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Förord 

Hemtjänstarbete är ett krävande yrke och där personalen inte allt för ofta får beröm för det arbete de 

utför. Jag vill därför rikta en eloge till alla de som arbetar inom yrket. 

 

Jag vill tacka enhetschefen för att hon lät mig utföra studien i hennes arbetslag. 

Eftersom att studien grundar sig på intervjuer och deltagande observationer var jag beroende av 

personalen för att kunna utföra denna studie. Därför vill jag rikta ett tack till all personal i den 

arbetsgrupp i Varbergs kommun som har gjort det möjligt för mig att utföra denna studie. Jag vill 

tacka er för att ni har tagit er tid för intervjuer och för att ni var så pass involverade och intresserade 

av min studie. Jag vill även tacka er för att jag har fått vara med er ute under er arbetstid och fått 

möjlighet att utföra mina deltagande observationer. 

 

Jag vill även tacka min handledare Lars-Olof Hilding som har stöttat mig hela tiden och trott på mig 

genom resans gång. Jag vill även ge mig själv en eloge för att jag klarade att utföra studien ensam. 
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1 Inledning 
Studien syftar till att studera de olika möten och kommunikationer som sker inom hemtjänsten. 

Anledningen till intresse för studien grundar sig i att jag själv har jobbat som timvikarie inom 

hemtjänsten och tycker personligen det är ett tungt jobb, både fysisk som psykiskt. 

I tidningar, på Internet och genom media kan vi ofta läsa om hemtjänsten och dess arbete och det 

som framförallt lyfts fram i media är de brister som finns inom vården och sällan kan man ta del av 

de positiva och krävande arbete som personalen faktiskt utför. 

En artikel publicerad i Hallands Nyheter 21 mars 2009: 

''Kvinnan öppnade inte när hemsjukvården ringde på. När den väl tog sig in i villan upptäcktes att 

kvinnan troligen varit död i fyra dygn. Händelsen har anmälts till Socialstyrelsen.  

Den 9 januari i år hittades en kvinna död i sitt hem i Falkenberg. Sedan sensommaren hade hon 

varje dag fått hjälp av hemsjukvården att ta sina ögondroppar – det handlade om ett femminuters 

besök på kvällen. 

Den 5 januari öppnade inte kvinnan. Det var trettondedagsafton och hemsjukvårdens personal drog 

slutsatsen att kvinnan besökte anhöriga. Inte heller under de följande tre kvällarna öppnade 

kvinnan dörren, men det föranledde ingen åtgärd. 

På kvällen den 9 januari kontaktades en läkare, som kunde konstatera att kvinnan avlidit, och att 

det troligen skett fyra dygn tidigare. Händelsen har anmälts enligt Lex Maria av den medicinskt 

ansvariga sjuksköterskan Joanna Karlström. 

 Hade vi haft tillgång till nycklar hade vi kunnat upptäcka dödsfallet tidigare. Vi behöver bättre 

rutiner om vi ska kunna utföra säker och bra vård'' (http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.419037). 

Detta är bara ett exempel av många publiceringar man kan ta del av i media. Jag vill framhäva att 

personalen inom hemtjänsten borde få större uppmärksamhet för allt det positiva de gör i arbetet. 

Att mötena fungerar bra inom hemtjänsten tror jag är ''A och O'' för att kommunikationen ska 

fungera mellan personal och omsorgstagare. Ofta kan man läsa om hur hemtjänsten begått något fel, 

men däremot allt för sällan om vilket viktigt jobb de utför. Wilhelmsson skriver: 

''Varje möte innebär en utmaning. Det krävs mod att möta en annan människa'' (Wilhemsson, 2006, 

sid. 62).  

Hemtjänsten är ett krävande arbete som innefattar möten med många olika individer, obehagliga 

situationer, kommunikationssvårigheter osv. För att kunna hjälpa andra människor krävs det ibland 

mycket jobb för att det ska fungera mellan personal och omsorgstagare.  

http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.419037
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1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att studera hur de olika mötena mellan personal och omsorgstagare 

fungerar. Människan kommunicerar på olika sätt med varandra och hur fungerar detta inom 

hemtjänsten? Studien syftar även till att se hur personalen hanterar de olika möten de tvingas göra 

inom arbetet och hur de kan utspela sig. På vilket sätt hanterar personalen det första mötet med en 

ny omsorgstagare och hur går man tillväga om kommunikationen inte fungerar dem emellan? 

Människan kommunicerar med varandra genom olika symboler och kanske det mest kända är vårt 

tal, hur vi pratar med varandra. Alla individer har inte denna möjlighet utan kommunikationen 

kommer genom många andra ”vägar” som exempelvis genom kroppsspråket. Har kroppsspråket 

någon betydelse inom hemtjänsten och hur kan den utspela sig?  

Ofta kan man läsa om att hemtjänstarbete är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Det fysiska 

genom tunga lyft osv., men vad är det som är psykiskt jobbigt inom vården? 

Uppsatsen syftar till att ta del av personalens egna tankar och erfarenheter om dess yrke, vad de 

själva anser är positivt respektive negativt och vad det innebär. Personalen får också berätta hur de 

själva tror att de bemöter olika omsorgstagare och hur de tycker att kommunikationen dem emellan 

fungerar. Ytterligare ett syfte är att uppmärksamma de arbeten vårdpersonalen faktiskt gör genom 

studien. 

 

 

Frågeställningen/problemformuleringen 

 Hur fungerar kommunikationen mellan personal och omsorgstagare? 

 Hur upplever hemtjänstpersonalen de dagliga mötena med omsorgstagarna? 

 Hur hanterar man de dagliga mötena med omsorgstagarna? 

 Har kroppsspråket någon betydelse i de olika mötena? 

 

Intervjupersonerna består av 8 stycken kvinnor, födda mellan 1946 till 1973 varav majoriteten är 

födda på 50-talet. Personalen har jobbat inom hemtjänsten i flertalet år och de flesta har över 20 års 

erfarenhet. 
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1.2 Avgränsning 

Studien grundar sig på kvalitativ metod så som intervjuer och deltagande observationer som är 

utförda i en hemtjänstgrupp i Varbergs kommun. Geografiskt har jag avgränsat mig till Varbergs 

kommun för att jag är bosatt där. Efter att ha kontaktat en enhetschef i Varbergs kommun blev 

avgränsningen till dennes arbetslag. Inom arbetslaget har ingen bestämd avgränsning gjorts. 

 

Problemformuleringen har avgränsats till vissa centrala begrepp så som bemötande, kroppsspråk 

och kommunikation. Utifrån de centrala begreppen har en intervjuguide utformats för att framställa 

så bra intervjufrågor som möjligt. Då tiden inte är överflödig under uppsatsskrivandet har 

avgränsningen av problemformuleringen även grundats på tiden, och det för att studien skulle 

kunna hinna utföras. 

 

 

1.3 Centrala aktörer i studien 

Det finns flera olika beteckningar på de klienter som hemtjänsten har. De vanligaste uttrycken kan 

vara omsorgstagare, vårdtagare, klient eller brukare. Jag har valt att använda begreppet 

omsorgstagare så gott som genomgående i hela uppsatsen. 

Personalen har jag låtit kalla omsorgsgivare/personal i flera fall i studien och det för att det faller 

passande med dessa två beteckningar tillsammans. Personalens chef kallas enhetschef. 
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1.4 Disposition 

Dispositionen jag valt att använda genom uppsatsen grundar sig på att den ska vara lättöverskådlig 

och det ska finnas en ''röd tråd'' för läsaren. I uppsatsen har jag försökt använda mig av samma 

beteckningar och begrepp. En del begrepp kan vara svårt att veta vad de betyder om man inte är 

insatt i yrket och därför finns det förklaringar på dessa genom uppsatsen. 

Uppsatsen börjar med inledning där man får en inblick i vad uppsatsen handlar om och även ett 

exempel på hur man kan läsa om hemtjänsten i tidningar. 

I bakgrunden tar jag upp lite historia om hemtjänsten, hur den uppkom, vilka lagar hemtjänsten 

stöds av, hur hemtjänsten ser ut i Varbergs kommun samt tidigare forskning. 

Efter det kommer teorikapitlet där jag tar upp de relevanta teorier jag valt att använda mig av 

genom uppsatsen. De teorier som ligger till grund för hela uppsatsarbetet tas upp först och senare 

kommer även teorier som passar ihop med syftet och den problemformuleringen för studien. 

Teorikapitlet efterföljs av metod, där jag presenterar den kvalitativa metoden, tillvägagångssätt, 

urval, riktlinjer osv. Där efter kommer resultatet från intervjuerna samt de deltagande 

observationerna och jag kommer redan där att göra vissa ansatser till analys för att läsaren lättare 

ska kunna följa med i uppsatsen, då jag försöker att skapa en ''röd tråd'' genom hela uppsatsen. I 

analysen kommer egna tolkningar att göras av de resultat jag fått in tillsammans med de relevanta 

teorierna för uppsatsen. Detta avslutas med reflektioner och en sammanfattning och sist kommer 

intervju- och observationsguide att finnas som bilaga. 
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2 Bakgrund 

2.1 Historisk bakgrund 

Under 1900-talet och fram till början av 1950-talet bestod äldreomsorgen i Sverige av endast 

ålderdomshem.1950 startade Röda Korset den första formen av hemsamaritverksamhet. 

Verksamheten utfördes av hemmafruar under ett par timmar om dagen vid sidan om det som var 

deras huvudsakliga uppgift, familjen. Verksamheten blev snabbt populär både av äldre och av de i 

verksamheten. Verksamheten ökade snabbt och år 1963 fanns det 19 000 hemsamariter(Szebehely, 

1995).  

Socialtjänstlagen (SOL) trädde i kraft den 1 januari 1982, som ersatte alla vårdlagarna till en 

gemensam för hela vårdområdet. Ett syfte till detta var bland annat att människan själv skulle kunna 

påverka sin egen livssituation. Helhetssynen på lagen innebär bland annat att en enskild eller en 

grupp individers sociala problem ska ses i förhållande till hela den sociala miljön. Möjligheter till 

arbete, bostad och positiva fritidsförhållanden och undvikande av utslagning, segregation osv. är 

några av frågorna som berörs(Socialtjänstlagen, 2001). 

 

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område(SOL, 2 kap. 1§). Idag är det inte endast 

kommunen som bedriver hemtjänst, utan idag finns även privata hemtjänster.  

Enligt lag har äldre idag rätt att bo hemma så länge som det är möjligt: 

''Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 

under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra'' 

(Socialtjänstlagen, SOL, 4§). 

 Socialtjänstens grundläggande krav för äldre är självbestämmande och normalisering. De äldre ska 

ha valfrihet, och de som önskar att få bo kvar i sin invanda miljö ska tillgodoses i den mån det går. 

Nämnden ska även verka för att de äldre ska få kontakt med anhöriga och andra individer för att ta 

del av gemenskapen i samhället och även att de äldre ska ha möjlighet till aktiv sysselsättning. 

Socialtjänsten skall beakta de äldres rätt till självbestämmande, integritet och trygghet(Norström & 

Thunved, 2008). 

 Riksdagen fattade 1992 beslutet om Ädelreformen. Beslutet innebär att kommunerna har ett samlat 

ansvar för långvarig service, vård och omsorg till äldre och handikappade.  

''Syftet med denna är att skapa klara ansvarsförhållanden och ändamålsenliga organisatoriska 

förutsättningar för att utveckla samhällsinsatserna efter de målsättningar som riksdagen lagt fast i 

fråga om samhällets äldreomsorg'' (Norström & Thunved, 2008). 

2.2 Äldreomsorgen i kommunen 

Om man vill ansöka om hemtjänst kontaktar man biståndshandläggaren i den kommun man bor i. 
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Omsorgshandläggaren och den sökande kommer överens om en tid för hembesök och under 

hembesöket samtalar man om vad man behöver hjälp med och vad man klarar av själv. 

Omsorgshandläggaren ger information om olika bistånd som exempelvis kan vara hjälp i hemmet, 

trygghetslarm, särskilt boende osv. 

 Omsorgshandläggaren gör en utredning och beslutar om vilket bistånd man har rätt till och 

omfattningen av biståndet och detta kallas biståndsbedömning. Den hjälp man får bifall till är med 

det man inte klarar och som inte heller kan tillgodoses på annat sätt.  

Ett skriftligt beslut på ansökan skickas hem. I beslutet framgår vilket bistånd som man fått bifall till 

eller fått avslag på. Om behovet ändras kan man när som helst ansöka igen. 

 Det finns många olika insatser man kan ansöka om att få hjälp med som man inte klarar av själv. 

Det kan vara allt ifrån städ, tvätt eller omvårdnad som kan innebära allt ifrån hjälp med sin hygien 

till att ta på sig kläder eller delegation av 

läkemedel(http://www2.varberg.se/default.asp?action=nosplash). 

 

På Varbergs kommuns hemsida kan man läsa om socialförvaltningen på detta sätt: 

''Gemensamt för socialförvaltningens verksamheter är att människan sätts i centrum. Arbetet utgår 

från varje individs olika behov där den enskilde ska bemötas med respekt från de anställda. 

Handläggningen ska vara rättssäker och tillförsäkra den enskilde de insatser man har behov av.  

Kvalitet inom socialt arbete betyder att vi ska leverera omsorg och service som motsvarar den 

enskildes krav. Insatserna ska utgå från vars och ens behov, resurser och förutsättningar. Vilka 

tjänster som ska tillhandahållas bestäms av lagstiftningen och kommunens 

politiker''(http://www2.varberg.se/default.asp?action=nosplash). 

 

 

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning om hemtjänst har gjorts där betydelsen av bemötande och kommunikation 

betonas. 

Wennström(1997) skriver i sin bok att hemtjänsten kan vara ett påfrestande yrke. Som personal kan 

man stöta på obehagliga situationer och arbetet i sig är både fysiskt som psykiskt krävande. Som 

personal möter man inte sällan sorg, elände, svåra sjukdomar, elaka kommentarer och motbjudande 

situationer. Om man som individ inte klarar av denna ''grund'' i arbetet kan arbetet bli väldigt 

betungande och personligt nedbrytande och därför är det viktigt att själv reflektera över detta innan 

man tar arbete inom vården. 

Inom hemtjänsten arbetar du i omsorgstagarnas privata hem och att ha sin arbetsplats i andras hem 

kan vara svårt. Gränsen mellan omsorgstagarnas integritet och självbestämmande och personalens 

http://www2.varberg.se/default.asp?action=nosplash
http://www2.varberg.se/default.asp?action=nosplash
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arbetsmiljö kan vara en svår balansgång(Wennström, 1997). 

''Balansgången mellan vårdbiträdenas rätt att bestämma över sin yrkesutövning och 

omsorgstagarens rätt att bestämma i sina hem vållar inte sällan problem'' (Wennström, 1997, sid. 

72). 

Första mötet med en omsorgstagare betyder mycket för en fortsatt bra kommunikation. Att vara 

påläst om vad det är för hjälpinsatser omsorgstagaren ska ha hjälp med är viktigt, samt att inte vara 

stressad och presentera sig på ett bra sätt är några av punkterna som man kan tänka på inför det 

första mötet(Wennström, 1997). 

 

Carlander m.fl.(2001) tar upp begreppet kommunikation i sin bok ''Trygga och otrygga möten'' och 

menar att kommunikationen hänger samman med vår personlighet och vem vi kommunicerar med. 

De menar att kommunikation och förhandling hänger samman och att det är fråga om en 

pendelrörelse dem emellan. Ett försök att se det från den andres ögon och önskemål, att acceptera 

detta, att komma med egna bud utifrån detta och sedan ta reda på den andres uppfattning om detta. 

