfarande, och att hen inte har 

“tyckt synd om sig själv” och på så sätt behållt sin styrka. Samtidigt uttrycker personen att det 

inte är lätt att åldras och att inte klara saker man tidigare klarat av. Vidare säger informanten: 

 

Jag är inte sådär att jag smusslar med, att jag inte vill tala om att jag har 

hjälp. [...] det får en vara glad för, det är ju det som samhället bygger på att 

ju fler har betalat skatt och fler betalar fortfarande skatt. Det är ju för att 

samhället ska fungera. 

 

En annan av informanterna talar om acceptans, att man får acceptera det intrång i privatlivet 

som hemtjänstens stöd innebär.  

 

Det är ju ett intrång i privatlivet naturligtvis men det får man acceptera. Det 

är ju sånt där man tyckt har varit väldigt privat det är ju att gå på toaletten 

[...] man får ju acceptera, tycka att det är bra.  

 

Vederbörande talar också om känslorna kring att hemtjänsten är i hemmet och bland 

personliga ägodelar. Att man får vänja sig vid att någon till exempel ställer saker där man 

själv inte skulle ställt dem eller gör sysslor på ett annat sätt och att det kan kännas underligt 

men att det handlar om småsaker som egentligen inte är viktiga.  

 

Samtidigt tar två av intervjupersonerna upp att de inte tidigare trott att deras livssituation 

skulle bli och se ut så som den gör idag, att det är något andra drabbas av men inte en själv. 

En informant beskriver det såhär: “Det trodde man inte när man hade slutat att jobba att det 

skulle bli såhär”. 
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Två av intervjupersonerna uttrycker att det var jobbigt och hemskt att drabbas av sjukdom och 

att vardagen blivit begränsad. Den ena berättar att det faktum att bli helt invalidiserad resten 

av livet: “[...] det är inte så himla roligt”. Informanten berättar att man upptäcker att man inte 

kan göra samma saker som tidigare och att det är svårt, men att man får göra det bästa möjliga 

av situationen. Personen talar också om känslorna i början av förändringen. “Ja då var det så 

himla mycket på en gång [...] det var kaos i hela mig och det är klart då var det inte så roligt 

med hemtjänst heller”. Men med tiden upplevdes situationen något annorlunda. “Men sen så 

blev det bättre och bättre”. Den andra uttrycker sig såhär: “Jag hann aldrig att bli kry igen 

riktigt, så det är så ledsamt så” och angående hur informanten kände kring sin livssituation 

efter att ha fått en stroke: “Det var så mycket vi skulle göra så, ja jag gjorde ingenting men jag 

låg där och var bekymrad [...] och det var hemskt”. En annan av informanterna som också fått 

en stroke uttryckte: “Ja det var ju ovant i början, ja man får ju vänja sig vid att nästan alla gör 

ju olika också”. Personen menar att det både var ovant att ta emot hjälp och att 

omsorgsgivarna också utför omsorgen på olika sätt, vilket är något man också får vänja sig 

vid. Omsorgsgivarna är även både kvinnor och män och detta är något som togs upp i flera av 

intervjuerna. En av informanterna berättade: “Jag är inte rädd för, jag vet vissa tanter som 

säger usch nej de får inte komma hit när jag ska duscha, för jag vill inte bli duschad av en 

karl. Sånt där får man blunda för.”  

 

När det gäller ensamheten uttryckte en av informanterna: “jag tycker inte illa om ensamheten, 

jag sitter ju väldigt mycket ensam hemma och ser på tv men jag tycker inte, jag lider inte av 

ensamheten.” 

 

5.5 Analys 

Ezzy (1993) använder status passage för att beskriva olika övergångar i livet. En sådan status 

passage kan handla om att åldras och att bli i behov av omsorg. Samtliga informanter hör till 

gruppen pensionärer och äldre, och har genomgått eller genomgår en slags passage. En 

informant har med ålderns rätt sakta fått förändrad kroppslig funktion och är i och med det 

behov av hjälp i vardagslivet av hemtjänst. Tre av informanterna har tidigare gått från att vara 

vid god hälsa till att plötsligt få en stroke eller annan skada och den femte har med ökad ålder 

fått problem med psykisk ohälsa och är därför i behov av hemtjänst. Alla har erfarenhet av en 

sorts övergång som inneburit att deras livssituation förändrats.  

