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II 
 

SAMMANFATTNING 
 

Studien syftar till att beskriva och analysera hur hemtjänstpersonal hanterar och förstår en 

situation där brukarens anhörig, som inte själv är beviljad insats från hemtjänst, uttrycker ett 

behov av uppmärksamhet, stöd eller hjälp. Detta görs med bakgrund av att hemtjänstpersonalen 

förväntas bemöta den anhörige och dess eventuella behov som en del av omsorgssituationen, trots 

att arbetsuppgifterna utifrån biståndsbeslutet endast är reglerade efter den enskilde, brukaren.  
 

Studien har en kvalitativ forskningsansats och anammar en etnografisk forskningsdesign. Empiri 

har samlats in genom observationer och efterföljande samtal med hemtjänstpersonal. 

Datamaterialet har sedan analyserats genom en kvalitativ analys och sedan relaterats till Erving 

Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv. Resultatet pekar på att hemtjänstpersonalen hanterar 

anhörigas behov genom samtal och praktiskt agerande. Behoven hos den anhörige uttrycks 

genom muntlig kommunikation eller kroppsspråk. Dessa handlar exempelvis om delaktighet och 

kontroll över omsorgen, oro för medicinska frågor gällande brukaren, småprat för egen del eller 

hjälp med praktiska göromål. Resultatet visar på att hemtjänstpersonalen bekräftar att de uppfattat 

den anhöriges behov och att de sedan agerar passande därefter. Vanligtvis möter 

hemtjänstpersonalen upp behovet men tvingas ibland redovisa sin oförmåga. Tiden är en aspekt 

som begränsar hemtjänstpersonalens möjlighet att hjälpa den anhörige. Resultatet tycks även visa 

att hemtjänstpersonalen hanterar den anhörige som en naturlig del i omsorgssituationen vilket 

stämmer överens med deras egna resonemang om dessa situationer. Enligt hemtjänstpersonalen 

finns det ingen problematik med att hjälpa den anhörige med dennes behov under förutsättningen 

att tiden räcker till och att möjlighet finns. Studien bidrar till att vidga synen på ramarna för 

omsorgsmöten och hemtjänstpersonals arbetsförutsättningar. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to describe and analyze how home care workers manage and understand 

a situation where the patient’s cohabitating partner, who themselves is not granted home care 

services, express a need for attention, support or assistance. This is done with the background of 

that the home care workers can find themselves in a situation where they have  to respond to the 

patient’s cohabitating partner and its potential needs, even though the aid is only directed to the 

patient in the household.  
 
The study has a qualitative design and adopts an ethnographic approach. Empirical data were  

collected through observations and following conversations with home care workers. The data 

were analyzed according to a qualitative analysis and related to Goffman’s (2014) dramaturgical 

approach. The results indicate that home care workers handles the cohabiting partner’s needs 

through conversations and practical action. The needs could be about participation and control 

over the care, concern related to medical issues surrounding the patient, small talk or help with 

practical tasks. The results suggest that home care workers confirm the relative's needs and then 

act accordingly. Usually home care workers are able to help the partner, even though they in 

some situations are forced to say no. The result also show that home care workers handles the 

relative as a natural part of the home care situation, which is consistent with their own thoughts 

about these situations. The home care workers express that they can’t see any existing problems 

with helping those family members who express a need for help with the condition that the time 

and opportunity are available. The study helps to broaden the view of the limits that exists in 

home care meetings and therefore also in home care staff's working conditions. 
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1. INLEDNING          

 

25 minuter utanför den stora staden ligger ett gult hus med vita knutar. På tomten finns ett garage, 

en liten verktygsbod och flera fruktträd. En grå katt vid namn Gusten smyger på fåglarna som 

sitter vid fågelbordet. I huset bor det äldre paret Ada och Örjan, 79 respektive 83 år gamla. 

Förutom vänskapen och kärleken till varandra delar de även upplevelsen av försämrad hörsel och 

nedsatt rörlighet. Ada är ännu självständig och hon är utan större hjälpbehov medan Örjan har 

större svårigheter och behöver hjälp av hemtjänstpersonal med morgonbestyren då han är stel 

efter natten.  
 

Det är en tidig tisdagsförmiddag och Örjan ska få hjälp av hemtjänstpersonal för att komma upp 

ur sängen samt få handräckning vid toalettbesök och påklädning. För att utföra detta har 

kommunens biståndshandläggare beräknat att hemtjänstpersonalen och Örjan behöver 24 

minuter. Ada brukar under tiden hemtjänstpersonalen hjälper Örjan vara i köket och förbereda 

frukost och morgonens mediciner.  
 

Efter att Ada har dukat fram frukosten till Örjan och sig själv, och Örjan har slagit sig ner vid 

bordet, brukar hon vilja prata med hemtjänstpersonalen en stund innan de går. Vanligtvis följer 

Ada dem till ytterdörren för att hon inte vill att Örjan ska höra deras samtal. Ada är orolig över 

Örjan, han sover dåligt och har dålig aptit. Ada har själv svårt att sova på grund av sin oro, hon är 

väldigt trött och känner att hon inte vet hur länge hon kommer att orka ta hand om Örjan när hon 

själv börjar känna sig allt svagare i kroppen och i sinnet. Detta samtal hanterar 

hemtjänstpersonalen nästan varje dag och ofta börjar Ada att gråta och hon ber dem stanna och 

prata en stund, de är alltid så jäktade iväg. Hemtjänstpersonalen försöker stötta och trösta Ada, 

men de är samtidigt stressade över att passa tiden för nästa besök. Detta besök har redan pågått i 

25 minuter. De gör sitt bästa för att trösta en till synes otröstlig Ada men de måste till slut avbryta 

henne, ursäkta sig och lämna huset. Hemtjänstpersonalen är nu 11 minuter sena till nästa besök, 

de kan bara hoppas att de kan ta igen tiden på något sätt. 
 

Att arbeta inom socialt arbete och med mänskliga möten i stort innebär en kontakt med etiska 

dilemman av olika slag. Det ovanstående etiska dilemmat är av sådan art som hemtjänstpersonal 

kan stöta på när de arbetar med gerontologiskt socialt arbete som vårdbiträde eller undersköterska 

inom hemtjänsten. Vid ett hembesök är brukaren i fokus och det är denne som 

hemtjänstpersonalen är där för. I praktiken är det så att hemtjänstutföraren inte får ersättning för 

den tid som hemtjänstpersonalen vistas i hemmet utöver den tid som biståndshandläggaren har 

beviljat. Detta talar för att hemtjänstpersonalen ska vara noga med att hålla tiden hos varje 

brukare för att följa sin arbetsbeskrivning, biståndshandläggarens beslut samt för att 

arbetsgivaren inte ska förlora sin ersättning. Ytterligare skäl till att hålla tiden är den etiska 

aspekten då förlängd tid hos en brukare kan innebära förlorad tid hos följande brukare, alltså att 

hemtjänstpersonalen har tagit från en brukares beviljade tid och gett den till en anhörig som står 

utan biståndsbeslut.  
 

Men när nu hemtjänstpersonalen hamnar i denna situation är det etiskt försvarbart att ignorera 

Adas hjälpsökande tårar? Vad skulle en god medmänniska göra? Vad gör en god medarbetare?  
 

Vad skulle DU göra när du vet att tiden inte räknas? 
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1.1. Bakgrund  
 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till hur ett etiskt dilemma som det ovanstående kan uppstå. 

Här ges en kortfattad beskrivning av socialtjänstlagen vilken är den lag som styr biståndet i form 

av hemtjänst, samt hur en process från ansökan om bistånd till utförande av hemtjänstinsatser ser 

ut.  
 

1.1.1. Socialtjänstlagen  
 

Efter ett omfattande reformarbete trädde socialtjänstlagen (grundad i prop. 1979:80:1) i kraft 

1982. Denna innebar en samling av tidigare vårdlagar: socialhjälpslag, barnavårdslag, 

nykterhetsvårdslag och barnomsorgslag. Ett syfte med den nya lagen var att skapa en helhetssyn 

på människans behov och förutsättningar i det sociala arbetet (prop. 2000/01:80). 
 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1 kap. 1§ föreskriver att socialtjänsten”[…] skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.”. 
 

Socialtjänstlagen är en välfärdslag i vilken socialtjänstens övergripande mål finns specificerade i 

portalparagrafen. Lagen är sprungen ur den gällande lagstiftningsteknik som rådde på 1970-talet, 

ramlagstekniken. Denne ansågs effektiv för att uppnå välfärdsmålen. Det faktum att 

socialtjänstlagen är en ramlag (innehållande vissa moment av rättighetsbestämmelser) har 

inneburit att den har överlevt tidens förändringar genom att verksamheter som bedrivs av 

kommuner eller statliga förvaltningsmyndigheter har anpassats därefter. En åsikt finns om att 

ramlagstekniken är fördelaktig då den kan innebära att socialtjänstens arbetsmetoder får 

möjligheten att utvecklas på ett positivt sätt (prop. 2000/01:80). 
 

Ramlagstiftningen innehåller regler som varierar från att vara mycket detaljerade till att vara 

generella mål och riktlinjer som ämnar verka som vägledning. Det ansvar staten har för 

medborgarnas sociala välstånd har i socialtjänstlagen ålagts kommunerna. Socialtjänstlagen 

innefattar bland annat regler om vad kommunen ska bedriva för verksamheter för att tillgodose 

medborgarnas behov. Kommunerna är därefter fria att bedriva verksamheterna hur de önskar så 

länge det inte finns bestämmelser i lagen som inskränker denna frihet (prop. 2000/01:80). 
 

Genom åren har socialtjänstlagen ändrats, bestämmelser har både tillkommit och upphört att 

gälla. Den samhälleliga förändringen har även inneburit att enskilda verksamheter har klivit in på 

arenan för vård- och behandlingsarbete. Socialtjänstlagen har även blivit alltmer svåröverskådlig 

och förlorat sin ursprungliga konstruktion och tydlighet i och med att den enskildes rätt till 

bistånd har detaljreglerats på ett sätt som inte var avsikten när socialtjänstlagen kom till (prop. 

2000/01:80). 
 

1.1.2. Från biståndshandläggare till hemtjänstutförare  
 

När verksamheten riktar sig mot äldre, vilken är vår inriktning att studera, förtydligas den 

ytterligare i socialtjänstlagen 5 kap. 4 § enligt följande: 
 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor 
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får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
 

Om en äldre kommunmedborgare upplever att den behöver hjälp i hemmet med personlig 

omvårdnad, service eller social samvaro eller om denne önskar ansöka om en boendeplats på ett 

vård- och omsorgsboende ska denne kontakta (alternativt få hjälp att komma i kontakt med) 

kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren kommer efter en första kontakt att 

påbörja en utredning för att utröna vad den äldre själv önskar hjälp med och vilket av detta, om 

något, som kommunen kan bevilja bistånd för. En biståndshandläggare utför sitt arbete med 

socialtjänstlagen som grund och det är utifrån denna som kommunens äldre medborgare kan 

kvalificera för att få hjälp i hemmet alternativt erhålla en plats på vård- och omsorgsboende.  
 

Socialtjänstlagen specificerar inte exakt hur socialtjänsten ska värna självbestämmanderätt och 

integritet eller hur de ska ombesörja att äldre personer får leva ett värdigt liv, känna 

välbefinnande, trygghet och ha en meningsfull tillvaro. Biståndshandläggarens uppgift är att väga 

in dessa faktorer samtidigt som de när de ska besluta i ett ärende och därigenom bevilja ansökan 

helt, bevilja ansökan delvis eller avslå ansökan helt ska utgå ifrån socialtjänstlagen 4 kap. 1§ st. 3 

”Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.”.  
 

Biståndshandläggaren ska utreda den enskildes (den äldres) behov och det är endast om den 

enskilde inte kan förväntas eller begäras att uppnå skälig levnadsnivå på egen hand som denne 

blir beviljad bistånd i form av insatser i hemmet. Frågeställningar som biståndshandläggaren 

arbetar utifrån är: Kan den enskilde uppnå en skälig levnadsnivå utan stöd i form av kommunala 

insatser? Om nej, i vilken form ska insatserna genomföras och vilken tidsåtgång krävs för att 

genomföra dessa? Vad är skäligt när det kommer till exempelvis hur många gånger den äldre ska 

få duscha under en vecka?  
 

Vid en utredning ser biståndshandläggaren framförallt till den enskildes behov och inte eventuell 

anhörig som finns i hemmet. I utredningen kan den anhöriges åsikter och information om den 

enskilde finnas med men det får inte finnas information om den anhöriges svårigheter eller 

behov. Den anhörige figurerar inte som en positiv faktor i bemärkelsen att biståndshandläggaren 

beviljar mer tid för hemtjänstpersonalen att vistas i hemmet utan det tenderar istället vara 

tvärtom. Om den enskilde har familj eller nära vänner som finns i hemmet med denne så kan 

biståndshandläggaren istället göra bedömningen att den enskilde behöver mindre social kontakt 

från hemtjänsten beviljad då denna anses ha social kontakt genom sin anhörig. Jönsson och 

Hartnett (2015, sidd. 219-220) förklarar att biståndshandläggarnas bedömningsprocesser gått från 

att framförallt vara behovsstyrda till att alltmer bli utbudsstyrda. Eftersom att 

biståndshandläggaren vet vad kommunen kan bistå med så diskuterar denne med den enskilde 

kring vad denne tror är möjligt att bevilja och fokuserar inte på den enskildes behov. 

Biståndshandläggare har på delegation från socialnämnden rätt att fritt fatta beslut efter egna 

bedömningar. Tydliga tecken finns däremot på att biståndshandläggaren tar ekonomisk hänsyn 

och följer kommunens riktlinjer. 
 

När biståndshandläggaren slutligen har vägt in de olika påverkansfaktorer som denne ställs inför, 

och har nått fram till ett beslut där den enskilde beviljas insatser i form av hemtjänst, vidaresänds 

hela eller delar av utredningen, beslut och beställning till den framtida aktuella 

hemtjänstutföraren. Vilken hemtjänstutförare som får denna information och beställning väljer 
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den enskilde själv. Detta är lagstadgat i lagen om valfrihetssystem (SFS LoV 2008:962) kap. 1 § 

1 och lyder enligt följande: 
 

Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att 

välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet 

godkänt och tecknat kontrakt med.[...] 
 

I hemtjänsten arbetar både undersköterskor och vårdbiträden. Deras yrkesroll och 

professionsförväntningar påverkas av flera instanser; socialtjänstlagen, andra rättsliga 

förhållningssätt, kollegor, chefer, brukaren (den enskilde äldre som har fått ett biståndsbeslut), 

brukarens anhöriga och dem själva.  
 

Hemtjänstarbetet präglas av möten som sker dagligen i brukares hem. Arbetet kan både vara 

utvecklande och stimulerande men samtidigt krävande. Lyhördhet och flexibilitet krävs för att 

kunna bemöta äldre människor och personer i dess närhet som befinner sig i utsatta situationer. 

Inte sällan tvingas arbetet följa organisatoriska begränsningar (Gråbacke, 1993, sidd. 17-21). En 

organisatorisk begränsning kan exempelvis vara att hemtjänstpersonalen har en viss tid på sig att 

utföra sitt arbete och genomföra insatserna i brukarens hem. Hemtjänstpersonalen ska följa det 

beslut och den beställning som biståndshandläggaren har sänt dem. Om hemtjänstpersonalen 

utför mer tid hos en brukare än den tid som biståndshandläggare har beviljat så kan 

biståndshandläggaren neka hemtjänstutföraren ersättning för den tid som går över den beviljade 

tiden.  
 

Sammanfattningsvis följer denna process de klassiska stegen i socialt utredningsarbete; 

ansökan→ utredning→ bedömning→ beslut→ genomförande→ uppföljning/utvärdering→ och 

vid behov en ny prövning (Jönsson & Hartnett, 2015, s. 218). De två sistnämnda stegen blir 

aktuella om den enskilde önskar fortsatt hjälp i hemmet även efter det datum som 

biståndshandläggaren har satt som giltighetstid för den enskildes biståndsbeslut. 
 

1.1.3. Problemformulering   

  

Som exemplet i inledningen visar, finns det äldre par som bor i samma hem där inte båda bedöms 

av biståndshandläggare ha ett behov av hjälpinsatser från kommunen för att uppnå skälig 

levnadsnivå (situationer kan även förekomma där den ena själv inte känner sig behöva eller vill ta 

emot hjälp). I dessa situationer ställs det ytterligare krav på hemtjänstpersonalen om att även 

bemöta den anhörige på ett respektfullt och värdigt sätt då denna är en del av brukarens vardag 

och fundamental i omsorgen av brukaren den tid som hemtjänstpersonalen inte är där.  
 