Detta kan ibland vara svårt för vissa i vardagen. Det handlar framförallt om vems intressen som styr 

de andras och i vilken utsträckning det får ske. 
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3 Teori 

3.1 Social interaktion 

En av teorierna jag valt att utgå från är symbolisk interaktionism som jag anser är en av grunderna i 

de dagliga mötena mellan olika individer. Jag har utgått från Meads teorier, med referenser från 

Charons bok ''Symbolic Interactionism''(Charon, 1998). Symbolisk interaktionism innebär att varje 

individ bär på olika symboler som han menar att vi använder oss av när vi interagerar med andra 

individer. De symboler som vi använder oss av resulterar i en kommunikation mellan 

individer(Charon, 1998). Utan andra individer i samhället skulle symboler inte existera(Charon, 

1998). De symboler individen använder sig av i en interaktion med en annan individ blir för oss 

exempelvis ord. Symboler kan vara ord, exempelvis ett leende och symbolen blir för den individen 

man interagerar med ett ord som exempelvis glad. Individen i sin tur bestämmer betydelsen av 

symbolen som kan skilja sig från individ till individ och det kan då även resultera i missförstånd 

individerna emellan. Varje gång man interagerar med någon stöter man på problem som exempelvis 

hur man ska förstå den andra personen, hur jag själv ska göra mig förstådd osv.(Charon, 1998). 

 

Individens tolkning av symboler grundar sig i olika saker som exempelvis ens förflutna, vad man 

har lärt sig att det betyder, men även olika beroende på vilken situation vi befinner oss i och vem vi 

interagerar med. Teorin grundar sig i att symboler är lika med kommunikation. Symboler är basen 

för nästan allting som kännetecknar människan(Charon, 1998). 

 

Symboler representerar verkligheten för oss. ''This interaction that gives rise to our reality is 

symbolic-it is through symbolic interaction with one another that we give the world meaning and 

develop the reality toward which we act''(Charon, 1998, sid.61). 

 

Charon(1998) tar även upp rollbegreppet i sin bok och menar att ta rollen av någon annan 

(rollövertagande) är något människan gör i varje social situation. Det är något människan gör när 

man vill försöka komma fram till vad en annan människa tänker om saker och situationer och ett 

försök till att se det från ett annat perspektiv. ''Role taking is imagining the world from the 

perspective of another''(Charon, 1998, sid.110). 

Rollövertagande är väldigt viktigt för oss individer när det gäller att interagera med andra 

människor. Boken tar upp exempel som att ett barn tar rollen av ett annat barn och funderar ut hur 

dom ska kunna avstå från bråk, hur man får/behåller vänner osv. Vi tar roller av varandra när vi är 

förälskade eller tycker synd om någon, vilket är viktigt för vår integration med varandra(Charon, 

1998). 
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''Taking the role of the other, or taking the perspective of the other, is a basic part of all 

interaction'' (Charon, 1998, sid.116). 

Att ta en annans roll är nödvändigt för att kunna känna kärlek, sympati och empati för någon då vi 

måste förstå den andra individen(Charon,1998). Bokens teorier är för denna studie väsentliga då det 

inom vården handlar om att kunna känna empati för andra människor. 

 

Trost & Levin(2004) diskuterar i sin bok om social interaktion, och att det är en av de viktigaste 

grunderna till symbolisk interaktionism. Att interagera är att samtala, men inte endast genom 

munnen utan även genom kroppens olika rörelser, kroppsspråket. 

Våra ord är de vanligaste symbolerna vi använder oss av. Genom vår uppväxt har vi lärt oss ord 

som blir till ljud, och sedan ljud med mening, och här igenom resulterar det i symboler. Symbolerna 

har en mening för oss människor men det räcker inte endast att det har en menig för oss själva. 

Symbolens mening måste betyda samma för oss som de övriga i vår närvaro och först då blir det 

symboler, det vill säga att då vi menar detsamma med orden så har det blivit symboler(Trost & 

Levin, 2004). 

 

Trost & Levin(2004) behandlar även rollbegreppet till stor del i boken. De menar att människan har 

en hel uppsättning roller med sig i den sociala verklighet vi lever i och att ingen människa någonsin 

kan inneha endast en position i livet. Å andra sidan menar de att många i vårt vardagsliv säkerligen 

uppfattar sig själva om man bara har en roll alltid, exempelvis rollen som pappa. 

Beroende på hur vi människor definierar situationen vid ett givet tillfälle bestämmer i sin tur hur vi 

beter oss i den situationen. Den definition man gör kan också vara avgörande för hur det ska utspela 

sig i just den givna situationen. Faktorer som kan spela in i de olika situationerna kan exempelvis 

vara ens egna hälsotillstånd, väderförhållande osv.(Trost & Levin, 2004). 

Trost & Levin(2004) skriver bland annat i sin bok om den dramaturgiska ansatsen som är ett viktigt 

begrepp introducerat av Goffman. De menar att det mänskliga beteendet kan ses om en massa 

uppträdanden som utförs av aktören. Aktören gör vad de kan för att presentera sig själva så att de 

uppfattas så som de utger sig vara att vara. Man kan säga att aktören gör något specifikt i 

interaktionen med andra människor för att förmedla att de är någon annan än vad de egentligen är. 

I den sociala interaktionen innebär en del hur vi talar till varandra. I den sociala interaktionen kan vi 

sänka rösten vid specifika tillfällen och därmed blir det till något betydelsefullt. I en social 

interaktion är vi inte bara aktörer utan även publik. 

''Vi ser symbolisk interaktionism som en uppsättning användbara verktyg som man kan använda för 

att förstå människor i vilken social situation som helst. Därför menar vi också att detta perspektiv 
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är användbart inte bara i vetenskapliga verkstäder utan i det praktiska arbetet med människor vare 

sig det rör sig om arbetsledning, klientarbete, brottsbekämpning eller något annat'' (Trost & Levin, 

2004, sid. 273). 

 

 

3.2 Rollteori 

Goffman(2006) pratar om tron på de roller som finns och att individen spelar ett spel och framträder 

till förmån för andra människor. Han menar att en cynisk individ kan lura sin publik till det han 

anser vara det bästa för dem eller för samhället. Individen kan spela en roll som den tror att den 

''motspelande'' individen kan känna sig väl till mods. Detta för att individen exempelvis ska känna 

sig trygg i situationen. 

 

Goffman(2006) pratar om olika roller och skillnaderna dem emellan. Han tar exempelvis upp rollen 

som skådespelare. Det krävs stor skicklighet, utbildning och psykologisk insikt för att kunna bli en 

bra skådespelare. Å andra sidan menar Goffman i princip att vem som helst kan lära sig en given 

roll så bra så att ”åskådarna” tror att det är verklighet.  

Goffman(2006) skriver att de sociala rum vi befinner oss i kan liknas vis skådespel/teaterscen men 

vill dock inte påstå att hela världen är det. 

Han skriver även om den dramaturgiska ansatsen. Han menar att han ser på den sociala 

interaktionen som drama och något som kan utspela likt på en scen. Han ser på den sociala 

interaktionen som samspel och beteende, så som vi uppträder mot varandra och menar att vi endast 

framhäver vissa drag av oss själva, och därmed kommer rollteorin in. Goffman tar upp begreppen 

frontstage och backstage. Med frontstage menar han att man befinner sig i sociala sammanhang 

tillsammans med andra individer likt när man spelar en roll på en scen och i frontstage blir du 

betraktad av andra. Med backstage menar han att man befinner sig ”bakom” scenen där man har 

möjlighet till att förbereda sig innan man går upp på scen(Goffman, 2006). 

 

Olofsson(2008) skriver om rollframträdande och att de skiljer sig åt beroende på ens personliga och 

situationella förutsättningar. Inom sociologin menar man att roller är lika, men Olofsson menar att 

det grundläggande för roller är att det förutsätts både en institutionell och en personlig aspekt och 

att dessa två sällan överensstämmer med varandra. Han menar bland annat att den som agerar lärare 

är inte den samma som en annan som är lärare då vi skiljer oss som individer. 

För att man ska kunna manifesteras en roll måste denna roll ligga personligt latent. Ett exempel på 

detta kan vara att han som spelar ”Beck” i de kända beckfilmerna spelar sin roll som Beck noggrant 

vid de tillfällena men i det privata hemmet spelar han inte Beckrollen utan där är ”Beck” en av de 
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förankrade latenta rollerna(Olofsson, 2008). 

Att vara en samhällsvarelse menas med att man kan uppträda på olika sätt i olika sammanhang i 

samhället. ''Detta innebär att sociologiskt sett är var och en av oss ett personligt förankrat knippe 

av roller med förmåga att skilja mellan latenta roller och de av situationerna avkrävda manifesta 

rollerna(Olofsson, 2008, sid. 29). 

Olofsson(2008) menar att roller som är personligt förankrade är en förutsättning för att uppleva sig 

själv som en individ. Han menar bland annat att vi individer har en form av ”huvudroll”, en roll 

som vi inte spelar utan som vi anser är ''oss själva'' och därför vill vi inte påstå att vi spelar en roll 

när vi intar den positionen. 

Roller än något som aldrig är fullständigt givna inför varje situation utan de måste utföras utifrån 

den definition du gör av situationen så att just den rollen passar. Ju mer medveten man är om de 

olika rollerna som utspelar sig desto mer flexibel måste man vara för att kunna inta dessa(Olofsson, 

2008). 

Alla människor är mer eller mindre unika och därmed olika, därmed måste man mentalt kunna ''gå 

in och ut'' ur en roll i en situation. Man måste som rollaktör kunna improvisera i interaktionen med 

den andra och även kunna göra ett rollövertagande. De roller individer utför påverkar också 

samhället i en hög grad som kan innefatta exempelvis seder, moral osv. 

''Det är roller och inte människor som behöver förändras, om man vill ha förändring'' (Olofsson, 

2008, sid. 43). Att gå in i olika roller och försöka sätta sig in i andras situationer leder till att vi kan 

känna empati för andra människor. 

 

 

3.3 Hemtjänsten som yrke 

Wilhelmsson(2006) påpekar i sin bok att man måste ta hänsyn till äldre, bland annat för att de har 

levt under helt andra förutsättningar än vad vi gör idag. De som har levt genom hela 1900-talet (och 

även tidigare) har upplevt exempelvis två världskrig, industrialiseringen, elström osv. Moderniteten 

har förändrats och det har gjort att konflikter mellan generationer kan skapas. 

Kroppsspråket är en viktig del i de möten vi ingår och de första fyra minuterna är avgörande när två 

människor möts(Wilhelmsson, 2006). 

Wilhelmsson(2006) skriver även om kunskaper inom vård och omsorgsarbete. Vård och 

omsorgsarbete är praktiska yrken men menar ändå att det krävs en del teoretisk kunskap idag som 

exempelvis kan innefatta kommunikation och interaktion. Inom vården förutsätts att du kan göra 

dig förstådd, kommunicera och samspela med vårdtagaren. Användningen av ett klart och tydligt 

språkbruk, förmåga att förstå dem, kunna sätta dig in i deras situation och så vidare är avgörande för 

om du kan arbeta inom yrket. Andra kunskaper som hon tar upp är bland annat teoretiska 
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kunskaper, manuella färdigheter, personliga och etiska kunskaper osv.(Wilhelmsson, 2006). 

Olivestam & Thorsén(2000) skriver om två olika relationssätt, Jag – Det – Relation och Jag – Du – 

relation. Jag – Det – relationen kan beskrivas som att omsorgsgivaren utför omvårdnad så att 

omsorgstagaren bara vore ett ting eller en kropp. Relationen omsorgsgivaren har med 

omsorgstagaren utspelar sig som att omsorgstagaren inte är någon människa och att denna varken 

kan känna eller uppleva. Ett exempel på detta kan vara att man som vårdare gör något med 

omsorgstagaren utan att fråga och det exempelvis finns kommunikationssvårigheter. Man tar hand 

om en omsorgstagare som om personen vore ”luft”.  

I en Jag – Du – relation bemöter omsorgsgivaren omsorgstagaren som en person. Du möter 

omsorgstagaren som en unik person, likvärdiga med varandra och där omsorgstagaren tänker, 

känner och drömmer. Omsorgsgivaren accepterar omsorgstagarens upplevelser, försöker övervinna 

motstånd som kan finnas för den tänkta kontakten och är närvarande och lyhörd. Ett exempel på 

detta möte kan vara att man möter en omsorgstagare som är svår att kommunicera med och är 

allmänt otrevlig. Efter lite kämpande från personalens sida kan det sedan komma en leende från 

omsorgstagaren som kan vara ett bevis på att de har fått en jag – du – relation, de förstår och 

accepterar varandra. 

 

Wennström(1997) skriver i sin bok om att hemtjänsten kan vara ett påfrestande yrke. Som personal 

kan man stöta på obehagliga situationer och arbetet i sig är både fysiskt som psykiskt krävande. 

Personalen möter inte sällan sorg, elände, svåra sjukdomar, elaka kommentarer och motbjudande 

situationer. Om man som individ inte klarar av denna ”grund” i arbetet kan arbetet bli väldigt 

betungande och personligt nedbrytande och därför är det viktigt att själv reflektera över detta innan 

man tar arbete inom vården. 

Inom hemtjänsten arbetar du i omsorgstagarnas privata hem och att ha sin arbetsplats i andras hem 

kan vara svårt. Gränsen mellan omsorgstagarnas integritet och självbestämmande och personalens 

arbetsmiljö kan vara en svår balansgång(Wennström, 1997). 

''Balansgången mellan vårdbiträdenas rätt att bestämma över sin yrkesutövning och 

omsorgstagarens rätt att bestämma i sina hem vållar inte sällan problem'' (Wennström, 1997, sid. 

72).  

Första mötet med en omsorgstagare betyder mycket för en fortsatt bra kommunikation. Att vara 

påläst om vad det är för hjälpinsatser omsorgstagaren ska ha hjälp med är viktigt, samt att inte vara 

stressad och presentera sig på ett bra sätt är några av punkterna som man kan tänka på inför det 

första mötet(Wennström, 1997). 

 

Jeffmar(1987) tar upp rollbegreppet som han definierar som en uppsättning beteenden som är 
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anpassat och krävs för den position som en individ befinner sig i, ett socialt sammanhang. Exempel 

på roller som han tar upp är yrkesroller, bankkund, chefer osv. 

''Det är alltså förväntningarna från andra människor som gör att vi anpassar vårt handlande, 

formar vår roll så att den stämmer överens med förväntningarna'' (Jeffmar, 1987, sid. 85).  

Under denna process kan vi lära oss också hur andra människor uppfattar oss. 

 

Vi förutsätter att mötena inom vården är goda och trygga och att de är fyllda av bland annat empati, 

intressen och vänlighet. Personalen förbereds sällan på de otrygga möten som kan uppstå och det 

gör i sin tur att man som personal inte är förberedd när man möter en människa som är arg, 

frustrerad eller ilsken. Det är oftast förbjudet att visa sina negativa känslor och sitt hat mot någon 

och då är det istället vanligt att vi människor tillskriver den andra människan den känslan. ''Du ser 

arg ut''. Detta exempel kallas projektion och är en form av försvar som människan ibland använder 

sig av(Carlander m.fl. 2001). 

Möten som äger rum innebär ett samspel mellan människor, vi reagerar på varandra och de 

reaktionerna styrs av vårt inre, erfarenheter, förväntningar och tolkningar av den situation vi 

befinner oss i(Carlander m.fl. 2001). 

Vissa möten kan för oss bli väldigt påfrestande och innebära konflikter oss emellan. Detta betyder 

inte att man ska ge upp så fort, utan man får försöka tänka att förståelse och kunskap ökar våra 

möjligheter att hitta nya konstruktiva lösningar på gamla problem(Carlander m.fl. 2001, sid.16). 

Människans personlighet spelar stor roll då det gäller kontakt med andra människor. Man har lättare 

att samarbeta med vissa och vice versa och föredrar vissa mer än andra. Eftersom att patienter också 

har sin personlighet är det inte konstigt att det ibland uppstår problem i kontakt med andra. Att ha 

förförståelse om människan man ska ha kontakt med och kännedom om personen, kan hjälpa oss att 

bemöta människan på ett lämpligare sätt(Carlander m.fl. 2001). 

