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Förord 

Vill tacka alla informanter som ställde upp på intervjun och gjorde denna uppsats möjlig. 

Tackar också min familj och mina vänner som hjälpte mig på vägen. Och sist men inte minst 

vill tacka min handledare Åke Nilsén som hjälpte mig med goda och värdefulla råd under 

uppsatsens gång. 
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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att få förståelse hur brukarna inom äldreomsorgen upplever 

information de får från biståndshandläggaren om LOV och om det finns faktorer som avgör 

när brukarna väljer utförare, samt hur brukare upplever LOV och brukarinflytande i 

Ängelholms kommun. Undersökningen är genomförd i Ängelholms kommun med brukare 

som hade valt kommunens eller någon av de privata utförarna som erbjuds i kommunen. Med 

semistrukturerade intervjuer har fyra brukare intervjuats och materialet har analyserats med 

hjälp av Bourdieus sociala kapital, empowerment och brukarinflytandet. Resultatet visar att 

brukarna är positiva till LOV och till brukarinflytande samt att det krävs brukarnas 

engagemang och att vissa måste förlita sig på närstående och kontaktpersonen.  

Nyckelord: LOV, brukarinflyttande, empowerment, engagemang, vilja. 

Abstract 

The purpose of this paper is to gain understanding how the clients in elderly care are 

experiencing information they receive from the assistance officer about LOV and what factors 

determine when the clients select performers and how clients experience LOV and client 

influence in Ängelholm’s county. The survey was conducted in Ängelholm’s county with 

clients who had either chosen the county’s or one of the private providers offered in the 

county. With semi-structured interviews, four clients were interviewed and the material has 

been analyzed with the help of Bourdieu's social capital, empowerment and client influence. 

The result shows that the clients are positive towards LOV and to client influence, as well that 

it requires commitment and that some have to rely on family and the contact person. 

 

Keywords: LOV, client influense, empowerment, commitment, desire. 
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1. Inledning 

De senaste decennier har det skett förändringar inom äldreomsorgen i Sverige och en av dessa 

förändringar skedde den 1 januari 2009 då Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft. 

Inom äldreomsorgen innebar Lagen om valfrihetssystemet rätten för brukaren att själv få välja 

vem som skulle utföra de serviceinsatser som brukaren beviljats. Syftet med lagen var att 

stärka brukarnas valfrihet och öka deras inflytande genom att de själva fick välja egen 

utförare, inom såväl den privata och kommunala hemtjänsten. I LOV ingår även brukarens 

rätt till omval om insatsernas utförande inte överensstämmer med brukarens förväntningar 

(Socialstyrelsen, 2012). Kärnan i valfrihetssystemet var att den enskilde individen själv valde 

vilken utförare och genom sina val styrde fördelningen av utförarnas produktion. Allt fler 

kommuner har valt att tillämpa denna lag och detta har bidragit till att brukarna har fått större 

makt i att besluta om sin framtid (Socialstyrelsen, 2012).  

Det finns stort samhällsintresse om hur äldrevården i Sverige bedrivs och det diskuteras för 

och nackdelar. SVT-s reporter Ramel (2014) skrev en artikel om hur läsarna hade reagerat på 

nyhetsrapportering angående LOV. SVT Nyhetsrapportering rapporterade att allt fler 

kommuner har valt att tacka nej till privat hemtjänst vilket resulterade att många hörde av sig 

och hade delade åsikter om ämnet. SVT ställde frågan på sin Facebook sida om alla ska ha 

rätt att välja fritt eller om kommunen ska bestämma om det ska finnas privata utförare eller 

inte. Det var många läsare som svarade och svaren var blandade. En del läsare tyckte att äldre 

ska själva välja kring sin äldreomsorg, medan andra tyckte att kommunen inte kan bevara 

kontrollen över kostnaderna med privat hemtjänst. Många läsare är emot finansieringen av 

privata utförare inom äldrevården och undrar om privata utförare är bara för alla eller bara för 

de som har pengar och ser LOV som en nackdel. Andra läsare tyckte att det fanns många 

fördelar med LOV och bland annat att med LOV skapas konkurrens till kommunens 

hemtjänst, hjälpen blir effektivare, det skapas fler arbetstillfällen och fler får chans att starta 

och etablera företag inom den branschen.  

Ingrid Hjalmarsson och Sven Erik Wånell (2013) hade gjort en studie som heter Valfrihetens 

LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen 

och för utförarna och de skriver att det är få äldre som aktivt väljer utförare, men att de flesta 

är positiva till det. Olika studier visar att för många äldre är det svårt att välja på grund av att 

det oftast handlar om äldre som har svårt att acceptera att de inte längre kan klara sig själv. 

Speciellt svårt blir det för äldre med demenssjukdomar eller när hjälpbehovet ska sättas in 
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akut. När det gäller konkurrensen och kostnaderna så menar forskarna att det finns inga bevis 

om LOV ökar eller sänker kostnaderna. Enligt forskare så finns det tecken att kostnaderna 

ökar på grund av extra utgifter så som till ökade transaktionskostnader samt dyrare samverkan 

mellan vårdgivare.  

Kvaliteten och tillgängligheten som lovas av utförarna uppfylls inte alla gånger och därför är 

det viktigt att rutiner, regelverk anpassas och utredningar och tillsyner görs för att brister ska 

undvikas. Bristerna som upptäcks i äldrevården anmäls oftast av anhöriga och personalen som 

är missnöjda med kvaliteten inom äldreomsorgen, brister inträffar både bland de kommunala 

och de privata utförarna. Missnöjet från brukarna inom äldrevården beror oftast på 

bemanningen och kontinuiteten när det gäller personal. Problematiken kring valet av utförare 

finns för de brukare som inte kan göra det själv, som behöver hjälp av närstående men som 

inte känner de så väl.   

Eftersom jag har jobbat många år inom äldreomsorgen och då inom kommunens verksamhet 

så ville jag utveckla mina kunskaper mer huruvida Lagen om valfriheten inom äldreomsorgen 

som infördes år 2009 fungerar, vad den innebär att välja och om det finns några faktorer som 

påverkar brukarna när de väljer utförare. Jag valde Ängelholms kommun som har haft Lagen 

om valfriheten i äldreomsorgen i några år och valde att utgå från brukarens perspektiv. 

Undersökningen genomfördes genom intervjuer med brukare som hade någon insats från 

äldreomsorgen. Eftersom det finns valfrihet i Ängelholms kommun så är det intressant att veta 

om brukare kan ställa mer krav på de etablerade utförarna och om det kan leda till att 

kvaliteten kan bli bättre i äldreomsorgen. 

1.1 Syfte  

Att ha LOV i äldreomsorgen kan ses som en möjlighet och frihet för brukaren att utifrån sina 

behov kunna vara med och bestämma själv om vem som ska utföra hemtjänstinsatser, 

kommunal eller privat utförare. Syftet med denna uppsats är att undersöka om brukarna i 

Ängelholms kommun upplever att de kan använda information de får från 

biståndshandläggaren om LOV och om det finns några faktorer som avgör när brukarna väljer 

utförare samt hur brukare upplever LOV och brukarinflytande.   

1.2 Frågeställningar 

 Hur utnyttjar brukarna information de får från biståndshandläggare och vilken 

erfarenhet de har om de olika utförarna i hemtjänsten?  

 Vilka faktorer var viktiga för brukare vid valet av utförare? 
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 Hur upplever brukarna LOV och brukarinflytande? 

1.3 Centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer jag att förklara några begrepp som är viktiga och som återkommer 

genom hela uppsatsen. 

Lagen om valfriheten- som förkortas LOV. Enligt Socialstyrelsen (2011) kan kommunen 

välja att lägga ut på entreprenad hela eller delar av sin verksamhet till privata utförare som 

uppfyller kraven som kommunen ställer. I fortsättningen kommer jag att använda mig av 

förkortningen LOV genom hela uppsatsen. 

Brukare- personer som får individuell behovsprövad insats från socialtjänsten. I detta fall, 

äldre med bistånd från en biståndshandläggare. 

Kontaktperson- en person som jobbar i hemtjänsten och som en arbetsledare utser till en 

brukare som har intresse för att lära känna och skapa tillit för brukare utifrån brukarens 

individuella behov. 

Biståndshandläggare- en handläggare som möter äldre, sjuka och deras anhöriga med 

uppdrag att hjälpa de utifrån individuella behov av vård. Det är biståndshandläggaren som 

beviljar insatser till brukare som personalen i hemtjänsten sedan utför.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

 
I det här kapitlet kommer jag att presentera bakgrundsfakta om hur det ser ut inom 

äldrevården i Sverige och förklara kort om LOV, jag kommer även göra en presentation av 

Ängelholms kommun. Därefter kommer jag att presentera fem vetenskapliga artiklar som 

handlar om valfriheten inom äldreomsorgen och vissa av dem kommer jag att analysera till 

mitt resultat. Den första artikeln, Valfrihet och mångfald: ett dilemma för hemtjänsten skriven 

av Katarina Andersson 2010 och publicerad i socialvetenskaplig tidskrift. Den andra artikeln, 

Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender? skriven av 

Marta Szebehely & Gun-Britt Trydegård 2007 och publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift. 

