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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka vilka typer av insatser äldre 65+, i ordinära boenden, får 

från hemtjänsten, samt hur de äldre upplever sitt fysiska och psykiska hälsotillstånd. Studien 

undersökte även om det fanns någon skillnad i hälsa beträffande kön, utbildning, 

boendesituation samt antalet hemtjänstinsatser.  

Metod: Deskriptiv jämförande tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. I studien deltog 963 

personer genom att besvara en enkät. 

Resultat: De vanligaste hemtjänstinsatserna var servicetjänster, så som städning, tvätt och 

inköp. De äldre skattade sin psykiska hälsa bättre än sin fysiska. Det var ingen skillnad i hälsa 

mellan män och kvinnor eller antal hemtjänstinsatser. Däremot fanns en skillnad beträffande 

utbildningsgrad och psykisk hälsa; de med högre utbildning skattade sin psykiska hälsa bättre 

än de med lägre utbildning. Ensamboende äldre skattade både sin psykiska och fysiska hälsa 

bättre än samboende äldre.  

Slutsats: De äldre får mest hjälp med serviceinsatser i hemmet och de flesta skattar sin fysiska 

och psykiska hälsa ”ganska bra”, oberoende kön. Med en ökande äldre population behövs mer 

kunskap om hur de uppfattar sin hälsa, både fysiskt och psykiskt samt vad som påverkar att de 

mår som de mår.  

 

Nyckelord: Hemtjänst, äldre, ordinära boenden, hälsotillstånd 

  



ABSTRACT 

The aim of the study was to examine the types of activities older 65 +, in ordinary homes, 

receive from home care, and how the elderly perceive their physical and mental health. The 

study also examined whether there was any difference in health for gender, education, living 

situation and amount help-services they got.  

Methods: Descriptive cross-sectional comparative study with quantitative data. The study 

enrolled 963 people by answering a survey. 

Results: The most common homecare efforts were service help as in cleaning, laundry and 

shopping. Older people rated their mental health better than their physical health. No 

difference was found between health and gender, and health and amount help services they 

got. There was a difference between level of education and mental health, those with higher 

education rated their mental health better than those with lower education. Elderly persons 

living alone rated both their mental and physical health better than cohabiting elderly. 

Conclusion: The study showed that the elderly receive the most help with providing service 

to the home and most rate their physical and mental health "quite good", regardless sex . With 

a growing elderly population we need more knowledge about how they perceive their 

physically and mentally health. 

Keywords: Homecare, elderly, living at home, health status.  

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INTRODUKTION_________________________________________________________________ 1 

Hemtjänst _____________________________________________________________________ 1 

Historik _____________________________________________________________________ 1 

Begreppen hemtjänst/hemsjukvård ________________________________________________ 2 

Behov av hjälp vid stigande ålder _________________________________________________ 2 

Fysisk och psykisk hälsa bland äldre _________________________________________________ 3 

Kön och utbildning ____________________________________________________________ 4 

Sambo/ensamboende ___________________________________________________________ 5 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori _______________________________________________ 5 

Problemformulering _____________________________________________________________ 6 

Syfte _________________________________________________________________________ 6 

Frågeställningar _________________________________________________________________ 6 

METOD _________________________________________________________________________ 7 

Design ________________________________________________________________________ 7 

Urval _________________________________________________________________________ 7 

Datainsamlingsmetod ____________________________________________________________ 7 

Procedur ______________________________________________________________________ 8 

Etiska överväganden _____________________________________________________________ 8 

Bearbetning och dataanalys ________________________________________________________ 8 

RESULTAT ____________________________________________________________________ 10 

Hemtjänstinsatser ______________________________________________________________ 10 

Fysisk och psykisk hälsa _________________________________________________________ 10 

Skillnad beträffande kön _________________________________________________________ 11 

Skillnad beträffande utbildning ____________________________________________________ 11 

Skillnad beträffande boendesituation _______________________________________________ 11 

Skillnad beträffande hälsa och antal hemtjänstinsatser __________________________________ 12 

DISKUSSION ___________________________________________________________________ 13 



Resultatdiskussion ______________________________________________________________ 13 

Hemtjänstinsatser ____________________________________________________________ 13 

Fysisk och psykisk hälsa _______________________________________________________ 13 

Kön _______________________________________________________________________ 14 

Utbildning __________________________________________________________________ 14 

Boendesituation ______________________________________________________________ 14 

Antal hemtjänstinsatser ________________________________________________________ 15 

Metoddiskussion _______________________________________________________________ 15 

Kliniska implikationer ___________________________________________________________ 16 

Slutsats ______________________________________________________________________ 16 

REFERENSER __________________________________________________________________ 18 



INTRODUKTION 

I Sverige har medellivslängden bland befolkningen ökat, och förväntas öka ännu mer i 

framtiden. År 1860 uppnådde nästan ingen människa 100 år medan de som föds idag har en 

maximal genetiskt bestämd livslängd på ca 115 år (Sjukvårdsrådgivningen, 2012).  Enligt 

Statens Folkhälsoinstitut (2010) är idag cirka 18 % över 65 år i Sverige. Det finns dessutom 

stora regionala skillnader i landet av andelen äldre i kommunerna. Högre upp i landet finns 

det till exempel fler äldre över 65 år (cirka 30 % i Pajala) medan det i sydligare delar av 

landet bor färre äldre (cirka 11 % i Knivsta). Enligt WHO (2012) växer andelen äldre i alla 

länder i världen, till följd av bättre levnadsstandard och sjukvård samt sjunkande födelseantal. 