 

Carlander m.fl.(2001) skriver en del i sin bok om kommunikation i olika former. ''Kommunikation 

och förhandling har mycket gemensamt genom att det hela tiden är frågan om en pendelrörelse: att 

ta reda på den andres synsätt och önskemål, att acceptera och bekräfta den andres synsätt, att 

komma med egna bud utifrån det man har fått reda på, att ta reda på den andres uppfattning om 

budet och sedan börja om igen(Carlander m.fl. 2001, sid. 43). 

 Empati är centralt då det handlar om att jobba med människor inom vården. Att ha förmågan att 

leva sig in hur en annan person har det, hur denna person känner och upplever och varför en 

människans reaktioner kan utspela sig på ett visst sätt. ''Vilja till förståelse och empati är alltid 

viktiga redskap i vård och omsorg(Carlander m.fl. 2001, sid. 119). 
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4 Metod 

4.1 Kvalitativ metod 

Metoden som har legat till grund för studien är kvalitativ metod så som intervjuer och deltagande 

observationer. Genom att göra intervjuer får informanten större möjlighet att gå mer djupare in på 

ämnet, kunna berätta med egna ord och förmedla information som exempelvis egna erfarenheter, 

och ge innehållsrika svar och detta ansåg jag var relevant för studien.  

Trost menar att genom intervjuer ska man försöka förstå informanternas känslor, deras sätt att 

tänka, handla och bete sig(Trost, 2005). 

När man intervjuar en person har man även möjlighet till att observera, inte bara omgivningen utan 

också ansiktsuttryck, stämning och andra faktorer som kan spela in då man tolkar en situation. 

Sjöberg skriver: ''Tolkning är ett försök att länka det individuella ödet och den djup personliga 

berättelsen med teorier om samhällsstruktur och samhällsförändring''(Sjöberg, 1999, sid. 45).  

När man intervjuar en person har man oftast någon information om det som intervjun ska handla 

om och även en förförståelse om både ämnet och vad informanten tordes svara.  

''Antingen vi vill det eller ej har vi redan erfarenhetsramar eller lever inom våra förväntningars 

horisont''(Sjöberg, 1999, sid. 167). Eftersom att förförståelsen kan spela stor roll in i arbetet var det 

viktigt att fördjupa mig i ämnet innan intervjuerna och observationerna utfördes. 

Trost & Levin(2004) skriver om empati i sin bok och om hur viktigt det är inom socialt arbete. De 

menar att man måste nå empati till en viss hög grad för att åstadkomma några förändringar. Genom 

empati får vi inga förklaringar utan endast en förståelse som är viktigt. De menar också att när man 

gör kvalitativa intervjuer och försöker att empatisera så har man symbolisk interaktionism som 

grundläggande perspektiv.  

 

 

4.2 Hermeneutik 

Jag har i studien använt mig av hermeneutiskt synsätt där tolkning ligger som grund för studien. 

Hermeneutik kan översättas till tolkningslära(Thurén, 2006). 

Viktigt inom denna forskningsmetod är att se ifrån helheten, och därefter få fram en tolkning och 

försöka se de specifika delarna från varje individs position. Genom detta uppstår en ömsesidig 

förståelse, som inte kan ses utan helheten eller tvärtom. För att kunna göra en riktig tolkning var jag 

tvungen att växla mellan de olika intervjuer jag fick, och även studera de ”små” delarna i 

intervjuerna som kunde vara grunden för ett specifikt svar jag sökte(Kvale, 1997).  

Jämfört med positivismen som enbart riktar sig till säker kunskap kan hermeneutikens kunskap 

förefalla att bli mer osäker men den blir desto mer rikare och mer nyanserad(Thurén, 2006).  
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Jag vill hålla med Thurén om detta och utan nya reflektioner och tolkningar anser jag att risken för 

att ''stanna upp'' i forskningen finns.  

 

 

4.3 Tillvägagångssätt för intervjuerna 

Intervjuerna utfördes före de deltagande observationerna och varför jag valde den ordningsföljden 

var för att jag ansåg att det möjligen skulle ge mer inför observationerna. Att börja med att utföra 

intervjuerna tror jag var bra då det genom intervjuerna kan framkomma intressant information inför 

de kommande observationerna. När man utför de deltagande observationerna och redan har 

information från informanterna kan man då jämföra de olika materialen med varandra och  även 

reflektera över saker som informanterna sagt under observationerna. Jag vill inte yttra mig om ifall 

ordningsföljden kan påverka resultatet då jag inte kan veta detta, men jag ansåg att den passade för 

just denna studie.  

Det första jag gjorde var att ta kontakt med en enhetschef på socialförvaltningen som bland annat 

har hand om en hemtjänstgrupp i Varbergs kommun. Jag informerade om min tänkta studie och de 

mål jag hade för den tänkta studien. Jag berättade att jag ville få tillgång till att göra intervjuer och 

diskuterade med henne om möjligheterna för att kunna utföra detta. Enhetschefen var positiv till 

min undersökning och skulle ta upp det med gruppen på nästa möte och skulle sedan höra av sig till 

mig igen. Enhetschefen informerade bland annat om tystnadsplikten som gäller inom vården.  Hon 

meddelade mig senare att jag själv skulle kontakta personalen och höra mig för om det fanns någon 

som var intresserad av att ställa upp på en intervju. Jag fick även strikta order på att intervjuerna 

skulle utföras utanför arbetstid som de också gjordes. Angående diskussionen om de tänkta 

observationerna kunde jag själv lägga upp de dagarna och tillfällen tillsammans med personalen. 

Då informanterna jobbar inom hemtjänsten var det svårt att få tillgång till att träffa alla samtidigt 

och bestämma tider för de tänkta intervjuerna, så en av de saker jag började med var att försöka 

planera in detta. Jag skrev en kort beskrivning om den tänkta studien och att jag sökte frivilliga 

intervjupersoner. Jag skrev sedan under detta papper med min underskrift och med mina uppgifter 

om de hade några frågor och lade tillgänglig på deras kontor. På informationspappret meddelade jag 

att intervjuerna kunde utföras varje dag under två veckors tid mellan 07:00 – 21:00. Detta gjorde jag 

för att de tänkta informanterna skulle få så stor valfrihet som möjligt och inte känna sig stressade 

över en viss dag, utan de kunde själva välja vilket de ansåg passa sig bäst. Eftersom vårdarbetet 

också innebär helgarbete var min tanke att någon kanske ville göra en intervju i samband med en 

dag man skulle jobba, därför ställde jag mig till deras förfogande även under helgerna. Jag bad dem 

skriva upp namn, tid, plats och telefonnummer på en lapp när de ville ställa upp på intervjuer så jag 

även kunde kontakta dem före de tänkta intervjuerna så inget missförstånd uppstod. Jag 
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informerade i brevet även om hur lång tid intervjuerna kunde tänkas ta så de kunde planera in 

intervjun så det passade deras tidsschema. Jag lämnade lappen på deras kontor och efter en veckas 

tid åkte jag dit för att hämta lappen. Jag tyckte själv detta tillvägagångssätt fungerade bra, och jag 

tror även informanterna tyckte det var ett bra tillvägagångssätt. 

 

 

4.4 Intervjuerna 

Intervjuerna utfördes på 8 kvinnor som alla arbetar inom hemtjänsten. Jag förhöll mig till 

semistrukturerade intervjuer där jag hade en färdig intervjuguide med mig när jag kom till 

intervjutillfället. Jag var flexibel då det gällde följden på mina frågor och lät informanten utveckla 

sina egna tankar och ställde även intervjufrågorna så öppna som möjligt(Denscombe, 2006). Å 

andra sidan ställdes frågorna i grund och botten likt i alla intervjuer och det för att försöka få en mer 

mångsidig syn på de olika svaren. Intervjuerna utfördes på olika platser utifrån informanterna egna 

önskemål som var bland annat i dess privata hem eller verksamhetens kontor, dock gemensamt för 

de olika platserna var att det var lugna och ostörda ställen.  

 

Vid alla intervju tillfällena använde jag mig av en bandspelare, som gjorde informanterna redan vid 

start uppmärksamma på att jag sökte efter en så exakt och detaljerad information som möjligt. Jag 

informerade informanterna vad studien skulle användas till och jag informerade även om att all 

information jag fått ta del av under intervjuerna och som skulle användas under pågående studie 

skulle förstöras och inte kunna användas av någon annan, eller till något annat. Jag erbjöd även 

informanterna att ta del av studien när den är färdigställd vilket gav positiva reaktioner.  

Intervjuernas längd var väldigt varierande och de pågick allt mellan 20 min till 1 timme.  

 

När allt intervjumaterial var insamlat så gjorde jag utskrifter av intervjuerna. Detta gjorde jag för att 

det skulle bli mycket enklare längre fram att analysera materialet än på en ljudupptagning, då man 

hela tiden måste spola fram och tillbaka(Denscombe, 2006). 

När två intervjuer hade utförts beslutade jag att en av intervjufrågorna var irrelevant för studien så 

frågan togs bort. (Se intervjuguide, bilaga1) 
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4.5 Deltagande observationer 

Sjöberg(1999) menar bland annat att deltagande observation är bra för att man finner en otrolig 

kunskap på grund av att man är så nära de man studerar.  

Valet av deltagande observationer var just för att komma närmare de jag studerar. Att vara med ute 

på fältet och kunna studera det sociala fenomen på nära håll tror jag gör att studien får en mer 

rättvis bild än om man bara utfört intervjuer. Problemet med både intervjuer och deltagande 

observationer kan vara tolkningen och balansgången mellan närhet och distans. 

I dess olika metoder man använder så bör forskaren sträva efter att få en jämn balansgång mellan 

närhet och distans. När en deltagande observation utförs måste man hålla en viss distans i sin 

forskningsprocess och detta för att inte bli ''för nära'' den person eller omgivning man studerar, då 

det kan påverka tolkningen och i sin tur resultatet(Sjöberg, 1999). 

Det jag personligen tyckte var det mest problematiska med deltagande observationer, var de 

tolkningar som gjordes. Eftersom alla tolkar saker på olika sätt har jag därför försökt att vara så 

försiktig som möjligt med mina personliga tolkningar. Jag har under arbetets gång gjort tolkningar 

utifrån det jag observerat och deltagit i, och kommer genom studien att redogöra för hur jag har 

tolkat det personligen. 

 

 

4.6 Tillvägagångssätt i deltagande observationer 

Som komplettering till intervjuerna har det även utförts deltagande observationer. Jag har under två 

dagar följt med personalen ut till de olika omsorgstagarna för att kunna observera de olika möten 

som görs ute på fältet. Personalen som jag följde ute på fältet var inte endast de som intervjuades 

utan även personal som inte vill delta i intervjuer. Varför vissa personal inte ville bli intervjuade 

men var med under observationerna framgick inte. Eftersom att det är frivilligt att delta i intervjuer 

ifrågasatte jag aldrig dem varför, då det kan ha att göra med olika saker som jag tror kan vara 

känsligt. Det kan exempelvis vara så att man inte tycker om att bli intervjuad, man är osäker över 

vad intervjuaren ska fråga osv. Av integritetsskäl frågade jag aldrig personerna varför de inte ville 

delta i intervjuerna. Att vissa personer ändå medverkade i mina deltagande observationer kan 

möjligen ha att göra med att de kände sig trygga med sitt jobb och att de inte var lika osäkra inför 

de.  

De omsorgstagare som besöktes av mig tillsammans personalen blev informerade om att jag var 

”praktikant” och det för att omsorgstagarna inte skulle känna sig obekväma inför att någon var där 

för att studera dem. Mellan de olika besöken i hemmen skrev jag ner fältanteckningar på saker och 

situationer jag observerat. Fältanteckningar förde jag bland annat för att det är lätt att glömma saker. 
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Tiden för att kunna sitta ner och skriva ner allt på en gång fanns inte, då det endast rör sig om några 

få minuter mellan de olika besöken. Jag fick istället under fikarasten/lunchen försöka skriva ner lite 

mer grundligt vad jag observerat för att inte riskera att förlora viktiga observationer tills jag kommit 

hem. Denscombe(2006, sid. 179, 166) skriver i sin bok att: ''Fältanteckningar är en brådskande 

uppgift'' och ''Förmågan att observera, förmågan att komma ihåg och den enskilde forskarens 

engagemang varierar, och detta inverkar på de observationsdata som produceras''.  

 

Då studien utfördes individuellt hade jag inte möjlighet att diskutera mina tolkningar av 

observationerna med någon annan och detta kan vara en av riskerna med deltagande observation 

och kan resultera i att mina tolkningar inte stämmer överense med det faktiska. Eftersom att 

deltagande observation är beroende av ''jag'' som forskningsredskap är det svårt att upprepa studien 

för att få tillgång till hur tillförlitlig den egentligen är(Denscombe, 2006). 

När jag utförde de deltagande observationerna vill jag påstå att jag var något mellanting mellan vad 

Denscombe kallar deltagande i den normala miljön och deltagande som observatör. Deltagande i 

den normala miljön menas med att man som forskare har förklarat sin roll för vissa personer men 

dold för de flesta i miljön och vill inte påverka den naturliga miljön. Som deltagande som 

observatör är man som forskare öppen med vad man gör där och man observerar en person eller en 

grupp i det normala livet på ett detaljerat sätt(Denscombe, 2006). 

All personal som deltog under studien var fullt medvetna om vad jag gjorde där, dock inte det 

specifika jag var ute efter att observera på fältet. Däremot visste inte omsorgstagarna att jag var där 

i forskningssyfte utan jag agerade ''under täckmantel'' som om jag vore en praktikant. 

 

 

4.7 Urval av intervjuer och observationer 

Då studien är genomförd i en hemtjänstgrupp i Varbergs kommun är urvalet baserat på 

hemtjänstgruppens personal. Valet av informanterna är de som frivilligt ville ställa upp på 

intervjuer där varken ålder, kön eller etnicitet har legat till grund för urvalet. Informanterna var 

födda mellan åren 1946 till 1973 och var endast kvinnor. Eftersom att personalen frivilligt fick 

skriva upp om man var intresserad av att ställa upp på en intervju hade urvalet på informanterna 

ingen struktur. Eftersom personalen själva fick skriva upp sig för frivilliga intervjuer och då jag inte 

var närvarande under detta moment kan detta möjligen ha påverkat urvalet av informanterna och 

även resultatet. En faktor som kunnat påverka urvalet kan ha varit att jag inte var närvarande när de 

kunde skriva upp sig och fanns då inte tillgänglig för att besvara frågor angående intervjun och det 

kan göra av vissa kände sig osäkra över vad det skulle ställas för frågor. Å andra sidan så gjordes de 

deltagande observationerna även tillsammans med personal som inte intervjuades som möjligen 
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skulle kunna bredda resultatet. Att vissa personer var med under de deltagande observationerna och 

inte deltog i intervjuerna kan ha att göra med att de kände sig mer säkra ute på ”fältet” än vad de 

kände att de gjorde under en intervju. 

 

Urvalet av vilka dagar de deltagande observationerna skulle ske grundade sig enbart i vilken dag 

som jag själv hade möjlighet till, då det inte spelade någon större roll för personalen. Urvalet av 

vilka jag skulle följa med ute på fältet berodde främst på vad det var för insatser hos de olika 

omsorgstagarna, då det exempelvis inte ger så mycket att endast åka till någon omsorgstagares 

källare för att lägga i en maskin tvätt. Jag alternerade mellan personalen under de två dagarna så jag 

kunde få möjlighet att följa så många som möjligt, då det kunde skilja sig från de olika 

observationerna. 