Den tredje artikeln Nordiska äldreomsorger – svåra att jämföra skriven av Per Gunnar 

Edebalk 2004 och publicerad i Nordisk sosialt arbeid. Den fjärde artikeln Hemhjälp i Norden: 

Är omsorg möjlig under vilka villkor som helst? skriven av Rosmari Eliasson – Lappalainen 

2005 och publicerad i Nordisk sosialt arbeid. Den femte artikeln Omsorgsvardag under 

skiftande organisatoriska villkor” skriven av Marta Szebehely publicerad i den danska 

tidningen Tidsskrift for Arbejtsliv 2006.  

2.1 Bakgrundsfakta  

I Sverige finns det närmare 1,9 miljoner som är 65 år eller äldre och antal äldre har 

fördubblats sedan 1950- talet. Äldre utgör 19-20 procent av Sveriges befolkning och 14 

procent av de som är äldre än 65 år bor permanent i särskilda boenden eller har beviljad 

hemtjänst i ordinärt boende sedan den 1 oktober 2012 enligt Hjälpinstitutet (2014). För att 

stärka äldres ställning i vård och omsorg tillämpades år 2009 lagen (2008:962) om valfrihet 

vilket innebär fri etableringsrätt för alla företag som lever upp till de kvalitetskrav som 

kommuner ställer. De företag som uppfyller kvalitetskrav får skattemedel från kommunen 

baserat på antal kunder som de lockar till sig (Socialstyrelsen 2012).  

Genom LOV ges det möjlighet för brukaren att hamna i fokus genom att kunna välja eller 

byta utförare i hemtjänsten om de så önskar. Makten förskjuts från politiker och tjänstemän 

till brukaren och valfriheten och inflytande för brukaren ökar, fler utförare och större 

mångfald. Kommunerna är inte skyldiga att införa valfrihetssystem i hemtjänsten, men för att 

stimulera kommunerna erbjuds det statlig stimulansbidrag under åren 2008-2011 och detta är 

för att stimulera kommuner att införa kundvalsystem i hemtjänsten. I dagsläget finns det över 

150 av 290 kommuner som har infört LOV (Socialstyrelsen 2012).  
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Enligt rapporten Kundval i hemtjänsten – Erfarenheter av information och uppföljning (2009) 

är kommunen ytterst ansvarig för att brukarna får det stöd och hjälp som de behöver. 

Insatserna ska vara enligt 3 kap. 3§ socialtjänstlagen (2001:453) av god kvalitet både inom 

kommunal och privat regi. På grund av konkurrensen på marknaden förväntas det 

kvalitetshöjning i äldreomsorgen eftersom utförarna måste utveckla och förbättra sin service 

för att behålla eller få nya kunder. För att ett kundvalssystem ska fungera krävs att 

information om de olika utförarna och omsorgsinsatserna utformas för att underlätta för varje 

brukare att själv eller med hjälp av anhöriga göra ett val mellan de olika valmöjligheterna.  

2.2. Ängelholms kommun 

Ängelholms kommun har över 40 000 invånare och enligt Statistiska Centralbyrån den 31 

december 2013 finns det ca 9 200 personer som är över 65 år. Kommunens mål är att erbjuda 

äldre personer hjälp och stöd som präglas av professionalitet, värdighet och omtanke. 

Kommunen erbjuder olika former av stöd som kan göra det lättare att bo kvar i ordinärt 

boende så länge som möjligt om det finns önskemål. Ängelholms kommun har från och med 

den 1 maj 2010 infört kundval enligt lagen om valfriheten (LOV) i hemtjänsten och för de 

äldre som får beviljade insatser genom kommunens biståndshandläggare innebär det att de har 

möjlighet att välja om de vill att insatserna ska utföras av kommunens fem olika 

hemtjänstgrupper eller sex stycken privata utförare som är godkända av kommunen. 

Tjänsterna som ingår i LOV är serviceinsatser, omsorginsatser och matdistribution. Alla 

ersättningar till utförarna betalas i form av en timersersättning för antal beviljade insatstimmar 

samt ett enhetspris för matdistribution. De fem kommunala hemtjänstgrupper är indelade i 

fem geografiska områden och de privata utförarna är:  

1. Adium Omsorg AB 

2. Agaten Hemtjänst AB  

3. Femtiofemplus AB  

4. Humana  

5. Victum Omsorg AB,  

6. Savanna Städ, entreprenad och kringservice AB  
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För att underlätta för sina invånare erbjuder Ängelholms kommun funktionen Äldrelotsen som 

hjälper äldre personer eller deras anhöriga med frågor som rör information, råd, vägledning 

eller hänvisa till rätt myndighet inom äldreomsorgen (engelholmskommun.se) 

2.3 Tidigare forskning  

1. Valfrihet och mångfald: ett dilemma för hemtjänsten 

Andersson (2010) har skrivit artikeln ”Valfrihet och mångfald: ett dilemma för hemtjänsten” 

som utgår framförallt från äldre med insatser från hemtjänsten och personalens erfarenhet i en 

kommun som har infört kundval i hemtjänsten. Två begrepp som är viktiga med införandet av 

kundvalssystem i hemtjänsten är valfrihet och mångfald.  Om brukare har valfrihet och en 

mångfald av utförare så förväntas brukarnas inflytande över välfärdstjänsterna och kvaliteten 

på denna öka. Antal utförare varierar mellan kommunerna och det är upp till varje kommun 

att bestämma om de vill införa kundval eller inte. År 2009 infördes lagen om valfriheten för 

att reglera kundvalssystemet som skulle underlätta och stimulera kommuner som vill införa 

kundval i äldreomsorgen. Alla beslut om insatserna och tiden beslutas av kommunens 

biståndshandläggare, som många gånger preciserar hur insatserna ska utföras, sedan är det 

upp till brukaren att välja utifrån vilken utförare kommunen erbjuder. Hur de olika utförarna 

profilerar sig och marknadsför sig ser olika ut, vissa anger personalens kvalifikationer och 

specialkompentenser de kan erbjuda inom äldreomsorgen, medan andra profilerar sig med 

personalens mångetnicitet och på det sättet erbjuder utrikesfödda brukare personal som kan 

deras hemspråk och i Sverige är var tionde invånare mellan 75-84 år utrikesfödd. En annan 

viktig aspekt är utförarens flexibilitet och anpassning till brukarens önskemål när insatserna 

ska utföras. Brukare har individuella behov utifrån olika etniska, kulturella och sociala 

tillhörigheter (Andersson, 2010). 

Kommunen som undersökningen är gjord i har infört kundval i januari 2009 och syfte med 

kundvalet är att öka valfriheten, få en större mångfald av utförare, utveckla kvaliteten och 

göra administreringen enklare. Det finns femton olika utförare att välja mellan och kommunen 

har infört ett system för tidsregistrering via en mobiltelefon som är kopplad till ett 

datorsystem, vilket innebär att personalen registrerar tiden hos brukaren, vilken insats som 

utfördes och vilken personal som var där. Syftet med detta var att öka säkerheten och 

tryggheten för brukaren och mäta tiden när insatserna utförs och utifrån det reglera avgiften 

och ersättningen. Det finns riktlinjer hur handläggningen ska gå till som är beslutade av 

äldrenämnden i kommunen. Studien påbörjades 2008 i en kommun som var klassad som en 



7 
 

större stad i Mellansverige. Genom intervjuer som metod genomfördes intervjuer med 

brukarna, hemtjänstpersonalen och deras chefer, biståndshandläggare och en högre uppsatt 

chef i kommunen. Forskningsprojektens övergripande syfte var att problematisera makt och 

inflytande i äldreomsorgen, med synpunkt på kön och etnicitet. Fokus har också varit på 

valfrihet, ansvar och beroende samt erfarenhet av mångfald och jämställdhet. Vissa av de 

informanter som kontaktades angående intervjuer hade svårt att medverka, vissa på grund av 

tidsbrist och vissa på grund av den kritik som de själva upplevde även om de har blivit lovade 

anonymitet och möjlighet att dra sig ur om de önskade (Andersson, 2010). 

I analysen av det empiriska materialet framkom det att det inte var ovanligt med konflikter på 

grund av etnisk ursprung och kön. Brukarna accepterade inte personal med 

invandrarbakgrund, och ville inte bli duschade av manlig personal. Kommunikation, 

bemötande och mötet i en hjälpsituation kunde också utlösa konflikter. Problem uppstod både 

så mellan personal med invandrarbakgrund och brukare på grund av språksvårigheter och 

mellan brukare med invandrarbakgrund och personalen som inte kunde deras hemspråk. Fast 

än det finns dessa problem så är det ovanligt att brukare i hemtjänsten klagar, särslikt kvinnor 

utrycker inte sina rättigheter i samma utsträckning som män (Andersson, 2010). 

2. Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender?  