Detta leder dock till större utmaningar för samhället och hälso- och sjukvården, att kunna ge 

den vård de äldre behöver samt att främja deras sociala trygghet.  

 

Den äldre befolkningen använder cirka hälften av vårdplatserna på sjukhus, och är den största 

mottagaren av hemtjänst i någon form. Behov av hjälp uppstår när kombinationen åldrande 

och sjukdom leder till funktionsnedsättning (Romøren, 2008). 

 

Hemtjänst 

Historik 

En person som var drivande inom äldrevården i mitten av 1900-talet var författaren Lo-

Johansson. Han menade att den åldrande människan hade fråntagits sin tidigare makt i 

samhället. Den äldre befolkningen fick inte längre medverka i arbetslivet och inte heller 

hjälpa till att uppfostra barnbarn i samma utsträckning som tidigare. Han ansåg att de gamla 

som byggt upp samhället hade blivit överblivna och övergivna genom att stängas in på 

ålderdomshem. Enligt honom var dessa hem mer som en anstalt, där de gamla fick tillbringa 

sina sista levnadsår, än ett vårdboende. Lo-Johansson började därför driva debatten om 

hemvård istället för vårdhem. Denna debatt fann tillslut politikernas intresse och medelålders 

hemmafruar började arbeta som hemtjänstvårdare. Dessa kvinnor ansågs då inte behöva 

någon utbildning och fick ingen ordentlig lön utan endast ett litet bidrag till familjeekonomin. 

Detta gjorde att hemvård sågs som ett ekonomiskt bättre alternativ för samhället än en ökad 

satsning på ålderdomshem. Dåtidens statistik visade på en ökande åldrande befolkning som 

lags till grund för 1950-talets realisering av hemtjänsten. I ”råd och anvisningar” i 

Socialstyrelsens skrifter skrevs ett nytt råd 1952 som löd ” Gamla människor skola 
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uppmuntras och om så behövs hjälpas att kvarbliva i sina vanliga omgivningar och sina egna 

hemmiljöer så långt de själva tycka att det går” (Öhlander, 2007, kap.3, sid. 53). 

Begreppen hemtjänst/hemsjukvård 

Idag kan man få hjälp i hemmet via hemtjänst och/eller hemsjukvård. Med hemtjänst menas 

service och social omvårdnad i det egna hemmet. Hemtjänsten regleras av socialtjänstlagen, 

och här arbetar vanligtvis undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Hemtjänstens huvudmän är 

kommunen eller privata aktörer. Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i hemmet, till 

exempel smärtlindring, såromläggning och medicinering. Inom hemsjukvården arbetar 

legitimerad personal, som läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster och regleras av hälso- 

och sjukvårdslagen. Huvudmän för denna verksamhet är kommunen eller landstinget (Dunér 

& Blomqvist, 2009). 

Behov av hjälp vid stigande ålder 

Den svenska äldrevården är idag väl utvecklad med servicehem och hemtjänst i så gott som 

hela landet (Socialstyrelsen, 2011). I Europa skiljer det sig mycket mellan länder hur pass 

utvecklad och tillfredställande äldrevården är och det är stora variationer i hemtjänstens 

utbredning (Genet et al., 2011). 

 

Idag lever de flesta äldre över 65 år kvar i sina ordinära boenden, även i höga åldrar, och får 

då i många fall hjälp av hemtjänsten (Socialstyrelsen, 2010). Utbyggnaden av vård och 

omsorg i hemmet har prioriterats från 1990-talet för att göra det möjligt för så många som 

möjligt att bo kvar i sina hem (Rinell Hermansson, 2007). Efter denna prioritering har det 

blivit vanligare att även äldre med ett socialt stöd som make/maka eller barn också får hjälp 

av hemtjänst (Langa, Chernew, Kabeto, & Katz, 2001). År 2004 hade var femte person som 

var över 80 år och bodde i ordinära boenden hemtjänst (Rinell Hermansson, 2007).  Enligt 

Socialstyrelsen (2010) har hemtjänstens insatser dock minskat trots ökad andel äldre som bor 

kvar i hemmet.  

Enligt Rinell Hermansson (2007) står anhöriga och bekanta för den största delen av de äldres 

vård och omsorg. I en studie av Hellström och Hallberg (2000) hade 84 % av 

undersökningsgruppen (75 år och äldre) hjälp av närstående och bekant medan 53 % hade 

hjälp av hemtjänst eller hemsjukvård. I 39 % av fallen hade de en kombination av hjälp från 

närstående och kommun. 

Hemtjänst ska underlätta att bo kvar hemma, och det är det individuella behovet som avgör 

vad man kan få hjälp med. Äldre personer som är i behov av hjälp i hemmet har ofta hög 
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ålder, är kvinnor, änkor, bor ensamma och har ett större antal sjukdomar (Hellström, Persson 

& Hallberg, 2004). I Uppsala kommun finns det cirka 2800 personer över 65 år som bor i 

ordinära boenden och har hjälp av hemtjänst. I kommunen delas hemtjänsten in i 

servicetjänster (städning, tvätt, bäddning) och personlig omvårdnad (tillsyn, hygien, på- och 

avklädning) (Uppsala kommun, 2011). I undersökningen ”Vad äldre tycker om hemtjänst” 

(Socialstyrelsen, 2011) var brukarna nöjda över hemtjänsten i stort. De upplevde att de kände 

sig trygga att bo kvar i hemmet med hemtjänst och ansåg att de blir respekterade och väl 

bemötta av personalen. De upplevde dock att de kommunala insatserna brast i vad gäller 

social samvaro och aktiviteter. 