 

 

4.8 Förförståelse 

Den förförståelse jag hade före studien grundar sig bland annat i att jag själv har arbetat inom 

hemtjänsten. Jag tyckte då personligen inte alltid att det var lätt att bemöta alla olika omsorgstagare 

då alla människor är olika och alla behöver olika hjälpinsatser. Min personliga åsikt är att man inte 

kan fungera med alla människor och därav väljer vi ofta i privatlivet vår egen gemenskap, men 

inom hemtjänstarbetet (och självklart inom flera yrken) väljer du inte vilka du vill träffa eller vilka 

du vill ha en kommunikation med, utan det är ett ”måste” att gå ihop med de olika omsorgstagarna 

och hur fungerar detta? Jag tycker även att hemtjänstarbetet är ett tungt jobb framförallt psykiskt 

och det framhålls mycket lite vilket jobb personalen i hemtjänsten utför. Ofta kan man läsa i 

tidningar och på Internet att det begås fel i hemtjänsten, men det framhävs väldigt sällan det 

positiva och tunga jobb personalen verkligen går igenom. 

 

Jag hade även innan jag utförde studien en tanke om att personalen möjligtvis har någon form av 

''dolda verktyg'' att använda sig av i bemötandet av nya omsorgstagare. Om personalen arbetat inom 

yrket ett tag har man kanske någon speciell struktur man följer när man bemöter nya omsorgstagare. 

En annan förförståelse jag har är att kroppsspråket har en stor betydelse när man arbetar inom 

vården och jag hade en förväntan av att se vad personalen ansåg om detta. 

 

 

4.9 Etiska riktlinjer 

Innan intervjuerna utfördes blev intervjupersonerna informerade om de etiska riktlinjerna. Eftersom 
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att tystnadsplikt i princip är omöjligt att lova när det gäller intervjuer så blev de informerade om det 

också(Trost, 2005). Om man i rapporteringen av intervjuerna skriver exakta citat kan det vara lätt 

för andra i omgivningen att lista ut vem personen är som har svarat. Jag har i studien använt mig av 

direkta citat för att jag tycker det många gånger kan vara väsentligt för analysen och därför kunde 

jag inte lova anonymitet(Trost, 2005). Trost säger: 

''Citat som kan avslöja identiteten hos intervjuade skall vara bannlysta''(Trost, 2005, sid. 109). 

Jag vill inte hålla med Trost om att bannlysa citat då jag anser att korrekta citat många gånger kan 

betyda mycket mer för både analysen och läsaren. Eftersom att informanterna var så positiva till 

intervjuerna och frivilligt anmälde sig så anser jag att detta inte skulle vara ett problem i studien. Å 

andra sidan som jag nämnt innan, kan jag inte lova anonymitet. 

Jag lovade däremot intervjupersonerna att behandlingen av intervjuerna skulle hanteras diskret och 

att de inspelade intervjuerna inte skulle röjas för personer utanför studien(Trost, 2005). 

Jag informerade intervjupersonerna om att de när som helst kunde avbryta intervjun och även att de 

kunde undanbe sig att svara på frågor.  

 

 

4.10 Trovärdighet 

För att samla in det empiriska materialet från verkligheten var jag tvungen att ha en relevant 

frågeställning som passar in på mitt syfte för studien och detta kallas validitet och kan översättas till 

giltighet(Trost, 2005). 

Det innebär att man undersöker det man verkligen skulle undersöka och inget annat och det ska 

kunna kopplas till problemformuleringen osv(Thuren, 2006). 

Reliabilitet kan benämnas som tillförlitlighet och kännetecknas som att en mätning ska vara 

tillförlitlig, korrekt gjorda och inte sällan menar man att resultatet vid en viss tidpunkt ska stämma 

överens med en förnyad mätning(Trost, 2005). 

Trost(2005) menar att validitet och reliabilitet härstammar från kvantitativ metod och kan därför bli 

lite svår att ha och göra med när det gäller kvalitativ metod. ''Självfallet skall ändå intervjuer och 

annan datainsamling ske så att data blir trovärdiga, adekvata, relevanta etc.’’(Trost, 2005, sid. 

113). 

Då det genom tolkningar kan vara svårt att visa på att något faktiskt är på ett visst sätt aktar jag mig 

för att göra det. Olika faktorer kan påverka då det gäller resultatet. Det kan exempelvis vara att jag 

själv har jobbat inom yrket och kanske tar saker för givet samt att personalen ''gjorde sig till'' under 

de deltagande observationerna då de faktiskt var medvetna om att jag var där i forskningssyfte.  
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5 Presentation av material 

5.1 Intervjuer 

5.1.1 Bemötandet 

Intervjuerna utfördes på 8 kvinnor varav den yngsta var född 1973 varav den äldsta född 1968. 

Endast två av informanterna hade jobbat inom hemtjänsten mindre än 10 år. På frågan hur de 

upplever de dagliga mötena med omsorgstagarna svarar alla informanterna att de är väldigt positivt. 

De menar att varje möte är en utmaning i sig och att det för det mesta är väldigt positivt, men att det 

självklart kan vara jobbigt också men att allt det positiva väger upp det negativa. Majoriteten av 

informanterna anser att de bemöter omsorgstagarna likvärdigt, med respekt men framförallt menar 

de att man anpassar sig till varje omsorgstagare. De försöker vara på deras nivå, vara lyhörd och 

några menade att de bemöter omsorgstagarna på de sätt som de själva tänker att de vill bli bemötta 

när de blir äldre.  

 

''Det upplever jag positivt för det mesta och det ger mig mycket, om jag liksom... Jag försöker bjuda 

på mig själv och liksom vara naturlig mot dem och ge respekt för dem, möta dem på deras nivå 

liksom... Det ger väldigt mycket tycker jag''. 

 

''Det är väldigt omväxlande från den ena till den andra, man måste verkligen kunna växla om. 

Väldigt roligt är det egentligen hur vi människor är, sättet att kunna växla om från att tycka synd 

om någon till att vara jätte glad, så det är väldigt jobbigt''. 

 

''Man bemöter inte alla likadant, men man anpassar sig till det man tror är det bästa sättet för var 

och en. Man kan inte vara likadan överallt.'' 

 

På frågan om de tror att de bemöter alla omsorgstagare på samma sätt är det endast en informant 

som menar att hon gör det och de andra menar att det inte är så. Förklaringar som ligger till grund 

för deras svar är bland annat att de går in i olika roller beroende på vilken omsorgstagare de är hos. 

De menar att man måste anpassa sig till varje enskild individ, om än med respekt för varje individ 

även om man beter sig olika. Några av de exempel de tar upp kan vara att vissa omsorgstagare är 

mer ”mjuka” medan andra mer ”hårda”, vissa kan man skämta med och vissa inte. Informanterna 

menar även att man känner en omsorgstagare till slut och kan då anpassa sig efter hur de är som 

personer. Den informanten som svarade att hon bemöter alla omsorgstagare på samma sätt menar 

att hon gör det om än att det går lite bättre eller sämre hos vissa. 
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''Nej det gör man ju inte... Jo med respekt för alla det har man liksom men man får ändra sig lite 

efter dom, man är ju olika hos alla. De är ju så olika till sättet precis som vi så en del behöver 

kanske att man ''mjuk'' medens andra behöver det här ''fasta'' liksom''. 

 

''Nej, det är olika roller.. Jag anpassar och respekterar...'' 

 

En intervjufråga var om de under det första mötet med en ny omsorgstagare använder sig av några 

''dolda verktyg''. Informanternas svar liknade varandra mycket och ord som upprepades var respekt, 

att inte vara stressad och att vara extra trevlig.  

 

''Man är nog extra vänlig och lugn vid det första mötet med omsorgstagaren kanske... För att få 

deras förtroende och det är viktigt''.  

 

''Man är väldigt artig och engagerar sig och är alltid lite försiktig i början innan man har läst av 

personen tror jag. Man känner väldigt mycket när man träffar en människa för första gången, så 

det tar lite tid att känna in sig, det behövs mer än en gång innan man vet var man har dom, det tror 

jag. Det beror ju också på hur länge man är där första gången, men säkert 3 gånger i alla fall.'' 

 

 

5.1.2 Kommunikation 

En fråga var om personalen alltid fungerar ihop med omsorgstagaren och om det inte var så, hur 

man då skulle kunna gå tillväga. Alla informanterna svarade samma på frågan, att man som 

omsorgsarbetare inte alltid fungerar ihop med alla omsorgstagare. Om det var så att man hade 

problem med en omsorgstagare försökte man se vad det var för problem och kanske hitta en lösning 

därifrån, och om det inte funkade kunde man byta med någon annan personal så man slapp gå till 

just den personen den dagen. Alternativet att byta omsorgstagare mellan personalen var något alla 

informanterna tog upp. Några av informanterna menade också att man inte får ge upp för lätt med 

en omsorgstagare utan man måste försöka gå dit ett par gånger och försöka få kommunikationen att 

fungera. Detta kan ta lite tid med vissa innan man får det att fungera och gemensamt för 

informanternas svar var att de försöker hjälpa varandra inom gruppen  

 

''Vi försöker väl lösa det genom att den personen inte går dit så ofta, det beror lite på vad det gäller 

och varför det inte funkar, det får man ju liksom prata om i fråga, antingen personalen eller 

vårdtagaren. Är det bara små grejer brukar det ju gå över men är det större problem, det har vi ju 

haft här och då försöker vi ju göra så att den personen inte behöver gå dit helt enkelt''. 
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''Man får vara jävligt proffsig och vad heter det.... ställa om sig efter den personen, men ändå får 

man ju inte vara mesig utan man måste ju kunna säga ifrån''. 

  

''I denna gruppen tycker jag vi kan öppna oss väl om man mår dåligt eller så och då kan vi byta 

omsorgstagare för det kan ju vara så att vissa passar man bara inte med och då kan man byta eller 

prata om hur det är. Och så ibland om inte alltid fungerar hundra procent så går man dit och gör 

sitt jobb helt enkelt''. 

 

Alla informanterna tycker att kommunikationen mellan dem och omsorgstagarna fungerar bra. 

Vissa påpekar dock att det kan bli missuppfattningar dem emellan och att det kan skilja sig mellan 

individ till individ men generellt sätt fungerar kommunikationen bra dem emellan. 

 

''Ja generellt gör det det, sen finns det ju vissa fall där man kan missuppfatta, visst finns det... Men 

generellt brukar det funka rätt bra om man lirkar och ställer olika frågor så kanske man till slut 

kommer fram till vad den här omsorgstagaren vill och det är ju lättare ju mer du känner 

omsorgstagaren, det är det ju. För sen vet du kanske precis vad den vill utan att behöva fråga''. 

 

''Jag tycker det är bra, men det kan ju också va.. man får ju ta reda på att man har förstått vad det 

är dom säger för det kan ju ibland bli fel. Även om man ibland förklarar mycket så går det inte 

alltid in ändå. Man får vara tydlig och enkel och inte svamla ut och ha tydliga budskap''. 

 

 

5.1.3 Kroppsspråkets betydelse 

En av frågorna som ställdes var om de tror att kroppsspråket har någon betydelse inom deras arbete 

och i så fall om de kunde precisera sig om vilken betydelse det har. Ingen av informanterna svarade 

ett klart ja eller nej på frågan utan många var tvungna att tänka efter en del innan det kunde svara 

och till slut trodde majoriteten att kroppsspråket hade en betydelse inom yrket. Saker de tog upp 

som syntes väl genom kroppsspråket var exempelvis om en omsorgstagare var glad eller ledsen. 

Majoriteten av informanterna menade också att omsorgstagarna mycket väl kunde se på personalen 

om de var stressade och att det var något man var tvungen att tänka på. 

 

''Det tror jag ju att de kan se till en viss del i alla fall. Vi försöker ju, eller ska vara lugna, men dom 

märker ju på oss om vi är pressade eller pratar fort och så, det märker dom flesta. Har man vart 

hos någon mycket så lär man ju känna den personen och det kroppsspråket. Även om man är 

väldigt dement har man ju ändå vissa tecken, man lär känna dom, precis som med vem som helst 
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nästan''. 

''Jag tänker inte så jätte mycket på det, men om det är så att det är nåt speciellt som har hänt som 

jag tycker... om jag kommer från ett annat ställe och det har hänt nåt speciellt, så vill jag inte visa 

det, så det försöker jag ju tänka på att inte visa sånt till nästa jag går till. Så det är klart att det har 

stor betydelse, folk kan nog se om man antingen är stressad eller om det är något och jag försöker 

inte visa det om det går.'' 

 

''Ja, ja! Alltså det är ju så man läser av en människa, första mötet där hur man sitter, så eller så 

(visar med benen) nä, men alltså det är så svårt att förklara, men jag tror att det har väldigt stor 

betydelse, att man inte bara stövlar in eller så... svårt att förklara.'' 

''Så visst kan man se hur dom är genom kroppsspråket och det är väl kanske där efter man rättar 

sig...''  

''Ja det tror jag, mycket mer än vad vi tänker på...'' 

''Det tror jag ju att de kan se till en viss del i alla fall. Vi försöker ju, eller ska vara lugna, men dom 

märker ju på oss om vi är pressade eller pratar fort och så, det märker dom flesta. Har man vart 

hos någon mycket så lär man ju känna den personen och det kroppsspråket. Även om man är 

väldigt dement har man ju ändå vissa tecken, man lär känna dom, precis som med vem som helst 

nästan''. 

 

 

5.1.4 Hemtjänst som yrke 

Vad gäller skillnaden på bemötande av nya människor i privat syfte och inom hemtjänsten anser 

alla utom en informant att det är skillnad. Informanterna menar att de är mer avslappnade när det 

gäller i privatlivet och att man befinner sig i en helt annan roll inom arbetet, en så kallad yrkesroll. 

Inom yrket får de försöka att vara glada hela tiden och även om man inte går ihop med en viss 

person så måste man ändå fortsätta gå dit och inom det privata behöver de då inte fortsätta att 

umgås med den personen.  

 

''Ja det är det. Nej men man är ju inte så översvällande trevlig när man träffar någon i privat syfte 

första gången som en vårdtagare det handlar ju om jobbet då. Man är sig själv mer och vissa dagar 

har man bättre dagar och vissa sämre och det kan man aldrig ha när man går till en vårdtagare för 

då måste man ju ha det här (visar ett leende).'' 

 

''För i livet utanför arbetet i mitt sociala liv så om jag inte trivs med en person om jag helt enkelt 

inte tycker om hennes blus liksom så behöver jag inte prata ens med henne men i arbetet så oavsett 
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vad jag anser om deras åsikter, kläder och så, så tar jag dom för vad dom är och får sköta det 

professionellt.'' 

 

''I jobbet är man extra artig för där måste det funka!'' 

 

Det pratas ofta om att vården är ett arbete som är både fysiskt och psykiskt jobbigt och detta 

diskuterades med informanterna. Vissa av informanterna tycker att jobbet är mer psykiskt jobbigt 

än fysiskt och vice versa. En av personalen menar att det var jobbigare fysiskt förr men att det idag 

finns mycket hjälpmedel som gör det lättare. Alla informanterna menar att det är en psykiskt 

påfrestande arbete om än mer eller mindre. De menar bland annat att det kan vara psykiskt 

påfrestande om en omsorgstagare är psykisk sjuk och att man som personal får ställa om sig många 

gånger under ett arbetspass osv. 

 

''Man ''skakar av sig'' möten som inte är trevliga, det måste man göra... Annars hade man aldrig 

kunnat gå vidare, för man blir behandlad som skit många gånger''. 

 

''Jag tycker nästan det är värre psykiskt för att detta att du måste ställa om dig hela tiden, du måste, 

du är olika personer när du kommer hem till människorna och det är väldigt ansträngande. Det går 

inte att vara sig själv överallt. Men visst är det spännande!'' 

 

''Jag håller med om det. Egentligen tror jag att det psykiska är lika jobbigt som det fysiska, man 

måste ställa om sig så många gånger under dagen, även om det bara är små omställningar, man är 

ändå liksom skärpt hela tiden. Jag tror att man många gånger är lika trött i huvudet som i kroppen. 

Men samtidigt är det väldigt roligt, det hade ju vart hemskt om man inte hade behövt göra det, och 

alla var lika!'' 

 

''Psykiskt kan det vara också om det är så att det finns en som man tycker är väldigt jobbigt att gå 

till, någon man är rädd för, då är det psykiskt jobbigt.''  