I artikeln Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender 

skriver Szebehely & Trydegård (2007) att i alla samhällen så finns det personer som är 

beroende av andras hjälp. I denna artikel fokuserar författarna på två omsorgstjänster: 

välfärdsstatens insatser för personer med funktionshinder och för äldre personer. Syftet med 

artikel är att klarlägga hur omsorgstjänster har förändrats under femton års period. I 

kartläggningen diskuteras konsekvenserna för äldre, funktionshindrade, deras anhöriga och 

personalen inom verksamheterna.   Omsorgsarbetet varierar över tid och det kan skilja sig 

mellan olika länder. Även om antalet äldre i Sverige blir fler så har kostnaderna minskat, 

medan resurserna för yngre funktionshindrade har ökat tydligt. En av orsakerna kan vara 

enligt författarna formuleringarna i lagstiftningen. I äldreomsorgen ska insatserna bidra till 

”skälig levnadsnivå” och inom handikappomsorgen ska insatserna bidra till ”goda 

levnadsvillkor.” Sedan 1990 talet har de privata utförarna ökat och är betydligt mer 

omfattande inom handikappomsorgen än inom äldreomsorgen. Än idag finns det närstående- 

familjemedlemmar, släktingar, grannar och vänner som hjälper till i omsorgsarbetet både till 

yngre och äldre som bor hemma. De ökade resurserna inom handikappomsorgen har bidragit 

till att yngre personer har klarat sig bättre utan närstående, vilket ökar autonomin både för 



8 
 

funktionshindrade och deras anhöriga. Men inom äldreomsorgen är det motsatt trend, där det 

fortfarande finns hög andel närstående som hjälper till i omsorgsarbetet hemma, speciellt 

bland lågutbildade. Oftast är det medelålders döttrar som hjälper sina föräldrar mest. På lång 

sikt så innebär det att kvinnliga anhöriga genom att hjälpa sina anhöriga minskar de sin 

arbetstid, jobbar mer under oavlönat jobb, upplever mer tidspress, trötthet och andra negativa 

hälsoeffekter (Szebehely & Trydegård, 2007). 

3. Nordiska äldreomsorger – svåra att jämföra 

I artikeln ”Nordiska äldreomsorger – svåra att jämföra” av Per Gunnar Edebalk (2004) 

skriver han att det diskuteras och beslutas i industrialiserade världen om välfärdspolitiska 

åtgärder för att förbättra kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen.  De nordiska länderna 

brukar kännetecknas som välfärdstater med stor offentlig sektor, hög skatt samt 

välfärdsförmåner för hela befolkningen. Men även om nordiska länder har många likheter 

finns det också skillnader som kan jämföras länderna emellan. Att jämföra äldreomsorgen i 

eget land med andra länder kan vara givande av olika anledning. Det kan finnas flera syften 

med jämförelsen bland annat att jämföra olika organisationsmodeller, utveckling, 

resursfördelning och antal anställda i den offentliga sektorn. Det som också kan jämföras är 

olika typer av vårdgivare och andelen frivilliga och närstående som hjälper till i 

omsorgsarbetet. 

Det som nordiska länder har gemensamt är att kommunerna har det yttersta ansvaret för 

äldreomsorgen, och prioritering av äldres hemmaboende genom insatser från hemtjänsten, 

dagvården och stöd till anhöriga. Det har också visat sig att mer traditionella institutioner 

ersatts med mer moderna serviceboende för äldre. Ett annat utvecklingsdrag är att 

privatiseringen har blivit allt mer tydligt i samtliga nordiska länder. Det är allt mer vanligt 

med privata entreprenörer. I Sverige har det införts kundvalsystem som innebär att äldre som 

är i behov av vård kan välja antigen privat eller kommunens hemtjänst (Edebalk, 2004).  

 

4. Hemhjälp i Norden: Är omsorg möjlig under vilka villkor som helst? 

I artikeln ”Hemhjälp i norden: Är omsorg möjlig under vilka villkor som helst?” skriven av 

Rosmari Eliasson – Lappalainen (2005) ligger i fokus på hemhjälp till äldre och omsorgen i 

avlönat arbete. Artikeln presenterar det projekt som dokumenteras i antologin Hemhjälp i 

Norden av Marta Szebehely (2003). Studien genomfördes av åtta nordiska forskare och syftet 

var att beskriva samt jämföra hemtjänstens villkor och vardag. I de fyra nordiska huvudstäder: 

Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Helsingfors följde Rosmari E. med personalen i 
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hemtjänsten som berörde henne på olika sätt. Projektet hade syftet att beskriva, analysera och 

jämföra hemtjänstens vardag med hjälp av deltagande observationer, intervjuer med hemtjänst 

personal, och deras arbetsledare, en personalenkät och dokumentanalys. Forskaren upptäckte 

påtagliga skillnader vad det gäller ramarna för arbetet och framför allt hur många besök 

hemtjänstpersonalen hade per dag. Vad som förväntades av personalen att de skulle göra 

hemma hos brukaren och hur de ska sköta om brukaren. Den goda vården fanns kvar även om 

det utvecklades olika omsorgskulturer i de fyra städerna. Hemtjänstpersonalen arbetade under 

olika villkor och även om hemtjänstpersonalens personligheter och förhållningssätt var olika 

så lyckades de skapa utrymme för omsorg, respekterade äldres individualitet, och skapade 

särskilda relationer till de äldre (Eliasson, Lappalainen, 2005). 

 

5. Omsorgsvardag under skiftande organisatoriska villkor 

Artikeln ”Omsorgsvardag under skiftande organisatoriska villkor” skriven av Marta 

Szebehely publicerades i den danska tidningen ”Tidsskrift for Arbejtsliv” 2006. Hon 

diskuterar hur hemtjänstens organisationsförändringar samt personalens förhållande till dessa 

i både Sverige, Danmark och Norge. Syftet med artikeln är att bidra till ett ökat utbyte mellan 

de nordiska länder och återge resultat från en unik nordisk jämförande studie av 

hemtjänstpersonalens vardag och villkor. 

Inledningsvis beskriver Szebehely (2006) hur organisationsförändringar samt nedskärning av 

budgeten har påverkat äldreomsorgen oerhört mycket. Det har genomförts flera stora 

förändringsreformer inom äldreomsorgen och en av dessa är införandet av 

marknadsinfluerade styrformer. Sverige var det första landet i norden med att införa detta 

system inom äldreomsorgen. Systemet fanns redan i början på 2000-talet och genomfördes i 

ca 80 procent av Sveriges kommuner. I Danmark har detta system varit lagstiftat i samtliga 

kommuner sedan år 2003 och i Norge är det fortfarande på framväxt och ses som mindre 

vanligt (Szebehely, 2006).  

I denna studie undersöker Szebehely (2006) hur arbetet i tre hemtjänstgrupper påverkas av 

denna styrprincip. De grupper som deltog i undersökningen befann sig i Oslo, Stockholm och 

i Köpenhamn. Upptäckten som gjordes under studiens gång var att upplevelsen av hur 

kontrollerad individen är av arbetsgivaren inte nödvändigtvis behöver bero på hur detaljstyrd 

individen är. En annan iakttagelse är att personalen i Stockholm, som hade upplevt 

hemtjänsten både före och efter modellens införande, var mer nöjda innan modellen kom till. 

De kände att de var mer delaktiga innan förändringen.  
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De bakgrundsfakta om Ängelholms kommun och de fem artiklar som jag presenterade ovan är 

relevanta till denna undersökning. Det är viktigt att känna till förutsättning och kunna jämföra 

med dem andra undersökningar som har gjorts i Sverige och de andra Nordiska länderna. För 

att kunna se för och nackdelar som de andra forskarna kommit fram och för att se om det 

finns något samband med den undersökningen jag gjorde. Den fakta kommer jag att använda 

mig i analys delen. 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras de valda sociologiska begrepp som jag använde mig utav för att 

analysera det empiriska material som samlades in. De sociologiska begreppen är: 

Empowerment, brukarinflytande, Bourdieus begrepp- socialt kapital. Med hjälp av 

empowerment begreppet ville jag förstå vilka resonemang som låg bakom brukarens val av 

hemtjänstutförare.  Jag använde begreppet brukarinflytande för att se om brukare både med 

stora och små hemtjänstinsatser kan påverka sin ställning i vardagen. Eftersom empowerment 

och brukarinflytande är begrepp som kan tolkas liknande vill jag betona att empowerment i 

denna uppsats handlar om att politikerna och myndigheten ger makten till brukarna att vara 

med och bestämma/välja mellan de olika utförarna som erbjuds i kommunen. Medan 

brukarinflytande handlar mer om att brukarna ska kunna påverka de insatserna de är beviljade 

och kunna köpa de olika tjänster som erbjuds av utförarna. Bourdieus teorier om kapital är 

vägledande för att förstå vad dessa kapital har för betydelse i brukarens valsituation och jag 

använde mig av socialt kapital.  

3.1 Empowerment och brukarinflytande 

Askheim och Starrin (2007) skriver att empowerment begreppet lägger tyngden på att se 

människor som kompetenta aktörer som själva har förmågan att kunna förstå och identifiera 

sin egen problematik. Empowerment inom socialt arbete innebär exempelvis att uppmuntra 

klienten, i största möjliga mån bistå klienten med en god självkänsla, visa respekt och värdera 

ödmjukhet högt i arbetet. Förhållningssättet utgår som sagt ifrån att alla människor har 

förmågor och kompetenser som kan utvecklas som det byråkratiska arbetssättet ibland 

hindrar. Empowerment betonar vikten av att stödja de individer som befinner sig i utsatta 

situationer och inom socialt arbete syftar begreppet särskilt till att stärka klienter och patienter 

för att de på så vis ska kunna öka makten över den egna tillvaron (Askheim & Starrin, 2007).  

Empowerment används idag inom vård och omsorg i alla landsting och kommuner i Sverige. 