 

Utifrån intervjupersonernas berättelser går det att urskilja två olika status passager och 

förändringar av livssituationen, som samtidigt hör ihop. En av dessa är att gå från att vara en 

frisk individ till att bli en individ med en sjukdom eller åkomma. Ezzy (1993) beskriver att i 

en så kallad divestment passage, alltså en slags övergång med en ofta negativ påverkan, störs 

de strategier individen tidigare använt sig av för att behålla sin självbild. Detta kan tolkas som 

att en övergång från frisk till sjuk gör något med självbilden och identiteten och det kan också 

påverka de sociala relationerna. Den andra formen av status passage kan innebära att bli 

beviljad hemtjänst och det blir en övergång från att vara oberoende till att behöva stöd och 

hjälp. Dessa två former av passager är även sammankopplade. Den fysiska eller psykiska 
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hälsan förändras med åldern, och i sin tur leder det till att hjälp behövs från hemtjänst för att 

klara det vardagliga livet.  

 

Det som framkommer av flera av informanternas berättelser är att efter att de har blivit 

beviljade hemtjänst blir livet mer inrutat och styrt. De talar om att livet var friare tidigare och 

det fanns fler valmöjligheter. Det beror delvis på att den fysiska förmågan begränsar livet, 

men också eftersom vardagen styrs av hemtjänstens tider och rutiner. Hemtjänsten avgör när 

och hur behov blir tillgodosedda, till exempel när den äldre ska duscha eller gå upp på 

morgonen. Som en informant också nämnde så finns det ett problem med detta. De mänskliga 

behoven kan inte styras utifrån tider, och den äldre kan till exempel behöva gå på toaletten när 

hemtjänsten inte är där men måste då vänta tills nästa besökstid.  

 

En av informanterna talar om “ledighet” mellan hemtjänstens besök. Det kan tolkas som att 

hemtjänstens arbete blir som ett slags arbete även för den äldre, när hemtjänsten inte är där 

har man fri tid och är ledig. Hur omfattande den fria tiden är avgörs av hur mycket insatser 

som de äldre har. Utifrån Ezzy (1993) kan detta tolkas som att de äldre gjort en slags omvänd 

passage. De var tidigare pensionärer, men i och med att de fick hemtjänst har de fått anpassa 

sig efter hemtjänsten och deltar på så sätt i hemtjänstens arbetstider. De äldre upplever sig 

uppbundna på ett annat sätt än när de “enbart” var pensionärer, det vill säga innan de hade 

hemtjänst, och med hemtjänst blir deras fria tid begränsad. I och med det blir de äldres 

valfrihet också begränsad, den finns endast inom hemtjänstens ramar och den äldre har inte 

möjlighet att påverka tider och omsorgsarbetarnas rutiner.  

 

Informanten som har problem med psykisk ohälsa upplever istället en frihet med hemtjänstens 

stöd till skillnad mot tidigare livssituation. Hemtjänstens stöd bidrar till att personen kan ta sig 

för saker och upplever mindre begränsningar. Att få problem med psykisk ohälsa i samband 

med ökad ålder kan ses som en typ av divestement passage, på samma sätt som att gå från att 

vara frisk till att bli sjuk. Men att bli beviljad hemtjänst blir för vederbörande en slags positiv 

passage i detta fall. Vi föreslår att denna motsvarighet till divestment passage ska benämnas 

som investment passage.  

 

Flera av informanterna berättar att det känns ovant att vara beroende av någon annan. De har 

tidigare gjort det mesta själva men är nu i behov av hjälp. Ezzy (1993) tar upp att en negativ 

övergång i livet kan leda till att självbilden och identiteten förändras. Dels kan 

åldersprocessen påverka identiteten i och med att man blir pensionär och livssituationen 

förändras. Men att bli sjuk och beroende av andra för att klara vardagen gör också något med 

självbilden och identiteten. Det sker en övergång till en annan social struktur och övergången 

är omskakande för de äldre. De äldres tidigare roll kan inte längre upprätthållas.  