 

Alla informanterna utan en anser att det krävs specifika egenskaper av en individ för att kunna 

jobba inom hemtjänsten och menar att alla människor inte passar för yrket. Egenskaper som 

informanterna anser man borde besitta är bland annat empati, vara positiv, tycka om människor, ha 

tålamod, vara anpassningsbar, lyhörd och flexibel. De menar att man måste kunna bortse från saker 

som sägs och händer och man måste kunna lyssna på omsorgstagarna. Man måste även vara flexibel 

då man hela tiden måste anpassa sig till varje individ. 
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''Ja det måste man alltså ha, alla passar ju inte för det. Alla passar definitivt inte för det. Du måste 

ha empati, massor av empati.'' 

''Man måste ju ha inlevelseförmåga och förstå de gamla och förstå hur de har haft det. Man måste 

ha ganska bra tålamod och inte kanske tycka att vissa saker är obehagliga man måste kunna stå ut 

med vissa saker. Känna för människor och självklart tycka om att jobba med människor, ha 

förståelse, inlevelse och flexibilitet. Att man är flexibel och verkligen kan ändra på sig och så där, 

det krävs ju. Och även till viss del stresstålig, tyvärr.'' 

 

 

5.1.5 Informanternas egna upplevelser 

Det fanns även en fråga som kallades övriga upplysningar, där informanterna kunde få delge och 

berätta något som inte hade tagits upp, exempelvis ett minne från ett speciellt möte eller något annat 

de ville berätta. En av informanterna berättade om ett möte med en omsorgstagare som hon aldrig 

kommer att glömma som löd: 

''Jag kan berätta om ett möte som jag hade första gången med en tant och det hände i augusti, jag 

glömmer det aldrig och jag kanske kommer börja gråta. Jag hämtar lite papper. (Informanten 

hämtar papper) Jo alltså, jag kommer hem till en tant, jag skulle städa, hon har endast städ. Å så 

kommer jag då, det var en underbar kvinna, å vi stod och prata och så där. Det är ju alltid så första 

gången att man pratar som exempelvis: - Har du dina föräldrar i stan? Då frågar hon mig om mina 

föräldrar lever och då hade precis min mamma dött, så jag blev alldeles förkrossad, jag tror inte 

jag hade reagerat så om det hade vart en annan människa för då hade jag inte visat dom känslorna, 

men just för henne gick det jätte bra. Så jag började storgråta. Så i alla fall så började hon prata 

om sitt... där stod jag med dammsugaren och hängde på den och hon stod med moppen (skrattar) 

och jag har alltså tänkt på detta så många gånger efteråt. Hon berättade att hennes man hade dött 

för många år sen, men för tidigt och så där. Och så säger hon att när det tas från rätt generation är 

det rätt, men så berättade hon att hon blivit av med ett barn-barn för inte så många år sen, det var 

den 5:e september och det glömmer jag heller inte. Han hade suttit vid en vägren och blivit på 

körd... Och där stod vi och pratade vet du, och tiden gick, hon hade ett ljus tänt och ett kort på den 

där pojken å så berättade hon vidare att det tänder jag alltid, och så gör även min syster för hennes 

son. Och där stod vi och du vet vi har en timmas städ, men jag tänkte att jag struntar i detta så jag 

väntade tills detta hade lagt sig och då sa hon: - Nu har du väl bråttom? Nej sa jag, det har jag inte 

utan jag städade i lugn och ro. Alltså detta här va ett möte som jag aldrig glömmer! Men som sagt, 

hade detta vart en riktig ”satkärring” så hade jag inte visat mina känslor så, jag kände av att jag 

kunde det med henne. Sen har man väl andra möten man kommer ihåg med... Man ''skakar av sig'' 

möten som inte är trevliga, det måste man göra... Annars hade man aldrig kunnat gå vidare, för 
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man blir behandlad som skit många gånger, men då är det ju jätte bra att man har bra 

arbetskamrater så man har någon man kan ventilera sådana saker med, och lämna det där och sen 

är det över.'' 

 

''Jobbet ger mycket! Sen sliter det kanske ibland, men ger desto mer.'' 

 

''Jag kände med en gång att detta kommer att bli min tant hon va väldigt öppen och ja... det kommer 

jag ihåg just med henne...''  

 

Men det var inte endast positiva möten och minnen de berättade om utan även om möten de 

kommer ihåg av rädsla: 

''Hon var hemsk, henne glömmer jag aldrig, hon var den hemskaste människan, hon var 

fruktansvärt elak!''  

 

De övriga informanterna berättade allmänt om vad det tyckte om sitt arbete och att man får vara 

med om både positiva som negativa saker. Eftersom att alla människor är olika kommer de mer 

eller mindre överrens med de olika omsorgstagarna och menar på att det mesta är positivt så det 

väger oftast upp det som är negativt. Någon informant menade även att det är svårt att veta var 

gränsen går för att inte kliva över en omsorgstagarens integritet. 

 

''Som nu exempel går vi runt och tar vikt på folk och nu ska vi ta längd också, men jag menar var 

kliver man över på integriteten?'' 

 

''Man får tänka på att det är deras möte för dagen, dom kanske inte har någon mer kontakt.''  
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5.2 Deltagande observationer 

5.2.1 Olika roller 

Generellt anser jag att omsorgstagarna bemöts på ett likvärdigt sätt genom att personalen är trevliga, 

vänliga och ödmjuka när de kommer hem till de olika omsorgstagarna och även under tiden de 

befinner sig där. Jag anser mig inte kunna se en märkbar skillnad vad gäller män eller kvinnor som 

omsorgstagare. 

Att personalen går in i olika roller hos de olika vårdtagarna vill jag mena var väldigt uppenbart likt 

de flesta även påpekat i intervjuerna. Ett exempel på att detta observerats var att personalen på ett 

ställe kunde vara mer bestämd, ett annat lite mer tillbakadragen och på ett annat ställe väldigt rolig 

och det tror jag utspelar sig utifrån att de känner de olika omsorgstagarna väl och vet hur de ska 

bete sig hos de respektive omsorgstagarna.  

Hos de olika omsorgstagarna pratade personalen ett tydligt, långsamt språk och även många gånger 

nära dem för att de var många som hörde sämre. Då personalen kom in till de olika omsorgstagarna 

hade de oftast ett extra stort leende på läpparna. 

Emellan de olika omsorgstagarna (detta arbetslag cyklar mellan sina omsorgstagare då de jobbar 

inne i en tätort) kunde det tydligt uppmärksammas att personalen inte var den samma som inne hos 

de olika omsorgstagaran. Känslan som uppkom var att de var mer avslappnade mellan de olika 

ställen både till sättet, kroppshållningen och talet. De talade på ett mer avslappnat sätt och inte likt 

som de gör hemma hos de olika omsorgstagarna. 

Då jag medverkade ute på fältet har jag stor förståelse över att de inte beter sig på samma sätt hos 

alla omsorgstagarna om än de bemötte alla med respekt och vänlighet. Det märktes tydligt att man 

behövde ändra sig inför varje ställe och det på grund av att människor är olika. Självklart har alla 

olika personligheter men andra saker spelar också in, exempelvis kan en omsorgstagare vara väldigt 

pigg och glad, någon väldigt sjuk, deprimerade, dementa, ledsna osv. Det kan exempel vara så att 

man har befunnit sig hos en omsorgstagare som är pigg och glad, tycker om att skämta och 

uppskattar att personalen kommer. Där kunde personalen vara mer avslappnade och det uppfattades 

som att de kände att de var på samma nivå och att de hade en bra relation till varandra. Nästa 

omsorgstagare kunde däremot vara deprimerad och inte alls tycka om att det kom någon hem till 

dem och då fungerar det inte att vara den samma person som de var hos omsorgstagaren före, utan 

fick istället vara mer professionell i sitt sätt, göra de insatserna som de hade beviljat och något 

”onödigt” prat förekom inte. 

Under observationen konstaterades ganska fort att personalen gick in i olika roller, och hur de 

utspelade sig berodde på hur omsorgstagaren var till sättet. Exempel på en roll jag reflekterade över 

var den jag vill kalla ”mamma-rollen”. När de gick in i denna roll märktes det att de kände 



 31 

omsorgstagaren väldigt väl. Den utspelade sig på ett sätt som att de var lite mer hårda i orden och 

meningar som: - Nu får du skärpa dig, jag vet att du klarar av att ta på den tröjan själv, etc.  

Denna roll de intog och den kommunikationen som var mellan personal och omsorgstagare verkade 

fungera bra och båda parter verkade trivas av att ha det på det sättet. Det var lite som att personalen 

var den som ”peppade” omsorgstagaren till att göra något och hade inte omsorgstagaren fått lite av 

den här ''peppningen/ordern'' hade de kanske fått hjälp med saker de egentligen skulle klara av 

själva och latheten skulle ha tagit över. Exempel på en annan roll kan vara den jag kallar den ''glada 

pajasen''. I denna roll kändes det som om personalen kunde vara lite mer avslappnade och tyckte om 

att komma hem till just denna person. De kunde skämta om väder och vind, kläder osv. De 

skrattade oftast tillsammans och många gånger tyckte jag mig se en nära kontakt dem emellan. 

Detta är två av de olika roller jag vill påstå mig kunnat se. Vilken roll man intar hos omsorgstagarna 

beror säkert även på hur man är som person. 

Då jag försökte reflektera över hur jag själv betedde mig under de olika deltagande observationerna 

vill jag påstå att även jag bytte roller men kanske inte i den utsträckning som personalen och det 

tror jag kan bero på att de känner alla omsorgstagarna väl och vet hur de ska bete sig medan jag 

själv träffade alla för första gången. När jag kom hem till en omsorgstagare hade jag likt personalen 

ett extra stort leende på läpparna och presenterade mig väldigt försiktigt och försökte vara så vänlig 

som möjligt som jag faktiskt inte vill påstå att jag gör i mitt privatliv. Jag försökte prata tydligt och 

försiktigt inför varje person och lyssnade extra noga på dem när de berättade om något. Jag vill nog 

till och med påstå att jag koncentrerade mig extra mycket på att se förstående ut när de berättade nåt 

så jag till och med ibland glömde lyssna. Till detta kommer då kroppsspråket in som jag 

personligen anser var väldigt viktigt både för personal, omsorgstagare och mig personligen ute på 

fältet. 

 

 

5.2.2 Kroppsspråkets betydelse 

När jag lyssnade på de olika omsorgstagarna tror jag mitt kroppsspråk betydde mycket för dem, 

bland annat skulle kunna se om jag lyssnade på dem. Vid ett tillfälle lade jag armarna i kors och då 

tyckte jag mig känna att omsorgstagaren tittade förundrat på mig och kanske tänkte tankar som: 

Vad gör hon här? Varför står hon bara där? Vill hon inte hjälpa till? Jag kan självklart aldrig veta 

om det var så men det var en känsla jag fick. Att bemöta omsorgstagarna med ett leende på 

läpparna, ta i hand och hälsa artigt ansåg jag var A & O under mina observationer och det för att jag 

tror att de första sekunderna i ett nytt möte betyder mycket hur man beter sig vad det gäller äldre 

människor tror jag det är ännu viktigare att bemöta dem på rätt sätt. 

Personalen var vana av arbetet och något som försökte observeras var deras kroppsspråk som 
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betydde mycket i arbetet och de använder mer kroppsspråk än vad de egentligen tror. Exempel på 

detta kan vara alla olika ansiktsuttryck, en fingervisning, en kroppsställning.  

Alla dessa och fler därtill använde sig personalen av, utan att de kanske egentligen reflekterade över 

det. Mycket av kroppsspråket de använde sig av förstods av omsorgstagarna mycket väl och 

kroppsspråket fungerade som en väldigt bra kommunikation mellan personal och omsorgstagare. 

Det kunde exempelvis vara så att vi befann oss hos en omsorgstagare som inte kunde prata och då 

ställde sig en personal på ena sidan av dennes säng och med en gång visste omsorgstagaren att hon 

skulle rulla till den andra sidan för att personalen skulle få tag i draget
1
 under henne. Utan några ord 

men med blickar och med en kroppsställning förstod de varandra utan problem. Å andra sidan är jag 

medveten om att de hade känt varandra en längre tid och de första gångerna personalen var hos just 

denna omsorgstagaren fungerade säkert inte kommunikationen på detta sättet. 

Jag vill påstå att jag under min observation väldigt få gånger, om näst intill inte alls stötte på en 

kommunikation mellan personalen och omsorgstagaren som inte fungerade eller att det förekom 

missuppfattningar utan kommunikationen fungerade mycket bra. Personligen hade jag en 

förförståelse om att detta hände oftare inom hemtjänsten men å andra sidan så vet jag att personalen 

känner sina omsorgstagare mycket väl i den grupp jag befann mig i. De få missuppfattningar som 

observerades tror jag personligen uppkom på grund av att både personal och omsorgstagare 

formulerade sig fel i talet, men det var ändå inget som jag vill påstå störde kommunikationen 

nämnvärt. 

 

När det gäller omsorgstagarna skiljer sig deras kroppsspråk åt lite beroende på om de är sjuka eller 

vilken vårdinsats de har hjälp med. En omsorgstagare som är dement har inte samma kroppsspråk 

som en omsorgstagare som endast har brutit armen, men med det menar jag inte att någon av dem 

inte har något betydande kroppsspråk utan endast att de skiljer sig emellan. Jag observerade 

omsorgstagarnas kroppsspråk generellt likt personalen, så som ansiktsuttryck, kroppsställning osv. 

Ett exempel när en personal skulle hjälpa en omsorgstagare att ta på stöd-strumpor. Omsorgstagaren 

grimaserade efter ett tag och då såg man att personalen bytte taktik för att få på strumpan för att hon 

märkte att omsorgstagaren hade smärta och detta kunde utspela sig utan någon form av tal. Som jag 

nämnt innan så tror jag personligen att kroppsspråket har en stor betydelse vad gäller 

kommunikationen. 

 

Att jobba som personal inom hemtjänsten anser jag personligen är jobbigt både fysiskt som 

psykiskt. Det fysiska innefattar alla tunga lyft osv. dock finns det många bra hjälpmedel idag. Det 

jag personligen tyckte var mest psykiskt jobbigt under min deltagande observation var att man inför 

                                                
1Ett sorts skydd man kan ha under sig om det skulle komma väta så stannar det på draget och blir inte blött på lakanet. 
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varje ny omsorgstagare tar på sig det som jag vill kalla ”ansiktsmasken”, det stora leendet, att vara 

extra vänlig osv. innan man lärt känna individen och att hoppa från olika roller hela tiden. Jag gick 

på ”helspänn” inför varje nytt möte med en omsorgstagare och strävan efter att bli omtyckt hos 

varje individ tog på krafterna. 

Tankar som att inte säga fel saker, göra saker som inte kommer uppskattas av omsorgstagaren och 

oron över att inte bli accepterad är något som cirkulerade runt hos mig personligen. 

Att följa med olika personal ut resulterade också i att de olika mötena med omsorgstagarna 

varierade och det för att personalen är olika. Exempel på det kan vara att en viss personal hos en 

viss omsorgstagare kunde skämta med varandra och skratta tillsammans, medan en annan personal 

tillsammans med samma omsorgstagare var mer strikt i sitt tal och man pratade inte i ”onödan” med 

varandra. Kommunikationen ser olika ut mellan individer, personal och omsorgstagare kanske inte 

helt enkelt passar ihop som individer.  

Vid de tillfällen då personalen kom hem till en omsorgstagare som var sängliggande och inte kunde 

kommunicera genom tal så kunde jag aldrig observera att personalen ''pratade över dennes huvud'', 

d.v.s. en JAG – DET - RELATION utan alla omsorgstagare blev bemött med samma respekt och 

förutsättningar och det uppstod istället en JAG – DU – RELATION. De pratade lika mycket med 

alla omsorgstagarna vare sig de kunde svara tillbaka i tal eller inte. 