 

I människans sista levnadsår är många i behov av hjälp med till exempel personlig hygien, på- 

och avklädning och förflyttning (Rinell Hermansson, 2007). En finsk studie har gjorts för att 

undersöka hur mycket hjälp från hälso- och sjukvården människor över 70 år hade de två sista 

åren av sitt liv. Resultatet visade att det fanns stora variationer bland kommunerna hur mycket 

hjälp de äldre fick från hälso- och sjukvården. De äldre som bodde i en kommun med 

universitetssjukhus hade en högre användningsfrekvens av sjukvård än äldre i andra 

kommuner. Studiens resultat visade även på att yngre äldre män i större utsträckning använde 

sig av sjukhusvård medan gamla äldre män och kvinnor hade hemtjänst, hemsjukvård eller 

bodde på servicehem i större utsträckning (Forma, Jylhä, Aaltonen, Raitanen & Rissanen, 

2011). 

Fysisk och psykisk hälsa bland äldre 

Med ökat åldrande ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa. Många äldre i Sverige lider av 

flera sjukdomar, och är därmed i stort behov av hälso- och sjukvård (Tuminello et al, 2011).  

Undersökningar visar att människor med ökad ålder, både män och kvinnor, upplever sig ha 

en försämrad hälsa. Färre än hälften av alla i åldrarna 75-84 år upplever att de har en god 

hälsa. Att den fysiska hälsan försämras med ökande ålder är väl känt. De biologiska åldrande 

är beroende av arv, miljö och livsstil. Faktorer som har en negativ effekt på det friska 

åldrandet är till exempel rökning, dåliga matvanor, stress, stillasittande, droger och mycket 

alkohol (Mensen, 2008). Psykisk ohälsa är vanligare hos ensamboende äldre än övriga 

befolkningen i Sverige (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Livskvaliteten är sänkt hos äldre som 

behöver kontinuerlig hjälp i det dagliga livet. Ensamhet, depression, buksmärtor och att inte 

kunna vara ensam hemma utan hjälp visar också på en sänkt livskvalitet (Hellström, Persson 

& Hallberg, 2004).  
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Depressioner är vanligt förekommande i alla åldrar (Molarius et al. 2009), men kan lätt 

förbises hos den äldre populationen i samhället. Symtomen kan ofta vara annorlunda/atypiska 

hos äldre, till exempel drabbas de i större utsträckning av kroppsliga besvär så som 

huvudvärk, sömnproblem, viktökning och smärtor i muskler och leder (Kvaal, 2008). Många 

gånger tas dessa symtom för att vara en del av ett normalt åldrande och bagatelliseras, vilket 

gör att äldre ofta inte får den hjälp och behandling som de skulle behöva. Väl kända är sociala 

och medicinska faktorer men en annan avgörande riskfaktor, för att drabbas av psykisk 

ohälsa, som inte är lika känd, är den biologiska. Med ökad ålder sker flera olika förändringar i 

kroppen, till exempel förändras transmittorsubstanser och kemiska signalsubstanser som 

direkt påverkar hjärna och nervsystem och ger en ökad risk för psykisk ohälsa hos äldre 

(Berg, 2007). 

 

Sjuksköterskor i hemsjukvården har svårt att göra en noggrann bedömning av depressioner 

hos äldre, vilket leder till att det är svårare att vid behov ge den äldre patienten fullgod 

antidepressiv behandling (Brown et al., 2003; Szczerbińska, Hirdes & Zyczkowska, 2011). I 

en stor kvalitativ studie visade resultatet att otillräcklig smärtbehandling, lågt antal dagliga 

aktiviteter samt tidigare depressioner i livet var gemensamma faktorer hos många äldre med 

diagnostiserad egentlig depression (Bruce et al., 2002). Depression är förenat med ökad 

dödlighet, och kan vara invalidiserande och en stor belastning för både den äldre personen och 

dess anhöriga (Kvaal, 2008). 

Kön och utbildning 

Det finns idag stora grupper i Sverige som har låg pension och mest drabbade är de äldsta 

kvinnorna. Många av dessa kvinnor har ingen utbildning utöver grundskolan och har varit 

hemmafruar eller arbetat deltid större delen av deras yrkesverksamma liv (Berg, 2007). 

Studier visar att äldre kvinnor skattar sin livskvalité lägre än äldre män. Äldre kvinnor lever 

längre, har en sämre ekonomisk situation, är ofta änkor och lever i större utsträckning 

ensamma än äldre män (Borglin, Jakobsson, Edberg & Hallberg, 2004; Stenzelius, 

Westergren, Thorneman & Hallberg, 2004; Borg, Hallberg & Blomqvist, 2005; Lee, Jeong, 

Park & Kwon, 2007).  Eftersom kvinnan i genomsnitt lever längre än mannen så kan hon 

stötta och hjälpa mannen under hans ålderdom. Kvinnan får däremot ofta förlita sig till sina 

vuxna barn, oftast döttrar eller andra närstående (Rinell Hermansson, 2007; Katz, Kabeto & 

Langa, 2000). Äldre kvinnor är mer benägna att få hjälp om de har begränsningar i det dagliga 

livet än män. En studie som är gjord i USA visar att kvinnor har mer hjälp än män som är i 
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samma ålder och med jämförbara funktionsnedsättningar. (Roe, Whattam, Young & Dimon, 

2000). Det saknas likande studier gjorda i Sverige. 