 

Informanterna i studien hanterar den förändrade livssituationen olika, då deras liv såg 

annorlunda ut, har även förändringen påverkat dem olika. De är skilda individer med 

varierande livssituationer, men samtidigt med gemensamma nämnare. De beskriver både 

liknande och skilda uppfattningar och känslor kring förändringen av livssituationen. De 

som gick från att vara friska tidigare och plötsligt drabbas av exempelvis en stroke, jämfört 
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med de informanterna vars hälsa sakta försämrades med ökande ålder har genomgått olika 

slags passager i livet. De förstnämndas var mer omvälvande och påfrestande än de 

sistnämndas.  

 

Två av informanterna, en av dem som fått en stroke och en som fått fysiska problem med 

ökande ålder talar om acceptans. Att prata om acceptans när det gäller den nya livssituationen 

går att tolka som att de gör ett aktivt val (Hagberg 2000). Man väljer att acceptera 

förändringen och hur livet nu ser ut. Detta går också att se utifrån coping-modellens 

emotionella strategier, att hantera förändringen av livssituationen genom att tänka att det är 

något som får accepteras och att man får anpassa sig efter situationen.  

 

Att istället tala om påfrestningarna som uppstått i och med livssituationen kan ses som en 

emotionell strategi (Hagberg 2000), att känna sorg över att livet inte blev som man tänkte sig 

eller att inte kunna göra saker man vill göra. Det är ett sätt att se på förändringen av 

livssituationen, att den är tung och svår. De upplever sin situation som kaotisk vilket medför 

att de inte riktigt vet hur den ska hanteras, och det gör i sin tur att de förblir passiva.  

 

  



26 
 

6. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras resultat- samt metoddiskussion. I resultatdiskussionen tolkar vi 

studiens resultat med stöd från tidigare forskning och de teoretiska perspektiven och besvarar 

studiens syfte med hjälp av frågeställningarna. I metoddiskussionen presenteras 

tillvägagångssättet i studien ur ett kritiskt och reflekterande perspektiv. Avslutningsvis 

presenteras förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur äldre erfar att livssituationen förändrats när de inte har 

haft stöd från hemtjänst till att få beviljade insatser från hemtjänst. Frågeställningarna var hur 

livssituationen såg ut tidigare och hur beviljade insatser från hemtjänsten har förändrat den 

äldres livssituation, samt hur denna förändring hanteras. Studiens resultat kategoriseras i fyra 

områden, dessa var: livet innan hemtjänst, hälsa, livet efter hemtjänst samt känslor kring 

livsförändring. Under dessa områden framkommer att den största förändringen för de äldre är 

att det har skett något med den fysiska förmågan eller den psykiska hälsan, antingen att de 

blivit försämrade över tid eller att en sjukdom eller skada uppstod plötsligt som försämrade 

hälsan på något sätt. Detta har i sin tur lett till behov av stöd och hjälp från hemtjänst. I sin tur 

förändras livssituationen med hemtjänst på det sättet att det blir mer inrutat och styrs av 

hemtjänstens arbetstider och rutiner. Tiden mellan hemtjänstbesöken är deras “lediga” tid. 

 

Innan de äldre fick hemtjänst ägnade de sig åt olika intressen och skötte hushållssysslor i sin 

vardag, dock hade en av informanterna hjälp av en privat städfirma sedan tidigare. Men efter 

att de fick hemtjänst kan de inte göra dessa aktiviteter i samma utsträckning längre, då det har 

blivit svårare på grund av den försämrade fysiska förmågan. Det är det fysiska tillståndet som 

kan vara en stor faktor till om en person klarar av en aktivitet eller inte (Tollén et al. 2008). 