Bakgrunden till att empowerment införskaffades inom vård och omsorg är på grund av den 

kritik som framförts av politiker, brukare och media. Det framkom i kritiken att vissa brukare 

inte blir behandlade med respekt och att de inte får möjlighet att använda sig av sina egna 

resurser.  Där av har en ökad brukarmedverkan tillsammans med empowerment lanserats som 

en lösning på problemen. Båda inriktningarna har gemensamt att de har en positiv grundsyn 

på människan. Brukarmedverkan bidrar till att ge brukarna mer inflytande och makt över sin 

egen situation.   Den marknadsorienterade inriktningen av empowerment begreppet utgår från 
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de grundläggande principerna om att det är individen som själv är mest lämpad till att ta 

tillvarata sina personliga intressen och att individens önskemål ska tillgodoses av samhället. 

Individen ses som en självständig enhet som ska stå i centrum inom politikens uppbyggnad 

samt själv kunna påverka hur dennes eventuella behov ska tillgodoses. Den 

marknadsorienterade riktningen av empowerment anser att det byråkratiska och 

standardiserande välfärdssamhället fråntar individen dennes ansvar (Askheim & Starrin 

2007).  

Empowerment utgör en viktig del i denna studie då det handlar om brukarens egenmakt och 

styrka i att själv få välja utförare inom såväl kommunens och privat hemtjänst. Det stora 

handlingsutrymmet brukaren har leder till en ökad kontroll över sitt eget liv. Detta är väldigt 

viktig för att brukaren ska må bra och känna frihet i sin vardag. Genom att 

biståndshandläggaren ger information till brukaren om de olika utförarna i kommunen ger de 

brukaren hjälp till självhjälp för att kunna lättare välja utförare utifrån deras behov. 

Enligt Socialstyrelsen (2011) innebär begreppet brukarinflytande den medverkan och 

delaktighet som brukarna har rätt till vad gäller deras insatser. För att förtydliga innebär det 

att brukare på något sätt kan ta del av eller påverka besluten (medverkan) som rör deras egna 

insatser eller när brukaren kan påverka och styra utformningen (delaktighet) av de 

verksamheterna som ger insatserna. Brukarinflytande är tillgängligt för olika målgrupper så 

som individ och familj, missbrukare, personer med psykisk ohälsa, personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar och äldre. Brukarinflytande kan utövas på olika nivåer 

menar Socialstyrelsen (2011) Den första nivån handlar om det individuella inflytandet, som 

berör brukarens möjligheter att påverka insatserna och den egna livssituationen. Den andra 

nivån handlar om brukarinflytande på verksamhetsnivå, vilket innebär brukarens möjlighet till 

att medverka i aktiva beslut samt utvecklandet av verksamheten. Den sista nivån behandlar 

brukarinflytande på organisations- och systemnivå vilket tar sig i uttryck genom exempelvis 

politiskt inflytande. Eftersom jag vill undersöka äldres brukarinflytande på individnivå är den 

första nivån av brukarinflyande mest relevant för den här uppsatsen. Socialstyrelsen (2011) 

förklarar vidare att den första nivån av inflytande (individuellt inflytande) enligt lag ska 

utformas och genomföras tillsammans med den berörda individen. För målgruppen äldre finns 

det två särskilda metoder för att öka inflytandet på individnivå. Den första är 

linköpingsmodellen som innebär att äldre kan få hemtjänst upp till ett visst antal timmar i 

veckan utan att erhålla biståndhandläggares bedömning. Den andra metoden kallas 

levdasberättelser som handlar om att äldres liv och levnadsvanor kartläggs i syftet att det ska 

vara lättare för personalen att utföra insatser utifrån individens behov.  Brukarinflytande har 
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funnits ett tag inom äldrevården och fortfarande utvecklas. Det har genomförts olika 

undersökningar för att se hur det fungerar i praktiken utifrån brukarnas perspektiv. Enligt 

Socialstyrelsen (2008) nackdelen med sådana undersökningar är att brukarna sällan ger 

negativ kritik eller omdömen och att det kan bero på brukarnas beroendeställning.   

3.2 Socialt kapital 

Bourdieu (1986) skriver om de olika kapital: kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital som 

symboliska och materiella tillgångar för individen i samhället. Jag kommer endas att använda 

mig av socialt kapital då jag anser att det är det kapitalet som är relevant för den här 

uppsatsen. Enligt Bourdieu individens sociala kapital kan bestå av institutionaliserade nätverk 

till exempel familjen, vänner, klassen eller parti men kan också bestå av nätverk som bildas 

genom utbyten av kulturell eller ekonomisk beskafenhet som finns mellan aktörerna. Hur stor 

socialt kapital en individ har beror på hur stor är individens nätverk av kontakter och om 

individen har nytta av dem. Desto fler tillgångar individen innehar i det sociala kapitalet, 

desto rikare är kapitalet. Broady (1998) förklarar också hur ett kapital kan berika ett annat 

kapital. För att förtydliga så kan det sociala kapitalet berika det ekonomiska kapitalet och 

tvärtom. Exempelvis kan det ta sig i uttryck genom att individen har tillgångar i sitt sociala 

kontaktnät som kan gynna möjligheten att få arbete. Författaren belyser vidare att det är 

endast när tillgångarna har ett värde för individen som det kan räknas som ett socialt kapital. 

Det är således inte kvantiteten i det sociala kontaktnätet som berikar det sociala kapitalet utan 

det är kvaliteten, dvs. tillgångar som utgör det sociala kapitalets storlek.  

Socialt kapital i denna uppsats är relevant då brukaren med sina sociala tillgångar med 

närstående kan göra ett konkret val av utförare utifrån sina egna behov.  
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4. Metod  

Det här kapitlet inleds med en presentation av uppsatsens metodologiska utgångspunkt, 

därefter presenteras val av metod för att samla in empiriskt material samt vilka fördelar och 

nackdelar den valda metoden medför. Vidare presenteras intervjuguide, tillväggagångsätt och 

urval och till sist de etiska aspekterna som jag har förhållit mig till.  

4.1 Metodologisk ansats  

Jag har valt att använda fenomenologi som en metodologisk inspiration i den här uppsatsen då 

jag anser att metodologin är passande eftersom jag vill söka förstålse genom att fånga 

brukarnas erfarenheter och upplevelser av valfrihet inom äldreomsorgen. Själv hade jag 

förförståelse av äldreomsorgen efter många år inom hemtjänsten som undersköterska, men 

ville helst utgå ifrån intervjupersonernas åsikter, tankar och reflektioner. Som 

samhällsvetenskaplig metodologi är fenomenologin en strategi för kvalitativ forskning och 

kännetecknas av en rad egenskaper. Det två viktigaste begreppen är förståelseinriktning och 

induktivt förhållningsätt. Förståelseinriktning innebär att betydelsen av objektet för 

människan är intressant för forskarna och inte objektet i sig. Fokus ligger på 

förståelseinriktning, vilket innebär att forskare utforskar meningsinnehållet i mänskliga 

upplevelser med hjälp av kontextuella tolkningar. Induktiv förhållningsätt innebär att det i 

fenomenologiska studier är empirin som är utgångspunkten snarare än teorin. Forskaren skall 

göra alla tidigare teorier och modeller inaktiva i forskningsprocessen. Fenomenologin är 

teorigenererande och inte teoretiserande (Fejes & Thornberg, 2009). 

Fenomenologins syfte är att fånga essensen i ett specifikt fenomen, det vill säga, de mest 

väsentliga beståndsdelarna av ett fenomen (Szklarski, 2009). Datainsamling av 

fenomenologiska studier genomförs oftast med hjälp av intervjuer, självrapporter eller i 

kombination av dessa metoder. Fenomenologiska intervjuer är oftast i form av 

semistrukturerade eller ostrukturerade där intervjuaren använder sig av öppna frågor, aktivt 

lyssnande och ett stimulerarande samspel med informanten. Vid användningen av 

fenomenologi är det viktigt att forskaren noga studerar empirisk förankring under hela 

tolkningsprocessen och främst i identifiering av de centrala temana (Szklarski, 2009).  

4.2 Metodval  

Fenomenologin är bäst lämpad för intervjuer som kan ge forskaren en förståelse för 

intervjupersonernas upplevelser av fenomenet, dessa kan studeras och på så vis fånga 

essensen i företeelsen (Fejes & Thornberg, 2009). När denna studie startade så var vi två som 
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arbetade med denna uppsats men under uppsatsens gång valde vi att fortsätta var och en på 

egen kraft.  Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer, mer specifikt semistrukturerade 

intervjuer.  Att genomföra semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren förbereder 

färdiga frågor med viss förförståelsen som berör de ämnen som ska undersökas, dock innebär 

inte det att frågorna måste följas till punkt och pricka utan intervjuaren kan välja att vara 

flexibel med frågornas ordningsföljd. Det som också utmärker semistrukturerade intervjuer är 

att låta den intervjuade svara så utförligt som möjligt och utveckla sina tankar (Denscombe, 

2009). 

4.3 Fördelar och nackdelar med intervjuer  

De fördelar Denscombe (2009) tar upp är att intervjuaren får en djupgående och utförlig 

förståelse av det aktuella ämnet samt att intervjuaren kan justera och medvetet göra 

vändningar under intervjuns gång för att få ut så mycket som möjligt av informanten. 