Socialstyrelsens allmänna råd för värdegrundsarbetet föreskriver att personal ska samarbeta med 

närstående när brukaren önskar det (SOSFS 2012:3). Detta är gällande samtidigt som det 

ovanstående är beskrivet att hemtjänstpersonalens arbete regleras av vad biståndshandläggaren 

beslutar. Det faktum att biståndshandläggaren endast beaktar den enskildes behov i utredningen, 

inte den anhöriges, visar tydligt att hemtjänstpersonalens arbetsuppgift enbart är att bemöta och 

interagera med den enskilde och inte den anhörige. Den tid som biståndshandläggaren har 

beviljat i sitt beslut är den tid som hemtjänstpersonalen får använda för att assistera den enskilde, 

brukaren. I tiden ingår inte något annat. Detta kan som i det fiktiva fallet innebära ett etiskt 

dilemma. Hemtjänstpersonalen hamnar i en situation där de snabbt måste väga olika aspekter 

gentemot varandra. Frågeställningar som aktualiseras är till exempel: Är det rätt att ta tid från den 
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egentlige brukaren för att ge till den anhörige som står utan biståndsbeslut? Är det rätt att 

ignorera den anhörige som söker mänskligt stöd? Är det rätt att låta detta besök totalt sett ta 

längre tid och därmed eventuellt ta tid ifrån nästföljande brukares insatser? Kommer min chef att 

ifrågasätta mitt beslut?  
 

Problemet är sammantaget ett etiskt dilemma förekommande i hemtjänstpersonalens omsorg om 

äldre och deras vardag.  

                                                         

1.2. Syfte och forskningsfrågor  

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur hemtjänstpersonal hanterar och förstår 

en situation där brukarens make/maka/sambo på något vis uttrycker ett behov av stöd eller hjälp. 

Make/maka/sambo benämns som anhörig i denna studie och har inte själv rätt till bistånd i form 

av hemtjänstinsatser.  
 

Specifika forskningsfrågor: 
 

1. Hur agerar hemtjänstpersonalen i situationer där de upplever att den anhörige är i behov 

av hjälp eller stöd?  
 

2. Hur reflekterar hemtjänstpersonalen kring de situationer där det finns anhöriga i hemmet 

som upplevs uttrycka ett behov av hjälp eller stöd?  
 

1.3. Relevans för socialt arbete 

 

Inledningsvis fastlades att hela omsorgskedjan inom äldreomsorgen, från styrande politiker till 

vårdbiträden och undersköterskor, ska präglas av värdegrunden i rådande lagstiftning. För att 

särskilt uppmärksamma och värna om äldres levnadsvillkor har inriktningen gerontologiskt 

socialt arbetet uppkommit. Gerontologi innebär läran om åldrandet. Behovet av denna kunskap 

motiveras av att andelen äldre i befolkningen blir allt större (Jönsson & Hartnett, 2015, sidd. 15-

16). I statistik från statistiska centralbyrån, SCB, fanns det 2014 cirka 500 000 personer över 80 

år i Sverige och år 2060 beräknas antalet vara runt 1 210 000 personer (SCB, 2015). Framkommit 

har även att de äldres egenskaper, vanor och problem har ändrats de senaste årtiondena. 

Troligtvis kommer det i framtiden utvecklas nya yrkesroller för gerontologiskt socialt arbete med 

kompetenser som kan handla om exempelvis äldres missbruk eller våld i nära relationer. Det 

gerontologiska sociala arbetet är socialt arbete som är inriktat på de äldre och har sin grund i 

kunskap om äldre och åldrande. Denna kunskap handlar om åldrandeprocessen, synen på äldre i 

samhället samt organiseringen av olika sorter av stöd- och hjälpsystem. Äldre har rätt till samma 

välfärd och stödinsatser som andra då de är fullvärdiga samhällsmedlemmar och medborgare 

(Jönsson & Hartnett, 2015, sidd. 15-16). 
 

Gerontologiskt socialt arbete kan således ha som huvudmål att skapa grundförutsättningar för 

äldres välfärd. Koskinen, Aalto, Hakonen och Päivärinta (refererat i Jakobsson & Johansson, 

2003) diskuterar den äldres problemlösningsförmåga som en viktig del i detta. Socialarbetaren 

tillsammans med den äldre ska kartlägga resurser från individen och anhöriga och utveckla 

individens samverkan med anhöriga och omgivningen. För att kunna göra detta och  främja 

människors välfärd även under den senare perioden i livet är kunskaper viktiga att inhämta från 
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olika aspekter. Denna studie fokuserar på mellanmänskliga relationer som inverkar på den äldres 

livssituation, vilket därmed är av relevans för det gerontologiska sociala arbetet. 

 

1.4. Begreppsdefinition 

 

Nedan definieras relevanta begrepp som är återkommande i föreliggande studie. Dessa begrepp är 

så som vi forskare skriver om dem i alla textavsnitt bortsett från kapitel två där ordvalen grundar 

sig på hur tidigare artikel- eller avhandlingsförfattare har använt dem.  
 

Brukare avser den person som i lagtext benämns den enskilde, den äldre individen som är 

beviljad hjälp och stöd utifrån socialtjänstlagen. Brukaren är därmed den äldre i hemmet som 

hemtjänstpersonalen har rätt att hjälpa enligt biståndshandläggarens biståndsbeslut och 

beställning.  
 

Anhörig avser sambo/make eller maka som sammanbor med brukaren. I kapitel två, då detta 

anges, kan anhörig även användas som ett samlat begrepp för brukarens relation med familj, barn 

eller bekanta.  
 

Hemtjänstpersonal avser den omsorgspersonal som arbetar med daglig omsorg och omvårdnad 

gentemot brukaren. Detta inkluderar vårdbiträden, utan formell utbildning samt undersköterskor, 

med formell undersköterskebildning.  
 

Hembesök avser omsorgsmötet mellan hemtjänstpersonal och brukare. Hemtjänstpersonalen 

utför omsorgs- och/eller omvårdnadsinsatser hemma hos den äldre.  
 

1.5. Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen inleds ovan med en introduktion och bakgrund till uppsatsämnet. Därefter följer en 

problemformulering samt syfte och forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med 

problemformuleringens relevans för socialt arbete samt definitioner av återkommande begrepp. I 

kapitel 2 redogörs relevant tidigare forskning utifrån en tematisering samt en avslutande 

sammanfattning med en påvisad kunskapslucka. I kapitel 3 beskrivs den teoretiska referensramen 

och hur denna är tänkt att vara applicerbar på uppsatsämnet. Kapitel 4 redogör för de 

metodologiska valen. Kapitlet inleds med diskussion om den vetenskapsfilosofiska grunden och 

metod för datainsamling. Sedan följer en diskuterande presentation av uppsatsens urval och 

analysmetod. Kapitlet avslutas med diskussion om tillförlitlighet och trovärdighet samt 

författarnas förförståelse och etiska överväganden. Kapitel 5 redogör för resultatet av analysen. 

Kapitlet är uppdelat utefter de teman som framkommit. Utdrag från fältanteckningarna ges för att 

exemplifiera och stödja tolkningar av materialet. Kapitel 6 innehåller en summering av resultat i 

förhållande till syfte och forskningsfrågor. Efter detta diskuteras resultatet i förhållande till 

tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Diskussioner förs även om hur de 

metodologiska valen påverkat resultatet. Kapitlet avslutas sedan med implikationer för forskning 

och praktik inom socialt arbete samt efterord.      
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Nedan presenteras forskning som berör bemötande och omvårdnadsrelationer inom 

äldreomsorgen, med relevans för uppsatsens forskningsfrågor. De vetenskapliga artiklarna delas 

in i tre ämnesområden; (i) omsorgsprofessionen, (ii) bemötande av anhöriga inom äldreomsorgen 

– ett professionellt perspektiv samt ett avslutande avsnitt om (iii) omvårdnadspersonals 

bemötande inom hemtjänst. Artiklarna sätter det aktuella ämnet i ett sammanhang och bidrar till 

att utröna en överskådlig bild över befintliga diskurser och förhållningssätt inom 

omsorgsprofessionen. 
 

2.1. Omsorgsprofessionen 

 

Forskningsöversikten visar att goda omsorgsmöten inte är något statiskt begrepp utan kan 

innehålla många olika dimensioner. Croona (2003) menar att etik och bemötande är två 

betydelsefulla aspekter. Artikelförfattaren har i sin avhandling granskat hur 

sjuksköterskeutbildningar lär ut bemötande. Genom intervjuer med studenter och lärare har 

attityder kring betydelsen av etik och omdöme i omsorgsrelaterade möten undersökts. Resultatet 

pekar på att studenterna uppfattar ett gott möte med patienten som balansgången mellan god 

omvårdnad och respekt gentemot patienten. Trots att avhandlingen fokuserar på sjuksköterskor, 

som kan sägas ha mer sjukvårdande arbetsuppgifter än hemtjänstpersonal, är resultatet relevant 

för denna studie. Detta då bemötande och innebörden av goda omsorgsmöten i avhandlingen 

skildras som viktiga för yrkesutövning inom omsorgsprofessionen.  
 

Till skillnad från Croona har Wreder (2005) bland annat undersökt diskurser om vad begreppet 

omsorg innebär för yrkesverksamma inom äldreomsorgen. Vårdbiträden beskriver omsorg som 

att rehabilitera, medicinera och stimulera men även som att finnas där och vara nära, trösta och ta 

hand om. Omsorgen får en positiv innebörd när ett ömsesidigt givande och tagande sker mellan 

både omsorgstagare och omsorgsgivare. Detta medför att vårdbiträden känner att omsorgsyrket är 

något utöver ett lönearbete. Kännedom om vad omsorg egentligen handlar om och vad som kan 

vara betydande aspekter i omsorgmöten är intressant eftersom att det framhäver essensen i 

hemtjänstpersonalens yrkesutövning.  
 

2.2. Bemötande av anhöriga inom äldreomsorgen – 

ett professionellt perspektiv 

 

Inom äldreomsorgsforskning framkommer professionellas attityder gentemot, och 

förhållningssätt till, anhöriga på olika sätt. Bauer (2006) har undersökt hur australiensiska 

undersköterskor och sjuksköterskor konstruerar familjens roll på 30 olika omvårdnadsboenden. 

Forskningsresultatet visar att vissa boenden har strategier för att inkludera anhöriga medan andra 

ser anhöriga som en konkurrerande part och använder metoder för att kontrollera delaktigheten 

för familjer och dess medlemmar. Utley-Smiths et al. (2009) studier pekar på liknande resultat. 

Genom fallstudier mellan två äldreboenden undersöktes omvårdnadspersonalens relation och 

kommunikationsmönster gentemot vårdtagares anhöriga. Resultaten visar på att 

omvårdnadspersonalen från de båda äldreboendena beskrev relationen som tidskrävande, svår 

och problematisk. Författarna identifierade även kommunikationsstrategier och system som 

främjade att omvårdnadspersonalen interagerade med anhöriga om dessa användes kontinuerligt. 
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Utefter dessa två studier kan således omvårdnadspersonals upplevelser av anhöriga skildras av 

både negativa och positiva dimensioner och att det praktiska arbetet påverkas av dessa tankar.  
 

Det finns även forskning som visar på vilka faktorer som kan påverka omsorgspersonalens 

bemötande gentemot anhöriga. I Weman och Fagerbergs (2006) intervjustudie med 

sjuksköterskor framkommer tre huvudteman som påverkar möjligheten till samarbete med 

anhöriga på äldreboenden; organisatoriska problem, interaktion med familjerna samt engagemang 

inför omvårdnadsyrket. Det övergripande resultatet visar på att sjuksköterskor och 

familjemedlemmar är beroende av varandra när det kommer till den äldres omvårdnad. McGarry 

(2009) hävdar att distriktsköterskors upplevelser av relationen till den äldre präglas av att 

personliga och professionella aspekter i arbetet korsas. Angående anhörigas relation nämner 

exempelvis en av de intervjuade distriktssköterskorna att genom att besöka en och samma patient 

under en längre tid och se denna interagera med familj och vänner skapas en egen känsla av 

tillhörighet och en priviligierad relation.  
 

Med tanke på att hemtjänstpersonalen i denna studie besöker äldre med en sammanboende 

partner är det inte otänkbart att den anhörige i olika grad är involverad i omsorgen av brukaren. 

Av intresse är då forskning som fokuserar på hur professionella omsorgsgivare förhåller sig till 

detta. När anhöriga har ett större aktivt omsorgsansvar har dessa rollen som anhörigvårdare. 

Büscher, Astedt-Kurki, Paavilainen och Schnepp (2011) undersöker hur relationen mellan 

anhörigvårdare och sjuksköterskor kan se ut. Forskarna presenterar att grupperna har olika mål, 

anhöriga arbetar för att underlätta omsorg och sköterskorna arbetar med att försöka möjliggöra 

olika verkligheter och situationer som förekommer i hemmet. Detta, tillsammans med graderna 

av förtroendeskapande, kvaliteten på relationen och incidenter som utlöser kamp, påverkar hur 

vården diskuteras mellan anhörigvårdarna och sjuksköterskorna. Jeon (2004) belyser 

ömsesidighet som en viktig faktor i relationen mellan anhörigvårdare, sjuksköterskor och äldre 

med depression. Det är genom det gemensamma målet om ömsesidighet, samspel, som formell 

personal och anhörigvårdare lär sig att samarbeta och samtidigt sträva efter sina individuella mål. 

Enligt Jones och Peisah (2015) är osämja mellan familjer och vårdteam inom äldreomsorgen, där 

de äldre lider av psykisk ohälsa, dock inte ovanligt. Vikten av att förstå grundorsaker till osämja 

samt allianser mellan anhöriga och formell personal är central. Ur en professionell aspekt anser 

Jones och Peisah (2015) att rutinmässigt tänka på familjen först samt att lära känna och lyssna till 

familjen är viktiga steg för kommunikation. Detta resultat går stick i stäv med rådande praxis vid 

biståndshandläggning i Sverige då biståndshandläggaren enligt socialtjänstlagen enbart ska se till 

den enskildes behov vid en utredning.   
 

2.3.  Omvårdnadspersonals bemötande inom hemtjänst 

 

Forskningsöversikten har hittills skildrat professionellas syn på, och agerande gentemot, anhöriga 

inom äldreomsorgen överlag. För att specifikt kunna fokusera på hemtjänstpersonalens relationer 

till brukare och anhöriga presenteras nedan aktuell forskning som skildrar omsorgsmötet i en 

hemtjänstkontext.  
 

Lindahl, Lidén, och Lindblad (2011) har utfört en metaanalys utifrån syftet att undersöka 

relationen mellan patienter, informella vårdgivare och vårdpersonal inom hemvården. 

Forskningsartiklar har analyserats mellan åren 1992-2005 som berör dessa relationer. Hemmet 

som privat zon konstateras ändras vid huvudmål för professionell omsorg. Utifrån två 

huvudteman “being there and home care as a co-creation” (Lindahl et al., 2011, s. 454) skapas 
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förståelsen av relationer. Den viktigaste slutsatsen för goda möten påtalas vara utvecklingen till 

en professionell vänskap mellan vårdgivare, patienter och dess anhöriga. Konkret hur dessa 

samspel kan se ut mellan hemtjänstpersonal och den äldre diskuteras ytterligare av Ingvad (2003) 

som belyser relationsbyggande och känslomässigt samspel som en central del för god omsorg. 

Äldres sociala nätverk, där anhöriga ingår, och personalens organisation uppmärksammas som 

faktorer som kan påverka dynamiken i omsorgsmötet. Det pågår processer mellan 

familjemedlemmar och inom personalorganisationen då båda grupperna försöker enas kring 

vården av brukaren. Detta gör det svårt att upprätthålla ett samspel grupperna emellan.  Astvik 

(2003) framhäver framförallt personalens organisation och arbetsmiljö framhävs just som en 

aspekt som påverkar omsorgskvaliteten. Tidsbrist, underbemanning och överbelastning kan ge 

upphov till svåra möten med de äldre, likväl som kunskap och arbetsorganisering. Övergripande 

pekar Astvik (2003) på att det är i möten med omsorgstagare som hemtjänstpersonal känner 

arbetstillfredsställelse och mening, men att det samtidigt är där de möter de största problemen och 

svårigheterna i form av exempelvis känslor om otillräcklighet samt ansvar och skuld gentemot 

brukarna.  
 

Ingvad och Olsson (2006) inkluderar anhöriga, som anhörigvårdare eller endast anhöriga, i 

analysen av relationen mellan anhörigas informella hjälp och hemtjänstpersonalens formella 

hjälp. I inledningskapitlet beskrivs en modell som belyser relationer mellan familjemedlemmar 

och hemtjänstpersonal, de tre kursiverade begreppen är de ord som författarna använder:  
 

● Substitutiering; där en part ersätter den andra, till exempel när hemtjänstpersonal 

ersätter en livspartner.  

