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Sammanfattning  
Avsikten med följande studie var att undersöka om och hur hemtjänstberoende äldre 
uppfattade att deras hem blir en arbetsplats för hemtjänstpersonalen samt om 
uppfattningen såg olika ut beroende på om den äldre är en man eller kvinna. Även om 
typen av hemtjänstinsatser har betydelse för uppfattningen studerades.  
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning för att fånga uppfattningarna och få en helhet 
i studien. Vi har gjort sex intervjuer, varav tre var kvinnor och tre var män. Resultatet 
bygger på dessa intervjuer som vi har sammanställt och analyserat. 
 
Resultatet från studien visar att äldre inte uppfattar sitt hem som en arbetsplats. De anser 
att det fortsatt är deras hem och att personalens närvaro inte påverkat uppfattningen av 
hemmet. Det framkom att uppfattningen beror på olika faktorer som ett rikt socialt 
nätverk, att de har kvar vissa sysslor som de klarar själva samt att personalen visar 
hänsyn och respekt för den äldre och dennes hem. En annan viktig faktor är att de äldre 
har anpassat sig efter personalens rutiner. Det finns skillnader i uppfattningen av hemmet 
utifrån kön och typen av insatser. Kvinnorna, som även är de med störst omsorgsbehov, 
uppfattade indirekt hemmet som arbetsplats då de kan känna ett visst intrång i deras 
privata sfär.  

Abstract 
The intension with the following study was to investigate if and how elderly people who 
depend on home help understand that their home becomes a work place for the personnel 
and if the understanding varies between men and women. In addition, it was also 
investigated if the type of home help had any impact on the understanding.  
 
We chose to do a qualitative investigation to capture the understandings and get a 
complete picture in the study. We have done six interviews, with three women and three 
men. The result is based on these interviews that we have put together and analyzed.  
 
The result from the study shows that elderly people do not understand their home to be a 
work place at all. They believe that it is still their home and that the presence of the 
personnel has not affected their experience of their home. It has been shown that this 
understanding depends on different factors such as a rich social network, that they have 
certain tasks that they can still do on their own and that the personnel shows 
consideration and respect for the elderly person and his or her home. Another important 
factor is that the elderly people have adjusted to the routines of the personnel. There are 
differences in the understanding of the home between gender and the type of help that the 
elderly have. The women who also have the biggest need of help understand indirect their 
home to be a work place. They feel some kind of infringement in their private area.  



Förord 
Resultatet av C-uppsatsen är en del i vår utbildning. Vi har lagt ner mycket arbete med 
både hjärta och smärta för att få ett bra resultat samt för att få mycket kunskap om ett för 
oss relevant ämne. Vi har gjort nästan allt arbete tillsammans och diskuterat fram och 
tillbaka. Vi är därför båda ansvariga för resultatet. Vi vill därför tacka varandra för ett 
utmärkt samarbete. 
 
Vi vill även tacka våra familjer som har varit förstående för den ibland pressande 
situation som vi varit under. 
 
Utan våra informanter hade vi inte kunnat genomföra denna studie, därför vill vi rikta ett 
stort TACK till alla informanter som valde att ställa upp och besvara våra frågor och 
funderingar. 
 
Vi vill också tacka enhetscheferna i den berörda kommun där studien genomfördes för att 
de hjälpte oss att hitta informanterna samt vännen Marie Tedenrud som hjälpt oss med 
den engelska sammanfattningen. Utan dem hade vårt arbete tagit mycket längre tid. 
 
Tack till vår handledare Ulla Rantakeisu, som hjälpt oss på vägen.
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1. Bakgrund  
Under de senaste 50 åren har antalet personer över 65 år fördubblats i Sverige, från 0,7 
till nästan 1,6 miljoner människor. Ökningen beror främst på en minskad dödlighet i alla 
åldrar (Socialstyrelsen, 2005a:11). Sverige har världens ”äldsta” befolkning om man 
jämför andelen personer över 80 år (Socialstyrelsen, 2006:304). 
 
Ökningen av äldre kommer att fortsätta även de närmsta decennierna. År 2000 var 17, 2 
procent av den svenska befolkningen 65 år eller äldre, år 2010 kommer den siffran vara 
uppe i 18,6 procent. År 2020 samt 2030 kommer siffrorna att stiga till 21,1 respektive 
22,7 procent. Det innebär att var femte person år 2030 kommer att vara ålderspensionär. 
Det ställer stora krav på kommunerna inte minst för planering av insatser men även att de 
är av god kvalitet (Socialstyrelsen, 2005a:11). 
 
Av den äldre befolkningen var det 132 300 personer som år 2004 fick hjälp från 
hemtjänsten vilket är 8,5 procent av äldrepopulationen (Socialstyrelsen, 2005a:22). Av 
dessa är det dubbelt så många kvinnor som män i åldern 80 och uppåt som får hjälp/stöd 
från hemtjänsten. Majoriteten av dessa kvinnor lever ensamma medan männen som får 
hjälp lever tillsammans med maka eller sambo (Socialstyrelsen, 2006:302). Mellan år 
2003 och 2004 ökade antalet hemtjänstberoende äldre personer i Sverige. Samtidigt har 
platserna för särskilt boende minskat mer än tidigare år. De boenden som finns kvar är till 
stor del anpassade för människor med demens. Denna omfördelning innebär en ökad 
kostnad för hemtjänsten medan kostnaden för de särskilda boendena har minskat. Även 
landstingens kostnader för hälso- och sjukvård för äldre har ökat de senaste åren 
(Socialstyrelsen, 2005a:23f). 
 
I och med att kommunerna har börjat tolka Socialtjänstlagen (SoL) striktare, med hjälp av 
kommunala riktlinjer som styr hur bistånd beviljas. På grund av ekonomiska 
neddragningar innebär det att de som blir beviljade hjälp/stöd från hemtjänsten idag har 
ett större hjälpbehov än förr. Hemtjänstinsatser ges till dem som är i ett mycket stort 
behov av hjälp och stöd med sin dagliga livsföring medan de som har ett mindre behov 
får stå tillbaka och klara sig själva eller med hjälp av anhöriga (Wikström, 2005:20). Den 
1 oktober 2004 fanns det enligt Socialtjänststatistiken 4 186 personer i Sverige som var 
65 år och äldre och som var beviljade hemtjänst 120 timmar eller mer per månad. Av 
dessa var 679 personer beviljade mer än 200 timmar hemtjänst. Insatser på denna nivå 
ställer stora ekonomiska och organisatoriska krav på kommunerna. Ofta behöver dessa 
personer en omfattande hjälp från både hemtjänsten och insatser från hälso- och 
sjukvården, som hemsjukvård eller sjukhusvård, för att klara sin vardag. Trots dessa stora 
hjälpbehov förväntas det att omsorgen och vården i allt högre grad ska ske i det egna 
hemmet, i stället för på institution (Socialstyrelsen, 2005a:60f). 
 
Vi har båda ett gemensamt intresse för äldre människor, vilket medförde att vi 
inspirerades att göra en undersökning tillsammans som belyser äldres uppfattning av ett 
fenomen. Dessutom har vi tidigare under utbildningens gång fått kunskap om hur 
professionella sociala omsorgsarbetare och även övrig personal ska möta utsatta 
människor i olika situationer. Vi har även fått kunskap om bemötande och att varje 
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människa är unik och ska respekteras som en samhällsmedborgare och inte bara som en 
hjälpsökande. Vi har dessutom läst litteratur (se t.ex. Tuulik- Larsson, 1992) som 
poängterar vikten av att se varje enskild människas behov och hur viktigt det är att 
personalen får kunskap om människan som söker hjälp för att kunna möta denne med 
respekt och förståelse. Vi saknar dock de äldres perspektiv och uppfattningar av att ha det 
egna hemmet som arbetsplats. Tuulik-Larsson (1992) belyser hemmets innebörd för de 
äldre och hur viktigt det är att ha ett hem och att få bor kvar där så länge som möjligt. Vi 
blev nyfikna på att utveckla detta dels genom en frågeställning om hur det är att ha 
hemmet som arbetsplats. Dels genom att titta på om eventuella skillnader mellan män och 
kvinnor föreligger i detta avseende samt om typen av hemtjänstinsatser har någon 
inverkan. 
 
Det finns en C-uppsats, ”Min arbetsplats är någon annans hem”, av Frida Ekendahl och 
Monica Purins (2004) som belyser hemtjänstpersonalens upplevelser av att arbeta i äldre 
personers hem. I den undersökningen avslutar författarna med att ge förslag på vidare 
forskning och nämner en frågeställning liknande vår. Vi kommer att under 
litteraturgenomgången kortfattat beskriva ovanstående undersökning för att kunna se om 
det finns några paralleller i våra respektive studier. 
 
Det är angeläget för oss att genomföra studien för att få kunskap som i slutändan kan göra 
livet bättre för äldre personer som är i behov av hemtjänst. Det händer att personalen 
tycker de äldre är jobbiga och bara klagar på det arbete som utförs. Förståelsen och/eller 
kunskapen om vad det beror på finns emellertid sällan. Att de äldre klagar, anser vi, kan 
ha en förklaring som exempelvis handlar om att förlora makt och inflytande över sina liv 
och att de känner intrång i sin privata sfär. För andra människor kan det vara en stor 
lättnad att få hjälp från personalen och de uppvisar stor tacksamhet. 
 
Vårt intresse för detta område uppstod i samband med att vi arbetade som 
biståndsbedömare sommaren 2005. Intresset har legat och grott under en tid och när det 
var dags att granska en avhandling under en tidigare kurs väcktes det till liv igen. Flera 
funderingar, speciellt det som handlar om kön dök upp i och med att vi läste Hilja Tuulik-
Larssons (1992) licentiatuppsats: ”Att bo kvar hemma: en studie om äldres upplevelser av 
sitt vardagsliv i samband med vård och omsorg i hemmet”. Förutom att vi vill studera ett 
problemområde där kunskapen verkar bristfällig, vill vi dessutom öka vår egen förståelse 
för äldre människors situation när de blir beroende av hemtjänst. 

1.1 Problemområde och perspektivval 
När en människa blir äldre och beroende av andra för att klara sin dagliga livsföring kan 
det vara kränkande och sårbart att låta ”främmande” människor komma in i hemmet och 
göra det som individen klarat själv hela livet. Det kan uppfattas som ett intrång i den 
personliga sfären när någon annan tar över ens sysslor. Kan det vara så att uppfattningen 
varierar mellan män och kvinnor? Det är viktigt att belysa köns- eller genusskillnader i 
alla stadier av livet och hur det kan påverka ens livskvalitet. Förr var det än vanligare än 
idag att kvinnan hade större ansvar för hemmet än mannen (se t.ex. Hirdman, 2001). Då 
kanske det kan kännas mer påträngande för kvinnor att någon tar över dessa sysslor, 
jämfört med mannen som i större utsträckning dels har förvärvsarbetat utanför hemmet 
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dels i betydligt mindre utsträckning tagit hand om det oavlönade arbetet i hemmet. Då 
kvinnorna i större utsträckning utfört det oavlönade hemarbetet är det även möjligt att de 
känner sig mer lättade och befriade än män när de får hjälp i hemmet. Idag utgör 
kvinnorna en klar majoritet av den äldre befolkningen. Samtidigt är de i hög grad 
beroende av stöd och hjälp i hemmet från hemtjänsten eller informella nätverket.  
 
Hemmet tillhör vår privata sfär där vi lever vårt liv utan insyn från andra - ett liv som vi 
själva bestämmer över. "Mitt hem är min borg" är ett uttryck för detta privata och 
(makt)oinskränkta. Den kontrollen kan kännas gå förlorad när människan blir beroende 
av hjälp. Hemtjänsten vistas i detta privata rum och bedriver två typer av omsorgsarbete – 
praktiska sysslor och personlig omvårdnad. Den personliga omvårdnaden som består av 
en intim kontakt, bland annat i form av nakenhet, kan uppfattas som det mest privata i 
denna sfär. Vi kommer i vårt framtida yrkesarbete att befinna oss i en social position där 
våra intressen inte alltid överensstämmer med de äldre som vi kommer att möta. Äldres 
behov av hjälp och stöd kan vara omättliga medan en organisation som hemtjänsten är 
begränsad i flera avseenden, inte minst ekonomiskt. Därför är det viktigt för oss att vara 
medvetna om de äldres uppfattningar och erfarenheter för att kunna förstå deras position 
och under vilka villkor de lever när de är beroende av hjälp från samhället. För att vi ska 
få en helhetsbild med fokus på om de äldre uppfattar hemmet som en arbetsplats har vi 
valt att utgå från de äldres perspektiv.   
 