Författaren menar vidare att med tanke på att intervjuaren har direktkontakt med informanten 

så ges det möjlighet att kontrollera så att informationen har en validitet. Direktkontakten som 

finns under intervjun innebär att den som intervjuar kan kontrollera frågorna och se över de 

svaren som tas emot, för att bekräfta validiteten. Fejes & Thornberg (2009) förklarar att 

validitet är ett begrepp som används för att beskriva kvaliteten i undersökningen. Begreppet 

hänvisar till i vilken utsträckning den eller de metoder som används verkligen undersöker det 

som är meningen att undersökas.  

Nackdelar med intervjuer är att det är tidskrävande att bearbeta materialet på det vis att det tar 

tid att transkribera. Ekonomiskaresurser och tidsbegränsningar kan också vara till nackdel då 

eventuella resor både kan ta tid och kosta pengar (Denscombe, 2000).  

4.4 Intervjuguide 

Som metod använde jag mig som jag berättat ovan av semistruktureradeintervjuer, vilket 

betyder att jag förberedde ett antal frågor men att frågorna justerades under intervjuns gång.  

Frågorna justerades på så vis att jag ändrade ordningsföljd eftersom det fall sig naturligt under 

intervjuns gång. Jag ställde också följdfrågor för att följa upp de nyttiga ämnen som 

informanten berättade om, vilka såg olika ut beroende på vem som intervjuades. Min 

intervjuguide hade 21 frågor och de fyra första frågor var faktafrågor om brukarens ålder och 

om deras närstående med syftet att lära känna informanten. Syftet med faktafrågorna var även 

att lätta på stämningen så att informanterna skulle känna sig trygga och avslappnade under 

intervjusituationen. När det var gjort gick jag in på de mer djupgående frågororna kring det 
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jag vill undersöka. Jag ställde frågor som rörde brukares upplevelser av vad de fick för 

information från biståndshandläggaren. Jag ställde även frågor som rörde deras upplevelser 

och tankar kring brukarinflytande och om LOV. Intervjufrågorna var anpassade med frågor 

för både de som hade och/eller hade haft privata -och kommunala utförare. Hela 

intervjuguiden finns under bilaga 1.  

4.5 Genomförande  

Denna studie startades med mig och en annan skolkamrat, men på grund av vissa 

omständigheter valde vi att slutföra uppsatsen var och en på egen kraft. Genom mina 

kontakter i Ängelholms kommun fick jag kontakt med personalen som jobbar inom 

hemtjänsten. Genom dem fick jag tips och idéer hur jag skulle kunna gå vidare. Jag gick 

igenom tillgänglig information och kontaktade sedan enhetschefer på respektive områden i 

både kommunens hemtjänst och privata utförare för att undersöka om det skulle vara möjligt 

att genomföra intervjuer med deras brukare. Alla enhetschefer var tillmötesgående och var 

hjälpsamma. Jag har haft telefon och mail kontakt med dem under tiden som utformningen av 

undersökningen planerades. Jag gjorde ett informationsblad där jag berättade om vem jag är 

och vad som var syftet med denna undersökning. (Se bilaga 2.) Jag skickade iväg 

informationsbladet via mejl till respektive enhetschefer i hemtjänsten som sedan 

vidarebefordrade informationsbladet till brukarna. När enhetscheferna fick namn på de 

brukare som var intresserade så kontaktade de mig via mail och jag fick genom telefonkontakt 

namn och telefonnummer till de som ville/ kunde tänka sig ställa upp. Alla intervjuer bokades 

per telefon och alla intervjuer skulle utföras i brukares hem. Alla informanter informerades 

om de etiska aspekterna. Intervjuerna genomfördes under tre dagar. När alla intervjuer var 

genomförda transkriberades alla intervjuer och lästes några gånger innan jag bestämde mig 

för vad jag kan använda mig av till min undersökning.   

Mitt mål var att intervjua sex brukare från olika hemtjänstområden som har beviljade insatser 

i äldreomsorgen i Ängelholms kommun och som kan framföra sina val. Till slut fick jag fyra 

intervjuer och av dem fyra brukare så var det två från kommunens hemtjänst och två brukare 

som har valt någon privat utförare som finns och är godkända av kommunen. Enligt Kvale 

(1997) man ska intervjua så många personer som behövs för att få reda på det man vill. Om 

det görs för många intervjuer kan materialet lätt bli svårhanterligt och det kan bli svårt att 

hitta samband mellan de olika intervjuerna. Enligt Trost (1997) kan ett fåtal väl utförda 

intervjuer vara mer värda än flertal mindre utförda. 
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Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer med brukare eftersom jag utgår från brukarens 

perspektiv och jag tror att det är de som kan ge den information som jag behöver för att 

besvara undersökningens syfte och frågeställning. Att göra semistrukturerade intervjuer 

innebär att samma frågor ställs till alla informanter vilket ger möjlighet till alla att säga sin 

uppfattning och upplevelser om samma frågor. Intervjuaren utformar en flexibel strukturering 

av intervjufrågor som kan hjälpa intervjuaren att ställa följdfrågor utifrån det som kommer 

fram under intervjun. Det ger informanten frihet att uttrycka sina erfarenheter och 

uppfattningar. Trots fria upplägg så är semistrukturerade intervjuer styrda utifrån vissa 

huvudfrågor, men ju lägre struktureringsgrad intervjun har desto mer komplexa svar får 

intervjuaren av informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Alla intervjuer har jag med tillåtelse spelat in och antecknade stödord som kunde vara till 

hjälp. Alla intervjuer genomfördes i informanternas hem, några av informanterna hade glömt 

att jag skulle komma, medan andra hade väntat på mig med spänning, men jag kände mig väl 

mottagen överallt. Intervjuerna varade mellan tjugo till trettio minuter. När jag var färdig med 

intervjuerna skickade jag ett tackkort till alla hemtjänstgrupper som ställde upp och på det 

sättet fick de reda på att jag var färdig med intervjuerna på det viset ville jag förhindra 

missförstånd. I resultat delen kommer jag inte att nämna vilken grupp eller vilken utförare 

informanterna tillhör.  

4.6 Urval 

När jag påbörjade min undersökning ville jag att få en bra spridning i urvalet, med detta 

menar jag att min strävan var att intervjua brukare från så väl kommunal som privat hemtjänst 

i Ängelholms kommun. Genom att intervjua brukare från både aktörerna gav det mig större 

förutsättningar att genomföra undersökningens frågeställningar och problemområde. Jag hade 

även önskemål om att intervjuarna skulle genomföras i brukarnas egna hem.  

Jag har gjort ett strategiskt urval, vilket innebär att informanter som ingår i undersökningen 

valdes för att de har specifika kunskaper eller något annat unikt att bidra med i 

undersökningen (Denscombe, 2000). De informanter som ingick i min undersökning var 

lämpliga för min undersökning för att de hade hemtjänstinsatser och alla hade förkunskaper 

om LOV vilket var viktigt.  

4.7 Etik 

I uppsatsen har jag följt de etiska aspekter som förväntas av mig som intervjuare, vilka är 

följande: erhållit samtycke, tagit hänsyn till och informerat om konfidentialitet, informerat om 
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deras frivillighet i undersökningen och att de kan avbryta intervjun när om så önskar. Jag har 

även tagit hänsyn till konsekvenserna som följer av intervjuerna (Kvale och Brinkman, 2009). 

Genom att använda mig av de etiska riktlinjerna lovade jag informanterna trygghet att 

medverka i undersökningen.  

Enligt Kvale och Brinkman(2009) betyder informerat samtycke- betyder att informanterna 

informeras vilket syfte undersökningen har, samt att det är frivilligt och att de kan avbryta 

intervjun när som helst. Samtliga informanter i min undersökning blev informerade genom 

informationsbladet (se bilaga 2.) om undersökningens syfte och att deltagandet i 

undersökningen var frivillig samt att de endast behövde svara på de frågor de ville. Detta har 

även informerats inledande vid intervjutillfällen. Konfidentialitet- innebär att informanterna 

ska garanteras anonymitet och att det inte ska kunna identifieras av utomstående individer 

(Kvale och Brinkman, 2009). När jag transkriberade intervjuerna la jag till fiktiva namn på 

informanterna istället för deras egna för att de inte skulle kunna identifieras. Jag har även 

informerat även informanterna om att materialet från intervjun kommer att användas endast i 

denna undersökning. Konsekvenser- betyder att undersökningen inte får orsaka skada för 

informantenar, intervjuaren får inte sätta sitt eget intresse om svaren innebär lidande för 

informanterna (Kvale och Brinkman, 2009). Jag påpekade för informanterna att de fick svara 

bara på de frågor de ville och om de ville ändra eller förtydliga sina svar kunde de kontakta 

mig i efterhand.  

  



19 
 

5. Resultat  

I detta kapitel i kommer jag att redovisa för det insamlade materialet som jag har samlat in 

genom intervjuerna med brukarna. Jag har som jag tidigare påvisat genomfört fyra intervjuer 

med brukare i Ängelholms kommun.  Två av dem hade kommunens utförare och två av dem 

hade privata utförare. Namnen som presenteras här nedan i resultatet är fiktiva med hänsyn till 

konfidentialitet som innefattar brukarnas anonymitet. Först kommer en kort presentation om 

informanternas bakgrund att presenteras, sedan presenteras informanternas upplevelser av 

biståndshandläggarens information och till sist presenteras informanternas upplevelser av 

brukarinflytande och om valfriheten. 