Sambo/ensamboende 

Flertalet faktorer är viktiga för att uppnå god hälsa. Utbildning, socialt nätverk och 

medmänskliga relationer är exempel på faktorer som har stor betydelse för att uppnå god 

hälsa. En av de vanligaste orsakerna till att äldre personer känner sig ensamma är förlusten av 

en livspartner (Costello & Kendrick, 2000). När en äldre människa blir änka eller änkling 

ökar risken att dö markant. Sorgen påverkar i många fall livsstilen, den äldre människan äter 

sämre, blir mer passiv och isolerar sig. Sorg kan öka risken för accelererad celldöd i till 

exempel hjärta och hjärna på grund av långvarig stress och detta leder då till att personen 

åldras i förtid (Caserta, Lund, Utz & de Vries, 2009).  

 

Flertalet studier har påvisat att samboende äldre skattar sin hälsa och livskvalitet högre än 

ensamboende äldre (Borglin et al., 2004; Stenzelius et al. 2004; Hallberg & Blomqvist, 2005). 

Studierna visar även att äkta par, som har regelbunden hjälp av hemtjänst många gånger även 

tar hjälp från varandra vilket gör att ett samboliv ofta resulterar i att paret kan bo i sitt 

ordinära boende längre tid än om de hade varit ensamstående (Rinell Hermansson, 2007).  

Även äldre personer som vårdar en äkta make/maka skattar sin hälsa och livskvalitet högre än 

en ensamboende äldre (Ekwall, Sivberg & Hallberg, 2005). Ensamboende äldre söker i större 

utsträckning sjukvård än samboende äldre men enligt Iliffe et al. (1992) har dessa personer 

inte fler medicinska sjukdomar än vad samboende äldre har. Den höga sjukvårdfrekvensen 

beror istället troligen på ökad oro och brist på social kontakt hos den ensamboende äldre. 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori 

Enligt Henderson har en person behov av omvårdnad när den saknar nödvändiga resurser för 

att själv kunna utföra sysslor som är nödvändiga för att tillgodose sitt grundläggande behov. 

Dessutom menar hon att det är personen själv som vet vilken hjälp hon eller han behöver, och 

att det därför är viktigt att personen får vara med och bestämma över sin egen omvårdnad. 

Tyngdpunkten i Hendersons teori är definitionen av sjuksköterskans roll. Hon menar att 

sjuksköterskan ska hjälpa personer att utföra sysslor som de annars hade klarat av själv om de 

hade haft tillräckligt med resurser till det. Sjuksköterskan ska bland annat hjälpa till att 

upprätthålla normal andning, god kroppshygien och god kroppstemperatur, främja vila och 

sömn samt ge en adekvat vätske- och nutritionstillförsel (Henderson, 1982). Grundsyftet med 

hemtjänst är att som äldre få hjälp med sina sysslor som de själva inte klarar av att utföra 

längre, vilket även Hendersons teori syftar till. Det är viktigt att tänka på den äldres integritet 
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och autonomi; att han eller hon får vara delaktiga i sin vård så mycket som möjligt samt att 

visa respekt för vårdtagaren (Rees, King & Schmitz, 2009).  

Problemformulering 

Den äldre befolkningen ökar markant, och behovet av vård och omsorg kommer därmed att 

öka successivt i framtiden vilket i sin tur kommer kosta samhället mycket pengar. 

Belastningen på kommunala resurser och insatser kommer troligen att öka men mer forskning 

inom området behövs. Planerad studie syftar till att belysa vilka kommunala insatser äldre 

människor har idag och hur de upplever sin fysiska och psykiska hälsa. Att undersöka skillnad 

i hälsa beträffande kön, utbildning, boendesituation samt antalet hemtjänstinsatser anses vara 

en väsentlig kunskap, som till viss del saknas idag. 

Syfte 

Att beskriva vilka insatser som ges från hemtjänsten till äldre 65+, i ordinära boenden, samt 

hur de äldre uppfattar sitt fysiska och psykiska hälsotillstånd. Studien avser även att 

undersöka om det finns någon skillnad i hälsa beträffande kön, utbildning, boendesituation 

samt antalet hemtjänstinsatser. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka typer av insatser får äldre 65+, i ordinära boenden, från hemtjänsten? 

2 a). Hur anser de äldre 65+ att deras fysiska och psykiska hälsa ser ut?  

b). Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor beträffande fysisk och psykisk hälsa? 

c). Finns det någon skillnad mellan personer med olika utbildningsnivå beträffande fysisk och 

psykisk hälsa? 

d). Finns det någon skillnad mellan ensamboende och samboende beträffande fysisk och 

psykisk hälsa? 

e) Finns det någon skillnad i antalet hemtjänstinsatser beträffande fysisk och psykisk hälsa? 
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METOD 

Design 

Deskriptiv jämförande tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Föreliggande studie presenterar 

delar av insamlad data från mättillfälle ett i en pågående studie vars syfte är att undersöka 

tillfredsställelse med vård vid akut sjukdom, för äldre 65+, i ordinära boenden, före och efter 

införandet av mobilt hembesöksteam.  