Hemmet har i en mening alltid varit en arbetsplats då det vardagliga reproduktiva arbetet 
i hemmet är ett nödvändigt arbete för mänsklighetens fortbestånd (Fryklind, 1983:14f). 
Samtidigt är arbete och det med arbete förknippade termen arbetsplats intimt 
sammankopplad med en speciell och avgränsad form av arbete, dvs. förvärvsarbete eller 
snarare lönearbete. Lönearbetare säljer sin arbetskraft till en arbetsgivare och får en lön 
för den sålda arbetstiden. Lönearbetet utförs vanligen på en arbetsplats enligt vissa 
uppgjorda planer och instruktioner, rutiner, med spec. verktyg och på särskilda tider 
(Fryklind, 1983:14f). Detta har vi använt som en utgångspunkt för uppsatsen. Uppfattar 
de äldre att det egna hemmet övergår från att vara en egen privata sfär till att bli en 
arbetsplats, då hemtjänstpersonalen kommer till dem och utför sitt lönearbete?  
 
Vi har våra erfarenheter och förutfattade meningar som vi emellanåt under studiens gång 
fått sätta åt sidan vilket inte alltid varit lätt. För övrigt har vi använt vår förförståelse 
aktivt i så stor mån som möjligt i alla skeden av studien. Att välja de äldres perspektiv var 
för oss ändå en självklarhet då vi vill ha deras uppfattning om ett visst fenomen för att få 
en bredare kunskap om äldres livssituation när de blir beroende av hemtjänst för att klara 
av sin vardag. 

1.2 Definitioner 
I Sverige betonas den kronologiska åldern starkt. När man definierar äldre brukar 
gränsen sättas vid den lagstadgade pensionsåldern, det vill säga 65 år.  Den reella 
pensionsåldern varierar dock bland annat genom förtidspension (Socialstyrelsen, 
2006:302). WHO delar upp kategorin äldre i två delar. De personer som befinner sig i 
ålderskategorin 65-79 år kallas för ”yngre” äldre medan över 80 år kallas ”äldre” äldre 
(Dehlin & Rundgren, 1995:15). Efter 65 år definieras människan tillhöra den ”tredje 
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åldern” så länge personen inte anses begränsas av någon funktionsnedsättning eller 
drabbas av ohälsa. När man drabbas av en funktionsnedsättning hamnar man i den ”fjärde 
åldern” vilket innebär att man blir beroende av andra personer för att klara av sin vardag 
(Socialstyrelsen, 2006:303). När vi använder äldre i uppsatsen utgår vi från 65 års ålder 
och uppåt, vi delar inte in de äldre i två grupper. Vi anser att ”de äldre” inte kan ses som 
en homogen grupp där alla är lika. Det går dock inte att bortse från att det även kan finnas 
likheter så som att alla drabbas av vissa fysiska och psykiska försämringar t.ex. sämre syn 
och hörsel samt försämrat minne. Åldern ifråga om vilken grupp man hamnar i som äldre 
har inte heller någon större betydelse för vår studie. 
 
Vi har i vår studie valt att använda begreppet ”äldre”, för det är ett begrepp som används 
ute i de verksamheter som arbetar med äldre människor och för att vi inte har utgått från 
någon speciell åldersgrupp bland de äldre när vi sökt informanter utan de är från 65 år 
och uppåt.  
 
Hemtjänst är ett annat begrepp som förknippas med äldre och enligt 
Nationalencyklopedin (NE) är definitionen av hemtjänst: ”Social hemhjälp, en form av 
bistånd som åligger kommunerna enligt § 6 i SoL.” Hemtjänsten sörjer för att äldre och 
fysiskt eller psykiskt handikappade får hjälp och vård i hemmet och den utförs vanligen i 
kommunal regi. Arbetet omfattar hjälp med dagliga sysslor som städning, inköp och 
matlagning men också vård av människor med handikapp (www.ne.se). 
 
Hemtjänst är ett samlingsbegrepp, enligt Szebehely (1995), för hemhjälp samt andra 
insatser så som trygghetslarm och matdistribution. Den är till för människor som bor i 
”vanliga” bostäder men även särskilda boenden (Szebehely,1995:22). Att vara beroende 
av hemtjänst innebär att individen inte klarar sig utan insatser i hemmet. Vi har i studien 
valt att använda begreppet hemtjänstberoende för att förtydliga att den hjälpen är 
nödvändig för den äldre för att klara sin dagliga livsföring. I studien har vi valt att även 
räkna in hemsjukvård i begreppet hemtjänstberoende då en stor del av de äldre har hjälp 
med även den biten från hemtjänstpersonal. 
 
Kommunala biståndsbedömare, som avgör om och i vilken utsträckning hjälp/stöd ska 
beviljas till människor som ansöker, beslutar att hjälp beviljas för att den enskilde ska 
klara sin dagliga livsföring.  För biståndsbedömarna innebär det att den äldre personen 
har dagliga, kontinuerliga och förutsägbara behov av hjälp (Nordström & Thunved, 
2003:412). Enligt NE innebär daglig livsföring det sätt en person lever sitt liv utifrån de 
vanor som denne har och har inrättat. Daglig livsföring, som vi väljer att använda 
begreppet, innebär att man får hjälp med allt som behövs för att klara sin vardag och leva 
som man själv valt trots att man behöver stöd och hjälp från hemtjänsten. 
 
Eftersom vi är intresserade av att undersöka om det finns några skillnader mellan könen 
när det handlar om uppfattningen av hemmet som arbetsplats är det lämpligt att klargöra 
vad som avses med kön respektive genus som begrepp. Kön är ordet för det biologiska 
medan genus handlar om de sociala relationer som vi har, hur vi interagerar med varandra 
både som individer och i grupp (Conell, 2003:20f). Hirdman (2001) definierar genus som 
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allt som rör kvinnligt och manligt, både tankar och allt som finns omkring oss (Hirdman, 
2001). 
 
De flesta könsteoretiker anser att ingen människa föds kvinnlig eller manlig. Människan 
föds med en kropp som har vissa yttre karaktärsdrag vilket innebär att omgivningen 
tolkar utseendet till att den person som fötts antingen är en flicka eller en pojke. Kön 
uppstår i de sociala relationer som vi har, i det dagliga mötet med andra människor (Elvin 
Nowak & Thomsson, 2003:17f). Det som tillskrivs våra biologiska kroppar exempelvis 
kvinnliga respektive manliga egenskaper är således socialt konstruerat. Vi kan 
exempelvis inte betrakta våra kroppar ”rent” det vill säga utan vår sociala förståelse av 
den. 
 
Trots att vi är medvetna om de biologiska skillnaderna som finns mellan könen utgår vi 
från att kön till största delen är socialt konstruerade. Alla föds vi med ett kön, man eller 
kvinna, men det är de sociala relationerna som skapar den man blir och vilka möjligheter 
man får i livet. Vi väljer också att använda begreppet kön istället för genus i uppsatsen 
för att det är mer lättförståeligt i motsats till genus. Med kön avser vi således det sociala 
könet.  
 
Då uppsatsen handlar om att ta reda på äldre hemtjänstberoende människors uppfattning 
av sina egna hem så är det lämpligt att även kort beröra vad vi menar med ”hem”. 
Hemmet är inte bara en bostad där personen bor. Hemmet är innehållet, inte bara 
byggnaden i sig. Det är något som människan själv har skapat under tidens gång genom 
minnen. Det är där ens identitet och människovärde finns (Tuulik-Larsson, 1992). 
Hemmet fyller flera funktioner samtidigt som det är en plats som är kopplad till känslor 
och relationer. Hemmet kan ses som ett monument över människans hela livstid och det 
är inte utbytbart på ett enkelt sätt (Gaunt och Lantz, 1996:15). 

1.3 Studiens syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka om och hur hemtjänstberoende äldre kvinnor och män 
uppfattar att hemmet blir en arbetsplats när de får hjälp med sin dagliga livsföring. 
 
Frågeställningen lyder: 
 

Uppfattar äldre hemtjänstberoende människor att deras hem blir en arbetsplats, och 
vad är i så fall deras inställning till detta? 
 

Utifrån ovanstående kan två mer preciserade frågeställningar formuleras: 
- Är det skillnad mellan mäns och kvinnors uppfattningar?  
- Har typen av hemtjänstinsatser någon inverkan på uppfattningen? 

1.4 Rapportens disposition 
Vi har valt att börja uppsatsen med en litteraturgenomgång, där vi tar upp relevant 
litteratur samt tidigare studier och forskning kring området som vi har undersökt. 
 
Därefter motiverar vi valet av metod  samt hur arbetet genomförts.  



 10

 
Detta följs av själva resultatdelen där vi först gör en kort presentation av samtliga 
informanter. Därefter presenterar vi de valda kategorierna som ingår i studien. 
Kategorierna presenteras var för sig där citat samt analys varvas under varje kategori. 
Därefter följer diskussion och analys av hela uppsatsen. 
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2. Litteraturgenomgång 
I det följande tittar vi på studier vars fokus har varit på hemmets betydelse för människan. 
Därefter följer avsnitt som handlar om hur det är att ha hemmet som en arbetsplats. Detta 
följs av studier som tar upp hemmet ur ett könsperspektiv som utgår från Hirdmans 
(2001) genussystemteori där de två logikerna, mannen som norm och segregationen 
mellan man och kvinna, diskuteras. Avslutningsvis berörs hur socialt stöd kan underlätta 
förändring. 

2.1 Åldrandet 
Alla blir vi äldre för varje dag som går. Från det att vi föds så börjar åldrandet, ingen kan 
undgå att åldras och vi gör det alla i stort sett på samma sätt. Att åldras och förändras 
kommer inifrån och påverkas till stor del inte alls av yttre faktorer. Åldrandet är en 
långsam process som inte märks från dag till dag. Om det sker en snabb förändring är 
orsaken snarare sjukdom än vanligt åldrande (Dehlin & Rundgren, 2000:26f). När 
människan åldras så genomgår hon/han förändringar både fysiskt, psykiskt och 
biologiskt. Det psykologiska åldrandet handlar om hur människan klarar av att hantera de 
förändringar som sker ju äldre hon/han blir, vilken livskvalité och hur tillfredställd med 
livet människan är. I och med att människan åldras förändras livet, det innebär att få nya 
roller och förlora andra. Att åldras kan för en del vara dramatiskt medan andra tar det 
med ro, detta beror på hur människan accepterar den situation som hon/han befinner sig i 
(Dehlin & Hagberg m.fl., 2000: 251). Hur en person handskas med tanken att åldras beror 
enligt Cullberg (2001) på om så kallas psykosociala skyddsfaktorer finns. Dessa handlar 
om att människan ska ha ett fungerande nätverk, att ha ett arbete/sysselsättning och att 
kunna se mening och sammanhang i sitt liv. Saknar man någon eller fler av dessa 
skyddsfaktorer finns det risk för att man drabbas av psykiska sjukdomar (Cullberg, 
2001:356). 
 

2.2 Hemmet 
Hemmet är det centrala i vår studie och därför har vi valt att närmare beskriva studier av 
hemmets betydelse för äldre människor. Enligt Anders Bergh (1996) så bestäms vad som 
anses vara ett hem av samhällets normer och värderingar. Lever inte hemmet upp till 
dessa normer anses det vara ett icke-hem.  När hemmet inte lever upp till samhällets 
normer tar personalen över makten i hemmet för att råda bot och förvandla det till ett hem 
som efterlever de normer som finns. Den äldres självbestämmande och integritet blir 
bortglömt för ”den goda” sakens skull. Ett exempel på detta är att personalen anser att det 
ska vara städat medan den äldre som bott i sitt hem hela livet inte anser att det är viktigt. 
Då tar personalen över och städar utan att ta hänsyn till den äldres självbestämmande 
över sitt hem (Bergh, 1996:131f). 
 