5.1 Presentation av informanter 

”Agnes” 

Agnes, 86 år gammal är änka och bor i en fin hyreslägenhet. Hon tycker själv att hon har det 

bra och en fungerande lägenhet och ville inte flytta då hon tror att hon inte kommer hitta en 

lika fin lägenhet med samma hyra. Agnes har fyra barn och har bra kontakt med alla. Barnen 

kommer och hjälper Agnes med de praktiska sakerna som Agnes inte kan själv göra, så som 

ärande till banken, hjälpa till med att fylla i papper. Agnes började jobba på sjukhuset när 

barnen var små och jobbade kvar tills hon gick i pension. Från början var det hon och hennes 

make som hade hjälp och nu är det bara Agnes själv. Hon har kommunens hemtjänst och hon 

tycker att allting fungerar bra. Hon berättar att hennes kontaktperson är en underbar tjej som 

hon tycker väldigt mycket om. Agnes vill klara sig själv så mycket som det går, och har 

hemtjänsthjälp någon gång i veckan.  

”Hilda” 

Hilda, 78 år gammal, gift och bor med sin make. Tillsammans har de en dotter och två 

barnbarn, som hon tycker väldigt mycket om. Dotterns familj bor inte nära Hilda men de 

träffas regelbundet vilket Hilda tycket är väldigt roligt. Hilda är rullstolsbunden och tycker 

inte om att resa längre för hon upplever det som jobbigt och besvärligt. Istället hälsar dottern 

och hennes familj på Hilda. Hilda har jobbat på folktandvården i många år och trivdes väldigt 

mycket, både med jobbet och med arbetskamraterna. Men på grund av reumatism blev hon 

tvungen att sluta tidigare och blev förtidspensioner. Hon har kommunens hemtjänst sedan 

2011 och är väldigt nöjd då hon får hjälp dagligen och tycker att det fungerar bra.  
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”Oskar” 

Oskar är 78 år gammal. Han är änkeman sedan några år tillbaka. Oskar bor i en hyreslägenhet 

mitt i stan vilket han ser fördelar med eftersom att han kan köra ut med sin permobil och 

träffa folk på stan. Han har tre barn och har bra kontakt med alla. När Oskars fru levde hade 

de hjälp från en annan utförare som de inte var nöjda med. De tog ett gemensamt beslut och 

byte utförare till den som Oskar har idag. I dagsläget har han hjälp från hemtjänsten några 

gånger per dag och han är väldigt nöjd med den hjälpen han får. 

”Eva” 

Eva är 97 år och bor själv i en lägenhet med vacker utsikt över hela staden. Eva älskar läget 

och berättar stolt hur vacker utsikten är på våren och sommaren. Hon har två systrar som hon 

har daglig kontakt med. Eva har jobbat inom sjukvården i nästan 40 år och säger att hon 

förstår hur personalen inom hemtjänsten har det. Hon har valt privat utförare i ungefär fem år 

och är väldigt nöjd och har ingeting att klaga över. Hon vill klara sig själv så mycket det går, 

hon lagar ofta mat, går med rullatorn och handlar.  

5.2Informanternas upplevelser av information  

Genom biståndshandläggaren fick samtliga informanter information om möjligheter att välja 

olika utförare samt vilka de olika tjänsterna var som dessa kunde erbjuda. Det dröjde inte 

länge innan informanterna kom i kontakt med respektive utförare, oavsett om det var privata 

eller kommunala utförare. Alla informanter visste om att Ängelholms kommun har LOV och 

att det finns olika utförare i hemtjänsten de kunde välja mellan. En del informanter var mer 

insatta i ämnet än andra. Andledningen till att vissa informanter var mer insatta i ämnet 

berodde främst på att de hade haft närstående som berättat och informerat om LOV. De 

informanter som inte var lika insatta hade endas erhållit biståndshandläggarens information. 

Alla deltagare berättar att de fått information av biståndshanläggare om möjligheten till 

valfriheten. Den information som de fick från biståndshandläggaren berörde främst vilka olika 

utförare som kunde erbjudas och vilka tjänster de utförde. 

Agnes berättade att när hon för första gången fick hjälp från hemtjänsten så hade Ängelholms 

kommun inte infört LOV ännu. Agnes berättade också att när biståndshanläggaren ringde 

henne senaste gången (för ett år sedan) i syftet att förlänga biståndet så kan Agnes inte 

komma ihåg vad som blev sagt om de olika utförarna. Agnes kände inte till empowerment 

begreppet och när jag förklarade vad det innebar så sa hon att det inte påverkade henne.  
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Två informanter saknade full förmågan att ta till sig information från biståndshandläggaren. 

Hilda var en av de informanter som var mycket sjuk när hon fick information om hemtjänsten 

och kommer inte ihåg mycket om vilka dem olika utförarna var.  

 

”Jag tror att det var på korttids platsen och det var där som en handläggare 

och någon annan från kommunen kom och det pratades om hemtjänsten och 

hjälpen i hemmet. Men jag var så svag och sjuk så jag kommer inte så 

mycket ihåg vad som sades och hur det blev sedan”... 

Hilda var sjuk och var på korttidsplatsen och när hon blev bättre ville hon hem och då träffade 

hon en biståndshandläggare som beviljade hemtjänstinsatser som hon behövde för att klara sig 

hemma. Biståndshandläggare informerade Hilda om olika utförare i kommunen som hon 

kunde välja mellan. Eva fick hjälp från någon som visste hur hon ville ha det. Eva sa: ”Då var 

jag så hängig… jag hade min syster med”. Eva hade sin syster med när hon skulle välja 

utförare och då utgår jag att Evas syster hade en inverkan på Evas beslut. Utifrån detta tolkar 

jag att både Eva och Hilda hade någon med sig när de skulle välja. Även om de inte är 

medvetna om det påverkade det deras beslut. Oskar kom ihåg att han och hans fru fick 

information från biståndshandläggaren om de olika utförarna i hemtjänsten. Han hade glömt 

vad det var för information. Det kan vara så att hans fru var mer engagerad i ämnet än Oskar.  

Alla informanter fick frågan om de tidigare hade pratat med någon närstående och om de 

kände till de olika utförarna i kommunen. Tre stycken hade pratat med sina närstående 

angående vilka utförare skulle vara aktuella för dem, utifrån detta hade ingen hört något dåligt 

rykte angående det. Agnes var den informant som inte hade pratat med sina närstående 

eftersom enligt henne var de inte insatta i ämnet. Det kunde också bero på att Agnes valde 

utförare för ett tag sedan och då behövde hon inte hjälp.  

5.3 Varför just den utföraren? 

Oskar valde privat utförare med hjälp av sin fru som inte lever längre och han sa så här om sitt 

val:   

”Den var helt ny, och det är alltid roligt att prova något nytt. Ingen hade 

ljugit om dem eller sagt om dem, så min hustru sa att vi kunde prova. Alla 

sa att jag kunde få byta när jag vill och det har varit riktigt bra hittills”. 

Oskar och hans fru hade kommunens hemtjänst och det var dem inte nöjda med. De valde en 

utförare som de inte kunde mycket om, men eftersom de inte hade hört något negativt så 
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utgick de utifrån de behov som de hade då och valde en privat utförare. Den utförare kunde 

enligt Oskar erbjuda extra tjänster så som storstädning och fönsterputsning som han hade 

tänkt använda sig när han behövde det. Eva hade valt en privat utförare med hjälp av sin 

anhörig, som hon hade diskuterat om de olika utförarna med. Men det var Eva själv som valde 

utförare, för enligt Eva så var det ändå hon själv som visste hur hon vill ha det.  

I dagsläget tyckte Hilda att hennes val föll naturligt eftersom hon hade jobbat inom 

landstingen många år och då ville hon vara trogen kommunen. Hon sa: 

 ”Ja du, på nått sätt så tror jag att jag kände större förtroende för 

kommunen och då hade jag ingen anledning att göra egentligen, för jag 

kände inte till de andra instanserna… man ska ju välja någon”. 

Utifrån de förkunskaper fattade hon en slutsats och bestämde sig för det som kändes säkrast 

då hon behövde välja. Det kan också tolkas att hon var sjuk när hon skulle välja och därför 

orkade hon inte engagera sig. 

Agnes som hade hemtjänst innan LOV införskaffades i kommunen funderade inte så mycket 

på några andra utförare och sa ”De är säkert bra, jag har inte hört något annat.” Hon var inte 

emot de privata utförare och hade inte hört något negativ om dem heller, men Agnes visste 

inte så mycket om de andra utförarna. Det kan bero på att Agnes var nöjd med sin utförare 

och tänkte inte på det. 

5.4 Det bästa med utföraren  

För Hilda, som behövde hjälp några gånger om dagen var det viktigt att personalen kände till 

hennes rutiner och att de kom bra överens. Hon sa: 

”Alla är så trevliga och hjälpsamma…jag får besök av personalen några 

gånger om dagen, vissa dagar går det fortare och andra dagar tar det tid, 

det beror på min dagsform eller …ja det kan bero på om de vet hur jag vill 

ha det”. 

När brukaren är beroende av hjälp prioriterar brukaren saker som är viktigare än andra. För 

Hilda som hade besök några gånger per dag så var det viktigt att personalen visste hur Hilda 

ska ha det. Om de var oerfarna så var Hilda tvungen att berätta många gånger om hur hon 

ville ha det och hon var trött på att behöva göra det. 
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Agnes berättade att den hjälp hon fick kunde inte bli bättre och att hon hade ett stort 

förtroende för personalen. Det viktigaste för Agnes var att hon fick hjälp av personalen som 

hon kom bra överens om och att hon kunde ändra tider om det behövdes.  