Urval 

Undersökningsgruppen var äldre 65+, i ordinära boenden, i en större kommun i 

Mellansverige. Gemensamt för de som medverkade i studien var att alla hade kommunala 

insatser (biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen). Enligt uppgifter från kommunen bestod 

tilltänkt undersökningsgrupp av ca 2800 personer. Samtliga har tillfrågats om deltagande. 

Urvalet var beräknat på 50 % bortfall.  

 

I kommunen uppfyllde 2552 personer urvalskriterierna vid tidpunkten för denna studie och 

samtliga tillfrågades om deltagande.  Efter en påminnelse hade 963 personer besvarat enkäten 

(38 % av de tillfrågade). I studien deltog fler kvinnor (67 %, medelålder 84 år) än män (33 %, 

medelålder 81 år) Folkskola/grundskola (47 %) var den vanligaste utbildningsgraden hos de 

äldre. Efter det kom yrkesskola/gymnasium (25 %) och sedan högskola/universitet (23 %), 

med ett bortfall på 5 %. Det var fler ensamboende äldre (71 %) än samboende äldre (29 %) 

som medverkade i studien. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med en enkät specifikt utformad för denna undersökning, inspirerad av 

enkäten ”Kvalitet ut patientens perspektiv” (Wilde & Larsson, 2001). Enkäten innehåller tre 

delar (A, B och C), sammanlagt 69 frågor. Endast del A (de första 15 frågorna) är relevanta 

för denna studie. Dessa frågor berör bakgrundskarakteristiska (6 frågor), insatser den äldre har 

från hemtjänsten (4 frågor), samt behov av/har larm (3 frågor), nuvarande fysisk ohälsa och 

psykiskt välbefinnande (2 frågor: Mycket bra, ganska bra, varken bra eller dåligt, ganska 

dåligt, mycket dåligt). Dessa två frågor kodades från 1-5 för analysering av resultatet, där 1 

var mycket dålig och 5 var mycket bra. Vem som besvarade enkäten skrevs på enkätens 

framsida. Enkäten besvarades av personen som den är adresserad till (n=801), alternativt av 

en närstående/god man (n=106) eller hemtjänstpersonal (n=2), med ett bortfall på 6 %.  



8 
 

Procedur 

En pilotstudie utfördes av projektledarna genom att 10 personer över 65 år fick besvara 

enkäten och dessutom bedöma enkätens utformning och innehåll. Synpunkterna beaktades 

genom att några få frågor förtydligades innan studien startade. I maj/juni 2011 startade 

mättillfälle ett, genom att enkäterna skickades till alla i kommunen som uppfyllde kriterierna 

för studien. Namn och adresser till aktuella personer erhölls av kommunen. Information om 

studien samt enkäten skickades med post till personerna tillsammans med ett frankerat 

svarskuvert. Enkäterna hade ett kodnummer för att en påminnelse skulle kunna skickas cirka 

tre månader efter första utskicket. Innan påminnelsen skickades ut inhämtades uppgifter från 

folkbokföringsregistret, via kommunen, för att kontrollera för eventuella dödsfall i 

undersökningsgruppen. 

Etiska överväganden 

Tillstånd att genomföra studien har inhämtats från regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 

(Dnr 2011/165).  

 

Vid studier på människor är det viktigt att personuppgifter inte hamnar i fel händer, och 

därmed är det av största vikt att hantera dessa på rätt sätt. Enligt Lagen om etikprövning av 

forskning av människor (SFS 2003:460) får forskning endast utföras med respekt för 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. I studien tillfrågades personerna skriftligt 

om deltagande i studien och de informerades även om att deltagandet var frivilligt. Genom att 

personen skickade in enkäten gav den sitt medgivande till medverkan i studien.  

 

Enkäterna var märkta med ett studienummer (kodade). Kodlistan förvaras inlåst i ett skåp på 

institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Inga obehöriga har fått 

tillgång till materialet, och forskarna har inte någon personlig relation till deltagarna, som 

skulle kunna påverka resultatet. Resultatet av studien kommer inte att gynna deltagarna i 

studien, men kommer förhoppningsvis ge mer kunskap om äldre personers hälsa och behov av 

hjälp i hemmet. 

Bearbetning och dataanalys 

Data från de insamlade enkäterna analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Frågeställningarna besvarades med hjälp av del A i enkäten. Data presenterades deskriptivt 

och skillnader beträffande hälsa mellan grupper (kön, utbildning, boendesituation och antalet 

hemtjänstinsatser) analyserades med icke-parametrisk statistik, Kruskal Wallis H och Mann-

Whitney U-test. Dessa val av analysmetoder valdes med tanke på att det inte fanns någon 
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kunskap om variabelns fördelning vid studiens start (Ejlertsson, 2003; Björk, 2010). Den 

signifikansnivå som valdes för skillnader var p <0.05.  
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RESULTAT 

Hemtjänstinsatser 

Av de 963 personer som svarade på enkäten hade 850 personer hemtjänstinsatser. De 

vanligaste insatserna var serviceinsatserna, det vill säga städning (n=621), inköp (n=345) samt 

tvätt (n=310). De mest förekommande omvårdnadsinsatserna var hjälp med personlig hygien 

(n=291) och på/avklädning (n=178). De insatser som hade lägst frekvens var någon som följer 

med till aktiviteter (n=90), post/bankärenden (n=79), gå/ståträning (n=76), förflyttning 

(n=74), annan träning (n=54) samt adl-träning (n=34). Dessa insatser användes endast av 10% 

eller färre av undersökningsgruppen, se Figur 1.  