● Komplementerande; när olika parter ger olika typer av hjälp och tillsammans fyller 

hjälpbehovet, till exempel när hemtjänstpersonal hjälper brukaren med dusch eller 

andra intima handlingar som brukaren inte vill att den anhörige genomför.  
● Supplementerande; när en part ger hjälp som den andra parten inte kan utföra. 

 

Parternas synsätt och motivation, situation inom familjen, lagstiftning och den äldres hälsa 

benämns som faktorer vilka påverkar hur relation och samspel mellan anhöriga och 

hemtjänstpersonal skapas. I Ingvad och Olssons (2006) egna enkätundersökning skildras 

resultaten bland annat av att hemtjänstpersonalens relation till anhöriga återspeglas av hur god 

relationen är till vårdtagaren. Vidare diskuteras att detta kan betyda att hemtjänstpersonal 

upplever en omsorgsrelation, som hjälpare, även till anhöriga snarare än en samarbetsrelation. 

Samtidigt kände hemtjänstpersonalen distans till anhöriga och en relation med 

konfliktmöjligheter.  

 

I Sims-Gould och Martin-Matthews (2010) studie intervjuas kanadensisk hemtjänstpersonal om 

problem inom det dagliga arbetet och diskuterar fram nya effektiviserade arbetssätt. En viktig del 

som artikelförfattarna diskuterar kring är att den sociala relationen mellan vårdgivaren och den 

äldre påverkar hur omvårdnaden förhandlas. Bland annat anger en hemtjänstpersonal att ha insikt 

i den äldres familjesituation och en relation med den äldre kan göra så att hemtjänstpersonalen 

hjälper till med fler uppgifter än vad som ingår i omsorgsuppdraget. Dessa fakta är av relevans 

för gällande studie då den syftar till att undersöka hur hemtjänstpersonal i Sverige hanterar 

anhörigas eventuella behov, något som är utöver det egentliga omsorgsuppdraget.  
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2.4. Summering av tidigare forskning 

 

Utifrån genomförd litteraturgenomgång ges en övergripande bild av kunskapsläget inom 

bemötande och perspektiv på anhöriga inom äldreomsorgen. Avhandlingarna och artiklarna 

konstaterar att anhöriga både kan ses i ett positivt sken men att de även kan upplevas vara en 

börda. Forskarna berör professionellas åsikter och hur samspel inom omsorgen kan se ut. Under 

litteraturgenomgången återfanns få vetenskapliga studier som endast fokuserar på 

omsorgspersonals hanterande av anhöriga, som sammanbor med brukare, inom hemtjänsten. 

Ingvad och Olssons svenska bidrag kan dock sägas närma sig detta genom att beskriva hur 

relationen mellan anhöriga och hemtjänstpersonal kan se ut. Detta öppnar upp för syftet att just 

ringa in problematiken för hemtjänstpersonalen att hantera anhörigas behov i omsorgsituationen. 

Tidigare forskning ger en bra utgångspunkt och kommer att relateras tillbaka till under 

diskussionen av det empiriska materialet. 
 
 

3. TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 
 

Trost (1998, s. 20) benämner teoretiska perspektiv som en verktygslåda med analys- och 

tolkningsredskap som behövs för att förklara eller förstå ett fenomen. Verktygslådan vilken 

tillämpas i denna studie är en teoretisk referensram som utgår från symbolisk interaktionism 

gentemot det studerade fenomenet. Symbolisk interaktionism fokuserar på analyser av den 

sociala verkligheten vilket gör att verktygslådan innehåller verktyg som är ämnade för att nå 

förståelse för mänskligt beteende och mänskliga känslor (Trost & Levin, 2004, s. 10). En 

förståelse för hur människor agerar är relevant vid denna studie av hemtjänstpersonalens 

hanterande av anhöriga då det är det aktiva handlandet som är föremål för studien. Vidare 

avgränsas den teoretiska referensramen ytterligare till Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv 

vilken enligt Trost och Levin (2004, s. 263) kan ses som en förgrening av den symboliska 

interaktionismen. Analysen inom det dramaturgiska perspektivet är tillämpbart i diskussionen 

kring vilka personliga verktyg som hemtjänstpersonalen använder för att hantera etiska dilemman 

vid hembesök. Nedan följer en mer djuplodande förklaring och motivering av den valda 

teoretiska referensramen.  
 

3.1. Goffmans dramaturgiska perspektiv 
 

Goffman använder teaterscenen som en metafor för mänskligt socialt beteende. Det 

dramaturgiska perspektivet ses som en förgrening av symbolisk interaktionism, trots att  Goffman 

aldrig själv sade sig tillhöra den symboliska interaktionismen. Namnet dramaturgisk grundar sig i 

att social interaktion ses som ett drama vilket utspelar sig på en scen där individer genomför ett 

framträdande (Trost & Levin, 2004, sidd. 263-264). 
 

Erwing Goffman studerar i sin bok Jaget och Maskerna (2014) hur vardaglig interaktion utspelar 

sig människor emellan. När individer möter varandra försöker dessa infånga upplysningar om 

varandra eller använda befintlig kunskap för att kunna agera i situationen. Intresse finns 

exempelvis i att få vetskap om attityder gentemot varandra, pålitlighet och kompetens. Dessa 

upplysningar om individer gör det möjligt att identifiera situationer, för andra människor skapas 

det en möjlighet att i förväg förstå vad individen kan förväntas av dem och vad de kan förvänta 
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sig av henne. Kunskaperna kan göra att individerna i förväg vet hur de lämpligast ska agera för 

att få individen att bete sig på ett önskvärt sätt (Goffman, 2014, s. 11). Detta skulle kunna liknas 

med hemtjänstpersonalens information om brukarparet som fås av biståndshandläggarna vid en 

ny beställning av hemtjänstinsats. Hemtjänstpersonalen får ett försprång och vet mer om brukarna 

än vad de vet om hemtjänstpersonalen. Dessa vet vilken problematik brukaren har och kan vara 

förberedd på hur de lämpligast bör agera vid hembesöket.  
 

Goffman (2014, s. 23) definierar interaktion som individers inflytande på varandras sätt att 

handla och hur de fungerar när de är i omedelbar fysisk närvaro med varandra. Interaktion sker i 

nuet till en bunden plats och mellan människorna som befinner sig där. Goffman själv menar att 

interaktion likväl skulle kunna kallas möte. Eftersom att individer samlar in information om 

varandra när de träffas är det fördelaktigt om samma personer möts flera gånger. Om kunskaper 

om individen redan finns innan aktuell interaktion, genom erfarenheter, finns tillit till stabilitet 

och kännedom om individens egenskaper som kan användas som medel för att förutsäga 

beteenden i nuet och framtiden (Goffman, 2014, s. 11). Utefter det dramaturgiska perspektivet 

finns det två olika sätt för en människa att uttrycka sig; genom att sända ut uttryck, vilket 

innefattar verbal kommunikation, eller genom att överföra uttryck som innebär gester, mimik 

eller budskap som framkommer genom exempelvis bilder. Den samlade aktivitet som en individ 

genomför vid ett givet tillfälle benämns som framträdande som syftar till att påverka andra 

deltagare i interaktionen (Goffman, 2014, sidd. 12, 23). Människors framträdanden kan ske i 

olika regioner, den främre regionen och den bakre regionen, som redogörs närmare nedan. 
 

3.1.1. Främre och bakre regioner  
 

Inledningsvis nämndes att Goffman använder teaterscenen som en metafor för mänskligt 

beteende. Till detta tillkommer begrepp som aktör, personen som utför framträdandet och publik 

för den eller de individer som samtidigt observerar framträdandet inom interaktionen. Båda dessa 

intar olika roller och individen kan identifiera sig mer eller mindre med sin roll. För att 

upprätthålla en roll kan olika individer samarbeta, som ett team, för att kunna bibehålla kontexten 

som individerna befinner sig i, något som kan tänkas ske inom en hemtjänstkontext (Goffman, 

2014).  
 

Den främre regionen definierar Goffman som den plats där framträdandet äger rum. Individen 

agerar på scenen framför sin publik. Framträdandet påverkas av rekvisita, vilket redskap som 

aktören använder sig av medvetet eller omedvetet i sitt framträdande. Rekvisita kan exempelvis 

vara fasader som utgör inramningen; möbler och ting som utgör själva miljön för interaktionen 

eller en personlig fasad bestående av kläder och gester (Goffman, 2014,  sidd. 29, 97). Den bakre 

regionen definierar Goffman som teaterns bakom kulisserna, en plats som är bunden till ett 

specifikt framträdande där det framförda agerandet kan betraktas. Aktören kan inom den bakre 

regionen ta av sin fasad och kliva ur sin rollgestalt. Framträdandet kan bearbetas och reflekteras 

över då publiken inte är närvarande. Aktörerna kan få stöd av varandra och diskutera händelser 

som skett under framträdandet. På detta sätt genom reflektion kring framträdanden kan en egen 

rollgestalt utvecklas och påverka framtida framträdanden (Goffman, 2014, sidd. 101-103).  
 

I en hemtjänstkontext tolkar vi Goffmans begrepp om främre regioner som brukarens hem, där 

hembesöket och därmed omsorgsmötet sker. Hemtjänstpersonalen agerar på brukarens arena där 

rekvisitan i huvudsak består av de äldre parens tillhörigheter. Den bakre regionen inom 

hemtjänsten skulle kunna ses som kontoret där hemtjänstpersonalen utgår ifrån. Här har 
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hemtjänstpersonalen exempelvis lunchrast och kan koppla bort det formella arbetet för ett tag. 

Samtal med andra kollegor kan göras om både arbetsrelaterade händelser och andra privata 

angelägenheter. Chef och samordnare för hembesöken finns tillgängliga för hemtjänstpersonalen 

att ventilera problematiska situationer som uppkommit under dagen. Dialoger med andra 

professioner, som är involverade i omsorgen av de äldre, likt sjuksköterskor eller arbetsterapeuter 

är också möjligt. Goffman (2014, s. 102) beskriver den bakre regionen även som en plats där 

rekvisitan förvaras. Handsprit och handskar kan utgöra detta och det är även utifrån kontoret som 

driften av hemtjänstverksamheten utförs, planering av hembesöken och personaladministrativa 

uppgifter. Den bakre regionen som geografisk plats skulle även kunna liknas vid transporttiden 

mellan olika brukare då hemtjänstpersonalen stundvis har chans att ventilera arbetet mellan 

varandra. Det finns således många olika dimensioner av främre och bakre regioner. Miljön och 

förutsättningarna för dessa skulle således kunna påverka hur hemtjänstpersonalen hanterar och 

resonerar kring anhörigas behov vilket är intressant för studiens analys och diskussion.  
 

3.2. Teorianknytning 

 

Ovanstående dramaturgiska perspektiv utgör referensramen för analysarbetet. För att kunna 

besvara aktuella forskningsfrågor har ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv antagits som 

fokuserar på mellanmänsklig interaktion. Goffmans dramaturgiska perspektiv fokuserar både på 

verbal och på icke-verbal kommunikation. Interaktionen är kontextbunden och sker i nuet vilket 

betyder att samma individ kan agera annorlunda beroende på situation. Detta kan appliceras väl i 

en omsorgskontext då hemtjänstpersonalen besöker många olika typer av hem och inte sällan är 

personalomsättningen hög och förutsättningarna för bemötande förändras ständigt. 

Hemtjänstpersonal och anhöriga är båda aktörer som agerar på scenen inom brukarnas hem. Det 

dramaturgiska perspektivet kommer att användas för att nå en djupare förståelse för de olika 

roller och karaktärer som samspelar i omsorgsrelationen, hur dessa agerar och vilken betydelse 

detta får för de inblandade i det direkta mötet. 
 
  

4.  METOD 
 

Inför val av metodologiska tillvägagångssätt bör forskaren beakta vissa aspekter. Trost (1998, s. 

21) nämner att forskningsämne och teoretiska utgångspunkter bör styra val av praktiska 

tillvägagångssätt för insamling av empiri. Då studien fokuserar på hemtjänstpersonalens 

hanterande av anhöriga vid hembesök motiveras forskning utifrån en kvalitativ forskningsansats. 

För att kunna besvara forskningsfrågorna utifrån en etnografisk forskningsdesign har 

observationer valts ut som specifik metod tillsammans med efterföljande samtal med 

hemtjänstpersonalen. På grund av dessa två metodval antar studien två olika tekniker för 

datainsamling vilket liknar benämningen för metodtriangulering (Denscombe, 2009, s. 185). 

Dessa två sätt kan ge kompletterande perspektiv på forskningsfrågorna. Hur datainsamling gått 

till och vilket urval som gjorts redogörs för utförligare nedan. Trost (1998, s. 22) 

uppmärksammar även vikten av etisk reflektion i samband med forskningens metodinriktning 

vilket diskuteras i ett separat avsnitt i kapitlets avslutande del. 
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4.1. Vetenskapsfilosofiska utgångspunkter  
 

Arbetet i denna studie grundar sig i en kvalitativ forskningsansats. Begreppet kvalitativ indikerar 

på vikten av kvaliteter. Kvalitativa forskare fokuserar på det som finns och inte hur ofta något 

förekommer, ett fåtal miljöer studeras men med ett helhetsperspektiv. Hemtjänstpersonalens 

agerande gentemot anhöriga inom alla hemtjänstbesök kan inte studeras, de som väljs ut beskrivs 

istället så detaljerat och djupgående som möjligt. Kvalitativ forskning handlar framförallt om 

subjektiva beskrivningar av enskilda individer eller fenomen och dess kvaliteter. Önskar 

forskaren göra generaliseringar och samla in information från ett större antal människor, åsikter 

om bemötande från hemtjänstpersonal från hela Sverige, lämpar sig en kvantitativ ansats bättre 

(Repstad, 2007, sidd. 13, 22-23 ). En kvalitativ forskningsansats kan inrymma flera olika 

metoder, observationer är fallet för denna studie, men Repstad (2007, s. 14) påpekar att 

skiljelinjen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder inte är knivskarp och de ska inte ses som 

absoluta motsatser. Utifrån detta resonemang lämpar sig således studiens avgränsning mot en 

kvalitativ forskningsansats. Studium av mänskligt bemötande sker på en mikronivå inom 

omsorgssituationer där forskarens närhet till den observerade miljön är väsentlig.        
 

Med den kvalitativa forskningsansatsen som grund specificeras de metodologiska valen utifrån en 

etnografisk forskningsdesign. Etnografin härrör från antropologin vars mål var att studera 

primitiva samhällen. Inom etnografin är utförandet av studien central, flera kvalitativa 

tillvägagångssätt kan ingå men fältstudier är det mest karakteristiska. Forskare med ett 

etnografiskt vetenskapsideal fokuserar på att försöka nå delad förståelse och mening av 

människors handlande i vardagliga miljöer (Howell, 2013, s. 117).  

 

Etnografi som forskningsdesign kan ha olika inriktningar och således något skilda ontologiska 

antaganden. Denna studie fokuserar på det som Howell (2013, s. 127) benämner som 

postmodern, konstruktivistisk etnografi. Detta perspektiv förespråkar att världen konstrueras 

genom människors agerande, världen är en social konstruktion. Människor som på daglig basis 

konstruerar livsvärlden påverkas av ideologi, makt, kultur och politik. En objektiv verklighet kan 

inte antas finnas då forskare är delaktiga i det som studeras. Detta är applicerbart på en 

hemtjänstkontext då vi som forskare kommer att närvara vid varje hembesök. Vår närvaro 

kommer på ett eller annat sätt att påverka den aktuella situationen mellan hemtjänstpersonal, 

brukare och anhörig. Dessa förutsättningar gör då varje hembesök unikt. Howell (2013, s. 128) 

hävdar vidare att det råder delade meningar om huruvida det är informanternas ord som är det 

viktiga eller om analys av det observerade också hör hemma i den postmoderna, 

konstruktivistiska etnografin. Som forskare väljer vi att anamma det etnografiska 

vetenskapsidealet genom att erkänna att studium av hemtjänstpersonalens agerande gentemot 

anhörigas påverkas av närvarandet av en observatör. En analys av datamaterialet är nödvändig för 

att kunna nå förståelse och mening av vad det egentligen är som sker inom omsorgsmötena. I 

fältanteckningarna har egna reflektioner och kommentarer särskilts från faktiskt agerande, i den 

grad det varit möjligt, för att ändå hålla en viss distans till det observerade. Den 

datainsamlingsmetod som tillämpas utifrån studiens syfte är deltagande observation och 

efterföljande samtal, vilka är några  av de vanligaste metoderna inom postmodern, 

konstruktivistisk etnografi (Howell, 2013, s. 128). 
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4.2. Deltagande observation 

 

Repstad (2007, sidd. 33-41) beskriver observation som ett sätt för forskare att studera mänskligt 

beteende i en naturlig miljö. Observation som metod kan ha olika karaktär och förutsättningar. 