Tuulik-Larssons (1992) studie visar att det är oerhört viktigt för äldre människor att få bo 
kvar hemma så länge det är möjligt. De äldre ansåg att så länge de var hemma så kunde 
de vara med och bestämma över sin vardag (Tuulik-Larsson, 1992:123). Studien visar 
även hur viktig personalen är för de äldre. De äldre anser att det är viktigt att en och 
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samma person kommer till dem. I praktiken fungerar det inte så och det leder till 
otrygghet (Tuulik-Larsson, 1992:74). 
 
Ett hem skapas enligt Gaunt och Lantz (1996) av den personen/personerna som bor där. 
Det är individuellt och personligt utformat vilket ger en historia och identitet för den/de 
som bor där. Hemmet är även en social arena, en plats där vi kan definiera oss själva som 
personer tillsammans med andra. Ordet hem är till stor del ett positivt laddat ord. 
Hemmet är för många den största och viktigaste produkten som människan skapat under 
sin livstid. Det är byggt av de ideal och de drömmar som vi dagligen producerar (Gaunt 
& Lantz, 1996:6f). Det tillfälliga hemmet bär minnen från alla de tidigare hem som man 
haft, där sakerna/möblerna skapar minnen och historien för den människa som lever där. 
Freed Solfeldt (1995) menar även att hemmet är förknippat med en levande person. Så 
fort den person som lever där avlidit så upphör hemmet att vara ett hem och övergår till 
något som är hemlikt eller ett dödsbo (Freed Solfeldt, 1995:133f). 
 
År 1992 kom Ädelreformen som innebar att kommunerna tog över ansvaret för vård och 
omsorg inom äldreomsorgen. Kommunerna fick ta över ansvaret för de äldre som enligt 
landstinget anses vara medicinskt färdigbehandlade. Det sistnämnda innebär att 
sjukvården inte kan göra den äldre friskare eller bättre med hjälp av sina resurser i något 
avseende. Ska en äldre människa i behov av hjälp för att klara sin dagliga livsföring hem 
från sjukhuset ska en vårdplanering genomföras med alla inblandade parter: en 
sjuksköterska från sjukhuset, biståndsbedömare och eventuell sköterska från kommunen 
samt den äldre och dennes anhöriga. Vårdplanering innebär att planera framtiden för den 
äldre tillsammans med denne, vilka insatser av stöd och hjälp från hemtjänsten den äldre 
anser att hon/han behöver för att klara sin vardag (Thorslund, 2000:81f). Under samma 
tid som Ädelreformen kom kvarboendeprincipen, som innebär att en person inte behöva 
flytta till resurserna utan resurserna ska flyttas till hemmet. Ett av de mål som finns inom 
äldrepolitiken är att de äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Detta ses 
som något positivt men för en äldre människa som drabbats av en allvarlig sjukdom kan 
det upplevas som påtvingat, då kommunen inte har något alternativ eller att de äldre anser 
att alternativet är ett sämre val (Socialstyrelsen, 2005a:8). 
  

2.3 Hemmet som arbetsplats 
Att arbeta i andra personers hem är svårt (Freed Solfeldt, 1995). Som hemtjänstpersonal 
innebär det att lära sig alla de äldres hem, för att kunna sköta hemmet. Det innebär att 
personalen till slut tar sig friheten att plocka, ”göra sig hemmastad”, bland de äldres saker 
när de letar efter något för att alltid slippa fråga. Då personalen har flera hem under att 
arbeta i, leder det till att de ställer saker eller flyttar om så att det blir mer likt det egna 
hemmet. Ibland kan det få stora konsekvenser för de äldre som bor där när de inte hittar 
sina saker och inte kan göra något som de normala fall klarar av själv. Men ibland är det 
nödvändigt med omflyttningar och ommöblering för att personalen överhuvudtaget ska 
kunna sköta sitt arbete (Freed Solfeldt, 1995:138f). 
 
I en C-uppsats skriven av Ekendahl och Purins (2004) visar det sig att personalen är 
känslomässigt engagerade i de äldre som har hemtjänst och att en del av personalen 
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kände att de var på samma nivå som de äldre. Det innebar att de kände ömsesidig 
gemenskap med varandra. Samtliga i personalen tyckte att det var viktigt att respektera de 
äldres hem och att det upplevdes otrevligt att behöva ”rota runt” bland de äldres saker. 
Författarna belyser även förhållandet till maka/make eller annan anhörig som är boende 
hos den äldre som har hemtjänst. Det är viktigt att respektera den andre parten i hemmet 
för det är ju även dennes hem. Studien belyser vikten av att ha god kontakt med båda 
parter för att det ska bli ett bra möte och en bra arbetsplats i hemmet (Ekendahl & Purins, 
2004). 
 
Anders Bergh (1996) menar att i och med att den äldre vill bo kvar hemma och får mer 
och mer hjälp från personalen förvandlas hemmet sakta till en institution, en arbetsplats 
för hemtjänsten. Det som tidigare varit privat och personligt blir allmänt och offentligt. 
Det är hemtjänstpersonalens saker som sakta men säkert tar över hemmet ju mer hjälp 
personen behöver (Bergh, 1996:130f). 
 
När de äldre är beroende av mycket stöd och hjälp från hemtjänstpersonalen för att klara 
sin vardag, kommer det automatiskt att vistas många människor i det egna hemmet som 
den äldre inte alltid känner. Det leder till att personen själv kan börja känna sig som en 
främling i det egna hemmet. Detta kan förbättras genom att det finns kontinuitet i 
personalen som vistas i den äldre personens hem (Eriksson & Tuulik-Larsson, 1988:70). 
 
Enligt en studie av Marie Johansson (2005) har det framkommit att det är viktigt för den 
äldre att själv få påverka och bestämma hur hjälpen utformas. Att själv få påverka och 
bestämma anses vara viktigare än att personalen vet hur ett hem ska skötas. Samma 
undersökning visar att detta behov är större hos kvinnor. De vill vara delaktiga i vad 
hemtjänsten ska göra hos dem (Johansson, 2005:40). 

2.4 Hemmet som arena för konflikter 
Gunilla Silfverberg (1996) menar att hemmet blir en plats där offentliga och privata 
normer möts och ibland kolliderar. Det blir en plats där omsorgen och disciplinär 
maktutövning hamnar i ett spänningsförhållande till varandra. Att komma in en annan 
persons hem innebär ett stort ansvar redan när personalen kliver över tröskeln 
(Silfverberg, 1996:105f). 
 
Bengt Ingvads (2003) studie visar att det finns ett beroendeförhållande mellan de äldre 
och hemtjänstpersonalen. De äldre har ett förhållningssätt gentemot personalen där de 
underordnar och anpassar sig. Genom att de bekräftar personalen visar de personalen 
vilket värde de har. Det leder då i sin tur till att personalen uppfattar den äldre på ett 
positivt och värdefull sätt. Detta benämns som följsamhet i beroendet och enligt Ingvad 
kan det förebygga konflikter (Ingvad, 2003:114). 
 
Alain Topor (1995) belyser att många äldre vill att hemmet ska vara som det alltid har 
varit, oavsett om andra anser att det är ett opraktiskt eller ostädat hem (Topor, 1995: 48). 
Det kan vara svårt att acceptera att saker görs på ett annat sätt än hur man själv har gjort. 
Ett sådant ämne är bäddning av säng. Att bädda är något som anses vara så intimt och 
privat att de äldre in i det längsta försöker att klara av det själv. Det anses dessutom vara 
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något som olika generationer har olika åsikter om. För den äldre är det viktigt att sängen 
är ordentligt bäddad. Sänglakan ska vara tillrättade och överkastet ska ligga snyggt. En 
yngre generation har däremot lärt sig att utifrån hälsoskäl så ska man inte bädda. Det kan 
framkalla allergier mot kvalster (Freed Solfeldt, 1995:55f). Denna generationsskillnad 
kan leda till konflikter. 
 
Då hemmet är en arbetsplats för hemtjänsten kan det leda till konflikter mellan 
Socialtjänstlagen (SoL) och Arbetsmiljölagen (AML). Kommunens uppgift är att se till 
att arbetsmiljön är tillfredställande men samtidigt ska man följa SoL (Kommunförbundet, 
1982:96). Enligt SoL har enskilda människor rätt till sin integritet och självbestämmande 
(1kap 1§ SoL). AML har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt 
uppnå en god arbetsmiljö (1 kap 1 § AML). Ett exempel är att personalen behöver 
hjälpmedel vid lyft medan de äldre kanske inte alls vill ha hjälpmedel i sitt hem. I en 
situation där lagarna står emot varandra har ingen av dem företräde framför den andra. 
Jämställdhetsombudsmannen har emellertid uttalat att arbetsmiljöskäl dock inte får 
föranleda att den enskilde helt ställs utan det bistånd han eller hon behöver (JO 1989/90: 
213). I sådana fall får det göras en avvägning mellan den enskildes bestämmande rätt och 
personalens rätt till en tillfredställd arbetsplats (Socialstyrelsen, 2005b). Enligt SoL 
innebär begreppet brukarinflytande att den äldre ska kunna påverka hjälpen från 
hemtjänsten – det vill säga brukarinflytande på individnivå (Wikström, 2005:12f). 
 
Till skillnad från vad Topor (1995) kommit fram till visar studien av Mary Freed Solfeldt 
(1995) att det inte alltid upplevs som negativt när hemtjänsten ändrar i en äldre 
människas hem för att underlätta arbetssituationen. Freed Solfeldt har kommit fram till i 
sin studie, precis som Hilja Tuulik-Larsson (1992) att det viktigaste för den äldre är att 
kunna bo kvar hemma. För att göra det så accepteras de förändringar som är nödvändiga. 
För de äldre skapas snarare hemkänslan och tryggheten genom att veta vem av- och när 
personalen kommer (Freed Solfeldt, 1995:174). 

2.5 Hemmets betydelse ur ett könsperspektiv 
Hemmets betydelse för kvinnor och män kan analyseras med hjälp av könsteori varav vi 
utgått från Hirdmans (2001) teori om genussystem. Hirdmans teori består av två 
principer, att mannen är norm och att det finns en segregering mellan man och kvinna. 
Genom alla tider har mannen ansetts vara norm. Det innebär att han värderas högre och är 
överordnad kvinnors görande och låtanden. Ett uttryck för detta är att mäns arbete på 
arbetsmarknaden värderas högre än kvinnors. Enligt Hirdman syns denna rangordning 
inom alla områden, så även inom exempelvis äldreomsorgen. Genom att hela samhället 
fortsatt lever upp till detta så skapas en segregering där man håller isär manligt och 
kvinnligt. På arbetsmarknaden syns detta såväl i den vertikala som i den horisontella 
könssegregeringen där män i större utsträckning finns i högre yrkespositioner än kvinnor. 
Den horisontella segregeringen innebär att män och kvinnor återfinns i olika yrken och 
branscher (Hirdman, 2001). 
 
Hemmet har genom tiderna haft olika betydelse för män och kvinnor. Då mannen är norm 
är han i alla lägen överlägsen kvinnan, även i hemmet. I det gamla jordbrukssamhället var 
det kvinnans skyldighet att utföra hushållsarbetet inom hemmet (SOU, 1998:6, s.9). 
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Kvinnan i det gamla jordbrukssamhället var den som skötte hemmet vilket hon gjorde 
helt själv. Det ansågs vara hennes uppgift att sköta hemmet och ta hand om barnen medan 
mannen skulle ha ett arbete utanför hemmet, i jordbruket, och försörja henne och övriga 
familjemedlemmar (Hirdman, 2001). Genom tiderna har kvinnorna slitit för att 
underhålla hemmet och det gör hon än idag. En SOU rapport (1997:139) visar att det är 
svårt att leva upp till idealet som är jämställdhet. Den visar att endast i var tionde familj 
är hushållsarbetet jämnt fördelat mellan mannen och kvinnan. Samma rapport visar även 
att i var fjärde familj lever man i enlighet med det som forskarna definierar som 
traditionell könsfördelning, vilket innebär att kvinnan sköter hushållet till stor del helt 
själv. I två tredjedelar av alla familjer bidrar mannen i hushållsarbetet (SOU, 1997:139, 
s.170). 
 