 

  

Figur 1: Typer av hemtjänstinsatser för äldre 65+ (n=850) 

Fysisk och psykisk hälsa 

Av de 963 enkäter som besvarades skattade 937 personer sin fysiska hälsa, medan 938 

personer skattade sin psykiska hälsa. Resultatet visar att många äldre 65+ skattar sin fysiska 

(n=301) och psykiska hälsa (n=379) ”ganska bra”. Överlag skattar de äldre sin psykiska hälsa 

bättre än sin fysiska hälsa (Md=4.0, IQR=1 vs Md=3.0, IQR=2). De minst valda 

svarsalternativen, både gällande fysisk och psykisk hälsa, var ”mycket dåligt”(fysiskt n=51, 

psykiskt n=43) och ”mycket bra” (fysiskt n=48, psykiskt n=145), se Figur 2.  
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Figur 2: Självskattning av fysisk och psykisk hälsa hos äldre 65+ (Fysisk hälsa n=937, 

psykisk hälsa n=938) 

Skillnad beträffande kön 

Mann-Whitney U-test visade att det inte fanns någon skillnad mellan män och kvinnor 

gällande fysisk (Män n=306 Md=3.0, IQR=2; Kvinnor n=615, Md=3.0, IQR=2; z= -0.82, 

p=0.41) och psykisk hälsa (Män n=309, Md=4.0, IQR=1; Kvinnor n=613, Md=4.0, IQR=1; 

z= -0.10, p=0.92). 

Skillnad beträffande utbildning 

Kruskal-Wallis H visade att skillnad fanns beträffande psykisk hälsa mellan personer med 

olika utbildningsgrad (n=914, x²=6.73, df=2, p=0.04) De med högre utbildning skattade sin 

psykiska hälsa något bättre än de med lägre utbildning (M=3.58, Md=4.0, IQR=1 vs M=3.36, 

Md=4.0, IQR=1). Däremot skattade de äldre sin fysiska hälsa lika oberoende på utbildning 

(n=913, x²=2.69, df=2, p=0.26) 

Skillnad beträffande boendesituation 

Resultatet med Mann-Whitney U-test visade att det fanns en skillnad beträffande psykisk 

hälsa mellan personer med olika boendesituation (samboende n=230, ensamboende n=688, z= 

-3.71, p=0.00). Ensamboende skattade sin psykiska hälsa bättre än samboende äldre (Md=4.0, 

IQR=1 vs Md=3.0, IQR=2). Studien påvisade dessutom att en skillnad fanns vad gällande 

fysisk hälsa och boendesituation (samboende n=227, ensamboende n=690, z= -2.31 p=0.02). 

Ensamboende skattade sin fysiska hälsa bättre än samboende äldre. 
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Skillnad beträffande hälsa och antal hemtjänstinsatser 

Kruskal-Wallis H test visade ingen skillnad mellan antal hemtjänstinsatser och fysisk hälsa 

(1-3 tjänster n= 507, 4-6 tjänster n=194, 7-≥15 tjänster n=100; x²=3.96, df=2, p=0.13). Testet 

visade heller ingen skillnad mellan psykisk hälsa (1-3 tjänster n= 509, 4-6 tjänster n=191, 7-

≥15 tjänster n=101; x²=4.42, p=0.11) och antal hemtjänstinsatser. 
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DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka vilka typer av insatser äldre 65+, i ordinära boenden, får från 

hemtjänsten, samt hur de äldre upplever sitt fysiska och psykiska hälsotillstånd. Studien 

undersökte även om det fanns någon skillnad i hälsa beträffande kön, utbildning, 

boendesituation samt antalet hemtjänstinsatser.  

 

Huvudresultatet påvisade att de vanligaste hemtjänstinsatserna var servicetjänster, så som 

städning, tvätt och inköp. Vidare visade studien att de äldre 65+ skattade sin psykiska hälsa 

bättre än sin fysiska. Skillnad mellan hälsa och kön samt hälsa och antal hemtjänstinsatser 

kunde inte påvisas i studien. Däremot fanns en skillnad beträffande utbildningsgrad och 

psykisk hälsa, de med högre utbildning skattade sin psykiska hälsa bättre än de med lägre 

utbildning. Dessutom påvisade studien att ensamboende äldre skattade både sin psykiska och 

fysiska hälsa bättre än samboende äldre.  

Resultatdiskussion 

Hemtjänstinsatser 

De vanligaste insatserna från hemtjänsten var servicetjänsterna, det vill säga städning, tvätt 

och inköp. Att dessa insatser är vanligast skulle kunna bero på att hushållsarbete blir mer 

fysiskt ansträngande i samband med att kroppen åldras. Servicetjänster är troligtvis de första 

äldre 65+ kan tänkas få hjälp med vid nedsatt fysisk kondition. Omvårdnadsinsatser så som 

personlig hygien och på- och avklädning inkräktar mer på den personliga integriteten vilket 

förmodligen leder till att äldre, in i det sista, kämpar med att klara av detta själv och väljer att 

få hjälp med dessa insatser senare i livet.  