Att ha hemtjänst har istället underlättat aktiviteter för informanten med psykisk ohälsa. Tollén 

et al. (2008) tar upp i deras studie att de äldre lär sig utföra aktiviteterna på annat sätt för att 

känna tillfredsställelse, och våra informanter har i en viss utsträckning fortsatt med vissa 

intressen då de har kunnat anpassa aktiviteten utifrån sina förmågor.  

 

I och med att de äldres fysiska förmåga försämrats och de blivit beviljade hemtjänst blir det 

en förändring att klara sig själv till att vara beroende av någon annan. Några av informanterna 

berättade att det upplevdes ovant att bli beroende av någon annan i vardagen. Evertsson och 

Johansson (2008) skriver om hur äldres känsla av hemtrevnad försvinner något när någon 

annan utför hushållssysslor, och på ett annat sätt än de själva gjort tidigare. De menar att detta 

är påfrestande för de äldre. Att bli beroende av hemtjänsten innebär att hushållssysslor utförs 

av någon annan och görs inte bara olikt ens egna sätt, utan görs också olika bland personalen. 

Det är en del av förändringen, att någon annan sköter det som man själv brukade sköta, 

oavsett om det gäller skötsel av hem eller personlig omvårdnad.   

 

Att bli beroende av hemtjänsten kan bidra till att de äldre får försämrad självkänsla i 

kombination med att deras fysiska hälsa sviktar, vilket gör att det inte är bara en process som 

handlar om den fysiska försämringen utan att de måste hantera bägge komponenterna. På 

något sätt måste de omforma sig själva och försöka arbeta med det som fungerar för att kunna 
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bygga upp en fungerande självbild igen. De informanter som plötsligt fick försämrad hälsa 

skulle kunna ha svårare för att hitta sig själv igen. De som har försämrats över tid har haft en 

längre tillvänjningsprocess att hantera förändringen och på det sättet har de kanske haft 

möjligheten att bygga upp sig själva mer över tid. Tanken på att behöva genomgå alla dessa 

förändringsprocesser samt att de på något sätt behöver finna ett nytt “jag” är omvälvande. De 

måste på något sätt skapa och bygga upp en ny bild av sig själva, utifrån den de är i nuläget.  

 

Förändringen som uppstått hanteras på olika sätt av informanterna. Vissa talar om acceptans, 

och andra om hur svårt och tungt det känns. Dunér (2007) skriver om olika strategier för att 

hantera att man behöver hjälp i vardagen. Strategierna kallas aktiv, anpassning och passiv. 

Även Hammarström och Torres (2005) tar upp liknande förhållningssätt som benämns som 

kämpande, accepterande, uppgivna samt de autonoma. Dessa typer av strategier återfinns 

också hos våra informanter, dock kanske på ett mindre framträdande och tydligt plan. Kanske 

har även strategin för att hantera och bearbeta förändringen en påverkan på den egna 

självbilden? Att aktivt agera för att få vardagslivet att fungera skulle kunna bidra till stärkt 

självkänsla, då den äldre upplever att den klarar av förändringen och fortfarande kan påverka 

sitt liv. Att istället bli passiv och ge upp kontrollen skulle kunna bidra till vanmakt och skapa 

en ond cirkel av passivitet.  Den status passage (Ezzy 1993) de äldre genomgår kan alltså 

formas av den egna coping- strategin (Jönsson & Harnett 2015) för att hantera övergången.  

 

Informanten som har problem med sin psykiska hälsa beskriver att hemtjänstens insatser 

bidrar till ett friare liv och gör att hen klarar sin vardag. Att drabbas av psykisk ohälsa kan i 

sig ses som en divestment passage (Ezzy 1993), på samma sätt som att drabbas av fysisk 

sjukdom. Men hens upplevelse av att få hemtjänst är istället positiv, alltså motsatsen till en 

divestment passage. Ezzy (1993) tar inte upp begrepp som anknyter till positiva erfarenheter 

under passagen, och därför föreslår vi att motsatt erfarenhet till en divestment passage som det 

handlar om i ett fall, ska benämnas som investment passage.  