Den kan bedrivas utomlands under en längre tid eller i, för forskaren, bekant närmiljö. 

Observationer kan även vara mer kvantitativt inriktade då deltagarna observeras inom en i förväg 

upprättad miljö. Under observationer, och deltagande observationer i synnerhet, kan forskaren 

använda olika tekniker och inta olika roller. Grader av involvering i observationssituationen kan 

variera från att fullt interagera med människorna eller ha en mer passiv roll vid iakttagandet. För 

denna studie används det Denscombe (2009, s. 285) kallar för deltagande i den naturliga miljön. 

Forskningssyftet är känt av vissa inom den observerade miljön men okänt för andra. Samtliga 

inblandade aktörer kommer ha insikt i att vi, i egenskap av forskare och studenter, kommer att 

genomföra observationer med syftet att undersöka interaktioner mellan hemtjänstpersonal, 

anhörig och brukare. Det som inte kommer att delges, annat än till enhetschefen, är den särskilda 

fokuseringen på interaktionen mellan hemtjänstpersonal och anhörig. Att inte avslöja det fulla 

syftet med observationen för hemtjänstpersonal, brukare och anhöriga syftar till att påverka den 

naturliga miljön så lite som möjligt.  
 

Fördelen med deltagande observationer är att socialt samspel kan åskådas direkt så som de 

faktiskt utspelar sig. Ofta får forskaren inte ett lika detaljerat material vid exempelvis intervjuer 

eller andra datainsamlingsmetoder. Då denna studie syftar till att undersöka mellan 

hemtjänstpersonals hanterande av anhöriga, motiveras valet av observationer som 

datainsamlingsmetod utifrån vikten av att få en så konkret bild av denna relation som möjligt i 

den situation som dessa parter möts. Dock har vi, som forskare, varit medvetna om att 

observation som metod inte är ett oproblematiskt val. Repstad (2007, sidd. 53-54) poängterar den 

svåra position forskarrollen innebär. En alltför passiv roll kan inge en känsla av kritisk 

granskning om deltagarna observeras som objekt. En alltför deltagande roll kan dock påverka 

rutinerna för den observerade situationen och ta bort forskarens fokus på rollen som observatör. 

Inom den deltagande observationen är således forskaren med och konstruerar det fält som 

studeras i större eller mindre omfattning, vilket stämmer överens med resonemang inom den 

postmoderna, konstruktivistiska etnografin (Howell, 2013, s. 127). I detta sammanhang kommer 

vi som observatörer inta en relativt passiv roll under observationerna för att inte påverka den 

naturliga miljön alltför mycket. Samtidigt har vi möjlighet att agera naturligt om frågor ställs från 

anhöriga eller hemtjänstpersonal.      
 

4.3. Genomförande av observation 

 

Observationerna genomfördes under tre dagar inom en och samma hemtjänstgrupp. Under dessa 

tre dagar observerades fyra hemtjänstpersonal under nitton olika hembesök och omsorgsmöten i 

brukarens ordinära bostad där den anhörige inte hade biståndsbeslut för hemtjänstinsatser. De tre 

brukare som studien genomfördes hos hade omfattande omsorgsbehov vilket krävde 

dubbelbemanning vid hembesöken. Två hemtjänstpersonal var därför alltid närvarande under 

varje observationstillfälle. Besöken varade uppskattningsvis mellan tjugo och sextio minuter och 

de aktiviteter som utfördes av hemtjänstpersonal varierade mellan omvårdnadsinsatser till social 

samvaro. Sammanlagt observerades ungefär 21 timmar inom hemtjänstverksamheten. Grundat i 

ett etiskt övervägande så undveks direkta observationer vid situationer som berörde hygienisk 

omvårdnad. Observationer kan med fördel utföras under en så lång tid som möjligt för att 
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kontinuerligt kunna fånga den vardagliga situationen. Detta även för att minska risken för att 

endast observera sällan förekommande händelser (Repstad, 2007, s. 80). Med avseende på tid och 

praktisk möjlighet var observationstiden dock tvungen att begränsas till en kortare period. 
 

Observationsmaterialet samlades in och dokumenterades som fältanteckningar. Denna typ av 

anteckningar används för att beskriva vad som sker inom fältet. Anteckningarna skildrar både hur 

aktörerna samtalar eller agerar gentemot varandra men även hur miljön ser ut och andra intryck 

som forskaren kan få av situationen (Aspers, 2011, s. 121). Anteckningarna är de empiriska data 

som bearbetas och analyseras, allt som observeras är dock inte nödvändigt att anteckna (Aspers, 

2011, s. 121). För att ha möjlighet att besvara studiens forskningsfrågor har dessa präglat 

fältanteckningarna och den observationsguide som utformats inför hembesöken.  
 

För att förenkla analysarbete och kodning av datamaterialet har fyra huvudfrågor gjort grunden 

för fältanteckningarna; vad som sker, när det sker, med /av vem det sker och hur det sker (Aspers, 

2011, s. 126). I synnerhet när observationerna utförs under flera dagar är en basstruktur bra att 

förhålla sig till vid anteckning. En komplett observationsguide bifogas som bilaga till studien, se 

bilaga 2. Då det genomförs deltagande observationer var inte tanken att fältanteckningarna skulle 

utgå ifrån ett i förväg komplett kodningsschema, som vid systematiska observationer 

(Denscombe, 2009, s. 274). Aspers (2011, s. 130) nämner att det är relevant att skilja mellan 

aktörernas eventuella kommunikation och forskarens egna tankar av situationen inom deltagande 

observation. Konkret utfördes detta genom att ha parenteser för forskarens egna tankar i den mån 

det gick. Utökade reflektioner av vissa observerade situationer gjordes i anslutning till 

hembesöken. Exempelvis under stunder där hemtjänstpersonalen endast interagerade med 

varandra, befann vi oss i bakgrunden och antecknade tankar som inte hanns med under den 

direkta observationen. Dessa tillfällen uppstod några gånger under varje hembesök.  
 

4.4. Efterföljande samtal 

 

När deltagande observation används som metod förekommer ofta informella samtal som en del 

av observationen (Repstad, 2007, s. 33). Efter de observerade hembesöken genomfördes 

efterföljande samtal med hemtjänstpersonalen. Dessa hade inte karaktären av formella intervjuer 

men krävde ändå en viss förberedelse och genomfördes inte under, men i nära anslutning till 

hembesöken. Fördelen i etnografiska studier, där observationer är det centrala, är att tolkning av 

det som observeras kan förenklas av intervjuer eller samtal. En säkrare grund för tolkning skapas 

och en djupare förståelse av fenomen kan uppnås (Repstad, 2007, s. 28). Materialet från dessa 

samtal har använts för att ge en nyanserad bild av observationerna. Hemtjänstpersonalens egna 

resonemang kunde framträda på ett annat sätt bakom kulisserna. Detta har varit värdefullt utifrån 

studiens syfte att beskriva och analysera hur hemtjänstpersonal hanterar och förstår en situation 

där den anhörige uttrycker ett behov av uppmärksamhet eller stöd. 
 

Samtalen utfördes i nära anslutning till de observerade hembesöken, under transportsträckan 

mellan olika hushåll. Samtalen varande ungefär fem till tio minuter åt gången. Från början var det 

tänkt att hålla inspelade intervjuer med hemtjänstpersonalen och därför utarbetades en 

intervjuguide. När detta inte visade sig vara möjligt på grund utav hemtjänstpersonalens 

arbetsförutsättningar gavs hemtjänstpersonalen istället chansen att reflektera över det senaste 

hembesöket och återge sina tankar allmänt kring anhöriga och hanterande av deras eventuella 

behov. En kort frågeguide finns att tillgå som bilaga till studien. Fältanteckningar användes som 

dokumentationsmetod under samtalen vilket resulterar i att en viss tolkning av det som sades 
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gjordes. Fältanteckningar utgör dock en form av permanent dokumentation vilket gör att 

informationen inte helt är taget ur forskarens minne. Anteckningar har även chansen att fånga den 

omkringliggande miljön och en kontext som inte ljudupptagningar kan (Denscombe, 2009, s. 

258). Optimalt hade dock varit att genomföra längre intervjuer med ljudupptagning för att bredda 

empirin och öka studiens tillförlitlighet.   
 

4.5. Urval 

 

Då denna studie inte har ambitionen att nå ett generaliserbart resultat utan syftar till att ge en 

detaljerad beskrivning och djupare förståelse över hur hemtjänstpersonalen hanterar anhörigas 

behov inom hemtjänsten, har ett så kallat subjektivt urval gjorts (Denscombe, 2009, s. 37). Ett 

subjektivt urval tillhör den grupp som inom samhällsvetenskapen brukar kallas icke-

sannolikhetsurval och präglas delvis av förförståelse. Studiens urval grundar sig i egna 

erfarenheter av hemtjänstpersonalens arbetsförhållanden. Fältundersökningen fokuserades därför 

kring hemtjänstpersonal och de hem där det fanns sammanboende par. Hemtjänstgruppen, som 

drivs i kommunal regi, valdes ut inom en medelstor kommun i Mellansverige. Hänsyn till 

tillgänglighet och tidsaspekt gjordes i urvalet. 
 

Urvalskriterier för hemtjänstpersonal som ingår i observationerna fick mindre fokus. Förvisso 

hade det eventuellt varit intressant att exempelvis se om hanterandet av anhöriga skiljer sig 

mellan yngre hemtjänstpersonal, med kortare yrkeserfarenhet, och äldre med längre erfaren av 

omsorgsyrket. Dock involverades inte dessa urvalskriterier för att maximera möjligheten till fler 

antal besök. Berörd verksamhetschef tillsammans med samordnare valde själva ut vilka anställda 

som skulle observeras och vilka brukare som tillfrågades att delta i studien. Informanter till 

samtal som utfördes i nära anslutning till observationerna valdes utefter vilka som deltog i 

hembesöken omsorgmötena med de anhöriga. Valet att låta chefen vara delaktig i urvalet av 

hemtjänstpersonal och brukare motiveras av okunskapen om vilka hushåll som ingår i utvalt 

hemtjänstområde. Ur ett kritiskt perspektiv är det däremot viktigt att vara medveten om att chefen 

skulle kunnat ha valt ut de “duktigaste” medarbetarna.     
 

Sammantaget kan urvalet sägas ha handplockats för undersökningen, utifrån syfte och 

förförståelse bland annat på grund av förförståelse. Fördelen med subjektiva urval är att forskaren 

kan närma sig företeelser som kan antas vara avgörande för undersökningen. Större möjligheter 

att uppvisa en bredare variation eller extremfall skapas i förhållande till exempelvis 

sannolikhetsurval (Denscombe, 2009, sidd. 37-38). I och med urvalet är fältet som undersöks 

starkt kopplat till de konkreta forskningsfrågorna vilket är en viktig förutsättning för 

gynnsamheten av observationerna (Repstad, 2007, s. 36). 
 

4.6. Analysmetod 

 

Den analys som gjorts av datamaterialet från observationerna och efterföljande samtal har 

genomförts med verktyg utifrån Denscombes (2009, kap. 14 ) beskrivning av en kvalitativ analys. 

Bearbetningen av data börjar dock redan under genomförandet av observationsstudierna då 

forskaren är ett verktyg i etnografiska studier. Fältanteckningar kan inte heller anses vara rådata 

då teori och forskningsfråga påverkar forskarens observationsförmåga (Aspers 2011, 126). Det 

första momentet i databearbetningen var att sammanställa fältanteckningarna från 

observationerna till ett elektroniskt dokument och sedan göra utskrifter. Sammanlagt resulterade 
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fältanteckningarna till ungefär 18 A4-sidor, dataskrivet och transkriberat material. De 

sammanboende paren fick sedan fingerade namn; Berit och Folke, Astrid och Erik samt Johan 

och Anna. Hemtjänstpersonalen kallas för informanter i datamaterialet, exempelvis; I1, I2 etc. På 

de ställen där jag förekommer i fältanteckningarna syftar detta till den observerande forskaren.  

 

När transkriberingen var klar genomfördes en kvalitativ analys. Denscombe beskriver en 

kvalitativ analys som en tolkningsprocess med övergripande fyra olika uppgifter; koda data, 

kategorisera dessa koder, identifiera teman samt hitta övergripande nyckelbegrepp. För att kunna 

göra detta måste forskaren vara förtrogen med sitt material (Denscombe, 2009, sidd. 373-374). 

Med utgångspunkt i detta lästes textmaterialet först igenom flertalet gånger för att skapa en 

överskådlig bild över materialet. När det därefter var dags för att koda och kategorisera dessa 

koder plockades meningar med omgivande text (meningsenheter) ut från textmaterialet. 

Meningsenheterna valdes ut då de ansågs vara relevanta utifrån forskningsfrågan om hur 

hemtjänstpersonal hanterar anhörigas behov. Därefter centrerades viktig information till 

kondenserade meningsenheter och gavs en tolkning (tolkning av meningsenheter) för att i nästa 

steg skapa subteman. Dessa subteman resulterade sedan i tre olika teman. Under analysen 

framkom även ett nyckelbegrepp. Analysmetoden för studien har således tolkat och applicerat 

den kvalitativa analysen i en etnografisk kontext. Vikten av meningsenheter som kondenseras och 

tolkas, istället för användandet av korta koder, motiveras med att datamaterialet är kontextbundet 

och att det är viktigt att inte missa information under analys av data.  
 

Denscombe (2009, s. 374) nämner den kvalitativa analysen som en repetitiv process där 

analysstegen kan återkomma flera gånger under analysens gång och teman och kategorier kan 

förfinas under arbetet. Fokus för denna studie är det etnografiska vetenskapsidealet. Under 

observationerna har vi som forskare klivit in i en främmande miljö och haft som uppgift att 

beskriva och försöka förstå individernas handlingar. Analysen färgas därmed av detta anspråk 

och tolkning är i fokus. Detta motiverar valet av en mer tolkande kvalitativ analys i jämförelse 

med en striktare kvalitativ innehållsanalys där tolkningen i sig inte har samma fokus (jmf 

Denscombe, 2009, sidd. 307-309). Nedan följer ett exempel på det koder som återfanns i 

materialet;  
 
 

Meningsenh
et 

Kondenserad 
meningsenhet 

Tolkning av 
meningsenhet 

Subtema Tema Nycke
lbegr
epp 

I1 tar in 

morgontidninge

n och placerar 

den på 

köksbordet där 

Berit sedan 

kommer sitta. 

I1 hjälper Berit 

med tidningen. 
I1 hjälper anhörig 

utan uppmaning. 
Hemtjänstperson

al utför en 

praktisk 

handling åt 

anhörig.  

 

 

 
 

Samtal och 

praktiskt 

handlande 

Bekräf

telse 



- 18 - 
 

Berit kommer 

in i rummet 

igen och ställer 

sig i 

dörröppningen. 

S1 skämtar med 

Berit.  

Berit står i 

dörröppning. I1 

skämtar med 

anhörig. 

Berit vill vara 

delaktig och ha 

kontroll. I1 ser det 

och ger Berit det 

hon önskar.  

Hemtjänstperson

al 
samtalar med 

anhörig.  

Samtal och 

praktiskt 

handlande 

Bekräf

telse 

I1 står vid 

Folkes säng 

och arbetar. 

Berit står i 

dörröppningen 

och initierar 

samtal. I1 

avvisar Berit 

och säger att 

“Vi måste 

jobba nu Berit, 

kan inte prata”. 

Berit initierar 

samtal, I1 har inte 

tid.  

Berit har ett 

behov av att prata 

med I1, men I1 

nekar detta.  

Hemtjänstperson

al upplever och 

redogör för en 

organisatorisk 

begränsning 

Redovisar 

oförmåga 
Bekräf

telse 

I1 berättar att 

om den 

anhörige 

behöver hjälp 

som kräver 

dubbelbemanni

ng,  
hjälp från I1 

och en kollega 

får de säga till 

biståndshandlä

ggarna.  
Men om 

anhörig 

behöver hjälp 

två - fem 

minuter så kan 

I1 hjälpa. 
 

I1 säger att det 

går att interagera 

med anhöriga 

några minuter om 

de är två 

hemtjänstpersonal 

vid hembesöket. 

Hemtjänstpersona

l har möjlighet att 

interagera med 

anhörig en stund.  

Hemtjänstperson

al begränsas av 

tid och möjlighet 

vad det gäller att 

hjälpa anhörig.  

Tid och 

möjlighet 
Bekräf

telse 

 

Figur 1. Exempel på genomförd dataabstraktion i studien. 
 

Fältanteckningar från efterföljande samtal som genomfördes med hemtjänstpersonalen  

transkriberades, kodades samt analyserades genom samma tillvägagångssätt som ovan. Med 

tanke på materialets omfång kunde bara ett tema utvinnas. Nyckelbegreppet och teman från 

analyserna presenteras i resultatkapitlet tillsammans med utdrag från transkriptionen av 
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fältanteckningarna som exemplifierar vad som uppdagades under observationerna och de 

efterföljande samtalen.  
 