Frykman och Löfgren (1979) menar att kvinnors arena är hemmet. Där arbetar hon 
genom att fylla hemmet med kärlek och värme. Hennes bidrag till familjen är det 
emotionella och hemmet är den arena där hon skapar detta (Frykman & Löfgren, 
1979:111). Enligt Bekkengen (2002) har kvinnan emellertid aldrig haft kontroll eller 
makt över hemmet utan det är mannen som har det och så än idag. Kvinnan har däremot 
huvudansvaret för hemmet och det har hon för att mannen låter henne ha det. Han 
protesterar inte, utan han överlåter det för att han anser att det är bekvämast så. Mannen 
har möjlighet att välja om han vill sköta hushållet eller inte medan kvinnan måste göra 
det (Bekkengen, 2002:102f). Detta visar sig bland annat genom att hon inte har lyckats få 
till en jämnare arbetsfördelning i hemmet då nio av tio hushåll idag har en ojämlik 
arbetsfördelning i hemarbetet till kvinnors nackdel (se t.ex. SOU 1997:139). Hon har inte 
samma valmöjligheter då det anses vara hennes uppgift. Kvinnan ska underlätta för 
mannen och se till att han har det bra. Det är således ett uttryck för den sociala 
könsrelationen som finns mellan män och kvinnor där kvinnorna anpassat sig efter 
mannen och hans vilja (Hirdman, 2001). 
 
Då kvinnan får huvudansvaret är det hon som leder arbetet i hemmet. Hon ”domderar”, 
fattar beslut och planerar vardagen. Genom att hon gör det får hon en kunskap om 
hemmet som inte mannen har (Bekkengen, 2002:104f). Anders Berghs (1995) studie 
visar att då kvinnan har byggt upp hemmet, kan det leda till att hon har det svårare för att 
släppa över ansvaret till någon annan. Hemtjänstpersonalen kommer in på ett område 
som hon har haft huvudansvaret för och konkurrerar ut henne genom att inte utföra 
uppgifterna på det sätt som hon brukade göra. Kvinnan vet hur ett hem ska skötas och för 
henne är det viktigt att det görs på rätt sätt, vilket innebär på hennes sätt. När hon väl 
släpper ansvaret görs det på grund av försämrat hälsotillstånd. För männen är det oftast 
inte samma förlust när de behöver hjälp från någon annan för att klara sin dagliga 
livsföring. För männen innebär det generellt att det är någon som tar över fruns 
arbetsuppgifter (Bergh, 1995:33f). 
 
Men det är inte bara negativt att hemtjänsten tar över, vissa människor anser att det inte 
alls är så. De är bara tacksamma för det hjälp de får och att de kan bo kvar hemma trots 
stora funktionsnedsättningar. Genom att få hjälp från hemtjänsten kan personalen sköta 
de uppgifter som behövs, så som städning, för att den äldre fortsatt ska känna trivsel i 
hemmet (Tuulik-Larsson, 1992:80). 
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2.6  Socialt stöd underlättar förändring 
Att bli äldre innebär att livet förändras på olika sätt. Hur det hanteras är olika från person 
till person och hur personen klarar av att leva med den förändring eller de förändringar 
som finns i framtiden. Tidigare erfarenheter i livet påverkar hur man anpassar sig senare i 
livet. En faktor som påverkar hur man hanterar förändring är det sociala nätverket. Om 
det finns ett starkt socialt stöd och förtroende för de människor som är en närmast, är det 
lättare att anpassa sig efter förändring som skett i jämförelse med om det sociala stödet är 
svagt (Hagberg. 2000, s.232f). 
 
Även Cullberg (2001) skriver om vikten av ett bra socialt stöd. Han menar att om en 
person har ett bra socialt stöd så kan det vara till hjälp när personen exempelvis går 
igenom krissituationer och påfrestningar. Att bli beroende av hemtjänst för att klara sin 
vardag kan vara en sådan situation. Nätverket kan även vara behjälpligt när en äldre 
människa behöver komma i kontakt med myndighetspersoner (Cullberg, 2001:482). Ett 
exempel är biståndsbedömare.  
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metodval som har använts i denna 
undersökning. Hur urval, datainsamling, bearbetning och analys har genomförts kommer 
även att redovisas i det följande kapitel. 

3.1 Motivering av metod 
Metodvalet utgår från den frågeställning som uppsatsen har. Eftersom vårt syfte med 
studien var att få en ökad förståelse för hur äldre hemtjänstberoende människor uppfattar 
deras hem när de får hjälp från har vi inspirerats av hermeneutiken. Då vi inte vill förhäva 
oss vill vi klargöra vad som avses med detta: vi har genom att använda våra egna känslor 
och upplevelser tolkat de äldres känslor och uppfattningar. Vi har utgått från vår 
förförståelse som bygger på våra egna värderingar och erfarenheter. För att tolka empirin 
har vi använt oss av våra egna intryck, känslor samt tidigare kunskap för att förstå ett 
fenomen. Detta anses vara en tillgång snarare än ett hinder (Patel & Davidson, 2003:26). 
Vi arbetar företrädesvis induktivt vilket innebär att vi inte utgår från en deduktiv ansats 
med hypoteser som ska verifieras. Däremot kommer vi relatera vår analys av ett 
empiriskt material till tidigare undersökningar och den teoretiska utgångspunkten med 
avseende på kön som presenteras i kapitel två. Vi har därför valt att arbeta utifrån en 
kvalitativ forskningsansats. 
 
En kvalitativ undersökning innebär att forskaren har ett subjektivt perspektiv på ett 
fenomen (Starrin & Svensson, 1994:19). Forskaren fördjupar sig i ämnet för att på så sätt 
se hur ett visst fenomen påverkar helhetssituationen för en människa (Andersen, 
1998:31). Forskaren får på så sätt en djupare förståelse för det fenomen hon valt att 
studera (Holme & Krohn Solvang, 1997:15). Det är förståelse av fenomenet som 
eftersträvas genom en kvalitativ undersökning, inte en förklaring till varför fenomenet 
finns (Andersen, 1998:31). I den kvalitativa undersökningen är det vanligt att använda sig 
av deltagande observationer och/eller intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi valde att 
göra intervjuer. 

3.2 Undersökningsgrupp och urval 
Då vår uppsats har en kvalitativ ansats så är inte det centrala syftet att generalisera det 
som framkommer på en större grupp. Med tanke på vårt syfte var frågan angående urvalet 
relativt enkel. Vi ville studera män och kvinnor som är beroende av hemtjänst för att 
klara av sin dagliga livsföring. Det var en förutsättning att informanterna hade flera besök 
dagligen från hemtjänsten för att kunna relatera till syftet om hemmet uppfattas som en 
arbetsplats. Urvalet gjordes strategiskt utifrån vissa kriterier som har ett samband med 
våra erfarenheter och förförståelse (Holme & Krohn Solvang, 1997:101). Vi hade 
bestämt att vi skulle ha lika många män som kvinnor då vi intresserad oss för 
skillnaderna dem emellan. Vi gjorde till en början sex intervjuer varav en föll bort så vi 
fick göra ytterligare en. Sammanlagt gjordes sju intervjuer där sex var användbara. Den 
intervju som föll bort gjorde det på grund av att informantens partner svarade på 
merparten av frågorna. Det innebar att urvalskriterierna som var uppställda inte 
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tillgodosågs. Vi valde därför att utesluta den intervjun ur den slutliga analysen. Urvalet 
för vår studie blev sex personer, tre kvinnor och tre män i åldern 80-90 år. 
 
Vi tog hjälp av berörda enhetschefer inom äldreomsorgen i en utvald mindre kommun i 
Värmland för att få kontakt med informanter. Vi valde detta då det är sekretessbelagt vem 
som har hjälp och då vi båda var obekanta med kommunen kunde vi på förhand inte veta 
vilka som har hemtjänst. Vi tog kontakt med berörda enhetschefer, de var mycket 
positiva till att vi valde deras kommun att göra vår undersökning i och var villiga att 
hjälpa till. För att spara tid åt oss erbjöd sig enhetscheferna att ta kontakt med ett antal 
informanter. Inledningsvis såg vi detta som en god idé. Vi fick ett antal namn utifrån de 
urvalskriterier vi ställt upp. Problemet som uppstod var att det till största del var kvinnor 
som valde att medverka och eftersom vi ville ha ett könsperspektiv på vår studie 
efterlyste vi fler män. Efter ytterligare kontakt med enhetscheferna fick vi tillgång till fler 
namn. Från listan på tio personer som visat intresse att medverka valde vi slumpmässigt 
ut sex namn. Vi är medvetna om att detta val inte var det ultimata då informanterna redan 
vid första urvalet valdes ut ifrån enhetscheferna och att det i sin tur kan ha påverkat det 
resultat som vi fått fram. Vi ansåg att detta sätt var det snabbaste och enklaste sättet att få 
fram informanter, med tanke på den begränsade tid som vi hade till förfogande. De 
kriterier som vi utgick ifrån  var att informanterna hade daglig hjälp från hemtjänsten 
samt att de hade minst 20 timmars hemtjänst i veckan. Vi talade om för de äldre vad 
syftet med studien var för att på så sätt underlätta för dem när de skulle svara på våra 
frågor. 

3.3 Datainsamling 
Vi har använt oss av halvstrukturerade intervjuer. Vi har som Andersen (1998) 
förespråkar försökt att vara öppna för det oväntade under intervjuerna.  Intervjuerna har 
bestått av huvudområden samt delfrågor som svarar upp mot syftet med studien. Dessa 
frågor finns nedskrivna i en intervjuguide (se bilaga 1).  
 
Innan vi påbörjade intervjuerna med informanterna gjordes en provintervju där vi 
prövade intervjuguiden. Denna provintervju utfördes på en äldre dam som finns i den ene 
författarens bekantskapskrets för att se om frågorna var relevanta. Efter den gjorde vi 
några justeringar. Intervjuguiden har även justerats ytterligare under studiens gång. 
 
Intervjuerna har skett i informanternas hem för att få en trevlig och avslappnad atmosfär. 
Dessutom är hemmet det centrala i vår frågeställning. De intervjuer som gjordes 
varierade i tid mellan trettifem minuter till över en timme beroende på hur pratglada 
informanterna var. Hos en del fick vi snabba och konkreta svar medan andra berättade 
mer utförligt om det vi frågade om. Vi har båda medverkat under alla intervjuer för att 
kunna komplettera varandra genom att ställa följdfrågor och observera kroppsspråk. 
 
Vi har påbörjat varje intervjutillfälle med att förklara vad syftet med studien var och hur 
vi tänkt genomföra intervjun. Vi har även förtydligat att alla inblandade skulle vara 
anonyma och skulle så förbli i det publicerade resultatet. 
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Intervjuerna bandades och fem intervjuer har skrivits ut ordagrant. Den sjätte har skrivits 
ut både från minnet samt från det som hörs på bandet då kvalitén på bandspelaren inte var 
bra och det var svårt att höra vad som sades. Tiden för utskrift av varierade intervjuerna 
mellan 3-6 timmar. 

3.4 Bearbetning och analys  
Analysarbetet innebär att vi bearbetar och tolkar de data som framkommit. Anledningen 
är att få en bättre överblick. Då vi gör kvalitativa intervjuer så ställer det stora krav då det 
tar en hel del tid att analysera och tolka data (se även Andersen, 1998:179f).  
 