 

Att bli sjuk eller drabbas av en skada och att bli beviljad insatser från hemtjänst är två skilda 

status passager som ändå hör samman. Att som äldre bli sjuk leder till att stöd och hjälp från 

hemtjänst behövs för att klara vardagen. Att bli sjuk är en slags negativ passage som drabbar 

den äldres bild av sig själv och omvärlden. Men att få hemtjänst kan både vara en negativ 

övergång som är en följd av sjukdom, och samtidigt en positiv övergång som ger den äldre 

mer frihet.  

 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod användes för att få ett djupare perspektiv i studien. Tanken var att genom 

intervjuer, kunde vi få ett tydligare resultat kopplat till vårt syfte. I och med att vi enbart 

intervjuade äldre om deras erfarenheter begränsade vi även studien till dessa, eftersom det inte 

var hemtjänsten i sig som vi ville undersöka.  

 

Något som upplevdes svårt i intervjusituationen var att bedöma hur djupgående följdfrågor 

som kunde ställas utifrån informanternas berättelser. I vissa intervjuer upplevdes vissa teman 
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eller frågor extra känsliga för informanterna och då valdes det utifrån de etiska aspekterna att 

inte gå djupare in på de frågorna. Detta bidrog till intervjuernas skillnader då det ställdes mer 

djupgående frågor under vissa intervjuer. Detta har då sannolikt påverkat det empiriska 

materialet. Det hade varit en fördel att ha intervjuat fler äldre alternativt ställt fler djupgående 

följdfrågor för att få ytterligare material att analysera. Intervjuguiden innehöll relativt 

omfattande kategorier som också kunde smalnats av. En annan sak som kan tas upp är 

längden på intervjuerna, eftersom det empiriska materialet var en aning tunt på vissa områden. 

Detta hör ihop med att vi inte gick in på djupet i alla intervjusituationer. 

 

Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) tar upp att sex till åtta intervjuer ur en särskild grupp 

ökar vissheten om att ett material fåtts som är någorlunda oberoende av enskilda personers 

specifika personliga uppfattningar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att man bör intervjua 

så många personer som behövs för att få svar på det man behöver veta. De anser att för få 

intervjupersoner gör resultatet svårt att generalisera. Men innebär syftet att förstå hur världen 

upplevs av en speciell person räcker enbart en intervju. Vår studie syftade till något 

däremellan. Vi ville ta del av en särskild grupps erfarenheter och upplevelser, men var 

medvetna om att fler intervjuer kunde ha gjorts tills inget nytt tillfördes i materialet för att på 

det sättet kunna öka tillförlitligheten av materialet ytterligare.   

 

Att personalen på dagverksamheten valde vilka som tillfrågades att delta i studien, kan ha 

påverkat resultatet. Då de kan ha valt ut personer som de förväntade sig skulle svara på ett 

visst sätt, och påverka resultatet i en viss riktning som var önskvärt i förhållande till 

dagverksamheten, detta kan minska trovärdigheten av resultatet.  

 

Att vara två som transkriberar och kodar kan påverka tillförlitligheten och trovärdigheten 

eftersom det blir två olika tolkningar på det empiriska materialet (Kvale & Brinkmann 2009). 

För att säkerställa detta har vi haft diskussioner kring materialet för att komma fram till 

lämpliga teman och kategoriserat citat efter dessa. Kodningen fördelades mellan oss, vi 

kodade hälften av intervjuerna var utifrån de teman som bestämts gemensamt. Detta gjorde 

dock att trovärdigheten kan ha påverkats eftersom det kan ha uppstått skillnader i kodningen. 

Men det har även varit positivt att vi har varit två som tolkat och tematiserat, då vi har varit 

två som reflekterat. Detta har bidragit till att vi har minimerat skillnader i hur materialet 

uppfattas, då vi var överens om hur vi skulle gå tillväga och detta bidrar till att 

tillförlitligheten ökar. Problem kan emellertid uppstå i transkriberingen, men eftersom vi 

redan från början bestämde oss för att skriva ut ord för ord har intervjumaterialet blivit 

enhetligt.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

I vår studie har vi fokuserat på hur de äldres livssituation förändras när de får hemtjänst och 

något som hade varit intressant att undersöka vidare är jämförelser mellan könen, om det finns 

någon skillnad i hur de hanterar förändringen och om förändringen är olika beroende på om 

hen är man eller kvinna.  