4.7. Pålitlighet och giltighet 

 

Det finns svårigheter med att verifiera kvaliteten av en kvalitativ forskningsansats på grund utav 

dess ofta kontextuella bundenhet och forskarens höga delaktighet i datainsamlingen. 

Trovärdigheten är dock fortfarande ytterst viktig (Denscombe, 2009, s. 378). För att kritiskt 

bedöma kvaliteten i forskning brukar begreppen reliabilitet och validitet användas, dessa kan 

också benämnas som pålitlighet och giltighet. Pålitlighet handlar om hur väl och precis en 

forskningsstudie är genomförd, både genom insamlade av data och vid genomförande av analys. 

Vid hög pålitlighet ska en annan forskare kunna utföra studien och få liknande resultat (Repstad, 

2007, s. 151). För etnografisk forskning, och observationer i synnerhet, är måttet av reliabilitet 

svårfångat då forskaren är en integrerad del av fältet som undersöks. Det är därför relativt 

orealistiskt att en etnografisk studie av denna karaktär kan anses ha hög reliabilitet (O'Reilly, 

2005, sidd. 226-227). Studien har ändå haft ambitionen att sträva efter pålitlighet. Observations- 

och frågeguider har bland annat utformats för insamlande av empiri och analysen har vägletts och 

motiverats utifrån vedertagen metodlitteratur. En tydlig redovisning av genomförande av 

analysen och författarnas förförståelse görs i syftet för att skapa en  transparent studie och för att 

skapa möjlighet för läsaren att följa processer i arbetet.  
 

Begreppet giltighet syftar till att beskriva om forskningsresultatet ger svar på de forskningsfrågor 

som studien utgår ifrån, att forskaren mäter det hon säger sig göra (Repstad, 2007, s. 151). 

Studiens forskningsfrågor likt urval och metodlitteratur har begränsat och riktat in 

fältanteckningsarbetet, vilket utgör grunden för empirin. Denscombe (2009, s. 380) nämner 

triangulering, att använda flera olika metoder för datainsamling, som ett sätt för kvalitativa 

forskare att öka giltighet och trovärdigheten. Denna studie använder sig till viss del av detta 

genom de kompletterande efterföljande samtalen som ger ett ytterligare perspektiv på det som 

observerats. 
 

4.8. Förförståelse 

 

Som tidigare nämnt grundar sig studien delvis i en förförståelse av hemtjänstpersonalens 

arbetssituation inom hemtjänsten och erfarenheter av rollen som omsorgspersonal. Repstad 

nämner förförståelsen som ett problematiskt inslag vid observationer. Risken att studera ett fält 

där forskaren har professionell kunskap eller erfarenheter om det som sker inom fältet kan göra så 

att forskarna har en lättare tendens att sympatisera med vissa parter. Samtidigt kan även en 

fördjupad förståelse minska risken för att dra felaktiga slutsatser (Repstad, 2007, s. 40). Det går 

inte att komma ifrån att vår tolkningshorisont präglas av våra tidigare erfarenheter. Med 

anledning av att förförståelsen ändå kan påverka datamaterialet både negativt och positivt har 

egna tankar och reflektioner urskilts i dokumentationen under observationstagandet. 
 

4.9. Etiska överväganden 

 

Fältundersökningar med deltagande observation som metod kan ställa forskare i flera etiska 

dilemman (Denscombe, 2009, s. 287). Att befinna sig hemma hos de äldre och ha rollen som 

observatör kräver att individskyddskravet särskilt beaktas. Detta krav innebär att individen som 
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medverkar i forskning ska skyddas från skada och kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). Det krävs 

många etiska reflektioner innan observationer genomförs i äldres privata hem. Det kan tyckas att 

brukaren och den anhörige har makt över sitt eget hem men när både hemtjänstpersonal och vi 

som forskare närvarar under hembesöken skapas en extra utsatt situation. Det är därför viktigt att 

vi som forskare och observatörer är lyhörda och visar respekt för de äldres situation. Under 

observationerna togs exempelvis brukarnas integritet i särskilt beaktande vid situationer som 

berörde hygienisk omvårdnad, då inga direkta observationer gjordes.  
 

Vetenskapsrådet (2002) har, utöver individskyddskravet, tagit fram andra grundläggande etiska 

krav. Detta för att forskningsstudier ska kunna upprätthålla god forskningssed. 

Sammanfattningsvis kan dessa beskrivas i fyra viktiga huvudprinciper; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta fungerar som normer och 

vägledning för forskning, framförallt inom humaniora och samhällsvetenskap där informanter 

ofta är involverade (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Krav på information och samtycke tillämpas i studien via kontakt med hemtjänstgruppens 

enhetschef och påskrivna samtyckeskrav från hemtjänstpersonal och muntligt godkännande från 

anhöriga och brukare. Då studien utförs hemma hos brukare och att observationerna grundar sig 

på studium av hemtjänstpersonal och anhöriga är den etiska reflektionen av största vikt. Repstad 

(2007, s. 53) poängterar den problematiska forskarrollen där en alltför passiv roll kan inge en 

känsla av kritisk granskning och nedvärdering för de som deltar i observationen. Forskaren kan 

även upplevas som en kontrollant och expert, där för att ställa något till rätta. Det är då viktigt att 

berörda individer får information om varför forskaren befinner sig i rummet. Dock motiveras 

valet av att inte låta anhöriga och brukare få fullständig vetskap om det konkreta syftet med 

studien som ett sätt att försöka bibehålla den naturliga miljön. Avvägning har även gjorts 

gällande om individer som ingår i studien riskerar att lida men av att uteslutas från denna 

information. 
 

Konfidentialitetskravet är ytterligare en viktig aspekt och innebär respekt för informanters 

integritet (Vetenskapsrådet, 2002). Insamlad empiri har därför att hanterats konfidentiellt, 

medverkande personer har avidentifieras genom att tilldelas nya koder under granskning av 

materialet, exempelvis I1 för hemtjänstpersonal och fingerade namn för anhöriga och brukare. 

Beaktande har även gjorts hur materialet förvarats under arbetsprocessen. Nyttjandekravet 

förklarar Vetenskapsrådet (2002) med att uppgifter från personer endast får användas i 

forskningssyfte och inte spridas vidare. Den information som har inhämtats om brukare, anhöriga 

och hemtjänstpersonal ska inte användas i andra avseenden än till att besvara forskningsfrågorna 

för studien.   
 
 

5. RESULTAT 
 

I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit under analysen av datamaterialet och som 

har varit tydligast framträdande samt av intresse för studiens syfte och forskningsfrågor. Genom 

en kvalitativ analys har olika teman urskilts från fältanteckningarna som skapades under och efter 

observationstillfällena. Resultatet presenteras först genom det övergripande nyckelbegreppet 

bekräftelse som har återfunnits och är gemensamt för de därefter följande tre teman; (i) samtal 

och praktiskt handlande, (ii) redovisar oförmåga samt (iii) tid och möjlighet. Det första temat, 

samtal och praktiskt handlande, har delats in i två underrubriker baserade på de ursprungliga 
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subteman som framkom vid den kvalitativa analysen för att framföra en tydligare redogörelse av 

dessa två verktyg. De två subteman lades samman till ett tema då de praktiska handlingarna alltid 

föranleds av muntlig kommunikation. 
 

5.1. Förklaring till utdrag ur fältanteckningar 

 

I följande presentation av resultatet kommer utdrag ur fältanteckningar användas för att 

exemplifiera olika omsorgssituationer som har lett till den gällande tolkningen av datamaterialet. 

Dessa utdrag är både grunden till, och stöd för, de tre teman som analysen lett fram till. Det sista 

temat, tid och möjlighet, skildrar särskilt vad hemtjänstpersonalen har uttryckt under de 

efterföljande samtalen. Vissa kursiverade ord förekommer även inom resultatet. Detta syftar till 

begrepp som kan härledas till Goffmans dramaturgiska perspektiv som sedan kommer att 

diskuteras i kommande diskussionskapitel.  
 

För att tydliggöra hemtjänstpersonalens olika agerande och i vilken kontext sekvenserna utspelar 

sig i nämns de fingerande namnen av aktörerna åter igen. För en djupare förklaring se kapitel 4, 

metod.  

 

 
 

5.2. Nyckelbegreppet bekräftelse 

 

Genom analysen av det bearbetade datamaterialet framkommer det övergripande nyckelbegreppet 

bekräftelse. Bekräftelse förekommer på olika sätt i de tre ovan nämnda teman. Resultatet visar på 

att hemtjänstpersonalen bekräftar den anhörige i de hembesök där den anhörige uppfattas av 

hemtjänstpersonalen ha ett stöd- eller hjälpbehov. Utifrån hur behovet uttrycks agerar 

hemtjänstpersonalen på olika sätt vilket får olika resultat. När behovet bekräftas och besvaras, 

sker detta genom muntlig kommunikation eller praktiskt förfarande, vilket exempelvis får 

resultatet att den anhörige får svar på sina frågor eller hjälp med att bära ner ett föremål. 

Hemtjänstpersonalen agerar utifrån anhörigas önskemål och vilja. Bekräftelse sker även i de fall 

där hemtjänstpersonalen agerar på eget initiativ utan att den anhörige har uttryckt ett behov för 

stunden. Detta kan tolkas som en bekräftelse från hemtjänstpersonalen av den anhöriges närvaro 

och existens. Som exempel erbjöd hemtjänstpersonalen att hjälpa till med dukning av kaffeservis 

utan att den anhörige bett om hjälp. Från analysen finns det också tillfällen då 

Hemtjänstpersonalen namnges som informanter i utdragen från fältanteckningarna, 

exempelvis I1, I2, I3 och I4.  
 

Brukare och sammanboende partners har fått fingerade namn: Berit och Folke, Astrid och 

Erik samt Johan och Anna. 
 

Jag i fältanteckningarna syftar till den observerande forskaren och vi till 

hemtjänstpersonalen och forskaren tillsammans.  
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hemtjänstpersonalen bekräftar anhörigas behov men inte kan besvara det som efterfrågas från 

anhörig med anledning av exempelvis tidsbrist.  
 

5.3. Samtal och praktiskt handlande 

 

Detta tema skildrar hur hemtjänstpersonalen hanterar situationer där anhöriga ger uttryck för ett 

behov av stöd och/eller hjälp. Behovet framkommer antingen genom anhörigas muntliga 

förförfrågan eller genom icke-verbalt kroppsspråk. Resultatet visar även på att det finns 

hembesök där hemtjänstpersonalen gör en egen tolkning av anhörigas situation och erbjuder eller 

utför sysslor för att hjälpa den anhörige. Hemtjänstpersonalen hanterar anhörigas behov genom 

muntlig kommunikation eller genom praktiskt handlande. En närmare presentation av dessa två 

verktyg följer nedan.  
 

5.3.1. Muntlig kommunikation 
 

I de omsorgssituationer som hemtjänstpersonalen arbetar i är muntlig kommunikation en stor del 

av bemötandet och hanterandet av både anhöriga och brukare. Detta verktyg används från triviala 

hälsningsfraser och småprat till viktiga diskussioner och samtal. Muntlig kommunikation används 

särskilt som ett verktyg då anhöriga uttrycker ett behov av delaktighet och kontroll i den direkta 

omsorgssituationen av brukaren eller då anhöriga tillsynes bara vill prata för egen del. Detta 

exemplifieras genom följande utdrag från fältanteckningarna;  
 

Anna sitter vid andra sidan köksbordet och tittar upp emot den stora väggklockan mitt emot 

henne. Hon vänder sig till ett av vårdbiträdena, 14, och frågar oroligt om  

hemtjänstpersonalen var försenade idag eftersom att de kom senare än vanligt. I4 förklarar 

lugnt för Anna att vi var tvungna att göra ett annat besök först. I4 tittar strax därefter på I3 

för att söka stöd för att kunna övertyga Anna. I3 nickar bekräftande till Anna. [Det märks att 

hemtjänstpersonalen har en allians, och samarbetar för att bemöta Annas behov]. Anna söker 

därefter svar på när hemtjänstpersonalen kommer i eftermiddag och gör en reflektion över 

solen som strålar genom köksfönstret. I4 svarar Anna angående tiden och 13 kommenterar 

vädret. [Erik sitter vid kortändan av köksbordet och inkluderas inte i konversationen].  
(Transkription av fältanteckning, sida 14) 

 

I ovanstående sekvens hanterar hemtjänstpersonalen Annas behov, gällande att ha kännedom om 

hemtjänstpersonalens tidsschema, genom samtal och kroppsspråk. Konversationen skildrar även 

hur hemtjänstpersonalen småpratar med Anna. Samtalssekvensen varade ungefär tio minuter 

vilket var den tid som var kvar av besöket. Från ett observerat perspektiv kändes konversationen 

naturlig och tolkades inte som ett uppenbart etiskt dilemma för I3 och I4 att hantera. I4 använder 

ett lugnt tonläge för att hantera Annas oro men situationen utmärker sig ändå genom samarbetet 

mellan hemtjänstpersonalen. I4 vänder sig till sin kollega för att få bekräftelse om att uttalandet 

stämmer. Hemtjänstpersonalen kan tolkas samarbeta i team för att bemöta den anhöriges behov. 

Teamarbete är ett återkommande element i analysen. Även under mer allmänna diskussioner och 

småprat med anhöriga, som exempelvis pågick under fikastunder eller när hemtjänstpersonalen 

samtidigt hjälpte brukaren, turas hemtjänstpersonalen om att inkludera anhöriga i samtal när 

dessa var närvarande i rummet. Detta sker genom direkt ställda frågor till den anhörige eller 

kommentarer på vad den anhörige själv uttalar sig om. Hemtjänstpersonalen bekräftar anhörigas 

närvaro även i de fall då personen själv inte initierar till samtal. Tillfällen där 
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hemtjänstpersonalen, tillsammans eller enskilt, hanterar anhörigas uttryckta vilja för delaktighet 

kan exemplifieras genom följande två situationer;  
 

Berit lutar sig emot dörrkarmen intill Folkes sovrum och ger en kommentar till 

diskussionen om religion som pågår mellan I1 och I2. I1 besvarar Berits kommentar och 

diskussionen fortsätter, även I2 ställer frågor till Berit. Då och då flikar Folke in i 

diskussionen. Stämningen är skojfrisk.  
(Transkription av fältanteckning, sida 1) 

 

I4 går in till köket och tvättar händerna. Berit sitter vid köksbordet bläddrandes i en 

tidning och börjar prata med I4 om vädret. I4 stannar upp och går närmare köksbordet. 

De börjar konversera om markiser. Berit pekar och berättar om något från tidningen som 

hon lagt ner på köksbordet. I4 tittar på tidningen och läser högt några rader. I4 nämner 

sedan något om sin egen balkong och gestikulerar med händerna. I4 avslutar därefter 

konversationen och går in till Folkes sovrum igen där kollegan väntar.  

(Transkription av fältanteckning, sida 13) 
 

I det första av ovanstående utdrag ställer sig Berit i dörröppningen för att vara delaktig i 

konversationen eller för att ha en överblick över omsorgen av Folke. Både I1 och I2 bekräftar 

Berits närvaro och svarar på hennes kommentar. Stämningen var skojfrisk och för en 

utomstående verkade den formella roll som hemtjänstpersonalen har suddats ut för en stund.  

Här märks återigen hemtjänstpersonalens samarbete kring att involvera anhörig i 

samtalsdiskussionen. I de intensiva diskussioner som ibland kunde uppstå vid flera hembesök 

tycks hemtjänstpersonalen bara uppleva det som trevligt att de anhöriga kommenterar och ställer 

frågor gällande vad hemtjänstpersonalen diskuterar om. En förutsättning för detta är dock den  

anhöriges positionering, genom att vara närvarande i rummet.  

 

Under hembesök där hemtjänstpersonal och anhöriga samtalar med varandra är det viktigt att 

anhöriga själva uttrycker en vilja av att vara delaktiga i konversationen. Hemtjänstpersonalen 

ropar inte på anhöriga om dessa är i ett annat rum. Detta tydliggör individernas påverkan på 

varandra när dessa är i omedelbar fysisk närvaro. Anhöriga visar även under flera tillfällen att det 

just är deras hem, deras bakre region, då dessa går in till brukarnas sovrum eller där 

hemtjänstpersonalen hjälper brukarna, för att hämta föremål eller för att bara vara med i 

diskussionerna. Hemtjänstpersonalen hanterar detta genom att bekräfta och involvera de anhöriga 

och inte genom att ignorera eller motta iväg personerna när omsorgsarbetet pågår. Däremot visar 

analysen att situationer, liknande Berits och Annas, att anhöriga är i fokus under samtal med 

hemtjänstpersonalen. Brukarna tolkas hamna i skymundan eller bara delvis inkluderas av 

hemtjänstpersonalen.  
 