Alla intervjuerna har skrivits ut för att sedan kunna bearbetas och analyseras. De 
empiriska data består av totalt 42 sidor. Vi har bland annat utifrån vår förförståelse tagit 
fram det som ansetts vara mest relevant medan andra delar valts bort. Detta innebär att 
resultatet till stor del en produkt av vår kunskap och förförståelse (se även Andersen, 
1998:196). 
 
Vi började analysen med att läsa igenom varje intervju och lyssna på bandet samtidigt. 
Sedan följde flera genomläsningar där vi började koda texten. Vi kodade en intervju i 
taget för att sedan gå över till att se om de olika intervjuerna hade likheter och skillnader. 
Vi sökte likheter mellan alla intervjuade, och mellan könen. För att sedan se om det fanns 
några utmärkande skillnader mellan de äldre och mellan könen. Sedan gjordes samma 
procedur för typen av insatser. Till slut började ett mönster framträda där vissa ord 
bildade teman som i sin tur blev kategorier. Dessa tittar vi närmare på genom att ännu en 
gång läsa igenom varje intervju noggrant för att kunna plocka ut det som anses vara mest 
relevant eller som ger stöd till vår problemformulering (se även Holme & Krohn Solvang, 
1997:141f). Dessa kategorier gavs olika benämningar för att symbolisera olika 
innebörder angående hemmet som arbetsplats. 

3.5 Etiska överväganden 
I studien har vi valt att följa de etiska regler som Humanistiska-Samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR) belyser. De kraven kan sammanfattas kort i fyra kategorier: 
Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Andersen, 
1998:247f). 
 
Informanterna har i två omgångar blivit informerade om studiens syfte och de har 
frivilligt valt att delta i studien med vetskap om att de kan välja att avbryta när som helst. 
Alla äldre har gett oss samtycke till att medverka. Vi har varit tydliga att informera om 
anonymiteten och att resultatet av intervjuerna kommer att redovisas så att ingen enskild 
kan identifieras. 
 
Vi författare har tänkt mycket på den etiska aspekten när det gäller metodvalet. Vi 
funderade på om det var kränkande för de äldre när vi kom två som skulle intervjua. Men 
efter flera övervägande ansåg vi att vi ville göra detta tillsammans för att få en bra analys, 
så vi valde att gå tillsammans. Vi informerade dock informanterna per telefon om att vi 
tänkte komma två och fick bara positiva gensvar.  
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Vi valde även att använda bandspelare för att få ett brett perspektiv. Vi ville ha ut så 
mycket som möjligt av informanternas berättelser och vardagsliv. Alla banden kommer 
att raderas, för när uppsatsen är klar och inlämnad för att på så sätt ytterligare trygga 
anonymiteten. Kvar finns då bara de utskrivna intervjuerna som redan från början 
kodades. Från och med att intervjuerna var utskrivna hänsvisade vi till den kod var och en 
av informanterna hade fått när vi diskuterade dem så att vi till slut inte kunde säga vem 
som heter vad. 
 
För att undvika att hamna i ett etiskt dilemma så har vi valt att inte presentera 
informanterna var för sig utan som en grupp äldre. 
 
Vi har gjort vissa överväganden när det gäller citaten. Vi ansåg dock att vi skulle ta med 
alla som vi ansåg vara relevanta för att ge en ”sann” bild av det vi kom fram till under 
intervjuerna. 
 
Vi har även i samband med att vi valde att intervjua äldre funderat på hur den information 
som vi fått fram ska användas. Informationen är till för att få en kunskap om hur äldre 
uppfattar sitt hem och för att ta reda på det var valmöjligheterna inte så stora. Den 
information vi fått fram har en betydelse för vårt framtida yrke och då vi varit noga med 
att göra informanterna anonyma ansåg vi att vägen för att nå kunskapen gjorde det skäligt 
att genomföra intervjuerna med de äldre. 

3.6 Validitet 
Att själv se om rätt saker undersöks kan vara svårt då man blir hemmablind. Då kan det 
vara bra om någon utomstående kontrollerar det (Patel & Davidson, 2003:86). Detta har 
varit en svårighet och för att komma ur det har vi försökt ta ett steg tillbaka och kritiskt 
granska allt som skrivits. Validering innebär att man under hela processen kontrollerar 
och ifrågasätter den kunskap som produceras (Kvale, 1997:218f). Vi har under studiens 
gång kontrollerat vår analys genom att kritiskt granska den utifrån det perspektiv vi har 
valt. Allt som framkommit har vi ”vridit och vänt” på samt ifrågasatt. 
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4. Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultatet samt vår tolkning av den. Kapitlet inleds med en 
kort presentation av de äldre som ingått i vår undersökning.  
 
Vi har intervjuat sex äldre personer, tre kvinnor och tre män mellan 80-90 år. Samtliga 
informanter har ca 20 timmars hemtjänst/hemsjukvård i veckan. Detta blir flera besök per 
dag från personalen samt besök av distriktsköterskan ca en gång per vecka för de som har 
hemsjukvård. Det innebär hjälp med både personlig omvårdnad, praktiska sysslor samt 
hemsjukvård. Ingen av informanterna har sökt hemtjänst självmant utan de har fått 
hemtjänst antingen genom vårdplanering eller att anhöriga varit pådrivande.  
 
Omfattningen och typen av hemtjänstinsatserna ser lite olika ut. En del har mycket hjälp 
med personlig omvårdnad medan andra har mindre. Även den praktiska hjälpen skiljer 
sig åt, då en del har mer praktisk hjälp medan andra klarar mer sysslor självständigt. Alla 
informanterna har ett rikt socialt liv och hjälp och stöd av anhöriga eller bekanta. 
Samtliga informanter har sina rötter i Värmland och en del har återvänt till hemorten på 
äldre dagar efter att ha bott på andra ställen i Sverige under deras yrkesverksamma år. 
Både männen och kvinnorna har haft arbete utanför hemmet under någon period i livet. 
Alla de äldre är rörelsehindrade i varierande grad och använder sig av olika slags 
hjälpmedel vid förflyttning. 
 
I det följande presenterar vi de ur data framvaskade kategorierna: 
 

1. Hemmet  
2. Socialt nätverk 
3. ”Flickorna” 
4. Att anpassa sig 
5. Något som är mitt eget 
 

4.1 Hemmet 
Vårt syfte är att undersöka om äldre hemtjänstberoende uppfattar hemmet som en 
arbetsplats och i så fall hur det gör det. Ingen av de sex informanterna har uppfattade att 
deras hem är en arbetsplats. De känner att det fortfarande är deras hem och de flesta 
uppfattar att personalen är medvetna om det och visar hänsyn. Däremot kan det ibland 
uppfattas som besvärande att ha personal i hemmet. 
 
En kvinna svarar på frågan om hon uppfattar att hemmet blir en arbetsplats när 
personalen kommer dit. 

 
”Nej, de kommer hem till mig!”  

 
Detta säger hon bestämt. Kvinnan menar att hon inte uppfattar hemmet som en 
arbetsplats och betonar att de kommer hem till henne. 
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En man säger: 
 
”De kommer hem till mig det känner jag ser du. Jag känner inte att 
det är något intrång. Nej, det tycker jag inte” 

 
Att ingen uppfattar hemmet som en arbetsplats kan ha att göra med att personalen 
respekterar att det är de äldres hem som de kommer till. Det finns vid vårt besök hemma 
hos dem heller inga tydliga spår av att de äldre är beroende av hemtjänst. Inga blöjpaket 
eller andra engångsartiklar förvaras synligt. Anders Bergh menar att detta är ett av 
tecknen till att hemmet sakta förvandlas till en institution/arbetsplats. Ett annat tecken är 
att hjälpmedel till bland annat förflyttning tar upp stora ytor i hemmet (Bergh, 1995:130). 
Ingen av de äldre har behövt anpassa boendemiljön så mycket så det liknar en institution. 
Bara en kvinna har en taklyft som tar upp ytor men hon ser inte det som något problem 
utan snarare en förutsättning för att hon kan leva sitt liv som hon vill utifrån sina 
förutsättningar. 
 
En kvinna uppfattar däremot att det kan vara besvärande att få hjälp i hemmet säger: 

 
”En del, bär sig lite dumt åt och tror att de kan rota över allt. Men jag 
blir så arg när de rotar i allt vet du. Å, sen när de börjar att gå och 
lyfta på saker och ting när en har det ståendes det gillar jag inte” 

 
Kvinnan uppfattar att det är jobbigt när personalen rotar omkring i hennes skåp, där de 
inte har att göra. Hon berättar att hon är noga med hur det ser ut i linneskåpet. Det som 
personalen ska använda, det plockas fram dagen innan och ändå är de i skåpen och rotar 
till. Hemmet är något privat och vi tolkar som att linneskåpet är en symbol för det privat 
där kvinnan vill ha ordning och reda, som hon alltid haft. 

 
”Jag fick ju en smärre chock när jag fick se hur det såg ut där” 

 
Männen har inte samma problem med att personalen kommer hem till dem. De tycker att 
det är bra. 
 
En man säger: 
 

”Det gör inte mig ett endaste dugg, Jag är tacksam för det, det är jag”  
 
Hemmet räknas som kvinnans domän. Många par kan uppfatta detta som om att kvinnan 
har makten över hemmet. Så är det inte enligt Bekkengen (2002). Kvinnan har bara 
huvudansvaret för hemmet. För mannen som frivilligt lämnar över ansvaret till kvinnan 
uppfattar heller inte det som ett problem att överlåta ansvaret till hemtjänstpersonalen. 
För kvinna däremot är det inte lika problemfritt. Hon har haft uppfattningen av att ha 
makten och kontrollen över hemmet och därför kan hon tycka att det är svårt att lämna 
över ansvaret till hemtjänstpersonalen. Kvinnan har i och med sitt ansvar fått en gedigen 
kompetens över hur ett hem ska skötas (Bekkengen, 2002:104f). Då personalen inte tar 
tillvara på hennes kunskap kan det leda till konflikter då kvinnan känner sig förbisedd 
(Bergh, 1995: 34). 
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Det framgår att ingen av de äldre uppfattar sitt hem som en arbetsplats. Alla äldre hävdar 
att det fortsatt är deras hem och att vara beroende av hemtjänst inte har förändrat deras 
syn. De äldre har varierande grad av hemtjänst, dock ingen som understiger 20 timmar i 
veckan enligt den berörda kommunens beräkning. Alla informanterna har dagliga besök 
från hemtjänsten. De som har mycket hemtjänst har från sex besök och uppåt per dag 
medan de som har minst behov av hjälp har två besök per dag. Det finns ett mönster i det 
empiriska materialet att de som har mer hjälp och som är mycket beroende av personalen 
har mer åsikter om hur hemtjänsten bedriver sitt arbete i deras hem. Det har visat sig att 
det är kvinnorna som har det största omsorgsbehovet. Kvinnorna har även en annan typ 
av hemtjänstinsatser än männen. De har en mer intim kontakt med personalen då de har 
ett större behov av personlig omvårdnad än männen. Kvinnorna har daglig hjälp med 
intima hygienen från personalen. Det som kvinnorna uppfattar som besvärande är att 
personalen ”rotar”  bland deras saker och inte vet vad de ska göra. Enligt Freed Solfeldt 
(1995:139) ser hemtjänstpersonalen detta, att leta reda på saker och ting i den äldres hem, 
som en vardaglig syssla i sitt arbete eftersom många äldre själv inte vet var deras saker 
finns. En kvinna som tycker det är besvärande att inte bli tillfrågad innan personalen tittar 
i skåpen. Kvinnorna överlag påvisar saker som besvärar eller irriterar dem. Vi ser detta 
som ett tecken på att de trots sina påpekanden att hemmet är deras hem och ingen 
arbetsplats, ändå uppfattar ett visst intrång som de inte kan göra något åt då de befinner 
sig i en beroendeställning gentemot personalen. De har trots sin strävan att ha kontroll till 
visst del förlorat makten över sin personliga sfär. Detta skiljer sig dock något från 
männen, de anser att detta inte utgör något problem alls. 
 