”Och så tycker jag att det hon är underbart. Men sen finns det ju de … Som 

inte personkemin inte riktigt stämmer, och då får man ju skärpa sig. Så det 

är ju inte bara deras fel, det är lika mycket mitt fel”.  

Agnes la vikten på kontaktpersonen som enligt Agnes hjälpte henne med vissa saker som hon 

inte kunde göra själv. Hennes kontaktperson handlade till henne och Agnes kände dig trygg 

för hennes kontaktperson kände henne bra och visste vad Agnes ville ha. Kontakpersonen 

tvättade till Agnes och enligt Agnes var hon mycket noga med tvätten vilket var viktigt för 

Agnes. Hon kände sig trygg och såg personalen som extra sällskap om dagarna. Det fanns 

några som Agnes inte riktigt kom bra överens, men då kände hon att det var lika mycket 

hennes fel. Hon var tacksam för den hjälpen hon fick och ville inte besvära. 

Det bästa med utföraren för Oskar var att hemtjänstpersonalen passade tider och var flexibla 

och att han blev hörd. Han tyckte också att det var lätt att få tag på ledningen och att de var 

samarbetsvilliga. Eva som inte hade mycket hjälp från hemtjänsten tyckte att det bästa för 

henne var att hon kom bra överens med personalen som enligt henne var mycket duktiga och 

respekterade hennes önskemål, som var viktiga för henne. Hon tyckte att det var bra att 

privata utförare kunde erbjuda de extra tjänsterna.  

5.5 Brukarens upplevelse om LOV och brukarinflytande 

Oskar som hade privat utförare tyckte att det var en fördel att välja och bestämma hemtjänst 

utförare. LOV gav honom möjlighet att byta från en utförare som han inte var nöjd med och 

han skulle få göra det igen om han inte var nöjd. Ibland är det lättare att byta om man har gjort 

det innan, och det har Oskar gjort och han insåg att han hade fått det bättre efter bytet. Han 

tyckte att han hade mer att säga till om och kunde vara mer delaktig i vissa saker som rörde 

honom. Om det var fint väder så kunde han ringa och fråga hemtjänstpersonalen om de kunde 

komma senare vilket för det mesta var inga problem.  

Eva som själv hade jobbat många år inom sjukvården visste hur svårt det ibland var att ändra 

vissa saker i vården och att det tog tid innan ändringar gjordes. Hon tyckte att med privat 

utförare så går det fortare och privata utförare är mer flexibla. Hon upplevde att med LOV så 

finns det mer konkurens och att det gynnar brukare som kunde få mer inflytande i sin vardag. 
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Det som Eva tyckte var nackdelen med LOV är att det fanns många äldre som inte kunde göra 

de val själva och då var det andra som gjorde det åt dem.   

Hilda tyckte att det var bra att det fanns flera utförare att välja mellan, hon ansåg att privata 

utförare ligger steget före då de hade tilläggstjänster som exempelvis fönsterputsning. Hon sa 

om det fanns flera utförare i hemtjänsten så kan det vara en fördel för brukare, för det blir 

mindre personalgrupper och de kunde de lära känna brukare bättre och tvärtom.  

Agnes som hade kommunens hemtjänst tyckte att det är bra att brukare involverades eftersom 

det handlade om deras framtid. Vidare tyckte hon att det är bra när hemtjänsten kan anpassa 

sig till hennes tider eftersom att hon ibland har besök eller ska åka iväg.  

”Ibland så ringer jag och meddelar de att de inte behöver komma om jag ska iväg eller så… 

för de får inte komma in när jag inte är hemma”. 

Agnes tyckte att det var upp till var och en att få reda på vad de kunde få, och att det var 

viktigt att alla skulle säga till om de var missnöjda. Enligt henne påverkades hon inte mycket 

av LOV, hon har den hjälpen som hon behöver och frågar inte efter något annat. 

Alla respondenter tycker att det fungerade bra med deras utförare oavsett om det var privat 

eller kommunens hemtjänst och i nu läget vill ingen byta. Alla pratade gott om personalen 

som de hade närmast sig. De flesta ville ha kontinuitet, samma personal och besök vid 

bestämda tider och var positiva till LOV. 
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6. Analys 

För att besvara uppsatsen frågeställningar ska analys delen presenters utifrån olika teman där 

teoretiska förklaringsmodeller vävs ihop med insamlade empirin. Jag kommer att presentera 

de olika delar genom underrubriker för att göra texten mer lättläst.  

6.1 Socialt kapital  

Genom insamlad empiri fick jag reda på att två informanter hade kommunens hemtjänst och 

de andra två hade valt någon av de övriga privata utförare som finns i Ängelholms kommun.  

Information och förkunskaper om de olika i kommunen hade alla informanter. Alla 

informanter hade fått information från de olika utförarna från kommunens 

biståndshandläggare och med den informationen kunde de själva eller med hjälp av sina 

närstående och sina sociala kontakter få reda på mer innan de bestämde sig för utförare. Det 

var inte alla som hade uppdaterad information vilket kunde leda till att informanter inte tog 

tillvara och utnyttjade inte detta till sin egen fördel. I resultatet redovisades informanter som 

genom sina kontakter utnyttjade tillgänglig information. Enligt Broady (1998) definieras det 

sociala kapitalet som tillgångar som individen på ett eller annat sätt kan dra nytta av. Vissa av 

informanterna behövde mer hjälp för de inte var friska när de skulle göra val och då hade det 

gynnat dem att de hade sociala kontakter som kunde hjälpa dem. I resultatet redovisades fall 

där närstående var med när informanter skulle ansöka om bistånd. För att bestämma sig för 

rätt utförare för en person som inte kan göra det själv kan sociala kontakter vara en bonus. Jag 

kan se att även om informanterna säger att de själva hade valt utföraren att deras sociala 

kapital och de sociala näten som de hade gjorde att de var nöjda med insatserna från 

hemtjänsten eftersom de hjälpte dem. I resultatet redovisas att vissa av informanterna själva 

hade jobbat inom sjukvården i många år och enligt Broady (1998) så inskaffades deras 

förkunskaper i dem sociala sammanhang som de hade nytta av. De hade mer förståelse för 

hemtjänstpersonal för de jobbade också i samma bransch och visste hur personalen hade det. 

Broady (1998) skriver att det sociala kapitalet kan berika det ekonomiska kapitalet och 

tvärtom. Jag kan se att de informanter som valde de privata utförarna ville/ kunde tänka sig 

köpa dem extra tjänster om de hade råd till det. 

Utifrån hjälpen från anhöriga och bekanta som enligt Broady (1997) är en del av brukarnas 

sociala kapital. Upplever många av våra äldre att deras anhöriga vill hjälpa till och vill deras 

bästa, men att många anhöriga ibland tar över och bestämmer över de vardagliga sakerna i 
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deras liv. I resultatet redovisas att vissa brukare känner att de fortfarande orkar och vill klara 

sig själva så mycket det går.  

6.2 Empowerment 

Askheim och Starrin (2007) skriver att empowerment begreppet lägger tyngden på att se 

människor som kompetenta aktörer, som själva har förmågan att kunna förstå och identifiera 

sin egen problematik. De olika hemtjänstutförarna i Ängelholms kommun ger utrymme till att 

brukarna själva ska kunna välja utifrån de behov de har. Den marknadsorienterade 

inriktningen av empowerment som Askheim och Starrin (2007) skriver om utgår från de 

grundläggande principerna, om att det är individen själv som är mest lämpad till att ta tillvara 

sina personliga intressen och att individens önskemål ska tillgodoses av samhället. Individen 

ses som en självständig enhet som ska stå i centrum inom politikens uppbyggnad samt själv 

kunna påverka hur dennes eventuella behov ska tillgodoses.  

Politikerna i Ängelholms kommun hade infört LOV för att ge äldre personer i kommunen som 

behövde hemtjänstinsatser mer makt och inflyttande och att de ska kunna påverka mer i sin 

vardag. Kommunen gav möjlighet till äldre att välja mellan några olika utförare som kunde 

erbjuda extra tjänster och på det sättet kunde många äldre överväga om att stanna hemma 

längre. Det ger äldre ökad kontroll över deras liv. Det blir mer konkurrens med fler utförare 

vilket kan underlätta för brukare som kan ställa mer krav på utföraren. I resultatet redovisas 

att de utförarna som finns i Ängelholms kommun är utförare som inte nämns i massmedian 

och ingen av informanterna hade hört något negativt om dem. Om brukaren väljer utförare 

som den inte är nöjd med så kan de utan besvär byta till någon annan utförare.  

Artikel som Ramel (2014) skrev där många läsare diskuterade för och nackdelar, där tyckte 

man att förutsättningar för alla äldre ska vara samma oavsett om de hade pengar för att köpa 

de extra tjänster eller inte. Men förutsättningar i dagens samhälle har aldrig varit samma och 

kommer aldrig att vara det heller oavsett om det handlar om hemtjänsten eller om något annat. 

I resultatet redovisas att vissa informanter var osäkra vad empowerment innebär och det kan 

betyda att de antingen inte orkar engagera sig eller att de är nöjda med hur de har det i 

dagsläget.  