I det andra utdraget där I4 ensam hanterar Berits samtalsbehov sker detta utan några uppenbara 

problem. I4 tar sig tid till att stanna upp och samtala en stund om det som Berit initierar utan att 

verka stressad eller tidspressad. I4 berättar även om sin egen balkong för Berit och bjuder där på 

personliga erfarenheter. Vid andra hembesök där muntlig kommunikation är centralt använder 

hemtjänstpersonalen berättelser från sina egna liv för att bidra i diskussionen som anhöriga 

initierar, något som kan tolkas som att hemtjänstpersonalen är privat samtidigt som den 

professionella rollen innehas.  
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Som tidigare nämnt upplevs samtalsklimatet som skojfriskt i många av hembesöken. Stämningen 

skiftar dock något beroende på vilken hemtjänstpersonal som arbetar de olika dagarna. Dagar då 

hemtjänstpersonalen inte var lika pratglada kändes stämningen lugnare och omsorgen hamnade 

märkbart i fokus. I samtal som berörde omvårdnad eller hälso-och sjukvård skärpte 

hemtjänstpersonalen samtalstonen, oavsett vem som arbetade. Anhöriga ställde ofta oroade 

medicinska frågor kring brukaren. Hur hemtjänstpersonalen hanterade detta exemplifieras nedan;  
 

Berit ställer frågor om medicin till I1 när de står inne i Folkes sovrum. De diskuterar att 

medicinpåsen inte stämmer och utsättning av eventuell medicin måste göras. Berit har en 

orolig ton och hävdar att I1 har gjort fel. I1 står på sig och argumenterar för att I1 har rätt, 

men ska ändå kolla upp med sjuksköterska under dagen. 

(Transkription av fältanteckning, sida 8 ) 

 

I1 och Astrid står vid diskbänken i köket, hon håller på att iordningställa frukost till Erik och 

samtalar samtidigt med I1. Astrid frågar undrande om medicin, varför det är en APO- 

dospåse kvar när det inte borde vara det. [Av brukarens medicin]. I1 förklarar att Astrid 

förmodligen gjort fel tidigare men att det nu kommer bli rätt denna månad och visar Astrid 

ett blad från medicinpärmen.  

 (Transkription av fältanteckning, sida 9) 
 

Dessa två citat är hämtade från två olika hembesök. Både Berit och Astrid initierar kontakt med 

I1 och uttrycker oro över mediciner till makarna. Hemtjänstpersonal, I1, hanterar dessa 

situationer genom att försöka förklara situationen. I båda situationerna märks individernas olika 

roller tydligt. I1 hävdar sina omvårdnadskunskaper och försöker övertyga de anhöriga från sitt 

perspektiv, från scenen, att I1 har rätt. I första situationen med Berit lyckas I1 dock inte övertyga 

henne om att det inte är något att oroa sig för och erbjuder sig då att ta hjälp av ansvarig 

sjuksköterska under dagen, en kollega i teamet. I den andra situationen där interaktionen sker 

med Astrid använder I1 också medicinpärmen, rekvisita, för att styrka och övertyga sitt påstående 

för Astrid. Rekvisitan i form av medicinpärmen används således för att övertyga den anhörige om 

rollen som hemtjänstpersonal. Analysen pekar på att i situationer som handlar om medicinsk 

omvårdnad upplevs hemtjänstpersonalen ofta behöva förklara flera gånger för att bemöta 

anhörigas oro. Hemtjänstpersonalen har det formella kunskapsövertaget, men tycks ha 

svårigheter att övertyga anhöriga. Här framträder således en problematik för 

hemtjänstpersonalen. 
  

5.3.2. Praktiskt handlande 
 

Inom hembesöken förekommer tillfällen där hemtjänstpersonalen utför praktiska handlingar som 

en följd av anhörigas förfrågningar eller uppmaningar. Två följande utdrag exemplifierar hur I4 

och I2 hanterar anhörigas behov under två olika hembesök; 
 

Astrid vänder sig till I4 på andra sidan köksbordet och frågar om I4 har hunnit bädda 

Eriks säng. I4 svarar jakande. Astrid nämner att hon själv skulle ha bäddat rent hans 

säng men säger att hon kan ordna det sen. Astrid fortsätter ändå efter någon sekunds 

paus och frågar om I4 i alla fall kan ta ut täcket från påslakanet och kuddarna från 

örngotten. I4 går iväg och gör detta. Astrid tittar på mig och säger att hon brukar skaka 

täcket och vända på madrassen, det kan hon inte begära att hemtjänstpersonal ska hinna 

[förståelse för aktörernas roller]. 
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(Transkription av fältanteckning, sida 13) 
  

När I2, I4 och Folke står och klär på sig ytterkläder i hallen kommer Berit in från köket 

och frågar I2 om hjälp med ta ner en korg i köket som står högt upp. [Verkar som att I2 

har hjälpt till med detta förut] I2 säger “Ja, ja visst”. [Verkar stressad, I2 var försenad 

till besöket] I2 tar ner korgen och vi går sedan ut med Folke på promenad. 
(Transkription av fältanteckning, sida 14) 
 

Både situationen hos Astrid och Erik samt Folke och Berit föranleds av verbal kommunikation då 

Astrid och Berit ber hemtjänstpersonalen om hjälp. Hemtjänstpersonalen hanterar 

frågeställningen genom att utföra det som Astrid och Berit önskar hjälp med. Mellan dessa två 

hembesök finns det dock en skillnad i för vem den anhöriga önskar hjälp. Astrid är delaktig i 

omsorgen om Erik och ville därför bädda rent hans säng, alltså bad hon om hjälp i syfte att ge 

service till Erik. Hemtjänstpersonalen hade däremot hunnit bädda Eriks säng redan. Samtalet 

fortsätter efter utdraget med att I4 erbjuder sig att ren bädda sängen. I4 hanterar Astrids behov 

naturligt och det finns tid kvar av hembesöket. Astrid avböjer dock I4s erbjudande och försäkrar 

I4 om att hon kan göra detta själv senare under dagen.  
 

I situationen med Berit är det I2 som hanterar Berits hjälpbehov. Vid detta tillfälle upplevs I2 

vara stressad men besvarar ändå Berits fråga om hjälp utan att tveka. Att ta ner korgen från 

överhyllan tog bara någon minut och under den efterföljande promenaden kunde vi röra oss i en 

lugn takt. Hemtjänstpersonalen hanterar överlag anhörigas behov när dessa ber om hjälp som en 

självklarhet. Vid de tillfällen som observerades handlar hjälpen inte om några tidskrävande 

sysslor, vilket kan vara den avgörande faktorn för hemtjänstpersonalens benägenhet att agera.  
 

Under vissa hembesök agerar hemtjänstpersonalen som en följd av uppmaningar från anhöriga 

istället för direkta frågor;  
 

När I1 ska ställa iordning badrummet när Folke har duschat klart står Berit i hallen och 

ger direktiv, beskriver, hur torkställningen ska stå. I1 gör som Berit säger utan att 

kommentera säger. [Berit visar tydligt att det är hennes och Folkes bakre region, deras 

hem].  
(Transkription av fältanteckning, sida 11) 

 

Erik är klar från duschen och vi alla sätter oss vid det runda köksbordet och dricker kaffe. 

Astrid bjuder på godis från en skål som står på bordet. Benämner denna som 

“personalskålen”. Vi tar alla  en varsin godis.  
  (Transkription av fältanteckning, sida) 
 

När vi stiger in i hallen ropar Anna med förfärad röst ”Kom fort in och hjälp!”.  
Denna uppmaning föranleddes av att katetern på Johan hade lossnat och Anna tycktes bli 

stressad av att inte själv kunna hantera detta. I1 går utan att säga ett ord in till Johan och 

tar över bekymret med den lossnade katetern från Anna och säger  

”Det är lugnt Anna, vila i stället.” Som svar på denna uppmaning fnyser Anna istället för 

att vara nöjd över hjälpen och kommenterar vårdbiträdets uppmaning med: ” Skynda er 

nu, …vila….nu ska jag gå och diska!”I1 är irriterad och höjer tonläget och gestikulerar 

[förmodligen för att det tar längre tid för anhörig att gå ut ur rummet och låta 

hemtjänstpersonal ta över].  
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(Transkription av fältanteckning, sida 5) 
 

Första utdraget beskriver hur I1 ställer i ordning badrummet enligt uppmaning av Berit. Detta 

görs enligt Berits vilja utan någon motsättning från I1. Här tydliggörs det faktum att 

hemtjänstpersonalen är hemma hos det sammanboende paret och agerar på deras villkor. Berit 

använder rekvisitan, möblerna, för att markera detta faktum och I1 tycks acceptera detta.  
 

Andra utdraget tolkas som att Astrid uttrycker ett behov av gästvänlighet när hon uppmanar 

hemtjänstpersonalen att ta karameller. Fikastunder förekommer under flera olika hembesök där 

det sammanboende paret satt med och samtalade med hemtjänstpersonalen. Hemtjänstpersonalen 

hanterar detta genom att ta emot fikainviterna då tid finns kvar av hembesöken, men med uppsikt 

på klockan. I ett av hushållen verkar det till och med finnas någon slags outtalad rutin att sitta ned 

en stund och dricka morgonkaffe med brukaren och den anhörige. Det är tydligt att anhöriga i 

dessa fall upptar hemtjänstpersonalens tid men hemtjänstpersonalen tycks uppleva det som 

trevligt att sitta ned en stund och prata även med den anhörige. I4 kommenterar detta vid ett 

tillfälle och framhävde att om det inte vore för tiden så skulle det kunna gå att sitta kvar i fler 

timmar och prata hos vissa brukare just för att anhöriga är så trevliga och måna om 

hemtjänstpersonalen.  
 

Det tredje utdraget är av en annan karaktär. Anna uttrycker ett tydligt hjälpbehov å brukarens 

vägnar och uppmanar hemtjänstpersonalen att skynda sig in i rummet. Den intensiva 

uppmaningen tycks I1 till en början hantera med ett lugn men när Anna är upprörd och inte kan 

lämna ifrån sig bekymret trots hemtjänstpersonalens försäkran upplevs I1 bli irriterad. 

Hjälpbehovet i denna situation består både av praktisk hjälp från hemtjänstpersonalen men även 

av att stilla Annas oro med att situationen är under kontroll. En problematik tycks uppstå när 

anhöriga kommenterar och uppmanar hemtjänstpersonalen att arbeta på ett visst sätt. Vid andra 

tillfällen säger hemtjänstpersonalen ibland till att läget är under kontroll för att anhöriga ska 

lämna över ansvaret.  
 

När hemtjänstpersonalen använder praktiskt agerande som verktyg är det särskilt vissa situationer 

som utmärker sig. Under vissa hembesök hjälper hemtjänstpersonalen den anhörige utan att 

denna för egen del uttrycker ett behov av hjälp eller stöd. Detta exemplifieras genom utdraget 

nedan;   
 

“Berit, har du några sopor vi kan ta med?”. Berit svarar jakande tillbaka, hon verkar inte 

förvånad över att I1 frågade. I1 tar kökssoporna tillsammans med  
brukarens sopor från morgonbestyren.”  
(Transkription av fältanteckning, sida 8) 

 
Hemtjänstpersonalen verkar i dessa situationer agera hjälpande på eget initiativ utan att den 

anhörige har bett om hjälp eller uttryckt någon uppmaning. Rutinmässigt agerande framkommer 

även under analysen då hemtjänstpersonalen utför praktiska handlingar vilka tolkas som daglig 

rutin, exempelvis då hemtjänstpersonalen alltid tar in morgontidningen till den anhörige.  

Den anhörige skulle ha kunnat uttrycka en önskan om att hemtjänstpersonalen skulle göra detta 

bakåt i tiden vilket då skulle förklara hemtjänstpersonalens agerande. En ytterligare tolkning kan 

vara att hemtjänstpersonalen vill visa ett gott bemötande, medmänsklighet och respekt. 

Hemtjänstpersonalen som arbetade under observationerna hade träffat brukarna och de anhöriga 
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under en längre tid vilket borde främja hemtjänstpersonalens benägenhet att utföra saker som inte 

skriftligen ingår i arbetsuppgifterna.  
 

5.4. Redovisar oförmåga 

 

Resultatet visar även situationer då hemtjänstpersonalen bekräftar anhörigas behov men där 

agerandet inte resulterar i att behovet bejakas. I samtal kom hemtjänstpersonalens eget intresse 

före eller så begränsades möjligheten att hantera den anhöriges behov utifrån arbetsförhållanden. 

Hemtjänstpersonalen agerar inom dessa situationer genom att redovisa sin oförmåga att kunna 

hjälpa den anhörige. Detta exemplifieras genom följande situation;  
 

I1 står vid Folkes säng och arbetar. Berit står i dörröppningen och initierar samtal. I1 

avvisar Berit och säger att “Vi måste jobba nu Berit, kan inte prata”.  
(Transkription av fältanteckning, sida 11) 

 

Hemtjänstpersonalen berättar för Berit att de inte har tid att samtala, hemtjänstpersonalens 

möjlighet att hjälpa den anhörige begränsas av tiden som den avgörande faktorn. Situationer 

observerades också när den anhörige står i dörröppningen till sovrummet där brukare ligger och 

hemtjänstpersonal hjälper denne. Hemtjänstpersonalen diskuterar och skämtar med varandra utan 

att involvera den anhörige i diskussionen. Detta agerande kan tolkas som att hemtjänstpersonalen 

utesluter den anhörige från samtalet. Agerandet går däremot även att tolka som att 

hemtjänstpersonalen möter upp den anhöriges behov av att ha kontroll och observera genom att 

låta denne stå kvar i dörröppningen. Det går här inte att anta att den anhörige vill vara delaktig i 

samtalet, utan denne vill kanske bara ha uppsikt över brukaren.  
 

5.5. Tid och möjlighet  
 

Efterföljande samtal var en integrerad del av observationsstudien. Dock har resultatet här särskilts 

från observationsanalysen utifrån motiveringen att kunna tydliggöra hemtjänstpersonalens 

resonemang kring deras syn på anhöriga och hur hanterandet av dessa kan ske i hembesök. Temat 

som framkommer i den kvalitativa analysen är tid och möjlighet. 
 

Analysen visar att hemtjänstpersonalen resonerar kring anhöriga som en självklar del inom 

omsorgssituationen. Hemtjänstpersonalen ser inga invändningar med att hjälpa anhöriga under 

hembesöken under förutsättning att tidsaspekten inte är ett problem och att hjälpen är möjlig att 

utföra. Resultatet ger en skildring av en övergripande arbetsprincip; insatser för brukaren utförs 

först och sedan kan den anhörige hjälpas om det gäller några minuter. Tiden är således den aspekt 

som hemtjänstpersonalen reflekterar mest kring som avgörande för att kunna hjälpa den anhörige 

eller inte. Dels hur lång tid det är kvar av hembesöket men även hur lång tid hjälpen skulle ta och 

om den är möjlig att utföra. Dessa resonemang exemplifieras nedan;   
 

I1 berättar att om den anhörige behöver hjälp som kräver dubbelbemanning,  

hjälp från I1 och en kollega får de säga till biståndshandläggarna.  

Men om anhörig behöver hjälp två fem minuter så kan I1 hjälpa. 
(Transkription av fältanteckning, sida 15) 
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Analysen visar även att hemtjänstpersonalen inte ser en problematik med att hjälpa anhöriga 

inom de givna förutsättningarna som angetts ovan. Uppfattningen om sammanboende par är 

positiv, familjer där hemtjänstpersonalen inte kan samarbeta med den anhörige har inte erfarits. 

Resultatet pekar på att hemtjänstpersonalen naturligt bemöter brukare och sammanboende par 

som en familj vilket även inger en egen inneboende känsla av delaktighet trots den formella 

rollen som hemtjänstpersonal. Respekt och ömsesidighet benämns också som centrala verktyg i 

mötet med anhöriga, vilket exemplifieras nedan;  
 

I4 nämner att vissa anhöriga tycker att det är roligt att vi kommer medan andra blir 

irriterade. Bara man har respekt för varandra så brukar det fungera bra.  