En av männen säger att det inte gör något att personalen flyttar på saker och ting så att det 
underlättar för dem: 

 
”Det kan hända att de flyttat på vasen eller kastrullen och inte har 
den där jag eller min fru tidigare haft den men det är de om 
använder det så de få ställa det i det skåpet om de vill” 

 
Mannen berättar att han litar på personalen. 
 

4.2 Socialt nätverk 
Samtliga äldre har ett bra kontaktnät och tar sig ut ur bostanden, antingen självmant eller 
med hjälp av anhöriga, bekanta eller någon granne. Det är ett socialt stöd, att ha någon att 
umgås med, att få sitta och prata om vardagliga ting. Det är något som de äldre 
uppskattar. Flertalet önskar att även personalen hade tid att sitta ner en stund och prata. 
Att ha ett fungerande kontaktnät är av stor betydelse för de äldre. De talar gärna om de 
nära och kära. Alla påtalar vikten att ha någon att samtala med. 
 
En man säger att han har god kontakt med sjuksköterskan som kommer en gång i veckan 
och hjälper honom med det medicinska: 
 

” Jag har en privat sköterska [hans uppfattning, sköterskan är 
kommunalt anställd] som kommer en gång i veckan, det är inte 
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många som har det. Som sitter och talar med mig en stund här, det 
är bra service” 

 
Mannen uppskattar att sköterskan kommer och tar sig tid att sitta en stund i veckan.  
Enligt Westlund (1990) består nätverk av en blandning av formella och informella 
personer så som myndighetspersoner, hemtjänstpersonal, anhöriga, vänner och grannar. 
Det sociala nätverket varierar både i storlek, det vill säga antal personer, och täthet, hur 
mycket kontakt man har. 
 
Samtliga äldre som vi har mött under studiens gång är nöjda med hur de har det i sitt liv 
och uppfattningen av hemmet. Detta kan bero på deras rika sociala liv där de inte bara är 
beroende av personalen för att få social stimuli. Det är allmän känt att det sociala 
nätverket har stor betydelse för människans hälsotillstånd och vårdbehov. Dåligt 
fungerande nätverk och sämre hälsotillstånd har ett påvisat samband (Westlund, 
1990:51f). Cullberg (2001) menar att det sociala nätverket kan vara ett stort stöd när 
någon genomgår en förändring. Vissa människor klarar av förändringar bättre än andra 
och de har ofta någon/några relationer som är mycket betydelsefulla för dem som gör att 
de kan möta svårigheterna på ett bättre sätt (Cullberg, 2001:482). Detta kan vara en 
möjlig förklaring till att de äldre inte uppfattar hemmet som en arbetsplats.  
 
En man som saknar nära anhöriga har god kontakt med en granne. Han berättar att 
grannen lånar hans bil ibland och i utbyte får han skjuts så att han tar sig ut på turer, de 
byter tjänster med varandra säger han och fortsätter. 
 

”Grannen har tagit med mig till gravarna och det sätter jag stort 
värde på” 

 
Mannen berättar stolt om sin bil och säger att han själv inte kör längre men att det är en 
fin bil och billig i drift. Mannen uppskattar att ha en granne som kan ta med honom ut. 
Han går och handlar och gör mindre ärenden själv men vid längre utflykter får han hjälp 
av grannen. Han har även god kontakt med personalen och det uppskattar han då han har 
få släktingar kvar i livet. 
 
Det har framkommit under intervjuerna att männen har skapat nya relationer på äldre dar 
för att få sitt sociala behov tillgodosett medan kvinnorna har kvar de kontakter de har haft 
hela livet. De kontakter de knutit har olika betydelse för de äldre. Vissa personer används 
för vissa uppgifter (se även Samuelsson, 2000:266). Mannen som använder grannen som 
chaufför påpekar att det är det enda som de har gemensamt. Utöver att åka på små resor 
umgås de inte alls. De äldre som tar sig ut utan hjälp av någon annan upplevs ha ett 
varierande kontaktnät. De kan självmant knyta nya kontakter. 
 
En kvinna är beroende av hemtjänsten för att komma i och ur sängen samt beroende av 
sin rullstol för att kunna vara uppe. Kvinnan har ett rikt socialt liv och har även mycket 
bestämda åsikter, hon berättar för oss om sina vänner och bekanta. 
 

”Jag har mycket bekanta ser du, telefonen går varm. Har mycket 
bekanta vet du i min ålder som kommer hit och hälsar på mig. Ni 
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kan ju inte tro det att man har en syjunta. Ja, jag syr inte, stickar inte 
och syr inte, bara sitter och tittar på dom andra. Vi är sex stycken då 
vet du, men fem arbetar och jag tittar på” 

 
Två andra kvinnor bor tillsammans med sina söner som är ungkarlar. Vi frågade 
kvinnorna hur deras sociala nätverk såg ut. De säger båda att de har bra stöd av sina 
söner. En av kvinnorna säger: 
 

” Han bor kvar hemma hos mamma och tack och lov för det säger 
jag, det har jag väldigt god hjälp med. Roligt är det ju också vet du, 
att ha någon att prata med så där när han kommer hem på 
eftermiddagarna när han slutat jobba” 

 
Den andra kvinnan säger: 

 
”Det går så fint så, vi kommer väldigt bra överens. Han kommer alltid 
och sticker till mig, jag får presenter och allt möjligt vet du. Han är så 
snäll vet du” 

 
Kvinnan berättar att det var sonen som ville att modern skulle flytta hem till honom efter 
att fadern dog. Hon berättar om sitt liv och vi får uppfattningen om att hon varit mycket 
sjuklig och oturen har följt henne på olika vis. 
 
Som äldre är det vanligt att det sociala nätverket genomgår stora och viktiga förändringar 
som kan vara mycket kännbara. Storleken och stödet från det informella nätverket 
varierar för de äldre människorna. Det krymper desto äldre man blir, då bekanta och 
vänner går bort och anhöriga inte bor i närheten. Då blir det formella nätverket, dvs. 
hemtjänstpersonalen större och mer betydelsefullt (Tuulik-Larsson, 1992:100).  
 
Några av informanterna har valt att flytta tillbaka till sina rötter för att få ett rikare socialt 
nätverk än de hade på den tidigare boplatsen.  

 
”Sen gick jag i pension och då flyttade jag tillbaka hit till Värmland. 
Jag är född här” 

 
På frågan varför hon flyttade tillbaka svarar hon: 

 
”Ja men det blir ju så. Han hade sina släktingar, sina gamla 
bekanta. Vi hade inga barn så då blev det så” 

 
Hemtrakterna får åter en stor betydelse när man blir äldre, man känner sig hemma. Det är 
inte bara hemmets inre miljö som har betydelse för att vilja bo kvar hemma enligt Tuulik-
Larsson (1992) utan även den yttre miljön som naturen, omgivningen och människorna i 
samhället runt omkring hemmet som är betydelsefullt. Omgivningen bär på rötter från 
tidigare generationer (Tuulik-Larsson, 1992: 63f). Det kan ses ur ett vidare perspektiv, 
som äldre väljer många att återvända till sin hemort, där de har sina rötter, släkt, vänner 
och bekanta. 



 26

4.3 ”Flickorna” 
De äldre är i stort sett nöjda med personalen. Det som uppfattas som mest besvärande är 
personalens brist på tid. En annan uppfattning är att det är många olika ”flickor” som 
kommer varje dag. En man säger: 

 
” Nej, men de är så vänliga och så trevliga dessa töser som är i 
hemtjänsten. Så jag vill aldrig mista dem” 

 
Han tycker att han får så bra service på äldre dar, han påpekar att han slitit ont hela livet. 
 
Johansson (2005) drar slutsatsen i sin undersökning att personalen värderas högt av de 
äldre. Personalen har en stor betydelse för de äldre (Johansson, 2005:40f). En annan man 
som är nöjd med personalen säger: 

 
” Det är bra service, det är många olika, många olika flickor, rejäla 
flickor, jag trivs så bra med det här gänget” 

 
Den här mannen påtalar att det är många flickor som kommer men ser det inte som något 
problem. En av kvinnorna antyder däremot ett problem: 
 

” En del är väldigt duktiga och väldigt noggranna och en del är så, 
vet du. Man får inte ta för allvarligt på det” 

 
Vi tolkar kvinnans uttalande att hon uppfattar vissa i personalen som slarviga. Hon säger 
att hon vet hur det är för hon har själv varit ute i arbetslivet. Vi tolkar det som att hon vet 
att alla jobbar på olika sätt. Att det som uppfattas som slarvighet kan bero på att 
människor har olika uppfattningar om hur saker och ting ska vara eller skötas. Att det 
dagligen är olika personer som kommer vid varje besök påtalas av en annan kvinna: 

 
”Det kommer två på morgonen och klockan elva kommer det två 
andra och så håller det på vet du och tillslut går det runt på en i 
huvudet” 

 
Kvinnan uppfattar att det är jobbigt att personalen skiftar och hon säger att hon måste 
skriva upp vad alla heter för att ha någorlunda kontroll på vilka som varit där under 
dygnet. En annan kvinna yttrar sig om samma problem: 
 

”Ja, det är nog tio olika varje dag” 
 
De äldre accepterar motvilligt att det är många olika som kommer, då de äldre är 
medvetna om den resurs och tidsbrist som förekommer inom äldreomsorgen. De väljer att 
skapa någon slags relation med vissa ur personalen för få en trivsam vardag. De äldre 
lägger ingen större vikt vid att lära känna alla. En av männen sa att under sommaren 
pratade han knappt med vikarierna. När man blir äldre och ens funktionsförmåga blir 
försämrad så minskar energikapaciteten. Som äldre tar det mycket energi att knyta nya 
kontakter, energi som inte alla har. De använder den energin de har till att klara av det 
dagliga och lever på gränsen till sin egen förmåga och vill då inte slösa på den då de 
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anser det vara oväsentligt (Tuulik-Larsson, 1992:75). Att lära känna alla vikarier vid 
namn kan vara en sådan sak. De kommer ändå inte vara kvar till hösten.  

 
Kvinnorna har mycket åsikter om personalen. Vi tolkar detta som att de genom den kritik 
de riktar mot personalen försvarar sin privata sfär. Detta kan möjligen ses som en form av 
motståndsstrategi. Frågan är om detta beror på kön? Kvinnorna har till skillnad mot 
männen åsikter om hur ett hem ska skötas. Personalen gör intrång i deras privata sfär och 
tar över deras domän där de tidigare har haft huvudansvaret. Möjligen kan detta att man 
har mycket åsikter och uppfattningar kring personalen och deras arbete även bero på att 
de har fler besök från hemtjänstpersonalen per dag än männen. Fler besök innebär ju att 
de har mer erfarenheter av hur personalens närvaro påverkar dem och deras hem. Vi 
anser att det kan vara en kombination av båda, dvs. att både kön och typen av 
hemtjänstinsatser kan ge upphov till mönstret. 
 
En kvinna säger att hon har en del som hon tycker mycket bra om och en del som hon 
tycker mindre bra om när hon berättar om personalen: 

 
” Väldig turbulens på det, svårt att få tag på folk, de tar in dem precis 
som de är. Idag var det en här som inte visste hur hon skulle sätta på 
en blöja, det är sådana nya som kommer och inte kan något” 

 
För de som har ett stort omvårdnadsbehov är relationen med personalen mycket viktig då 
den bygger till stor del på en intim kontakt i samband med den personliga omvårdnaden 
(Ingvad, 2003:75). Att vara beroende av personal för det mest intima kan i sig vara en 
svårighet. Att varje dag behöva möta många olika ansikten verkar vara oerhört 
besvärande. Kvinnan fortsätter: 
 

” Tänk om en finge ha samme hela dagen, men det får en inte” 
 
I Tuulik-Larssons (1992) studie framkommer att de äldre tycker det är jobbigt att ofta 
behöva introducera ny personal. Ju större behovet är och antalet besök ökar desto fler 
olika personer passerar i den äldres hem (Tuulik-Larsson, 1992:77f). Ovannämnda 
citerade kvinna avslutar dock med att säga: 

 
”Ja, jag säger då det, de pratar om att änglar finns och det har jag 
som går hos mig det får jag allt lov att säga, de mesta av dem” 

 
 
Männen var överlag mer nöjda med både hemtjänsten och insatserna. Det var endast en 
äldre man som påpekade att hans rehabilitering kom i skymundan på grund av att 
personalen inte hade tid. 
 