6.3 Brukarinflytande 

Enligt Socialstyrelsen (2011) definition brukarinflyttande ger brukaren rätt till medverkan och 

delaktighet av de insatserna som de har rätt till. I denna uppsats handlar det om inflyttande på 

individnivån, där brukaren är i fokus och kan påverka och vara delaktig vid beslut som rör en 
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själv. Alla informanter i denna undersökning var medverkande i de beslut som togs när 

biståndshandläggaren beviljade hemtjänstinsatser, någon av brukarna gjorde det själv medan 

andra brukare i undersökningen fick hjälp med det.  

Enligt Socialstyrelsen (2011) finns det två olika modeller av brukarinflytanden och den 

modell som passar in i denna uppsats är modellen som kallas levnadsberättelser. I praktiken 

innebär det att en kontaktperson eller någon annan från hemtjänstpersonal gör en individuell 

genomförande plan, som upprättas med brukaren och som beskriver och berättar om 

brukarens liv och levnadsvanor. Det kan för brukaren innebära mycket trygghet, främst 

eftersom brukarnas hälsa oftast försämras och den dagen när brukaren inte längre kan berätta 

själv av hälsoorsaker, kan det vara bra och tryggt att ny hemtjänstpersonal kan läsa om 

brukaren.  Även om en kontaktperson inte alltid är en självklar sak i äldreomsorgen, eftersom 

det kräver extra planering och mer resurser i vården, kan både brukare och utförare ha nytta 

av det. Med kontaktpersonen får brukare en person som träffar en regelbundet, känner till 

brukarens svagheter och styrkor, vanor och ovanor, märker och reagerar om vissa 

förändringar inträffar.  

När det finns möjlighet till brukarinflyttande så behöver det inte alltid betyda att alla behöver 

reagera och klaga. Det kan vara en del av brukarna som reagerar som ledare där de ser ett 

behov och vissa saker som uppskatas av äldre. Ett sådant exempel i denna undersökning är att 

alla brukare oavsett om de hade privat eller kommunens hemtjänst uppskattade 

kontaktpersoner.  

I resultatet redovisas att de flesta av informanterna tyckte att det var viktigt att utnyttja den 

rättigheten att påverka sin vardag. Det som kan vara nackdel enligt en informant är att alla 

äldre inte är friska och inte orkar göra de val själva. Informanter såg inga nackdelar med 

självbestämmande i hemtjänsten utan de tyckte att det gav dem mer kvalitet i deras vardag. 

Det som jag tror underlättar för äldre är att de engagerar sig mer och känner inte rädslan för 

att välja ny utförare. Detta då de utförarna som finns i Ängelholms kommun inte är 

svartmålade i median.  

6.4 Slutreflektion 

I detta kapitel kommer jag att presentera slutsatser med denna studie och det kommer jag göra 

genom att besvara frågeställningar var och en för sig. 
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Hur upplever brukarna information de får från biståndshandläggare och vilken 

erfarenhet de har om de olika utförarna i hemtjänsten? 

Alla brukare hade fått information om LOV och att de hade möjlighet att välja bland de olika 

utförarna i kommunen. Viktig aspekt som är viktig att nämna här är att alla brukare hade inte 

samma förutsättningar att välja, vissa utnyttjade sitt sociala kapital och använde sig av sina 

närståendes hjälp. Andra hade vissa förkunskaper men tog de inte till vara. Det krävdes 

engagemang och vilja från brukaren och det var svårare att ta till sig information om det inte 

fanns intresse och engagemang.   

Vilka faktorer var viktiga för brukare vid valet av utförare? 

Faktorer som var viktiga för brukare i denna undersökning var extra tjänster som privata 

utförare kunde erbjuda, men som det såg ut var det inte mycket som användes. Det andra som 

var viktigt för brukaren är tryggheten med personalen och kontaktpersoner, som hjälper 

brukarna. Alla brukare ville ha personal som kände dem och deras vanor och rutiner för det 

underlättade för både dem och för hemtjänstpersonalen. Det som brukare uppskattade är att de 

blev hörda, att personalen var flexibla, att ledningen inom respektive hemtjänstgrupp var 

lättillgänglig.  

Hur upplevde brukarna LOV och brukarinflytande? 

Brukare i denna undersökning upplevde både LOV och brukarinflyttande som något positivt. 

De flesta visste hur de ville ha det och vad som var viktigt för just dem. De flesta brukare ville 

klara sig själva så mycket de kunde, men den hjälpen som de fick från hemtjänsten ville de 

påverka genom att välja utförare som passar just de.  Några såg fördelar med de extra 

tjänsterna som erbjuds och mindre personalgrupper.  

6.5 Slutsatsen 

Det som jag har lärt mig genom att göra denna undersökning i Ängelholms kommun är att 

politikerna och ledande inom äldreomsorgen vill ge äldre personer i kommunen möjligheter 

att påverka hjälpinsatser. Hemtjänstpersonalen uppskattades och berömdes för sitt 

engagemang och sin flexibilitet. Kontaktpersoner som engagerade sig i brukarens vardag var 

stor stöd både för brukare, deras anhöriga och för andra i personalgruppen som kunde på ett 

enklare sätt få rätt och lättillgänglig information om brukaren. Det krävdes medverkande och 

delaktighet på individnivån när valet av utföraren gjordes. Många av de äldre klarar inte av 

den information de får från biståndshandläggaren och behöver mer eller mindre hjälp från sina 
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närstående. Brukarna uppskattade valfriheten även av de som inte gjorde några aktiva val. För 

mig som hade förkunskaper om den kommunala hemtjänsten i allmänhet och saknade 

förkunskaper om LOV blev denna undersökning viktig eftersom jag har alltid sätt LOV 

utifrån personalens perspektiv men aldrig tänkt på utifrån brukarens perspektiv. Det har gett 

mig ett annat perspektiv vad som är viktig för brukare och hur brukarna resumerar när de 

väljer hemtjänstutföraren. Det som var viktigt för brukarna var tryggheten, kontinuitet bland 

personalen och att bli hörda och sedda.  

Undersökningen är gjord på fyra semistrukturerade intervjuer som har gett tillförlitlig 

information på de frågor som jag var intresserad av och som hade betydelse för denna uppsats 

och frågan är om resultatet hade varit samma om jag hade gjort fler intervjuer. Denna 

undersökning gjordes utifrån brukarens perspektiv och som förslag på vidare forskning inom 

samma område hade varit intressant att få veta om brukarna fick mer information från 

biståndshandläggaren om de olika utförarna om de hade gjort ett mer aktivt val och om de 

hade engagerat sig mer i sina val.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor om brukaren  

1. Vilket år är du född? 

2. Beskriv lite din bakgrund (arbetslivserfarenhet, utbildning, fritidssysslor).  

3. Hur ser familjesituationen ut?  

4. Hur länge har du haft hemtjänst? 

Brukarens upplevelse av information samt valprocessen  

5. Hur fick du information om olika utförare? 

6. Vad ingick i informationen?  

7. Vad skulle du vilja att dem tog upp i informationen? 

8. På vilket sätt anser du att informationen var vägledande till att göra ett val?  

9. Hade din förkunskap någon betydelse i valet av utförare, i så fall, på vilket sätt?  

10. Hur gick valprocessen till? 

11. Vilka faktorer påverkade ditt val? 

12. Hur bedömer du din möjlighet att göra ett aktivt och självständigt val?  

13. Valde du själv utförare eller fick du hjälp av någon att välja, varför?  

14. Vilka personer mer än du var inblandade i beslutet? 

Brukarens upplevelse om brukarinflytande och valfrihet 

15. Vad betyder brukarinflytande för dig?  

16. På vilket sätt kan brukarinflytande vara viktigt för individen? 

17. Vad anser du är syftet med brukarinflytande?  

18. Vilka för- respektive nackdelar kan du se med brukarinflytande? 

19. Kan du förklara upplevelsen av att välja?  

20. Berätta hur du resonerar kring ditt val av utförare.  

21. Tycker du att det är bra att få välja utförare och i så fall varför?  
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Bilaga 2.  Informationsblad om forskningsprojekt och 

deltagande i intervjuer  
Hej! Jag läser Sociologi och socialt utvecklingsarbete i Högskolan i Halmstad. 

Jag skriver en kandidatuppsats om brukarnas upplevelser av att välja 

kommunens och privat hemtjänst inom äldreomsorgen i Ängelholms kommun.  

Eftersom Ängelholms kommun har haft kundval inom hemtjänsten sedan år 

2010 så vill jag undersöka vilka aspekter eller faktorer som påverkar valet 

mellan kommunal och privat utförare. Jag skulle vilja intervjua brukare från 65 

års ålder med fokus på deras erfarenhet av att välja hemtjänst. Deltagarna i 

intervjuerna kommer att vara anonyma och det är frivilligt att delta. Intervjun 

kommer att ta cirka en halvtimme och kommer att hållas hemma hos 

brukaren om detta tillåts.  

Jag är tacksam om Ni som vill ställa upp på intervju, kontaktar respektive 

enhetschefen i hemtjänsten så att jag kan komma i kontakt med Er och 

bestämma en dag för intervju. Intervjuerna kommer att genomföras mellan 

den 9 april-15 april.  

 

Vid frågor eller andra funderingar kring studien eller intervjuerna, vänligen 

kontakta: 

Ankica Maros 

Tel. 0704971175  

E-post: ankicamaros@hotmail.com  

 Tack på förhand! 
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