 

 Jag fick även möta omsorgstagare som var lite mer besvärliga. Omsorgstagare som inte alls 

verkade tycka om att det kom hem människor till deras privata hem och rör deras grejer och som 

gärna sa högt vad de tyckte och tänkte som exempelvis - Gå här ifrån! Eller - du är dum! Osv. Jag 

märkte även då att personalen inte tyckte det var roligt att vara där men det utförde ändå sitt jobb 

och gick därifrån med ett leende på läpparna. Mellan nästa omsorgstagare kunde de berätta att det 

finns många sådana människor och det är sådant man få försöka glömma när man är där och göra 

det man ska, sen får man försöka ''skaka av sig det''. Jag tyckte personligen att det var jobbigt då 

man inte känner sig välkommen och när någon är otrevlig och tittar argt och ändå måste man vara 

kvar för att utföra sitt jobb. 
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5.2.3 Gemenskap och trygghet 

I arbetslaget jag befann mig i, märktes att det fanns en stor gemenskap dem emellan. På rasterna 

och mellan de olika omsorgstagarna kunde de prata igenom saker som hänt under dagen, eller känna 

stöd inför ett kommande besök. Detta tror jag resulterade i att personalen kunde känna en stor 

trygghet tillsammans som även kan resultera i att man tillsammans många gånger orkar gå till en 

omsorgstagare man egentligen inte orkar, med tanke på psykiska påfrestningar. Personalen kunde 

även prata negativt om vissa omsorgstagare och berätta hur jobbigt de tyckte det var hos vissa 

personer, men när vi sedan kom hem till de omsorgstagare som de kunde ha pratat negativt om 

visades detta inte alls utan det var som vilken annan person som helst. 

Min personliga uppfattning om att jobba i hemtjänsten är att man måste kunna och vilja hjälpa alla 

människor oavsett kön, etnicitet, sjukdom osv. Tänka att alla betyder lika mycket oavsett hur vi är 

som individer, att visa empati och att verkligen visa att man är hos omsorgstagaren för att hjälpa 

dem för att man vill det, det tror jag är betydelsefullt. 
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6 Sociologisk analys och tolkning 

6.1 Intervjuer 

6.1.1 Hemtjänst som yrke 

Personalen upplever generellt sitt jobb och de dagliga mötena med omsorgstagarna positivt. Det kan 

ha att göra med att personalen tycker om att jobba inom det sociala och att arbeta tillsammans med 

människor. Att alla informanterna tycker om sitt arbete kan även ha att göra med att just denna 

hemtjänstgrupp fungerar bra tillsammans och trivs med varandra. Hade man utfört studien i en 

annan hemtjänstgrupp finns möjligheten att det skulle kunna se annorlunda ut då det verkar som att 

sammanhållningen i gruppen betyder mycket. Många av informanterna berättar att de trivs 

tillsammans med sina arbetskamrater och en av dem säger: 

''Annars hade man aldrig kunnat gå vidare, för man blir behandlad som skit många gånger, men då 

är det ju jätte bra att man har bra arbetskamrater så man har någon man kan ventilera sådana 

saker med, och lämna det där och sen är det över.'' 

Eftersom att det inom hemtjänst många gånger kan vara både psykiskt och fysiskt jobbigt betyder 

arbetskamraterna mycket, då möjligheten till att ventilera sådant man inte kan göra med 

omsorgstagarna, och detta verkar fungera bra i gruppen. De flesta informanterna tycker att det kan 

vara jobbigt både fysiskt och psykiskt men poängterar att det psykiska många gånger kan vara 

jobbigare är det fysiska. Ofta kan man läsa om att hemtjänstarbete är jobbigt fysiskt med tunga lyft 

osv., men det psykiska är oftast inte lika påtalat. Från intervjuer: 

''Jag tycker nästan det är värre psykiskt för att detta att du måste ställa om dig hela tiden, du måste, 

du är olika personer när du kommer hem till människorna och det är väldigt ansträngande. Det går 

inte att vara sig själv överallt. Men visst är det spännande!'' 

''Psykiskt kan det vara också om det är så att det finns en som man tycker är väldigt jobbigt att gå 

till, någon man är rädd för, då är det psykiskt jobbigt''.  

 

Wennström(1997) menar att hemtjänstarbete är ett påfrestande yrke och personalen kan stöta på 

obehagliga situationer som är krävande. Inte sällan möter man som personal på sorg, elände, elaka 

kommentarer osv. Om en individ inte klarar av dessa situationer kan det bli personligt nedbrytande.  

 

En intervjuperson säger:    

''Man ''skakar av sig'' möten som inte är trevliga, det måste man göra... Annars hade man aldrig 

kunnat gå vidare, för man blir behandlad som skit många gånger''. 

Personalen verkar vara duktiga på att kunna ”blunda” för möten som inte är trevliga och har lärt sig 

att man måste kunna lägga det bakom sig. Detta kan säkerligen vara viktigt inom vården för att man 
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ska vilja fortsätta jobba inom det. Alla människor är olika och alla uttrycker sig på olika sätt och 

därmed kan man inte komma överens med alla. Faktorer som kan utgöra att omsorgstagare är elaka 

kan exempelvis bero på att de är deprimerade, dödsångest eller att de helt enkelt inte vill ha någon 

hjälp. Om de inte vill ha hjälp men det ändå är ett måste, enligt exempelvis anhöriga(en 

omsorgstagare kanske inte klarar av att tvätta sig själv) så är det inte alltid konstigt att de är arga när 

någon kommer hem till dem. Ett par gånger under de deltagande observationerna var vi hos 

omsorgstagare som var arga. När vi kommit där ifrån berättade personalen att de lägger det bakom 

sig, och att de tror att omsorgstagaren egentligen inte är arg på personalen, utan över sin egen 

situation i livet. Personalen hade alltså empati för omsorgstagarna även utanför dess bostad. Detta 

tycktes kunna observeras hos de flesta i personalen och det tycker jag är ett gott tecken när man 

arbetar med människor. 

 

Att personalen jobbar hemma hos de olika omsorgstagarna kan ibland vålla problem om vad som 

egentligen ska ses som privat och yrke. Wennström skriver: ''Balansgången mellan vårdbiträdenas 

rätt att bestämma över sin yrkesutövning och omsorgstagarens rätt att bestämma i sina hem vållar 

inte sällan problem''(Wennström, 1997, sid. 72). Denna balansgång var inget informanterna tyckte 

var ett särskilt stort problem i denna hemtjänstgrupp men det nämndes under intervjuerna: 

''Det kan ju bara vara att man tar saker över huvudet på dem, småsaker som de märker, och saker 

som dom inte gillar, som att man exempelvis öppnar ett skåp, då får man ju fråga först. Det gäller 

att vara lyhörd med människor och så kan man ju tänka hur jag själv hade velat ha det? Hade jag 

tyckt om, om någon ''raffsat'' runt i mitt hem?'' 

 

Integriteten är också något som har ventilerats under intervjuerna och de deltagande 

observationerna och det är något som personalen ibland tycker är svårt. De ska hjälpa 

omsorgstagarna med diverse saker och då kan det ibland vara svårt att veta vart gränsen för 

integriteten går: 

''Som nu exempel går vi runt och tar vikt på folk och nu ska vi ta längd också, men jag menar var 

kliver man över på integriteten?''  

 

Det informanten uttrycker ovan kan vara ett problem inom hemtjänsten då alla omsorgstagare är 

olika och anser olikt om saker och ting. Å andra sidan tror jag att personalen ganska fort lär sig hur 

”långt” man kan gå hos varje omsorgstagare om än vissa saker kan vara svårare. Har en sköterska 

bett dem att ta vikten på en omsorgstagare är det något de måste utföra och detta kan kanske vålla 

problem. I sådana situationer är det viktigt att man kan ta varje situation på rätt sätt som personal, 

och detta tror jag de flesta i denna grupp klarar av bra, då de inte nämner detta som något av de 
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större problemen. 

Majoriteten av informanterna menar att det krävs vissa egenskaper för att klara av att jobba i 

hemtjänsten så som empati, flexibilitet, lyhördhet osv. Wilhelmsson(2006) skriver att inom vården 

förutsätts det att du kan göra dig förstådd, kommunicera och samspela med omsorgstagaren. 

Användningen av ett klart och tydligt språkbruk, förmåga att förstå dem, kunna sätta dig in i deras 

situation och så vidare är avgörande för om du ska kunna arbeta inom yrket.  

Då majoriteten av informanterna jobbat inom hemtjänsten en längre tid kan det vara en faktor till att 

de var väl medvetna av vad som krävs. 

Informanterna menar att förmågan till att lyssna och sätta sig in i omsorgstagarnas situation är ett 

måste och därmed blir empati ett centralt begrepp. ''Vilja till förståelse och empati är alltid viktiga 

redskap i vård och omsorg(Carlander m.fl. 2001, sid. 119). Empati är något informanterna nämner i 

intervjuerna och det är även något som kunnat observeras ute på fältet. Personalen är noga med att 

visa empati inför omsorgstagarna och det märks att de tycker om att arbeta med människor. 

 

 

6.1.2 Olika roller 

De möten personalen gör med omsorgstagarna ser väldigt olika ut. De menar att man inte kan vara 

samma person överallt utan man får hela tiden anpassa sig till de olika situationerna man befinner 

sig i. En av informanterna uttrycker sig på detta sätt: 

''Nej, det är olika roller.. Jag anpassar och respekterar...'' 

Inom symbolisk interaktionism använder vi oss av olika symboler för att kommunicera med 

varandra och dessa symboler har olika betydelser för olika individer. Detta kan leda till olika 

missförstånd i de olika mötena då vi alla tolkar symboler på olika sätt. Hur vi tolkar symboler kan 

ha att göra med olika faktorer, men en faktor som bland annat spelar in kan vara vårt 

förflutna(Charon, 1998). Eftersom majoriteten av omsorgstagarna är av den äldre generationen har 

de levt under andra förutsättningar och har oftast upplevt mer än personalen. Wilhelmsson(2006) 

påpekar i sin bok att man måste ta hänsyn till äldre bland annat för att de har levt under helt andra 

förutsättningar än vad vi gör idag. De som levt genom hela 1900-talet, har upplevt exempelvis två 

världskrig, industrialiseringen, elström osv. och det resulterar i att de ofta har ett annat förflutet än 

vad personalen har. Det kan vara en faktor till att man som personal måste anpassa sig efter varje 

situation. När två personer från samma generation interagerar med varandra förstår de säkert 

varandra på ett lättare sätt än när två personer levt i olika generationer ska interagera med varandra, 

då dess förflutna ser olika ut.  

Varför måste man då anpassa sig? 

I hemtjänstarbete åker man hem till omsorgstagaren och hjälper de i dess privata hem med 
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vardagliga saker som de inte klarar av själva. Personalen befinner sig då i sitt arbete hemma hos 

omsorgstagaren, i deras privata hem och ska utföra insatser där. Känner omsorgstagaren ingen tillit 

eller respekt för personalen kan det säkert uppstå svårigheter i deras kommunikation och det kan i 

sin tur resultera i ett ohållbart arbete. För att kunna interagera med varandra måste man förstå 

varandra och känna empati, för att det i sin tur ska uppstå en kommunikation som fungerar dem 

emellan. Som nämnt innan är oftast omsorgstagarna från en annan generation och därmed kan det 

uppstå konflikter i de interaktionerna som uppstår. Detta kan vara en anledning till att personalen tar 

det väldigt försiktigt i början, är extra trevliga osv. för att kunna känna in just denna individen.  

En av informanterna säger: 

''Man är nog extra vänlig och lugn vid det första mötet med omsorgstagaren kanske... För att få 

deras förtroende och det är viktigt''.  

När informanterna berättar att de ständigt anpassar sig till varje situation tar de ofta upp begreppet 

roll. De menar att de intar olika roller hos olika omsorgstagare beroende på hur de är som individer.  

Charon(1998) skriver om begreppet roll och rollövertagande och menar att det är något människan 

gör när man vill försöka komma fram till vad en annan människa tänker om olika saker och 

situationer och det är även ett försök till att se det från ett annat perspektiv. Det Charon skriver 

passar bra in på vad det personalen vill förmedla med varför de intar roller, för att försöka förstå 

omsorgstagaren och handla utifrån det. 

Att ta en annans roll är nödvändigt för att kunna känna kärlek, sympati och empati för någon då vi 

måste förstå den andra individen(Charon, 1998). 

Beroende på hur vi människor definierar situationen vid ett givet tillfälle bestämmer i sin tur hur vi 

beter oss i just den situationen. Den definition som görs kan också vara avgörande för hur det ska 

utspela sig just i den givna situationen. Faktorer som kan spela in i de olika situationerna kan 

exempelvis vara ens egna hälsotillstånd, väderförhållande osv.(Trost & Levin, 2004).  

Majoriteten av informanterna menar att de måste anpassa sig till varje individ i varje unik situation 

och det stämmer bra in på vad Trost & Levin menar med att varje tillfälle bestämmer hur vi beter 

oss i den givna situationen. 

Eftersom att personalen känner omsorgstagarna bra vid tidpunkten för studien men ändå intar olika 

roller, kan man relatera till Goffman och vad han kallar skådespelarrollen. Han menar att vem som 

helst i princip kan lära sig en given roll, så att åskådarna tror att det är verklighet(Goffman, 2006). 

Detta kan vara ett faktum till att personalen går in i olika roller. Personalen känner omsorgstagarna 

och vet hur de ska bete sig hemma hos dem (definition av situation) och vet därför vilken roll som 

passar bra in för den givna situationen. Att personalen går in i en roll kan ha att göra med att det blir 

lättare att interagera med omsorgstagarna och missuppfattningar och oväntade överraskningar 

minskar.  
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Personalen återger ofta begreppet flexibel som en av egenskaperna man behöver besitta inom yrket. 

Flexibilitet kan man dra en parallell till att de hela tiden menar att de måste skifta på sig/inta olika 

roller. Ju mer medveten man är om de olika rollerna som utspelar sig desto mer flexibel måste man 

vara för att kunna inta dessa(Olofsson, 2008). En informant berättade: 

''Jag tycker nästan det är värre psykiskt för att detta att du måste ställa om dig hela tiden, du måste, 

du är olika personer när du kommer hem till människorna och det är väldigt ansträngande. Det går 

inte att vara sig själv överallt. Men visst är det spännande!'' 

Informanterna berättar även att man som personal inte fungerar med alla omsorgstagarna och vad 

det innebär. De menar att man som personal måste ”kämpa” hos varje omsorgstagare och man får 

inte ge upp för lätt. Personalen berättar även att de i denna grupp har en bra sammanhållning och 

kan hjälpa varandra om det skulle bli för jobbigt. Exempel på hur de kan lösa problem gällande 

kommunikationen är att de byter omsorgstagare med varandra och kan därför undvika konflikter 

mellan personal och omsorgstagare. Två informanter säger: 

''Man får vara jävligt proffsig och vad heter det.... ställa om sig efter den personen, men ändå får 

man ju inte vara mesig utan man måste ju kunna säga ifrån''. 

 

''I denna gruppen tycker jag vi kan öppna oss väl om man mår dåligt eller så och då kan vi byta 

omsorgstagare för det kan ju vara så att vissa passar man bara inte med och då kan man byta eller 

prata om hur det är. Och så ibland om det inte alltid fungerar hundra procent så går man dit och 

gör sitt jobb helt enkelt''. 

 

Personalen hjälper varandra när det gäller konflikter mellan omsorgstagare och personal och det är 

något de poängterar är väldigt viktigt, och att de i denna grupp inte ser några problem i det. I 

gruppen finns det alltid någon som har lättare för att gå till en viss omsorgstagare än en annan. 

Denna lösning som gruppen har internt mellan sig kan vara en viktig faktor till att man ska trivas 

med sitt jobb och denna hjälpsamhet och trygghet mellan personal finns säkert inte i alla 

hemtjänstgrupper. Detta kan vara en faktor till att de trivs så pass mycket med sitt jobb.  