 



29 
 

Dessutom anser vi att det finns skäl att fördjupa studier om denna förändring som status 

passage, framförallt för att inte alla upplever denna övergång som en divestment passage utan 

för att materialet visar att passagen även kan upplevas som en positiv passage. Vårt 

föreslagna begrepp investment passage behövs för att visa på denna positiva passage, då det 

saknas en benämning inom nuvarande forskning. Det behövs dock fler empiriska studier och 

indikatorer för att passagen finns bland äldre som får hemtjänst. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Johanna Nordström och Johanna Karlsson, och vi båda läser till socionom på 

Karlstads universitet. Vi håller nu på att skriva vårt examensarbete som ska handla om hur 

äldres liv förändras när de får stöd av hemtjänst. Studien inriktar sig på att intervjua äldre som 

har hemtjänst om deras erfarenheter kring hemtjänsten. I dagsläget saknas det forskning inom 

just detta område, och därför tycker vi att det är viktigt att belysa det och att få ta del av era 

erfarenheter. Vi kommer att följa etiska principer som innebär: 

 

 Deltagandet är frivilligt.  

 Den deltagande kan närsomhelst välja att avbryta intervjun. 

 Intervjun kommer att spelas in, och efteråt kommer inspelningen raderas när resultatet 

har skrivits.  

 Resultatet kommer endast användas i forskningssyfte. 

 Vi har tystnadsplikt och det kommer inte vara möjligt att identifiera deltagarna. 

 Studien kommer att redovisas på universitetet. 

 

Intervjun kommer att ta ca en timme, och vi kommer gärna hem till dig alternativt om du 

föredrar någon annan plats. Vi kommer båda att närvara vid intervjun. Om du är intresserad 

av att delta i vår studie, är du välkommen att kontakta oss för mer information! 

 

Johanna Nordström: xxxx 

Johanna Karlsson: xxxx 

Mailadress: xxxx 

 

Vi hoppas att du vill delta! 

 

                                               Med vänliga hälsningar, 

 

                                  Johanna Nordström & Johanna Karlsson 
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Bilaga 2 Samtyckesblankett  

Jag har tagit del av informationen om studien och har informerats om att mitt deltagande är 

frivilligt, och att jag när som helst kan avbryta min medverkan. Uppgifterna som framkommer 

under intervjun kommer att hanteras på ett sätt så att min identitet inte avslöjas och mitt namn 

kommer inte att presenteras i studien. Informationen jag lämnar kommer enbart användas till 

denna C-uppsats, men jag är medveten om att slutversionen av uppsatsen är offentlig.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in.  

 

Informant ____________________________________  

 

Datum _____________________________________  
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Bakgrund 
- Berätta lite om dig själv?  

- (Ålder, tidigare yrkesliv, familj…..) 

 

Vardag 
- Hur såg din vardag ut innan du fick hemtjänst? 

- Hur ser din vardag ut idag? 

- Kan du beskriva en vanlig dag? 

 

Hälsa 
- Hur mår du? (Fysiskt, psykiskt….) 

- Hur påverkar din hälsa din vardag? 

- Hur var din hälsa innan du fick hemtjänst? 

 

Hemtjänst 
- Hur länge har du haft hemtjänst? 

- Vem tog initiativet till att ansöka om hemtjänst? 

- Vilka insatser från hemtjänst har du? 

- Vad tycker du om insatserna? 

- Är det något du saknar? 

- Vad tycker du om personalen som kommer? 

- Hur gör du om du känner dig missnöjd med hemtjänsten? 

- Hade du någon annan hjälp innan du fick hemtjänst? 

- Hur kändes det när du fick hemtjänst? 

- Hur känns det nu att få hjälp av hemtjänsten? 

- Har du upplevt någon skillnad i hur ditt liv ser ut nu, i jämförelse med hur det var 

innan du fick hemtjänst? 
 