Fysisk och psykisk hälsa 

Studien visade att äldre 65+ skattade sin psykiska hälsa bättre än sin fysiska hälsa, och det 

vanligaste svarsalternativet var ”ganska bra”, både för fysisk och psykisk hälsa. En rad olika 

biologiska faktorer bidrar till att den fysiska hälsan sjunker hos den åldrande människan men 

det finns färre fysiologiska belägg för att den psykiska hälsan blir sämre i samband med att 

kroppen åldras (Tuminello et al, 2011). Detta kan vara en orsak till att de äldre skattar sin 

psykiska hälsa bättre än sin fysiska. Att svarsalternativen ”mycket bra” och ”mycket dåligt” 

var det som fick lägst svarsfrekvens tror vi beror på att de äldre anser att hälsan skulle kunna 

vara bättre/sämre. 
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Kön 

Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad mellan män och kvinnor beträffande fysisk 

och psykisk hälsa. Detta resultat skiljer sig från andra studiers resultat som har visat en 

skillnad mellan könen, där den äldre kvinnan anses ha en lägre livskvalitet än äldre män 

(Borglin, Jakobsson, Edberg & Hallberg, 2004; Stenzelius, Westergren, Thorneman & 

Hallberg, 2004; Borg, Hallberg & Blomqvist, 2005; Lee, Jeong, Park & Kwon, 2007). Med 

tanke på flertalet studiers resultat tror vi att vårt resultat kan vara missvisande. Dock har dessa 

studier (Borglin, Jakobsson, Edberg & Hallberg, 2004; Stenzelius, Westergren, Thorneman & 

Hallberg, 2004; Borg, Hallberg & Blomqvist, 2005) undersökt livskvalitet hos äldre och inte 

enbart fysisk och psykisk hälsa. Livskvalitet kan ha flera komponenter, vilket kan vara 

orsaken till skillnaden. Det var även en relativt liten del män som deltog i studien (30 %), 

vilket kan vara en bidragande orsak till att resultatet inte visade på någon skillnad.  

Utbildning 

Studien visade att det fanns en skillnad vad gällande psykisk hälsa och utbildningsgrad hos 

äldre 65+. De som hade en högre utbildning skattade sin psykiska hälsa något bättre än de 

med lägre utbildning. Däremot påvisades ingen skillnad gällande fysisk hälsa och 

utbildningsgrad. Bättre pension/ekonomi för de som har högre utbildning ger en högre 

levnadsstandard (Berg, 2007) och kan vara en orsak till de med högre utbildning skattade sin 

psykiska hälsa bättre. En annan orsak kan vara att de med lägre utbildning troligtvis har haft 

ett mer fysiskt påfrestande arbete som har gett kroppsliga förslitningar. Vårt resultat visade 

dock att äldre skattar sin fysiska hälsa lika oberoende på utbildningsgrad men uppfattningen 

av sin fysiska hälsa är individuell och utesluter inte att kroppsliga skillnader kan finnas mellan 

utbildningsgrupperna. Vi tror att dessa fysiska skillnader istället kan påvisas i den psykiska 

hälsan. 

Boendesituation 

Statens folkhälsoinstitut (2010) samt flertalet andra studier (Borglin et al., 2004; Stenzelius et 

al. 2004; Hallberg & Blomqvist, 2005) menar att ensamboende äldre mår sämre än övriga 

befolkningen, vilket vårt resultat bestrider. Resultatet i denna studie visade nämligen att 

ensamboende äldre över 65 år mår bättre både fysiskt och psykiskt än samboende i samma 

ålder.  Reflektioner kring detta resultat är till exempel att samboende äldre kan behöva ta hand 

om varandra vilket kan leda till sämre livskvalitet. Dessutom kan det vara så att man antingen 

känner dåligt samvete för att ens partner ska behöva ta hand om en, alternativt att den som tar 

hand om sin partner känner och tar ett stort ansvar. Detta ger en fysisk påfrestning som kan 

påverka den fysiska och psykiska hälsan hos den vårdgivande partnern. Dessa teorier stödjer 
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dock inte Ekwall, Sivberg & Hallberg (2005) i sin studie, som visar att samboende äldre som 

vårdar sin make/maka skattar sin hälsa bättre än ensamboende äldre. Något som är värt att 

poängtera är att det deltog fler ensamboende (71 %) än samboende (29 %) i studien, vilket 

kan ha haft en påverkan på resultatet.  

Antal hemtjänstinsatser 

Enligt Hellström, Persson och Hallberg (2004) sjunker livskvaliteten hos äldre vid behov av 

mycket hjälp, vilket vår studie inte styrker. Denna studie visade att det inte fanns någon 

skillnad beträffande hälsa och antal hemtjänstinsatser. Hur en person skattar sin hälsa är 

individuellt och kan antagligen inte kopplas till hur många hemtjänstinsatser brukaren har. Vi 

tror att hälsan till och med kan främjas med ökat antal insatser, då det vardagliga livet 

underlättas och chansen att få bo kvar i sitt ordinära boende ökar. Analysen av psykisk hälsa 

och antalet hemtjänstinsatser visade att de med 7-15 insatser skattade sin hälsa något lägre än 

de med färre insatser. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant.  