 ”Det är så ont om personal så de hinner inte med och då blir 
träningen åtsidosatt, för jag får inte gå ensam utan det måste vara 
någon med mig när jag tränar” 

  
En kvinna påtalar även hon tidsbristen hos personalen: 
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” Får man hemhjälp tror man ju att de ska hjälpa en hemma men det 
har de inte tid med nu inte. Jag får städat en gång vart fjortonde dag. 
Då kör de dammsugaren, de hinner inte så mycket” 

 
Samma kvinna säger att hon inte saknar någon praktisk insats.  

 
”men det vore ju trevligt att ha besök”  

 
Hon önskar således att personalen fick stanna kvar en stund. Vi har förstått att personalen 
är en viktig del i de äldres vardag. Genomgående så uppfattas personalen på ett positivt 
sätt. Det finns dock antydningar om att det inte alltid är så, det framkom i alla 
intervjuerna att ”de är så många olika som kommer” och att tiden är för knapp. 
Kvinnorna påtalar även antalet flickor som kommer, de verkar vara mer öppet missnöjda 
med det än männen. De är noga med att göra oss uppmärksamma på detta. 
 
En dam är mycket noga med att personalen inte går för tidigt. Hon ska ha sin tid. En man 
bäddar sin egen säng själv för att spara tid åt personalen så att han kan samtala med dem 
under den tiden istället. 
 
Vi ser tydligt att tiden är knapp. Alla har påtalat att den sociala biten är viktig. I samband 
med Ädelreformen var en av ambitionerna att även kunna ge de äldre socialt stöd som 
sällskap och promenader. Så blev det dock inte, det är mer fokus på vårddelen och till 
vissa delar den praktiska sidan medan det sociala kommer i skymundan (Szebehely, 
2003:32f).  

4.4 Att anpassa sig 
Flera av de äldre har anpassat sig till personalen när det gäller tider då hjälpen ska ges 
och anser inte att det är några större problem att göra det. De äldre är medvetna om att det 
är ont om tid och de beskyller inte personalen för det. Däremot pratar de om stora brister i 
organisationen. De äldre påpekar att det är synd om personalen som sliter, de har ju så lite 
tid. En av männen säger när vi frågar om han har fått avgöra när personalen ska komma: 
 

”Nej det får de bestämma för jag är hemma jag” 
 
En annan man säger om samma frågeställning: 
 

”De kommer när de kommer. Jag har ingen brådska” 
 
En kvinna påpekar bestämt när hon får samma fråga: 

 
”Nej, det har vi kommit överens om” 

 
Ingvad (2003) belyser i sin bok att de äldre är medvetna om personalens situation och vill 
visa sin uppskattning för dem. De vill visa respekt för arbetet som personalen gör och det 
kan vara så att de kokar kaffe när personalen kommer. En man berättar för oss att han 
brukar bädda sängen själv innan personalen kommer, för de har så mycket att göra och då 
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har de istället tid för att samtala. Båda parterna försöker enligt Ingvad (2003) att anpassa 
sig till varandra för att undvika eventuella konflikter. 
 
Av de äldre har flertalet anpassat sig efter hemtjänsten. De säger alla att personalen har 
oerhört bråttom och mycket att göra. När det handlar om tid anpassar de sig efter 
personalens schema men utöver det anser de att de har kontroll över vad som ska göras 
hemma hos dem. Kvinnorna är dock noga med att påtala vikten av att de har inflytande 
över sitt hem. Vi tolkar detta som en form av motstånd mot den förändring som skett då 
kvinnorna är medvetna om att de är på väg att tappa det som de tidigare uppfattat sig ha 
kontroll över. En kvinnas uppgift är att sköta ett hem och det kan upplevas som ett 
nederlag att inte längre klara av att sköta sina sysslor i hemmet (Bergh, 1995:34f). Enligt 
Topor (1995) är mötet mellan den äldre och hemtjänstpersonalen reglerat på personalens 
villkor och den äldre får anpassa sig efter det. Topor menar att när man blir äldre och 
tröttare och inte orkar med personalens rutiner och rytm varje dag, så måste personalen ta 
hänsyn till att det inte passar idag men att de kan komma en annan dag. Att den äldre inte 
orkar just den ena dagen betyder inte att han/hon ska överges (Topor, 1995:38) 
 
En av kvinnorna tycker att personalen är flexibel och rättar sig efter hennes dagliga 
kondition: 
 

”Om de säger nu gör vi det och jag inte kan då är det inga hinder, 
då rättar de sig efter det” 

 
Trots att de äldre påtalar att de vill ha samma person som kommer till dem har de 
accepterat att det inte är möjligt. Problemet med att ha personkontinuitet tycks vara 
organisationens regler som gör att personalen inte ges möjlighet att ha handlingsfrihet i 
sitt arbete. Deras arbete styrs av organisationens regler istället för att personalen kan 
arbeta mer flexibelt och självständigt. Inom omsorgsforskningen är det en förutsättning 
att ha personkontinuitet. Detta innebär att ha ett litet antal personer som man känner till. 
Är det en mindre personalgrupp så lär de äldre att känna personalen lättare än om det är 
en stor personalgrupp. Det avgörande för de äldre är att de har en ömsesidig gemensam 
personkännedom (Wikström, 2005:35). 
 
Alla människor har sina vanor och rutiner för hur dagen ska se ut. Det förefaller som om 
de äldre anpassar sig efter hemtjänstens tider och Tuulik-Larsson (1998) menar att de 
äldre behöver sina tider och rutiner och ett inrutat schema. Att vara sysselsatt under 
dagen är viktigt för de äldre för att inte bli sittandes och känna sig onyttiga (Tuulik-
Larsson, 1998:55). Detta kopplar vi till att männen känner att de blir ”servade”. Vi 
upplevde att de har hjälp med insatser som de skulle klara av själv. Från egna tidigare 
erfarenheter från en annan kommun är man restriktiv med att bevilja insatser som den 
äldre själv klarar. Detta för att den äldre ska kunna bibehålla sin självständighet. Då en 
person blir passiv och inaktiv kan det leda till ohälsa. Att vara sysslolös leder till höjd 
vårdkonsumtion (Cullberg, 2001:484).  
 
En av männen anser sig vara uppassad av personalen på äldre dagar och han trivs väldigt 
bra med det. Han berättar om hur det gick till när han fick hemtjänst: 
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”Så de lova allt och jag fick allt. Så nu blir jag bara lat. De passar 
upp mig här, jag får lite service på äldre dar.” 

 
Säger han med glimten i ögat. Det var ingen av kvinnorna som yttrade sig om att de hade 
hjälp med något som de skulle kunna klara av själva.  
 
Kvinnor är mer engagerade i vad som ska utföras och hur det ska göras än männen. De 
vill kunna påverka sin situation så att de kan vara självständiga och leda arbetet så 
mycket som möjligt i en beroendesituation. Kvinnor söker inte heller hjälp som de inte 
anser att de behöver (Johansson, 2005:41). 
 
En kvinna är väldigt noga med att det är hon som bestämmer vad som ska göras: 
 

” De kommer in och frågar mig innan jag kommit upp vad som ska 
göras. De får väl inte stå bredvid och bestämma över huvudet på mig” 

 
Kvinnor har en kompetens om hur ett hem ska skötas efter att ha haft huvudansvaret för 
den domänen. De anser att saker och ting ska göras på visst sätt (Bekkengen, 2002:104). 
Personalen som kommer hem till de äldre har inte någon utbildning som gör att de kan 
mer om hur ett hem ska skötas, de befinner sig på samma nivå som den äldre. De har inte 
som t.ex. biståndsbedömaren en kunskap som den äldre i allmänhet inte har (Topor, 
1995:64f). När personalen väljer att utföra arbetet på sitt sätt kan de äldre kvinnorna anse 
att det är felaktigt. Exempelvis är en kvinna mycket irriterad över att personalen inte vet 
hur man lagar mat med rätt redskap. 

 
”En del tar matskeden och rör i grötgrytan med, men jag har en 
särskild gryta och jag har slevar i trä och plast som ska användas till 
den, så tar de matskeden” 

 
Enligt Johansson (2005) framkommer att det är viktigare att den äldre får bestämma hur 
hjälpen ska utformas än att personalen har kunskap/utbildning om hur ett hem ska skötas 
(Johansson, 2005:40). Enligt vår studie är det viktigt att båda aspekterna tillgodoses, det 
vill säga att de äldre får bestämma hur hjälpen ska utföras samt att personalen har 
utbildning. Tuulik-Larsson (1992) visar i sin studie att de äldre tycker att det är viktigt att 
personalen har husmorskompetens (Tuulik-Larsson, 1992:86).  
 
När vi frågar en kvinna om hon behövt anpassa sig något efter hemtjänsten säger hon: 

 
Nej, det ska jag tala om för dig. Det gör jag icke. Är det någon som 
ska anpassa så är det de som kommer till mig” 

 
Kvinnan pratar bestämt men med glimten i ögat. Vi uppfattar kvinnan som mycket 
engagerad och kunnig i samhällsfrågor. Hon tillåter sig inte att bli ”överkörd” av någon 
annan. Hon säger: 
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”Det är precis som att efter en viss ålder när man blir en viss ålder så 
är man imbecill totalt, och kan inte använda det som är innanför 
pannbenet” 

 
Kvinnan berättar upprört om maten som de äldre får. Hon har många åsikter om den. 
Själv beställer hon mat från ett annat ställe. Hon önskar att hemtjänsten fick laga maten i 
hemmet för det gjorde de förr. Att behöva äta den mat som för närvarande serveras 
genom hemtjänsten är något som hon aldrig skulle acceptera. 

4.5 Något som är mitt eget 
Det är viktigt att kunna göra saker självständigt, att hålla sig sysselsatt under dagen så 
gott det går. En äldre man som städar, handlar och tvättar själv säger att det är viktigt att 
han klarar av att sköta saker själv: 

 
” Ja, så länge man kan” 

 
Han illustrerar för oss hur han gör när han städar, det märks på honom att han är stolt 
över att klara det själv så länge han kan. En annan man säger: 
 

” Hittilldags lagar jag maten själv. Så går dagen lite fortare för då har 
en matlagning och sen har en disk” 

 
Däremot ser han inga problem med att han i framtiden kanske inte kommer att klara av 
det själv. Han säger: 
 

”Men blir jag bet på det så får de komma med mat” 
 
En äldre kvinna som har ett stort omvårdnadsbehov säger: 

 
”De hjälper mig upp och jag får tvätta mig då. Det klarar jag själv” 

 
Kvinnan måste ha hjälp av hemtjänsten i och ur sängen dagligen. Samma kvinna berättar 
att hon efter mycket träning kan öppna ytterdörren själv, vilket hon var stolt över. Hon 
berättar hur hon övat i smyg för sonen och överraskat honom med att hon kunde öppna 
ytterdörren.  
 
En man som klarar att klä på sig själv säger: 

 
”De ser till att jag ser skaplig ut, att jag är klädd ordentligt, man 
måste ju visa upp sig ibland” 

 
Han är nöjd att han klarar det själv och tycker att det är bra att personalen tittar till 
honom. Alla äldre som vi intervjuat har berättat att det är viktigt att bevara sysslor som de 
klarar själva. Cullberg (2001) menar att det är viktigt att vara sysselsatt när man är äldre. 
Att ha något att göra under dagen är en förutsättning för det mentala välbefinnandet 
(Cullberg, 2001:484).  
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Blomdahl Frej (1998) menar att när de äldre blir beroende av hjälp kan det leda till att de 
känner att de förlorar makten över hemmet och sin egen funktionsförmåga. Det är därför 
viktigt för dem att klara sig själva så länge som möjligt (Blomdahl Frej, 1998: 61). Det 
finns en stolthet att ha något som man kan klara av själv. Att i vissa fall kunna vara 
oberoende har stor betydelse för de äldre. 