Personalen tycker generellt att kommunikationen mellan omsorgstagarna och dem fungerar bra och 

det kan ligga till grund för att de hjälper varandra i gruppen och inte behöver gå hem till en 

omsorgstagare man inte fungerar tillsammans med. Ett faktum till att kommunikationen fungerar 

bra mellan personal och omsorgstagare kan vara att de känner varandra väl. 

 

 

Från intervjuerna: 
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''Jag tycker det är bra, men det kan ju också va... Man får vara tydlig och enkel och inte svamla ut 

och ha tydliga budskap''. 

''Ja generellt gör det det, sen finns det ju vissa fall där man kan missuppfatta, visst finns det...''  

 

 

6.1.3 Kommunikationen 

Personalen påpekar att det förekommer missuppfattningar i kommunikationen men till väldigt liten 

del och det kan möjligen bero på att de känner sina omsorgstagare bra och därmed förstår varandra. 

I den sociala interaktionen använder de sig av olika symboler därav kroppsspråket. Personalen hade 

inte reflekterat märkbart över sitt kroppsspråk och vad det hade för betydelse inom yrket, men efter 

lite betänketid trodde alla att kroppsspråket hade en betydande roll. Informanterna berättade bland 

annat: 

''Ja, ja! Alltså det är ju så man läser av en människa, första mötet där hur man sitter, så eller så 

(visar med benen) nä, men alltså det är så svårt att förklara, men jag tror att det har väldigt stor 

betydelse, att man inte bara stövlar in eller så... svårt att förklara.'' 

 

''Så visst kan man se hur dom är genom kroppsspråket och det är väl kanske där efter man rättar 

sig...'' 

 

''Ja det tror jag, mycket mer än vad vi tänker på...'' 

 

''Det tror jag ju att de kan se till en viss del i alla fall. Vi försöker ju, eller ska vara lugna, men dom 

märker ju på oss om vi är pressade eller pratar fort och så, det märker dom flesta. Har man vart 

hos någon mycket så lär man ju känna den personen och det kroppsspråket. Även om man är 

väldigt dement har man ju ändå vissa tecken, man lär känna dom, precis som med vem som helst 

nästan''. 

 

Att interagera är att samtala, men inte endast genom munnen utan även genom kroppens olika 

rörelser, kroppsspråket(Trost & Levin, 2004). Inom hemtjänsten kan kroppsspråket utspela sig på 

olika sätt, då omsorgstagarnas livssituation ser olika ut. En omsorgstagare som lider av demens
2
 har 

exempelvis inte samma kroppsspråk som en som är helt frisk, då de inte alltid är medvetna om vad 

som sker i verkligheten. 

Kroppsspråket är en viktig del i alla de möten vi ingår i och de första fyra minuterna kan vara 

                                                
2Demens kan ha flera orsaker. Typiska tecken på demenssjukdom är att minnet och den intellektuella förmågan hos en 

person gradvis och stadigvarande försämras. 
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avgörande när två individer möts(Wilhelmsson, 2006).  

I det första mötet med omsorgstagarna hade personalen vissa saker de tänkte på så som att man är 

extra vänlig och pratar lugnt och tydligt. 

 

''Man är nog extra vänlig och lugn vid det första mötet med omsorgstagaren kanske... För att få 

deras förtroende och det är viktigt''. 

 

''Man känner väldigt mycket när man träffar en människa för första gången, så det tar lite tid att 

känna in sig, det behövs mer än en gång innan man vet var man har dom, det tror jag''. 

 

Gott om tid och att inte vara stressad när man träffar en ny omsorgstagare är något de flesta av 

informanterna påpekar är viktigt. Eftersom att personalen ska hjälpa omsorgstagaren i deras vardag 

är det viktigt att omsorgstagarna kan känna tillit och respekt för den som ska hjälpa dem. Att sätta 

sig ner och prata lugnt och tydligt, att engagera sig i deras livsfrågor är något de oftast uppskattar. 

Som personal ska man försöka få en Jag – du – relation med omsorgstagaren där personalen sätter 

sig in i omsorgstagarens situation och försöker känna för just denna individ, kunna empatisera och 

acceptera varandra(Olivestam & Thorsén, 2000).  

Det första mötet kan vara svårare att hantera om man inte jobbat inom hemtjänsten tidigare då man 

kanske inte vet hur man ska gå tillväga för att skapa en bra kommunikation, medan personalen i 

studien jobbat relativt länge inom hemtjänsten inte såg det som något större problem.  

 

I intervjuerna diskuterades även skillnaden mellan möten i yrket och i privatlivet. Majoriteten ansåg 

att det var skillnad på de olika mötena då de menar att de mer är sig själv i de privata mötena och att 

de inte går in i olika roller i arbetet. Olofsson(2008) menar att individen har en form av ”huvudroll”, 

en roll som vi enligt oss själva inte spelar och som vi anser att vi är oss ”själva” i. Huvudrollen som 

Olofsson skriver om passar bra in på vad personalen menar med att vara sig själva och att det är 

skillnaden på yrket och privatlivet. En annan faktor personalen tar upp är att de inom privatlivet 

väljer själva vilka de vill interagera med och inom yrket är du tvungen att interagera med olika 

individer vare sig du vill eller inte. 

 

''För i livet utanför arbetet i mitt sociala liv så om jag inte trivs med en person om jag helt enkelt 

inte tycker om hennes blus liksom så behöver jag inte prata ens med henne men i arbetet så oavsett 

vad jag anser om deras åsikter, kläder och så, så tar jag dom för vad dom är och får sköta det 

professionellt.'' 

''I jobbet är man extra artig för där måste det funka!'' 
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Då personalen är tvungen att interagera med individer de själva kanske inte valt, tror jag hör ihop 

med roller. Alla individer använder sig av olika roller och jag tror att det är ännu lättare att inta en 

roll om man inte känner sig bekväm i en viss situation. Exempelvis kanske du är med dina vänner 

en kväll och umgås och då utspelar man sig säkert inte som någon annan, utan du är kanske din så 

kallade ”huvudroll” tillsammans med de människorna du känner och trivs med. Men när du sedan 

kommer till arbetet och hem till en omsorgstagare som du kanske inte trivs med, eller känner 

kanske man fler olika roller lättare. 

Att arbeta inom det sociala och möta nya människor hela tiden påverkar oss som individer och 

därmed intar vi fler olika roller. Omsorgstagarna är olika så man kan kanske inte vara ”pajasen” hos 

en omsorgstagare som är deprimerad och vice versa, därför krävs det att du som personal ska kunna 

inta olika roller som passar för de olika situationerna.  

Kan man inte inta olika roller tror jag att det skulle bli svårt att jobba inom yrket. 

 

Goffman(2006) menar att vi i en interaktion med en annan individ endast framhäver vissa drag av 

oss själva och därmed blir rollteorin aktuell. Jag håller med både Olofsson och Goffman då jag tror 

att man har en ”huvudroll”, en roll som man har mest och som man definierar sig själv som, men 

även att vi har många andra olika roller som vi intar i olika situationer. Jag vill däremot inte påstå 

att vi ständigt har olika roller utan att de flesta individer har en ”huvudroll”, den ”roll” som jag 

anser att jag är mig själv i. Å andra sidan använder man sig i privatlivet säkert av många roller men 

som man kanske inte reagerar över själv. Min roll jag intar när jag håller i en förläsning är kanske 

inte den samma som när jag träffar svärmor. 

Personalen var fullt medvetna om att de intar olika roller inom yrket (yrkesroller) och även varför 

de gör det. Däremot var de inte lika medvetna om att de intar lika många roller i sitt privata liv, men 

det är inget som har lagt fokus på i studien. Inom yrket måste man acceptera alla olika 

omsorgstagare för vad de är och därför känna empati för dem och därav intar de olika roller för att 

detta ska fungera hos respektive omsorgstagare. Jag tror att det är ett ”måste” att kunna inta olika 

roller och det kan vara en faktor till att de tycker att jobbet är mer psykiskt påfrestande än fysiskt. 

 

En av frågorna som ställdes var om de hade något övrigt de ville berätta. Alla informanterna 

berättade allmänt om att de trivdes med sitt jobb och att det är blandningen av det negativa och 

positiva som gör att arbetet är roligt. De utmaningar som finns bland omsorgstagarna är något de 

tycker är mer eller mindre roligt. 

''Jobbet ger mycket! Sen sliter det kanske ibland, men ger desto mer''. 
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Vissa av informanterna tar även upp möten de aldrig kommer att glömma, positiva som negativa: 

''Jag kände med en gång att detta kommer att bli min tant hon va väldigt öppen och ja... det kommer 

jag ihåg just med henne...'' 

 

''Hon var hemsk, henne glömmer jag aldrig, hon var den hemskaste människan, hon var 

fruktansvärt elak!'' 

 

Den hemtjänstgrupp som besöktes tycker om att arbeta inom vården och är positiva till de flesta 

möten som sker. De är förståeligt att de kommer ihåg väldigt betydande möten för dem, exempelvis 

kan det innebära att de möter en omsorgstagare som de tycker mycket om och passar tillsammans 

med, men även när det möter mindre trevliga omsorgstagare. När de träffar på omsorgstagare som 

är otrevliga och taskiga kommer de ihåg den människan. När de berättar om hur hemsk den 

personen var verkar det ändå som de tycker det är ”roligt” i efterhand och på något sätt tyckte att 

det var ett betydande möte. Att det kan vara påfrestande går att utläsa från intervjuerna men även att 

de tycker det är en utmaning att få träffa människor som är mer krävande. Detta kan ha att göra med 

att det blir en förändring i det dagliga arbetet, något som personalen inte räknar med. I många 

arbeten är arbetet och människorna samma varje dag och mycket av jobbet går på rutin. Oväntade 

möten kanske förhöjer arbetet på ett positivt sätt. 

 

Informanterna menar också att man inte får ge upp för lätt med en omsorgstagare som är krävande 

utan man måste ge det tid och försöka skapa en bra kommunikation dem emellan. Att personalen 

kämpar för att få en fungerande kommunikation kan vara en drivkraft och därför de tycker arbetet är 

en utmaning. Personalen är medvetna om att det kan ta tid med vissa omsorgstagare men vetskapen 

om att det i slutänden kan resultera i en bra kommunikation kan göra att det är roligt. De ”kämpar” 

för något som ger resultat. Efter att ha kämpat med en omsorgstagare ett tag och de till slut får ett 

leende eller en kram betyder säkert mycket för en fortsatt ”kämpaglöd”.  

Man ska inte ge upp så fort, utan man får tänka att förståelse och kunskap istället ökar våra 

möjligheter att hitta nya konstruktiva lösningar på gamla problem(Carlander & Eriksson & 

Hansson-P & Wikander, 2001, sid.16). 
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6.2 Deltagande observationer 

6.2.1 Roller 

Personalen berättade redan i intervjuerna att de var medvetna om att de gick in i olika roller hos 

omsorgstagarna. Detta var något som bekräftades i de deltagande observationerna. Personalen var 

olika i kroppsspråket/talet hos de olika omsorgstagarna. Det observerades även att personalen kände 

de flesta omsorgstagarna väl och visste vilken roll de skulle gå in i hos respektive individ. Detta kan 

även vara en faktor till att jag inte kunde observera några stora, märkbara missförstånd under de 

olika mötena mellan personal och omsorgstagare. Gemensamt för alla besöken hos omsorgstagarna 

var att personalen pratade ett tydligt, långsamt prat och var trevliga mot alla. Personalen har i 

intervjuerna berättat att de inte kan vara samma person hos alla omsorgstagare och det fick jag 

förståelse för ute på fältet. Omsorgstagarna är alla olika, med olika sjukdomar och personligheter 

och därför är det för mig förståeligt att man beter sig olika i de olika situationerna.  

Under de deltagande observationerna fick jag aldrig uppleva ett nytt möte mellan personal och 

omsorgstagare och kan därför inte yppa något om hur personalen beter sig vid ett första möte med 

en ny omsorgstagare, däremot träffade jag själv alla för första gången och kan därför förstå varför 

de går in i olika roller. Charon(1998) menar att rollövertagande är väldigt viktigt för oss individer 

när det gäller att interagera med andra människor.  

Personalen berättade att de vid ett första möte är extra vänliga och har ett extra stort leende på 

läpparna och detta kan jag känna igen mig själv i, då det var så jag betedde mig under studien. 

Personligen tycker jag att det var nervöst inför varje nytt möte med en omsorgstagare på grund av 

att jag inte visste vad det var för person jag skulle träffa, om de var glada/sura osv. och det tycker 

jag personligen var psykiskt påfrestande. Det första mötet med en omsorgstagare betyder mycket 

för en fortsatt bra kommunikation(Wennström, 1997). 

Under de deltagande observationerna reflekterade jag över de olika roller personalen intog, bland 

annat en jag kallar ”mamma-rollen”. Denna roll intog de hos en omsorgstagare som de kände väl 

och de var ”strängare”, men inte på ett negativt sätt. De kunde exempelvis säga till omsorgstagaren 

att de klarar vissa saker själv som de helst hade velat ha hjälp med. Detta gör att omsorgstagaren 

inte ''slappar av'' i vardagen då det kunde vara småsaker som att ta på sig en tröja själv. Fast att de 

var lite mer strängare hade den ändå en nära kontakt med omsorgstagaren och mycket skratt och 

leenden var inblandade i dessa möten. Jag tror att många människor kan behöva lite press på sig i 

sin vardag och personalen ibland är lite strängare tror jag är positivt för båda parter. 

Omsorgstagaren får lite ”peppning” av att de klarar sig själva och får ingen onödig hjälp. (Ett motto 

inom vården är att se till att omsorgstagarna är aktiva och ska till så stor del som möjligt klara sig 

själva) Personalen får kanske känna att de har någon form av ”kontroll” över sitt arbete och även 
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känna att de hjälper omsorgstagaren inför framtiden. Båda parter verkade trivas tillsammans med 

denna ”relationen”. Att personalen gick in i denna roll kan ha ganska mycket att göra med att de 

känner omsorgstagaren väl och jag tror inte att de hade gjort det lika mycket hos en omsorgstagare 

de inte känner lika väl.  

En annan roll jag reflekterade över var ''glada pajasen''. Personalen kunde då hela tiden skämta med 

omsorgstagaren och vice versa. Att denna kommunikation fungerade mellan dem tror jag har att 

göra med vem omsorgstagaren är. En omsorgstagare som är glad och nöjd med sitt liv och tycker 

om när det kommer någon hem till dem tror jag spelar stor roll. Från intervjuerna: 

''Man får tänka på att det är deras möte för dagen, dom kanske inte har någon mer kontakt.''  

Å andra sidan spelar även personalen in hur de är som person, då de måste kunna känna sig trygga 

hos de olika omsorgstagarna och vara glada i sin personlighet. Rollframträdande skiljer sig åt 

beroende på ens personliga och situationella förutsättningar(Olofsson, 2008). 

 

 

6.2.2 Kroppsspråket 

Kroppsspråket visade sig ha en stor betydelse både av personal och omsorgstagare. Personalen såg 

oftast med en gång om omsorgstagaren var på gott humör och de kunde ofta känna av situationen 

fort. Exempelvis kunde personalen se på omsorgstagaren om de var på ”skämt-humör” om de ville 

ha en kram, eller om de bara ville att de skulle göra sitt jobb och gå. Då kroppsspråket betyder 

mycket tror jag många skulle kunna läsa på en omsorgstagare om hur denne mår och jag tyckte mig 

själv till viss del kunna detta. Eftersom att personalen kände omsorgstagarna väl kanske det gick lite 

snabbare för dem än för mig som inte känner dem, men på något sätt säger kroppsspråket väldigt 

mycket vare sig det är nya möten eller inte. De symboler vi använder oss av resulterar i en 

kommunikation mellan individer. Symboler är basen för nästan allting som kännetecknar 

människan.(Charon, 1998). 