 

Enligt Virginia Hendersons teori (1982) har en person behov av omvårdnad när den saknar 

resurser för att själv kunna utföra sysslor som är nödvändiga för att tillgodose sitt 

grundläggande behov samt att det är sjuksköterskans roll att tillgodose att personen får de 

insatser som den behöver. Det är dessutom viktigt, enligt Henderson, att personen själv får 

bestämma vilken hjälp den behöver. Utifrån denna teori kan det tänkas att så länge 

hemtjänstinsatserna utförs utifrån personens premisser och behov så förbättras personens 

livskvalitet utan att inskränka på dess integritet och autonomi. 

Metoddiskussion 

Enkäten var inspirerad av ”Kvalitet ur patientens perspektiv” (Wilde & Larsson). Vi ansåg det 

bra att en anhörig/god man/hemtjänstpersonal kunde svara på enkäten åt den äldre, vilket 

troligen gav upphov till en högre svarsfrekvens. Ur ett annat perspektiv kan det anses vara 

mindre bra med tanke på att det eventuellt kan ha gett ett felaktigt resultat. Det som 

upptäcktes när enkätsvaren lästes var behovet av fler svarsalternativ på hemtjänstinsatser. Det 

var ett relativt stort antal som hade fyllt i egna svarsalternativ, varav vissa var svåra att räkna 

med i resultatet. Några exempel på återkommande sådana var tillsyn och promenad. 

Svarsalternativet sjukvård borde ha utvecklats lite, vad som ingår i sjukvård uppfattades av 

många som svårt. Till exempel skrev några ”medicindelning” vid sidan av. Vidare var det 

relativt många som glömde att fylla i frågan ”vem har besvarat enkäten”, vilket kan ha berott 

på att det stod på första sidan av enkäten. Enkäten ansågs besvara de frågeställningar som 

planerades att studera och ett pilottest genomfördes innan studiens start, varför enkäten anses 
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ha god logisk validitet. I kommande studier bör enkäten utvecklas i avseende att förklara 

innebörden av vissa ord. I övrigt ansågs tydligheten i enkäten vara god, och inga ändringar 

förutom tidigare nämnda bör göras. 

 

Enkäten skickades ut till 2552 personer i kommunen med ett beräknat bortfall på 50 %. Efter 

cirka tre månader skickades en påminnelse ut. Antalet som slutligen svarade på enkäten var 

963 personer, vilket gav ett bortfall på 66 %, vilket var 16 % mer än förväntat. En möjlig 

avgörande faktor till det stora bortfallet kan vara att de äldre som inte har besvarat enkäten är i 

sämre fysisk och psykisk kondition än de övriga som medverkat i studien. Vid tolkning av 

resultatet bör hänsyn tas till detta stora bortfall. Resultatet anses vara tillförlitligt och kan 

troligtvis överföras till andra kommuner med liknade kommunala insatser. Det var relativt lätt 

att hitta tidigare studier som gjorts i ämnet, men mer forskning behövs med tanke på den 

kraftigt ökande gruppen äldre. Denna studie påvisade skillnader från andra studier, vilket 

skulle kunna vara av värde vid fortsatt forskning inom området. Om en likande studie ska 

genomföras rekommenderas samma tillvägagångssätt. 

 

Antalet som medverkade i studien var något lägre än beräknad. Däremot blev 

undersökningsgruppen dock relativt stor (n=963), vilket gör att studiens resultat kan ses 

tillförlitligt. Den svenska forskningen är begränsad inom området så fler svenska studier inom 

ämnet skulle behövas. Studien påvisar ny kunskap inom ett redan undersökt område, vilket 

gör att fortsatta studier inom ämnet är ännu mer befogat. 

Kliniska implikationer 

Studien ger kunskap om vilka kommunala insatser äldre, över 65 år med kommunalt bistånd, 

använder och hur de själva skattar sin fysiska och psykiska hälsa. Denna kunskap är av värde 

för sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal som möter de äldre i sitt vardagliga arbete. 

Det är då av stor vikt att ha kunskap i hur de äldre mår både fysiskt och psykiskt, samt vilken 

hjälp de vanligtvis behöver för att klara sig hemma. Resultaten kan även vara till hjälp för 

kommande planering då det kommer ställas högre resurskrav på hälso- och sjukvården i takt 

med att den äldre populationen ökar.  

Slutsats 

Denna studie visade att de äldre får mest hjälp med serviceinsatser i hemmet och anledningen 

till detta skulle kunna bero på att hushållsarbete blir mer fysiskt ansträngande i samband med 

att kroppen åldras. 
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Studien påvisade även att de flesta skattar sin fysiska och psykiska hälsa ”ganska bra”, och att 

detta är oberoende vilket kön man tillhör. Resultatet visade på vissa skillnader från andra 

genomförda studier, bland annat att ensamboende skattar både sin fysiska och psykiska hälsa 

bättre än samboende, och kan därmed vara till stor hjälp vid vidare forskning i ämnet. Med en 

ökande äldre population behövs större kunskap om hur de uppfattar sin hälsa, både fysiskt och 

psykiskt samt vad som påverkar att de mår som de mår.  
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