4.6 Sammanfattning och slutsatser 
Vi har under vår studie kommit fram till att de äldre inte uppfattar sitt hem som en 
arbetsplats. De markerar att det är deras hem, vilket kvinnorna tydligare markerar än 
männen. Att de äldre inte uppfattar sitt hem som en arbetsplats kan ha sina förklaringar i 
att de äldre har ett rikt socialt nätverk och klarar vissa av sina sysslor själv. Det kan även 
ha sin förklaring i att personalen i möjligaste mån visar den äldre respekt samt att flera av 
de äldre har anpassat sig efter personalen rutiner. Uppfattningen av inflytande och 
medbestämmande över hemmet och insatserna som ska utföras där är ännu en del som 
kan förklara uppfattningen. 
 
Det finns däremot indirekta uppfattningar av hemmet som arbetsplats där kvinnorna, som 
även har störst omsorgsbehov, anser att det är besvärande att personalen ”rotar” omkring 
i deras saker. Detta uppfattas som ett intrång gentemot det privata vilket kvinnorna tydligt 
ger uttryck för. För att motarbeta uppfattningen av hemmet som arbetsplats tar de 
kategoriskt avstånd från påståendet att hemmet även är en arbetsplats. Detta kan även ses 
som ett motstånd mot institutionalisering, något som många äldre uppfattar som 
avskräckande då de enligt Tuulik-Larsson (1992) tappar sin identitet, sitt människovärde 
och sin livskontroll. Kvinnorna markerar vikten av inflytande. Det kan bero på att de 
känner sig hotade i sin privata sfär. Då de behöver hjälp med det mesta för att klara sin 
vardag är de lämnade i personalens händer. Kvinnorna har även en annan typ av 
hemtjänstinsatser än männen. De har mycket hjälp med den intima hygienen som i sig 
kan uppfattas som besvärande. Markeringen är ett försvar mot förlorad kontroll. 
 
Vi tror att biståndsbedömarens beslut om insatser påverkar den äldres uppfattning av 
hemmet. Ingen som vi intervjuat har saknat något, varken när det gäller praktiska insatser 
eller hjälpmedel. Däremot har det vid ett flertal tillfällen påpekats att de äldre saknar 
social samvaro med personalen. De äldre är beroende av sina anhöriga och vänner för att 
komma ut. Det finns antydningar att de äldre skulle vilja har hjälp med den sociala 
aspekten från personalen så att de anhöriga inte blir belastade. Har man all hjälp för att 
klara sin dagliga livsföring samt det sociala stödet så uppfattar man kanske hemmet som 
sitt hem i jämförelse med om något saknas. Det kan inte påstås att den sociala närvaron 
saknas hos de äldre men att de vill att den delen ska har en mer framträdande plats i deras 
liv. 
 
Det har även framkommit att hemmet, precis som Tuulik-Larsson (1992) påvisar i sin 
studie, har en stor betydelse för de äldre. Vissa av informanterna har valt att flytta hem på 
äldre dagar medan andra bor kvar i sina barndomshem. 
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5. Slutdiskussion 
Det pratas i media om ”köttberget” som Per Nuder uttryckte sig under ett möte med SE-
banken. Med köttberg menade Nuder de 40-talister som inom den närmsta tiden kommer 
att avträda från arbetsmarknaden och som 60-talisterna ska försörja (Fryklund, 2004-12-
02). Dessa äldre kommer inom en snar framtid att ha ett behov av hjälp från samhället 
och de resurser som krävs för att ta hand om nästa generation äldre finns inte för tillfället. 
Under de senaste femtio åren har antalet äldre personer fördubblats och denna ökning 
fortsätter. Ett av målen inom äldrepolitiken är att allt fler äldre ska ha möjlighet att bo 
kvar hemma trots stort omsorgs- och vårdbehov. Platser i särskilt boende är till för 
människor som drabbas av demenssjukdomar. Med andra ord finns det för tillfället 
knappast några valmöjligheter att få bo någon annanstans utan det är hemtjänst i det egna 
hemmet som beviljas vid behov. Det här betyder att det är extra viktigt för oss i vår 
framtida yrkesprofession som enhetschefer eller biståndsbedömare att hjälpen i hemmet 
har hög kvalitet och att även de äldre uppfattar det. Syftet med vår studie var att ta reda 
på om äldre hemtjänstberoende människor uppfattar hemmet som en arbetsplats och i så 
fall hur det visar sig. Underfrågor till detta var att ta reda på om det fanns några skillnader 
mellan män och kvinnor samt att se om typen av hemtjänstinsatser påverkade de äldres 
uppfattningen av hemmet. 
 
Att hitta litteratur rörande studieområdet har inte varit lätt. Det verkar som om det är 
relativt obeforskat utifrån ett brukarperspektiv. Detta har för oss i vissa stunder varit 
frustrerande då vi själv anser att detta är ett oerhört viktigt område inom äldreomsorgen. 
En tidigare C-uppsats skriven av Ekendahl och Purins (2004) som belyser personalens 
perspektiv visar ett samband mellan personalens och de äldres upplevelser angående 
relationens vikt. För att ett bra arbete ska kunna utföras är det viktigt att kunna bygga upp 
en förtroendefull relation, då känner sig den äldre sedd och respekterad samtidigt som det 
blir lättare för personalen att utföra sina arbetsuppgifter. Genom en bra relation och en 
öppen kommunikation kan man lätt undvika konflikter. Personalen betonar även att det är 
viktigt att de kan anpassa sig efter de äldre och de hem som de möter i sitt arbete 
(Ekendahl & Purins, 2004). Vår studie visar att det inte alltid fungerar så bra. I vissa fall 
är personalen flexibel medan de i andra fall inte är det. Det finns skillnader mellan könen, 
det vill säga att kvinnorna i större utsträckning än männen uppfattar det som besvärande 
att personalen vistas i deras hem. Kvinnorna som har ett större omsorgsbehov möter 
personalen oftare och har fler erfarenheter som kan ses som negativa. De känner ett 
indirekt intrång i hemmet då personalen inte alltid visar hänsyn till den kunskap om hur 
ett hem ska skötas som dessa kvinnor har. Männen, som även de har skött sitt hem sedan 
de blivit ensamstående, uppfattar inte hemtjänstens närvaro på samma sätt. För dem ses 
det snarare som en lättnad att få hjälp än som ett intrång.  
 
I studien av Ekendahl och Purins (2004) framkommer det även att personalen tycker det 
är roligt och intressant att samtala med de äldre. Vår studie visar att de äldre anser att 
detta är mycket viktigt men att de uppfattar att det inte finns tid för den sociala samvaron 
och att den väljs bort för praktiska sysslor. 
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För att komma fram till dessa resultat har vi använt oss av en kvalitativ ansats och samlat 
in materialet genom intervjuer. Vi anser att valet av intervju så här i efterhand var det 
rätta. De äldre hade ibland svårt att förstå vad vi menade med våra frågor och då kunde vi 
förklara för dem. Hade vi exempelvis gjort en enkätstudie så är vi inte säkra på att vi fått 
tillräckligt med data för att kunna genomföra en analys. Genom intervjuerna har vi fått en 
större och bredare förståelse av de äldres vardagssituation samt att det har varit uppskattat 
av de äldre att delta i studien. I början tyckte de äldre att de inte hade något att berätta 
men när de väl börjat berätta hade de mycket åsikter om saker och ting. Vi har genom 
denna studie fått tagit del av information som varit mycket intressant och berörande även 
om det inte alltid varit relevant för studiens syfte. Valet att använda bandspelare har varit 
en fördel för både oss och de äldre då vi kunnat rikta all vår uppmärksamhet mot dem och 
deras berättelse. Ingen av de äldre hade något emot det heller utan tycker att det verkade 
smidigt att vi slapp att anteckna.  
 
Vi anser så här i efterhand att sex intervjuer var tillräckligt. Båda kände vid den sista 
intervjun som genomfördes att vi nått en mättnad. Det framkom inget nytt utan alla äldre 
hade i stora drag liknande uppfattning av att vara beroende av hemtjänst och att ha hjälp i 
sitt eget hem. 
 
Urvalet av informanter gick inte så smidigt som vi hade tänkt oss. Det har varit en stor 
lärdom för oss. Det har varit en stundtals jobbig väntan på att få tillgång till fler 
informanter än vi hade behov av, en större urvalsgrupp innebär att vi kan ge 
informanterna anonymitet. Till slut löste det sig och vi kunde slumpmässigt välja ut sex 
namn ifrån den lista på tio personer som visat intresse att medverka.  
 
Tolkning och bearbetning var till början ett stort frågetecken då vi inte visste hur vi skulle 
gå tillväga. Efter att ha läst intervjuerna ett par gånger såg vi likheter och skillnader och 
på så vis fick vi fram olika kategorier som vi senare kunde analysera. Det har varit en 
rolig process där vi uppmärksammat saker som vi inte sett tidigare. När kategorierna var 
utvalda var vi till en början lite tvivlande om det verkligen gick och få ihop dem 
gentemot syftet. Men efter flera timmars tolkning och bearbetning såg vi hur allt hängde 
samman. 
 
Att resultatet blev som det blev kan bero på urvalet, då vi fått hjälp med att kontakta 
informanterna genom enhetscheferna. Det är möjligt att enhetscheferna har tillfrågat 
äldre, som i större utsträckning kan ha en positiv inställning till hemtjänsten samt gynna 
kommunens ansikte utåt. Alltså att de äldre inte uppfattar hemmet som arbetsplats.  
 
Möjligen kan resultatet ha blivit annorlunda om undersökningen gjorts i en större 
kommun. Vi har fått uppfattningen att det i en mindre kommun finnas generösare 
riktlinjer som styr biståndet. Resultatet kan även bero på att de äldre är i en 
beroendeställning gentemot kommunen. De äldre vågar inte mer öppet tala om för oss hur 
det verkligen är än de gjort trots att vi utlovar anonymitet. Vi blir en i mängden av 
personer som kommer hem till dem. 
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Det framkom i vår studie att kvinnorna anser att det är viktigt att de får vara med och 
bestämma hur hjälpen ska utföras men lika viktigt är att personalen har 
kunskap/utbildning om hur ett hem ska skötas. Vi menar att dessa två aspekter bör 
uppmärksammas av enhetschefer inom äldreomsorgen som i sin tur förmedlar ut det till 
sin personal. Aspekterna bör även problematiseras utifrån ett könsperspektiv. 
 
Då några kvinnor bodde ihop med sina söner startade några funderingar hos oss. Detta är 
något som vi blev nyfikna på. Skulle dessa kvinnor ha fått hemtjänst om de hade bott 
tillsammans med sina döttrar? Vi vill avslutningsvis uppmuntra vidare forskning inom 
området att ha hemmet som en arbetsplats då vi är medvetna om att vi endast har ”nosat 
på” ett viktigt och angeläget forskningsområde. 
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Bilaga 1 
 
 

Intervjuguide 
 
 

1. Kan Ni berätta lite om Ert liv? 
- När är ni född? 
- Familj 
- Arbete 

 
2. Vilken hjälp har ni i dagsläget?  

- Hur känner ni inför att få hjälp av personalen? 
- Har Ni haft hjälp länge? 
- Hur gick det till när Ni fick hjälp? 
- Vem tog kontakt med kommunen angående hjälpinsatser? 
- Är det något Ni skulle vilja ha hjälp med men inte får i dagsläget? 
- Hur löser Ni det? 
- Vem skötte hemmet innan Ni fick hjälp från kommunen? 

 
3. Hur ÄR det när ert hem blir en arbetsplats? 

- Är det så att Ni upplever att det även är en arbetsplats?  
- Hur känns det? 
- Har Ni inflytande över det som ska göras och hur det görs? I så fall hur då? 
- Har Ni inflytande över när personalen kommer? I så fall hur då? 
- Tycker du att personalen tänker på att det är ditt hem och att det är du som 

bestämmer här? 
  
 
 