Under observationerna observerades att personalen och omsorgstagarna förstod varandra väl genom 

kroppsspråket. Jag tror att vi människor använder oss av mer kroppsspråk än vad vi egentligen 

reflekterar över. I vår vardag interagerar vi med många olika människor på olika sätt och därtill hör 

också alla de olika symboler vi använder oss utan att reflektera över det. Om vi står och beskådar 

något som vi kanske tycker är roligt, spännande eller hemskt utsöndrar vi säkert olika kroppsspråk 

som vi inte reflekterar över. Detsamma gäller säkert inom hemtjänsten då vi interagerar med olika 

individer och använder oss av olika kroppsspråk som vi inte själva reflekterar över. Däremot 

personen vi interagerar med reflekterar nog över detta och därför kan vi ''läsa av varandra'', för att vi 

faktiskt känner igen de olika symbolerna vi använder oss av. Personalen förstår oftast vad 

omsorgstagaren menar med sitt kroppsspråk och vice versa. Däremot tror jag inte att man alltid kan 
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säga hur man själv beter sig då jag tror att kroppsspråket är något vi ”utsöndrar” av vana och inte 

reflekterar själva över alltid. 

Kroppsspråket kan även se olika ut beroende på vad det är för individ man interagerar med. 

Faktorer som kan spela in kan exempelvis vara hälsotillståndet som kanske är en avgörande faktor 

inom just vården. En person som lider av demens har inte samma kroppsspråk som är fullt frisk 

människa. Detta är också något personalen måste vara medvetna om i de olika mötena och detta 

tyckte jag mig kunna se i de deltagande observationerna. När vi befann oss hos en omsorgstagare 

som var dement fick man ta ''lite lätt'' på vad personen sa, då det inte alltid stämde överens med 

verkligheten. Personalen var medvetna om att det inte fungerade att skämta för mycket då det 

kanske inte skulle tagits som ett skämt från omsorgstagaren.  

Personalen bemötte alla de olika omsorgstagarna på ett mycket bra sätt och visste vad som funkade 

hos varje individ. Åter igen har detta säkert att göra med att de känner de väl. 

En förhoppning jag hade under studiens gång var att få delta under ett nytt möte mellan 

omsorgstagare och personal men detta skedde inte. Vid tiden för de deltagande observationerna 

hade de ingen ny omsorgstagare och därför var detta inte möjligt utan personalen kände alla 

omsorgstagare väl. Hade det varit så att jag fått deltaga under ett sådant möte finns möjligheten att 

det skulle ha kunnat komma fram ännu mer information om hur ett sådant möte ser ut och studien 

skulle kunna ha fått ett bredare resultat. 

Vid de tillfällen då personalen kom hem till en omsorgstagare som var sängliggande och inte kunde 

kommunicera genom tal så kunde jag aldrig observera att personalen ''pratade över dennes huvud'', 

dvs en JAG – DET - RELATION utan alla vårdtagare blev bemött med samma respekt och 

förutsättningar. De pratade lika mycket med alla omsorgstagarna vare sig de kunde svara tillbaka i 

tal eller inte. 

Ett möte jag kommer ihåg var vid ett besök hos en omsorgstagare som var sängliggande och inte 

kunde kommunicera genom tal. Omsorgsgivarna skulle då sköta hygienen på denna omsorgstagare i 

sängen. De började med att vara noga med att dra för persiennerna så att ingen skulle kunna titta in 

genom fönstret, de berättade hela tiden för omsorgstagaren vad som skulle ske, exempelvis: - Nu tar 

vi av dig tröjan, nu ska vi tvätta dig lite, nu är vi snart färdiga osv. De frågade även 

omsorgstagaren ett flertal gånger om det gjorde ont, om det var kallt osv. Även om omsorgstagaren 

inte kunde svara så frågade de ändå dessa frågor och tittade på omsorgstagaren hela tiden som att de 

inväntade ett svar. På något sätt tror jag att de förstod varandra och att personalen säkerligen kunde 

se på omsorgstagaren genom dennes kroppsspråk om något skulle vara fel. Detta möte glömmer jag 

inte då jag verkligen fick en förståelse över hur mycket personalen ger från sig själva och inget var 

taget för givet i varje situationen. 

I vissa situationer där det finns tid det kunde personalen ”ge” lite mer. Exempel på detta kan vara att 
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någon satte sig ner för att fika och prata som många gånger är väldigt omtyckt av omsorgstagaren 

men som nästan aldrig hinns med. En annan omsorgsgivare klippte och målade en kvinnas naglar 

när det fanns tid över. Allt det sistnämnda kan då definieras som en JAG – DU – RELATION.  

 

Roxendal & Wahlberg(1992) menar att det är nödvändigt inom vårdarbetet att vara sig själv och 

inte ställa om sig och att det i längden är mindre energikrävande. Jag vill inte hålla med dem om 

detta då jag inte skulle förstå hur man skulle kunna vara sig själv överallt. Självklart menar jag inte 

att man ska utge sig för att vara en helt annan person än vad man är, men att bete sig samma hemma 

hos varje omsorgstagare ser jag som ett problem. För att kunna hjälpa människor måste du skaffa 

dig tillit hos de olika omsorgstagarna. Ett exempel jag tänker på kan vara en personal som kommer 

hem till en omsorgstagare. Personalen har kanske blått hår, trasiga kläder och ett ovårdat språk och 

det för att just denna individ är på ett sådant sätt. Jag skulle, utan några som helst grunder vilja påstå 

att de äldre då skulle bli skeptiska till denna människa och jag tror att de skulle ha svårt att lita på 

personen. Vi är trots allt födda i olika generationer. Å andra sidan vill jag inte säga att det måste 

vara så, men enligt min egen erfarenhet osv. vill jag påstå att det skulle uppstå vissa svårigheter. 

Däremot håller jag med Roxendal & Whalberg om att det skulle bli mycket mindre psykiskt 

påfrestande att arbeta inom hemtjänsten om detta nu skulle fungera, då man som personal inte 

behöver ställa om sig inför varje omsorgstagare.  

När personalen återvände till kontoret vid tidpunkt för rast osv. kunde prata igenom saker som hänt 

ute hos de olika omsorgstagarna med sina arbetskamrater. De kunde berätta om saker de vart med 

om under arbetspasset både positiva som negativa saker. Detta verkade vara en trygghet för 

personalen att kunna diskutera med sina arbetskamrater om de olika omsorgstagarna och man fick 

känslan av att det ''hämtade ny energi'' på detta sätt. Detta kan kopplas samman med Goffman och 

hans teorier om frontstage och backstage. Frontstage för personalen i studien utspelar sig då de är 

hemma hos de olika omsorgstagarna då de befinner sig i sociala sammanhang tillsammans med 

andra. Goffman menar att i fronstage blir man betraktad likt man står på en scen. Backstage utspelar 

sig däremot ''bakom scen'' där man som individ kan förbereda sig för scenen(Goffman, 2006). 

Eftersom att personalen vid dessa tillfällen inte befann sig med omsorgstagarna kan man påstå att 

de befann sig backstage, där de kunde förbereda sig inför nya utmaningar. 

 

Under intervjuerna diskuterades det om personalen använde sig av några ''dolda verktyg'' under de 

första mötena med nya omsorgstagare. De pratade bland annat om respekt och att vara lite extra 

trevlig. Då jag under mina deltagande observationer inte upplevde några nya möten mellan 

omsorgstagare och personal kan jag inte yttra mig om deras information stämde i praktiken. Å 

andra sidan var jag med ute bland många olika omsorgstagare och för mig själv var det första 
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gången att träffa dem och kan förstå vad de menar med att man är försiktig och extra trevlig. Att 

visa respekt och att vara trevlig var något alla i personalen var hos de olika omsorgstagarna även 

om de kände dem. Från intervju: 

''Man är väldigt artig och engagerar sig och är alltid lite försiktig i början innan man har läst av 

personen tror jag.'' 

 

Under de deltagande observationerna försökte jag även reflektera över hur jag själv betedde mig 

under de olika hembesöken. Jag vill påstå att jag inte alls var mig själv och att man var nervös inför 

varje nytt möte. Jag gick in i en annan roll under de olika observationerna om än inte lika många 

som personalen tror jag. Det kändes som om jag förhöll mig mestadels till en roll som den 

”försiktiga”. Jag var lugn inför varje möte, lyssnade extra noga på varje omsorgstagare och strävan 

efter att bli omtyckt av omsorgstagarna var stor. Jag tycker personligen det är psykiskt krävande att 

komma hem till så många olika individer som man inte känner för att hos varje individ inleda en ny 

kommunikation/relation. Jag tycker det är påfrestande om än väldigt roligt att träffa så många nya 

människor men som informanterna sagt i intervjuerna: påfrestande att hela tiden ''ställa om sig''. 

Roller än något som aldrig är fullständigt givna inför varje situation utan de måste utföras utifrån 

den definition du för av situationen så att just den rollen passar(Olofsson, 2008). 
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7 Reflektioner 
Hemtjänstarbete är ett yrke som kan vara omväxlande. Som personal träffar man många olika 

omsorgstagare och möjligheten till att inte träffa samma människor varje dag kan säkert göra arbetet 

mycket omväxlande och roligt. Alla som deltagit i studien trivs med sitt jobb och tycker det är roligt 

om än det finns mindre roliga saker. Att bemöta äldre omsorgstagare på rätt sätt är något jag tror 

man lär sig under tiden och av egen erfarenhet så anser jag att det är så.  

För att kunna jobba inom vården anser jag likt informanterna att det krävs empati och man ska 

tycka det är kul att hjälpa andra människor. Alla människor är lika värda vare sig ålder, sjukdom, 

etnicitet eller personlighet. 

Hemtjänstarbete kan vara både fysiskt och psykiskt krävande och det som legat mest centralt i 

studien är det psykiska. Personalen går in i olika roller hos de olika omsorgstagarna och möter sorg, 

glädje och elakheter men ändå trivs personalen med sitt arbete i denna studie. De menar att det 

positiva väger upp det negativa och att det är väldigt roligt och spännande att få träffa alla 

omsorgstagarna. 

I efterhand har jag fått olika funderingar över hur jag skulle kunna gjort min studie annorlunda. 

Under studiens gång har jag kommit på fler frågor som skulle ha varit relevanta att ha med i min 

intervjuguide som jag anser hade kunnat vara betydande för studien. Ytterligare en sak jag 

reflekterat över var att just denna hemtjänstgrupp verkade väldigt ”tajt” och hade en väldigt bra 

kommunikation dem emellan och alla menade att det var en stor trygghet. Om ytterligare intervjuer 

hade gjorts i en annan hemtjänstgrupp finns möjligheten att resultatet sett annorlunda ut och jag 

hade kanske kunnat få fram att gemenskapen är väldigt viktig, något som inte kan göras enbart på 

denna studie. 

En annan problematik som uppkommit under studiens gång är att jag har skrivit studien ensam. Om 

jag hade skrivit studien tillsammans med någon, finns möjligheten till att fler tankar och idéer 

uppkommit som skulle varit relevanta för studien. 
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8 Sammanfattning 
Människor måste kunna inta en annans roll för att kunna interagera med andra människor och för att 

förstå varandra. Om man inte kan inta en annans roll finns risker som bland annat missuppfattningar 

men även att vi människor inte skulle förstå varandra. 

Hur vi interagerar med varandra beror på hur vi definierar den vi interagerar med. Människan 

interagerar med en person utifrån hur vi definierar situationen. Det kan bland annat ha att göra med 

hur vårt egna förflutna ser ut, och utifrån det och andra olika faktorer definierar vi situationen olika 

och det resulterar i hur vi interagerar olika med andra.  

Sammanfattningsvis tycker all personal som ställt upp i studien om sitt arbete och tycker det är 

roligt och givande. Alla möten inom hemtjänsten ser olika ut då det finns både negativa som 

positiva möten. Personalen menar ändå att de positiva mötena väger upp de negativa och ser inte 

arbetet som något negativt på grund av det:  

''Det upplever jag positivt för det mesta och det ger mig mycket''. 

Personalen är väl medveten om att de intar olika roller hos olika omsorgstagare och menar att det 

många gånger är ett ”måste” för att få en fungerande kommunikation. Den ”omställning” de gör hos 

varje omsorgstagare kan enligt dem vara väldigt krävande. 

''De är ju så olika till sättet precis som vi så en del behöver kanske att man mjuk medens andra 

behöver det här fasta liksom''. 

Kroppsspråket har en stor betydelse för både personal och omsorgstagare och genom de deltagande 

observationerna kunde detta observeras. Personalen menar att kommunikationen mellan dem och 

omsorgstagarna fungerar bra och en faktor till det kan vara att de känner sina omsorgstagare väl.  

Att vara osäker och rädd för att gå hem till någon omsorgstagare inträffar, men gruppen har en så 

pass bra gemenskap så det är aldrig några problem att hjälpa varandra internt i gruppen. 

''Man får vara jävligt proffsig och vad heter det... ställa om sig efter den personen, men ändå får 

man ju inte vara mesig utan man måste ju kunna säga ifrån''. 

 

Av studien kan läsas att personalen är nöjd med sitt jobb men att det ändå finns saker personalen får 

stå ut med som jag tror många inte förstår. Att exempelvis klara av alla möten som är besvärliga 

och ”grymma” är inget media tar upp som en eloge, utan det som kan läsas om är oftast negativt. 

Det är faktiskt denna personal som hjälper alla äldre människor till ett värdigt liv, det är de som gör 

de jobb vi släktingar en gång i tiden var tvungna att göra. Självklart kan alla göra fel, vi är 

människor, men när ska de få sina ”medaljer” för det hårda arbete de gör. Jag tycker det är hög tid 

att tacka alla som jobbar inom vården och vara tacksamma för det jobb de utför. Många av oss 

människor kommer troligen själva att behöva deras hjälp. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Född? 

 

Kön? 

 

Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? 

 

Hur upplever du de dagliga mötena med omsorgstagarna? 

 

I hemtjänstarbete möter man dagligen många olika omsorgstagare, hur hanterar man dessa 

möten?(Denna fråga togs bort under studiens gång) 

 

Hur tror du att du bemöter omsorgstagarna? 

 

Hur tror du personligen att kommunikationen mellan dig och de olika omsorgstagarna? 

 

Bemöter du alla omsorgstagare på samma sätt? 

 

Finns det några ''dolda verktyg'' man använder sig av i de olika mötena med omsorgstagarna? 

 

Fungerar man som omsorgsarbetare alltid ihop med omsorgstagaren? 

Om nej, hur går man till väga då? 

 

Har kroppsspråket någon betydelse i de olika möten som görs inom hemtjänsten och i så fall på 

vilket sätt? 

 

Man säger ofta att hemtjänstarbete är jobbigt både fysiskt och psykiskt vad anser du om det? 

 

Är det någon skillnad på att bemöta nya människor i privat syfte än inom just hemtjänsten? 

Om ja, vad är det som skiljer? 

 

Anser du att det krävs några specifika egenskaper från personalen inom hemtjänstarbete för att 

kunna arbeta inom detta yrket? 

http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?Articleid=3017
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Har du några övriga upplysningar du vill delge? (Exempelvis en egen erfarenhet från något specifikt 

möte, osv?) 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Observationsguide 

 

Jag kommer att följa med personalen från hemtjänsten ut till de olika omsorgstagarna för att kunna 

observera deras arbete. Omsorgstagarna kommer inte att få reda på att jag är där i forskningssyfte, 

utan att jag är ”praktikant” och ska sätta mig in i arbetet. Jag kommer att göra deltagande 

observationer och saker jag kommer att försöka reflektera över under mina observationer kommer 

vara: 

 

Hur bemöter personalen omsorgstagarna när de kommer hem till dem? 

 

Är personen (personalen) den samma utanför arbetet(utanför omsorgstagarens hem) som när dom är 

inne hos en omsorgstagare?(Beteende osv.)  

 

Bemöter personalen alla omsorgstagarna på samma/liknande sätt? 

Om inte, kan man förstå/se varför? 

 

Kan man se att personalen går in i olika roller i sitt arbete beroende på vem omsorgstagaren är? 

 

Hur beter jag mig själv i de olika situationerna? 

http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?Articleid=3017