(Transkription av fältanteckning, sida 18) 
 

Ovanstående exempel visar även på det individuella i varje möte. Vi alla är olika som människor 

vilket ger olika slags möten. Detta lyfts ytterligare från en utav hemtjänstpersonalen som 

framhäver att de flesta anhöriga som hemtjänstpersonalen möter är trevliga och kontaktsökande 

medan andra är mer inneslutna och tillsynes månar mer om sin integritet. Inom analysen 

förekommer även exempel på vilken typ av hjälp hemtjänstpersonalen har utfört och kan tänka 

sig utföra i syfte att hjälpa den anhörige. Detta handlar framförallt om praktiska saker; ta ut 

gemensamma sopor, bära saker och svara på frågor som den anhörige ställer. Dessa frågor från 

anhöriga handlar främst om brukarens omsorg. Vid allmänna samtal under hembesöken 

inkluderas ofta den anhörige om denna visar ett intresse av det. Om det finns några minuter kvar 

efter att hemtjänstpersonalen har hjälpt brukaren så stannar hemtjänstpersonalen kvar och 

samtalar med den anhörige och brukaren en stund. Om det sammanboende paret inte önskar 

socialt umgänge och samtal utan har större behov av att upprätthålla gränsen för deras bakre 

region så respekterar hemtjänstpersonalen det och går vidare till nästa hushåll. De saker som 

hemtjänstpersonalen utför för den anhöriges räkning tycks utifrån detta vara av servicekaraktär 

och samtal än omsorgsinsatser.   
 
 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

Detta kapitel inleds med en summering av viktiga delar från analysens resultat i förhållande till 

syfte och forskningsfrågor. Sedan följer diskussioner kring resultatet i förhållande till teoretisk 

förståelse och den forskning som redogjorts tidigare under studien. Det metodologiska utförandet 

kommer även att vara föremål för reflektion. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om på vilket sätt 

studiens resultat kan bidra inom forskning och praktik i fältet socialt arbete.   
 

6.1. Summering 

 

Hur agerar hemtjänstpersonalen i situationer där de upplever att den anhörige är i behov av 
hjälp eller stöd?  

 

Resultatet av det analyserade datamaterialet ledde fram till nyckelbegreppet bekräftelse. 

Därutöver framkom tre teman; samtal och praktiskt handlande, redovisar oförmåga samt tid och 

möjlighet.  
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Analysen visar att hemtjänstpersonalen hanterar anhöriga som en naturlig del av hembesöket. 

Hemtjänstpersonalen tycks därmed inte se på anhörigas behov som ett tydligt etiskt dilemma. 

Resultatet tycks visa att hemtjänstpersonalen stundvis till och med utförde handlingar åt 

anhörigas vägnar på eget initiativ, utan någon förfrågan eller uppmaning. När anhöriga väl 

uttrycker ett behov påvisar resultatet att detta bekräftas av hemtjänstpersonalen genom muntlig 

kommunikation som ett första steg. Behovet hanteras därefter genom att hemtjänstpersonalen 

tillfredsställer behovet genom antingen fortsatta samtal eller praktiska handlingar som 

exempelvis ta emot fika, plocka ner föremål eller hjälp med att bädda sängen. En intressant 

aspekt återfinns speciellt när bara samtal används som ett verktyg. Hemtjänstpersonalen hjälps 

sinsemellan åt med att integrera den anhörige i samtal och svara på frågor, något som kan tolkas 

som ett teamarbete. Teamarbete återfinns även tydligt i de situationer när den anhörige uttrycker 

oro för brukarens medicinska omvårdnad då hemtjänstpersonalen ibland har svårigheter med att 

möta upp den anhöriges behov. Då används även exempelvis rekvisita, medicinpärm, samt 

teamarbete i form av kontakt med sjuksköterskekollegor för att övertyga den anhörige om att det 

inte föreligger någon medicinsk fara för brukaren.  
 

Hemtjänstpersonalen hanterar således anhörigas behov genom antingen samtal eller genom 

handling baserat på den anhöriges vilja. Resultatet pekar dock även på andra tillfällen då 

hemtjänstpersonalen bekräftar att de uppfattat och förstått anhörigas behov men inte kan bemöta 

detta. En orsak till detta kan vara att tiden inte räcker till. Detta är till synes varierande beroende 

på vilken hemtjänstpersonal som arbetar. Det förekommer både situationer där 

hemtjänstpersonalen är stressade och nekar anhörig hjälp och situationer där de trots stressen 

hjälper anhöriga.  
 

Som det inledningsvis nämndes skildrar resultatet en bild av att hemtjänstpersonalen agerar 

gentemot anhöriga och resonerar kring dessa som en naturlig del av omsorgssituationen. Detta 

kan tolkas som att hemtjänstpersonalen accepterar den kontext de arbetar i. Å andra sidan är inte 

hjälpen förutsättningslös då hemtjänstpersonalen ibland är tvungna att säga ifrån för att kunna 

hinna med omsorgsarbetet med brukaren. I dessa fall blir det tydligt att den som står utan 

biståndsbeslut kommer i sista hand och inte hinns med inom den tidsplanering som organiserats 

från hemtjänstverksamheten.  
  

Hur reflekterar hemtjänstpersonalen kring de situationer där det finns anhöriga i hemmet 
som upplevs uttrycka ett behov av hjälp eller stöd?   

  
Det analyserade materialet påvisar att hemtjänstpersonalen har ett övervägande positivt 

förhållningssätt gentemot anhöriga. Upplevelser av situationer där det inte fungerat att interagera 

eller samexistera med den anhörige hade inte erfarits. Tid framkommer som en organisatorisk 

begränsning som påverkar om hemtjänstpersonalen har möjlighet att möta upp anhörigas behov i 

de fall där denna uttrycker ett behov. Detta handlar om en avvägning gällande hur mycket tid som 

finns kvar för det aktuella besöket och hur lång tid hjälpen för den anhörige kommer att ta. Detta 

stämmer delvis överens med hur hemtjänstpersonalen aktivt hanterar anhörigas behov under 

hembesöken. Hemtjänstpersonal hjälper i vissa fall anhöriga trots att de upplevs stressade och 

säger ifrån i andra situationer.  
 

I resultatet från analysen av de efterföljande samtalen tycks det även vara viktigt för 

hemtjänstpersonalen att brukarens omsorgsinsatser utförs först innan den anhörige kan få hjälp. 

Intressant är detta då hemtjänstpersonalen många gånger hanterar anhörigas behov samtidigt som 
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de utför hjälp åt eller arbetar med brukaren. Situationer förekom även då den anhörige rentutav 

fick sitt behov tillgodosett före brukaren fick sin beviljade hemtjänstinsats. I de situationer när 

diskussioner och samtal används för att bemöta anhörigas behov av delaktighet, eller svar på 

frågor, så involveras inte brukarna i lika hög grad i diskussionen som den anhörige. 
  

Praktiska göromål som hemtjänstpersonalen resonerar kring som tänkbara är att ta ut 

gemensamma sopor eller plocka ner något föremål. Samtal och muntlig kommunikation 

förekommer med de sammanboende paren, frågor kring brukarens omsorg men även vardagliga 

sociala samtal. Hemtjänstpersonalens reflektioner kring hanterande av anhörigas stöd- och/eller 

hjälpbehov tycks således stämma överens med de verktyg som, i de praktiska 

omsorgsituationerna, används för att hantera anhörigas behov. Skillnader finns i huruvida 

uppfattning om tiden som en begränsande faktor faktiskt påverkar den konkreta handlingen eller 

inte.    
 

6.2. Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare 
forskning 

 

Studien har tidigare fastställt att det tycks finnas en kunskapslucka i tidigare forskning när det 

kommer till sådan som fokuserar på hemtjänstpersonals hanterande av anhöriga i en 

hemtjänstkontext. Därav bidrar denna studie med viktiga resultat för att synliggöra 

hemtjänstpersonalens arbetsförutsättningar och vidga synen på hembesöket. 
  

Resultatet av de analyserade fältanteckningarna tycks ge en bild av att hemtjänstpersonalen ser 

och hanterar anhörigas behov som positivt och tillmötesgående. Detta skiljer sig till viss del från 

tidigare forskning där anhöriga ofta upplevs av omsorgspersonal som både en positiv och givande 

part men även som belastning och konfliktmöjligheter. Resultatet påvisar att hemtjänstpersonalen 

hanterar anhörigas behov genom verktyget samtal, särskilt då behovet består av att vara delaktig 

eller ha kontroll över brukarens omsorg. Anhöriga vill vara delaktiga i omsorgen av sina makar. 

Detta tycks tydliggöra den informella roll anhöriga har inom omsorgskontexten gentemot 

hemtjänstpersonalens formella roll. Enligt tidigare forskning finns det olika kategorier inom vilka 

grader anhöriga och personal axlar ansvar för brukarens omsorg. Relevant för studiens resultat är 

begreppet komplementerande, hemtjänstpersonal och anhöriga ger olika typer av hjälp och fyller 

tillsammans hjälpbehovet (Ingvad & Olsson, 2006). Faktumet att den anhörige var en oundviklig 

del i hushållet och delade ansvaret med hemtjänstpersonalen kanske påverkade 

hemtjänstpersonalens agerande gentemot anhöriga. Dessa kanske såg anhöriga och dess behov 

som en oreflekterad aspekt av omsorgssituationen som praktiskt måste lösas men inte 

nödvändigtvis som ett problematiskt etiskt dilemma. Anhöriga ”som en del av arbetet” skulle 

även kunna förklara hemtjänstpersonalens egna positiva ton i resonemang kring anhöriga, något 

som skiljer sig från tidigare forskning (jmf Ingvad & Olsson, 2006).          
  

Det finns flera möjliga förklaringar till varför hemtjänstpersonalen i sådan stor utsträckning 

svarar upp gentemot anhörigas behov. Dels skulle agerandet kunna relateras till att 

hemtjänstpersonalen och de anhöriga träffats under en längre period och byggt upp vad som i 

forskning kallats professionell vänskap (Lindahl, Lidén, & Lindblad 2011). Att besöka samma 

hushåll under en längre tid kan också få omsorgspersonal att korsa personliga och professionella 

aspekter i arbetet enligt McGarry (2009). I resultatet märks detta genom samtal, som ett av de 

verktyg som användes för att möta upp anhörigas behov. I konversationer med anhöriga berättar 
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hemtjänstpersonalen personliga historier om sig själva och sina liv. Vid praktiskt agerande, som 

att ta ner föremål, motta erbjudet fika eller att hjälpa anhörig med att bäddning för brukaren, är 

det svårare att relatera till tidigare forskning eftersom de flesta studier inte har fokuserat på 

omsorgspersonals agerande i den bemärkelsen. 
  

Fall där hemtjänstpersonalen bekräftar anhörigas behov men inte kan tillgodose hjälpen kan till 

viss del härledas till organisatoriska begränsningar, som exempelvis tiden. Detta stämmer överens 

med tidigare forskning som visar ett samband på omsorgskvalitet och arbetsmiljö, 

tidsbegränsning är en av de anledningar som skapar svåra möten med de äldre (Astvik, 2003). Å 

andra sidan observerades hemtjänstpersonal även lösa anhörigas behov och utföra det som den 

anhörige bad om trots att de verkade uppenbart stressade. Detta skulle kunna förklaras av 

hemtjänstpersonalens inneboende egenskaper. Engagemang för omvårdnadsyrket likväl som etik 

och omdöme har påvisats av tidigare forskningsartiklar vara aspekter som främjar 

hemtjänstpersonalens samarbete med brukare och anhöriga (Croona 2003, Weman & Fagerberg 

2006). Att agera etiskt försvarbart i situationer med anhöriga kanske överväger att 

hemtjänstpersonalen blir några minuter sena till nästa besök. Just att hemtjänstpersonalen 

bejakade anhörigas behov i så stor grad kan även tolkas som att hemtjänstpersonal kan se sig som 

hjälpare även till anhöriga snarare än att de har en samarbetsrelation (Ingvad & Olsson, 2006). 

Intressant hade varit om studiens resultat skildrade hur hemtjänstpersonal hanterar anhörigas 

behov när irritation, ilska eller missnöje uttrycks av den anhörige eller brukaren. 
 

6.3. Diskussion av relationen mellan resultat och teori 

 

I och med att empiri samlats in via observationer präglas utförandet och analys av resultat av 

forskarens egen förförståelse, livsvärld och den valda teoriramen. I detta avsnitt kommer teorin 

särskilt få ta plats då Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv kommer att relateras till viktiga 

aspekter av studiens resultat.   
 

Resultatet av observationerna visar att hemtjänstpersonalens benägenhet att hjälpa och interagera 

med anhöriga var beroende av vart individerna befann sig. När samtal användes som verktyg för 

att besvara anhörigas behov vistades aktörerna i samma rum. Anhöriga påkallade inte 

uppmärksamhet på annat sätt än att de gjorde sig visuellt synliga för hemtjänstpersonalen. Detta 

går att relatera till Goffmans (2014) definition av interaktion som människor påverkande på 

varandra i deras omedelbara fysiska närvaro. Å andra sidan visar analysen även att 

hemtjänstpersonalen kunde agera på eget initiativ, som att ta in tidningen till den anhörige, då de 

själva tolkade att anhöriga var i behov av stöd i dessa fall. Hemtjänstpersonalen agerade även 

olika beroende på vilket hushåll hembesöket var i. Anhöriga och hemtjänstpersonal verkade ha 

utvecklat egna jargonger och visste hur de kunde agera gentemot varandra. De hade hittat vilka 

roller de skulle upprätthålla inför varandra. Detta sammantaget bekräftar interaktionen som 

platsbunden och sker i nuet vilket är grundläggande för Goffmans (2014) analys.  
 

Analysen av observationerna och de efterföljande samtalen visar även att hemtjänstpersonalen 

diskuterade kring att brukarna skulle hjälpas först och sen kunde anhöriga få stöd om tid och 

möjlighet fanns. Under observationerna framkom att både samtal och praktiska handlingar 

användes av hemtjänstpersonalen för att bemöta anhörigas behov under tiden som 

hemtjänstpersonalen hjälpte brukare eller så fick brukarna vänta. Hemtjänstpersonalen hjälpte 

även anhöriga i vissa fall då de verkade uppenbart stressade, något som skiljer sig från kravet på 

tid och möjlighet som framkom under deras egna reflektioner. En orsak till detta skulle kunna 
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vara att de efterföljande samtalen genomfördes under transporten mellan varje hembesök, vilket 

skulle kunna benämnas som en typ av bakre region för hemtjänstpersonalen där mer avslappnade 

samtal kunde ske. Däremot kunde hemtjänstpersonalen till synes inte bortse från medmänsklighet 

när de väl stod inför det etiska dilemmat, tidsbristen till trots.  
 

Det är just relationen mellan de främre och bakre regionerna som är det mest intressanta i denna 

diskussion. När hemtjänstpersonalen kommer hem till de äldre så har de rollen som vård- och 

omsorgsgivare och för dem är hemmet deras främre region och scen. I den främre regionen hålls 

ett professionellt förhållningssätt och alla sidor visas inte. Hemtjänstpersonalen går in i sin 

yrkesroll och behåller den tills de lämnar scenen. Anhöriga vistas i sin bakre region där de är 

avslappnade och kan bejaka alla sidor av sig själva. Däremot är det här lämpligt att lyfta 

frågeställningen om främre och bakre regioner är så svart och vitt? 
 

På något vis krävs det att anhöriga adapterar sig till att se sitt hem, när hemtjänstpersonalen är 

där, så som även deras främre region. Troligtvis visar de inte alla sidor av sig själva eller beter 

sig precis som de vill då generellt sett socialt accepterade beteenden ger oss olika förhållningssätt 

för när vi har gäster i våra hem. Däremot sker säkerligen en kamp inom de själva då de i stunder 

glider tillbaka i sin bakre region och är sig själva för att sedan komma på sig och försöka 

upprätthålla den främre regionen. I resultatet visade detta sig exempelvis genom att anhöriga 

återkommande gånger bjöd på fika efter att hemtjänstpersonalen hjälpt brukaren, för att på något 

sätt återta rollen som värd i en främre region.  
 

För hemtjänstpersonalen kan känslan tolkas vara densamma. De har förhållningssätt för att 

hantera hembesöket som regleras i arbetsinstruktionerna och de förväntas upprätthålla dessa i den 

främre regionen. Samtidigt kommer insikten att de är i de äldres bakre region genom rekvisita 

som familjefoton och personlig inredning. Hemtjänstpersonalen kan inte gå in som en robot utan 

de måste vara mottagliga för anhöriga och brukares personlighet och livsvärld. 

Hemtjänstpersonalen måste även de anpassa sig till en gråzon där de kanske närmast går att likna 

vid som en robot i sin yrkesroll men med ytan av en mjuk nallebjörn.  
 

Det kan således finnas suddiga gråzoner mellan anhörigas främre och bakre regioner och 

hemtjänstpersonalens främre och bakre regioner. Gråzonerna är kanske bara olika teaterscener 

där vi har olika roller? Nej, hemtjänstpersonal, anhöriga och brukare tvingas trots allt att vistas på 

samma scen. De spelar däremot olika roller och kan i ett avseende sägas vara aktörer i olika 

teateruppsättningar. Något de måste komma fram till är vilken nyans av grå, vilken kompromiss 

av främre och bakre regioner, som de alla kan vistas i och nå framgång i genom att hitta ett 

gemensamt mål. Det gemensamma målet kan vara att visa varandra ömsesidig respekt och hålla 

sig på varsin kant, alltså fortsätta deras respektive teateruppsättning på varsitt håll och försöka 

bortse från den andre, eller så försöker aktörerna att kombinera sina teateruppsättningar till en 

gemensam liksom att Romeo och Julia skulle bli vänner med Ofelia. Resultatet visar just på att en 

del anhöriga väljer att värna mer om sin bakre region och håller sig på sin kant medan andra 

utvecklar en egen jargong med hemtjänstpersonalen då även personalen, genom samtal, delar 

personliga erfarenheter och berättelser från sina egna liv. De kan då sägas ha nått fram till en grå 

zon som fungerar för båda parter.  
 

Problematik i omsorgssituationerna kan utläsas från analysen då de olika aktörerna inte kunde 

komma fram till en gemensam bild av hur den gråa zonen ser ut. Vid början av hembesöken 

kunde anhöriga hålla sig till sin roll i den främre regionen, ordna frukost och duka medan 
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hemtjänstpersonalen upprätthöll sin främre region och hjälpte brukaren. Under hembesöken 

kunde dock anhöriga blottlägga sin bakre region och ge uttryck för oro över omsorgen av 

brukaren. Verktyg som hemtjänstpersonalen tycks ha använt i dessa tillfällen var att ta hjälp av 

varandra, att arbeta som ett team, för att övertyga den anhörige att situationen var under kontroll. 

Dock var det stundtals svårt att fullt ut bemöta den anhöriges oro även på detta sätt och 

exempelvis fick kollegor med annan medicinsk kompetens vara behjälpliga. Hemtjänstpersonalen 

hade inte möjlighet att sätta sig in i den anhöriges bakre region med de känslor som därmed 

skulle följa och de begränsades även av tiden för att bemöta anhörigas behov fullt ut.     
 

Sammantaget visar dock resultatet att hemtjänstpersonalen bekräftar och i stor grad hjälper 

anhöriga. Genom dramaturgiska glasögon kanske detta kan ses som hemtjänstpersonalens sätt att 

skapa en gemensam gråzon med de anhöriga. Tillsammans skapar de en grå zon, en slags mellan 

region, där alla kan vistas och når sina mål. För att detta ska kunna ske måste båda parter 

kompromissa om hur deras gråzon ska se ut, vilket har varit tydligt framkommande i analysens 

resultat.  

 

6.4. Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

 

Utifrån studiens syfte och problemformulering utgörs kärnan av analysen hur 

hemtjänstpersonalen hanterar och resonerar kring situationer där anhöriga tolkas ha ett behov av 

stöd och/eller hjälp. Resultatet pekar på att hemtjänstpersonalen agerade på olika sätt vid 

hembesöken, det var ingen förutbestämd metod som användes gentemot anhöriga. Det fanns även 

en skillnad, i vissa situationer, över hur hemtjänstpersonalen agerade och hur de sedan resonerade 

kring dessa situationer under de efterföljande samtalen. I efterhand bekräftas således valet av det 

etnografisk postmoderna konstruktivistiska vetenskapsidealet som en lämplig grund för 

forskningsdesignen då interaktionen och omsorgsmötena formades direkt i situationen och inte 

kunde förutses. Observationer som metod möjliggjorde även att komma närmare en beskrivning 

av hemtjänstpersonalens faktiska agerande. Andra metodologiska möjligheter, intervjustudie 

exempelvis, skulle ge en bild av hur hemtjänstpersonalen resonerar kring sitt agerande men inte 

till fullo hur de praktiserar detta. Dock skulle hemtjänstpersonalens åsikter och resonemang 

kunnat undersökas mer omfattande om de efterföljande samtalen istället hade bestått av inspelade 

intervjuer. Den arbetssituation som är hemtjänstpersonalens verklighet möjliggjorde dock inte för 

detta.    
 

Genom den etnografiska forskningsdesignen har även vi forskare varit en integrerad del i det som 

studerats. Detta bör tas i beaktande av andra läsare vid tolkning av studiens resultat. För att ändå 

upprätthålla ett vetenskapligt förhållningssätt har metodlitteratur styrt bearbetning och analys av 

data, observationerna har genomförts utifrån en observationsguide och forskarnas egna 

reflektioner har särskilts från övriga fältanteckningar. Detta beskrivs mer ingående under 

metodkapitlet i denna studie. En nackdel med att få miljöer har observerats blir att resultaten för 

studien inte kan appliceras på hur hemtjänstpersonal hanterar anhörigas behov vid andra 

hembesök. Detta ska bara betraktas som ett exempel på hur det kan se ut. Utefter den kvalitativa 

forskningsansatsen är dock inte detta intressant eftersom studiens syfte är att beskriva och 

analysera de observerade hembesöken, inte att nå generaliserbara resultat.  
  

Studiens urval kan även anses ha påverkat resultatet. Det fanns svårigheter med att hitta en 

hemtjänstgrupp som hade möjlighet att delta i observationsstudien. Många enhetschefer och 

gruppledare var skeptiska till studiens tillvägagångssätt med anledning av den aktuella 
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arbetssituationen eller brukare. Detta gjorde att vi fick korta ner önskemålet om att vara ute 

längre i fältet. Om det hade funnits tillgång till ett större antal hushåll med möjlighet att utföra 

observationerna under en längre tid hade eventuellt resultatet blivit mer omfattande och  

hemtjänstpersonalens problematiska arbetssituation hade kunnat framkomma tydligare. Utifrån 

egen förförståelse finns kännedom om situationer där hemtjänstpersonalen inte kunnat lösa 

anhörigas behov i ett lika positivt sken som framkom av resultatet från studien. Det hade även 

varit intressant att se hur hemtjänstpersonalen hade hanterat anhörigas behov vid de hembesök 

där det bara behövs en hemtjänstpersonal, till skillnad från de nu observerade hembesöken där de 

alltid var två hemtjänstpersonal närvarande.  
 

6.5. Implikationer för forskning och praktik inom socialt 
arbete 

 

Det etnografiska vetenskapsideal som har präglat denna studie har sammantaget målat upp en  

beskrivande och analyserande bild av hur hemtjänstpersonalen hanterar anhöriga i dagliga 

omsorgsmöten. Dessa kunskaper erkänner att anhöriga är en viktig del av omsorgssituationerna. 

Hemtjänstpersonalen använder aktivt olika verktyg, både samtal och praktiska handlingar för att 

hantera även anhörigas behov, trots att de inte ges förutsättningar för detta inom ramen för 

arbetet. Arbetsförutsättningarna påverkar hur hemtjänstpersonalen förhåller sig till anhöriga. Så 

länge det finns tidsutrymme och praktisk möjlighet att hjälpa den anhörige inom det aktuella 

hembesöket tolkas och besvaras anhörigas behov som en naturlig del av omsorgsarbetet. 
 

Valet att fokusera på hemtjänstpersonalens förutsättningar ger ett perspektiv på den aktör som sist 

i ledet ska omvandla äldreomsorgens värdegrundsarbete till aktiva handlingar och 

förhållningssätt. Som det konstaterades inledningsvis i denna uppsats finns det ett behov av att 

utöka kunskapen kring hemtjänstpersonals hanterande av den anhörige i dagliga omsorgsmöten. 

Denna studie har bidragit med en möjlig väg att belysa denna situation inom det gerontologiska 

sociala arbetet. Kunskapen som har framkommit skulle kunna användas inom det praktiska fältet 

för att vidga synen på ramarna för omsorgsmöten och hemtjänstpersonals arbetsförutsättningar. 

Denna studie skulle även kunna vara en förstudie till framtida forskning där forskarna har 

möjlighet att samla mer omfattande material från fältet. Intressant hade även varit att intervjua 

anhöriga och få en inblick i deras perspektiv över att vara en del av omsorgssituationen eller hur 

biståndshandläggare själva ser på möjligheterna att stärka hemtjänstpersonalens verktyg för att 

kunna bemöta anhöriga som inte själva är beviljade hemtjänstinsatser.  

 

6.6. Efterord 

 

Denna kandidatuppsats inleddes med ett exempel på ett etiskt dilemma som kan förekomma inom 

äldreomsorgen för hemtjänstpersonalen. Exemplet handlade om paret Ada och Örjan och om det 

etiska dilemma som hemtjänstpersonalen finner sig i då Ada, som anhörig utan biståndsbeslut 

(och som därmed inte har rätt till att lägga anspråk på hemtjänstpersonalens tid under 

hembesöket), uttrycker ett tydligt behov av hjälp och stöd. Detta exempel var taget till sin 

ytterlighet för att underlätta för dig som läsare att förstå vad studien grundade sig i. Under den 

genomförda etnografiska studien framkom inte en situation som denna, däremot är vi på grund av 

personlig erfarenhet medvetna om att denna situation dyker upp ibland i olika grad och format. 

Du kan som hemtjänstpersonal bli ombedd att handla något att äta för att maten plötsligt är slut, 

att rasta en hund för att en anhörig känner sig dålig den dagen och inte kan eller så vill den 
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anhörige bara få prata en längre tid för den känner sig ensam. Många saker kan hända inom 

människovårdande yrken, inom det gerontologiska sociala arbetet i synnerhet, som det inte går att 

planera för och det därför inte finns någon tid till.  
 

För hemtjänstpersonalen blir detta ett etiskt dilemma eftersom de inte har möjlighet att inta sin 

privata roll i en bakre region då de inte kan träda ur sin yrkesroll på grund av aspekter som vad 

som krävs av dem vidare i arbetet, exempelvis som att hålla tiden till nästa hembesök. 

Organisatoriska begränsningar dikterar vilken region hemtjänstpersonalen ska och kan befinna 

sig i, den främre regionen. Hur ska hemtjänstpersonalen då agera när de tvingas konfrontera det 

etiska dilemmat av att anpassa sig till en grå zon de egentligen inte har möjlighet och tillåtelse till 

att äntra? En grå zon som är mellan svart och vitt, mellan bakre region och främre region. Det är 

svårt att tro att en verksamhetschef skulle säga till hemtjänstpersonalen att de inte får stanna och 

trösta Ada, men samtidigt så ser lagen och regler ut som de gör. Tiden ska spenderas för att 

hjälpa de som har rätt till hjälp, Örjan och inte Ada. Vem ska hantera att Silvia, som är brukare 

vid nästa hembesök, blir besviken eller irriterad över att hemtjänstpersonalen kommer sent, är 

stressade under hembesöket och/eller går tidigt? Ja, hemtjänstpersonalen måste på något vis stå 

till svars för det och ge Silvia en förklaring som på inget sätt avslöjar vilket hem de var i som 

gjorde dem försenade. Dilemmat blir av etisk karaktär då de måste välja mellan organisationens 

regler, socialtjänstlagen och medmänsklighet.  
 

Idag beviljas ingen extra tid att spendera för hemtjänstpersonalen i ett hem där det finns en 

anhörig. Biståndshandläggaren utreder inte heller anhörigs situation, behov eller tankar. Endast 

information från/om den enskilde, brukaren, får förekomma i en personakt. Detta medför att 

hemtjänstutföraren och hemtjänstpersonalen inte har någon information om den anhörige som 

finns i hemmet och vad denne har behov av. Om den anhörige är otrevlig mot brukaren, till 

exempel, så kommer det framkomma först när hemtjänstpersonalen själva upplever det. Detta 

resulterar i att hemtjänstpersonalen kommer oförberedda får hantera situationen på stående fot, 

vilket i slutändan kanske inte är rätt sätt att hantera situationen på. Detta kan ske helt i onödan då 

biståndshandläggaren skulle kunna ha haft den informationen redan under utredningsförfarandet. 

Denna studie skulle kunna visa på att det finns en mening i att hemtjänstutföraren etablerar 

riktlinjer för hur hemtjänstpersonalen faktiskt ska agera hemma hos Ada och Örjan. Studien 

kanske även visar att biståndshandläggningen kan vara något annorlunda när det kommer till 

sammanboende par där endast den ena har behov av hjälp från hemtjänsten. 

Biståndshandläggaren kanske inte behöver skriva i den hjälpsökandes personakt om den 

anhöriga, men de skulle kunna ha som rutin att ändå ställa några frågor till denne och sen föra 

vidare informationen till hemtjänstutföraren.  
 

Sammanfattningsvis så befinner sig hemtjänstpersonalen på en scen när de utför sitt arbete under 

hembesök. De har sina roller och sin publik. Det går rentutav att säga att de till viss del har en 

färdig repertoar och ett manus, i form av genomförandeplaner och rutiner. Hemtjänstpersonalen 

är vardagshjältar som tillämpar rekvisita och personlighet när de genomför sitt framträdande på 

scenen. Med de rätta verktygen i form av information och utbildning i hur de ska bemöta även de 

anhöriga ges de en möjlighet att stråla som stjärnor på scenen, så som de bör!  

 

Vi har i denna uppsats redogjort för hur hemtjänstpersonalen kan hantera en situation där den 

anhörige är i behov av stöd- och/eller hjälp trots att tiden inte räknas. Så avslutningsvis undrar vi; 

 

Har du kommit fram till vad DU skulle göra när tiden inte räknas? 
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Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi hur 

omsorgspersonal hanterar dilemmat av att bemöta make/makas behov i de omsorgsmöten där 

bara omsorgstagaren är den som har beviljat bistånd. Genom studien kan kunskaper utvecklas 

kring förståelse över hur omsorgspersonal hanterar och ser på det faktum att anhöriga till 

omsorgstagare är en naturlig del i omsorgssituationen och vilka kan ha egna omsorgsbehov trots 

att hemtjänstinsatserna bara är riktade till den ena partnern i hushållet. 
  

Du tillfrågas därför, som enhetschef för X, om tillstånd till att genomföra studien inom ditt 

hemtjänstområde. Data samlas under minst tre dagar (prel. planering v. 16, eller 17) genom 

deltagande observation av vardagliga aktiviteter vid personalens interaktion med anhöriga i 

hemtjänstmottagarens hem. Vi önskar att träffa minst två omsorgstagare som är beviljad 

hemtjänstinsats och sammanbor med make/maka utan biståndsbeslut. Vi skulle även vilja 

intervjua personal som varit närvarande under observationerna. Dessa intervjuer varar cirka 15-

30 minuter och spelas in på band. 
  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt för både personal och omvårdnadstagare med dess anhöriga 

och kan när som helst, utan särskild anledning, avbryta sitt deltagande. 
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare har tillgång till 

materialet under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Samtycke kommer att 

inhämtas för samtliga inblandade personer. 
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Observationsguide 
 
Genom deltagande observationer ska datamaterial samlas in om hur hemtjänstpersonalen hanterar 

anhörigas behov under hembesöken. Observationerna kommer att ske inom en hemtjänstgrupp 

under tre dagar. Rollen som observatör kommer att vara helt deltagande i den normala miljön 

med undantag från situationer där hemtjänstpersonalen hjälper brukaren med intim omvårdnad 

med anledning av etiska aspekter. Forskarrollen i egenskap av student ska vara öppet känt för 

hemtjänstpersonalen och brukarna men syftet med studien kommer till viss del vara dold, 

interaktionen mellan aktörerna inom omsorgsmötet kommer att nämnas men inte att interaktionen 

mellan hemtjänstpersonal och anhöriga specifikt studeras, förutom för hemtjänstområdets 

enhetschef som har full insikt. Genom att studera miljön på detta sätt hoppas vi på att bevara den 

naturliga miljön samtidigt som alla inblandade kan ge sitt samtycke för studien. För att 

observationerna ska utgå från studiens syfte och forskningsfrågor samt för att hemtjänstpersonal 

eller de äldre inte ska ta skada av att vi utför observationer i deras miljö kommer fokus inom 

observationerna ligga på följande punkter; 
 

- Hur kommunicerar och agerar hemtjänstpersonal och anhöriga med varandra? 
- Hur använder hemtjänstpersonal sitt kroppsspråk gentemot anhöriga? 
- Hur reagerar hemtjänstpersonal när anhöriga ber om hjälp eller på andra sätt uttrycker 

behov av stöd? 
- Hur är stämningen överlag?  

 

Vid en specifik händelse följs dessa frågor;  

- Vad sker? 
- När sker det? 
- Med /av vem sker det?  
- Hur det sker? 
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Frågeguide för efterföljande samtal 
 

Vid tillfälle för samtal med hemtjänstpersonalen kommer följande frågor ställas; 
 

- Kan du berätta! Hur upplevde du detta hembesök? 
- Hur reflekterar du kring ditt eget agerande av att du hjälpte den anhörige med….? (När 

detta är aktuellt).  
- Hur ser du på att anhöriga ibland ber om hjälp? - Hur agerar du? 
- Vad är din upplevelse av att bemöta anhöriga i omsorgssituationer?  
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