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Sammanfattning 
Betydelsen av självbestämmande och inflytande i hemtjänsten ses som efter-

strävansvärt i både forskning, lagstiftning och i aktuella offentliga dokument, 
men flera studier visar att det finns ett gap mellan de politiska intentionerna och 
praxis. Hur självbestämmande och brukarinflytande ska förstås och omsättas i 
praktiken är inte närmare specificerat av lagstiftaren, vilket skapar tolkningsut-
rymme. Den positiva laddning som begreppen har hör därmed samman med att 
de tas för givna som eftersträvansvärda, utan att konsekvenser av olika tolk-
ningsmöjligheter problematiseras. Syftet med avhandlingen var att öka förstå-
elsen för de möjligheter och hinder som finns för hjälptagarens inflytande i hem-
tjänstens vardag genom att studera den påverkan som olika idealtypiska perspek-
tiv har. Som analysinstrument utvecklades tre idealtypiska perspektiv: det soci-
ala, det medicinska och det marknadsekonomiska, som har sina egna bakomlig-
gande logiker, och som finns som styrande perspektiv i hemtjänsten genom att 
påverka tolkningar och handlingar.  

Det empiriska materialet utgjordes av intervjuer med hjälptagare, vårdbiträden 
och ledningspersoner i fyra arbetsgrupper från olika kommuner. I resultatet visa-
des att de fyra arbetsplatserna var organiserade på olika sätt och att de hade egna 
sociala regelsystem med kännetecken från de tre perspektiven i olika hög grad. 
De sociala regelsystemen var styrande över vad vårdbiträdena förväntades och 
kunde göra i vardagsarbetet, vilket i sin tur innebar att begreppet brukarinflytan-
de fick olika innebörd. Över hälften av hjälptagarna i studien var 80 år eller äldre 
och det visade sig att de ville ha inflytande över de egna hjälpinsatserna, samti-
digt som de upplevde att det fanns brister. Viljan till inflytande handlade främst 
om att bevara kontrollen över vardagen trots behov av hjälp. De största problem-
områdena var att vårdbiträdena var så jäktade att de inte hann framföra sina öns-
kemål, att de kommunala riktlinjerna begränsade deras möjlighet att få önskad 
hjälp, att man befann sig i en beroendesituation samt att de som hjälptagare sak-
nade grundläggande kunskap om de beslutade insatsernas innehåll och omfång. 

 Avhandlingen har fått namnet Inflytandets paradoxer, vilket står för de mot-
sägelsefulla fenomen som vårdbiträdet är ställd inför i vardagen, i bemötandet av 
hjälptagarens strävan efter inflytande och självbestämmande. Paradoxerna är 
motsägelsefulla till sin natur genom att det inte finns en självklar handlingsstra-
tegi för hur inflytande och självbestämmande ska bemötas. De fyra paradoxer 
som identifierades berör liknande områden som hjälptagarna upplevde som kri-
tiska. Det var tiden där motsättningen låg mellan processtid och lineär tid, det var 
biståndsbeslutet som ramverk där motsättningen fanns mellan detaljerade beslut 
och rambeslut, det var balanseringen mellan beroende och ansvar, där motsätt-
ningen handlade om vilket ansvar som gavs hjälptagaren, samt, kunskap och 
tolkningsföreträde, där motsättningen fanns mellan vem som hade mest legitim 
kunskap i olika situationer. För att förstå varför vårdbiträdena hanterade motsätt-
ningarna som de gjorde analyserades dessa i relation till arbetsplatsernas sociala 
regelsystem, vilka i sin tur var färgade av de tre idealtypiska perspektiven.   
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1. Inledning 
Det finns en ömsesidig uppfattning om betydelsen av att kunna ha inflytande 
över den egna hjälpen i hemtjänsten både bland omsorgsforskare och bland 
politiker. Samtidigt visar undersökningar, t.ex. Socialstyrelsen (2000), att äldre 
och handikappade i hemtjänsten upplever brister här. För att bemöta detta glapp 
framförs betydelsen av insatser för att öka brukarinflytande. Avhandlingen 
handlar om de möjligheter och hinder som finns för den enskilde att ha 
inflytande över den egna hjälpen i hemtjänsten. En tes är att begreppet brukar-
inflytande tolkas olika och att det därmed innebär helt olika sätt att hantera 
problematiken. Utgångspunkten är att det inom hemtjänsten finns olika 
perspektiv som samtidigt är närvarande och som påverkar hur begrepp tolkas och 
omsätts i praktiska handlingar.   

Arbetet i hemtjänsten regleras sedan början av 1980-talet av två ramlagar, dels 
Socialtjänstlagen (SoL) som är socialt orienterad och dels Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) med en medicinsk orientering. Dessa två perspektiv har 
under senare år fått konkurrens från marknadsinspirerade modeller som inverkat 
på hemtjänstens formella organisation, vilket även influerat de vardagliga 
handlingarna, både hos hjälptagare och hos vårdbiträden. I avhandlingen 
renodlas perspektiven och utformas som tre idealtypiska perspektiv, vilka 
används som verktyg för att analysera det empiriska materialet. De idealtypiska 
perspektiven har var och en sin egen separata logik, och jag menar att de finns 
samtidigt i hemtjänsten och konkurrerar om utrymme för hur hjälptagarens 
inflytande tolkas och hanteras i konkreta situationer. Genom de idealtypiska 
perspektiven kan analysen tydliggöra varför brukarinflytande hanteras på olika 
sätt och förhoppningen är att därigenom öka förståelsen för hur termerna 
självbestämmande och brukarinflytande tolkas i hemtjänsten och vilka 
konsekvenser det får för hjälptagare och vårdbiträden.  

Ända sedan 1982, när SoL trädde i kraft, har den enskildes självbestämmande 
funnits med som en ideologisk grund. Att verksamheten skulle bygga på respekt 
för människans självbestämmande och integritet var något nytt i SoL och något 
som skilde den från de lagar den ersatte1 (Fahlberg och Magnusson 1997 s.27). 
Självbestämmandeprincipen som ideologisk grund står sig fortfarande och det 
finns inget som motiverar något avsteg från dessa grundläggande principer som 
formulerats och fortfarande finns med i nu gällande socialtjänstlag (Nordström & 

1 SoL ersatte de tre vårdlagarna, socialhjälpslagen, barnavårdslagen och nykterhetsvårdslagen. Lagen 
innebar ett genombrott för en demokratisk syn på det sociala arbetet som kraftigt markerades i den 
s.k. portalparagrafen (Fahlberg och Magnusson 1999). 
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Thunved 2004). Med självbestämmandeprincipen eller autonomiprincipen avses 
att individen ska få bestämma över sitt eget liv och levnadssätt och det visar 
därmed vilken stark ställning den intar i svensk socialpolitik (Silfverberg 1996). 
I den Nationella handlingsplanen för Äldrepolitiken (Prop. 1997/98:113), ses 
samma ideologiska styrning som i SoL, där målen för den nationella 
äldrepolitiken bland annat uttrycks med att äldre ska ”kunna leva ett aktivt liv 
och ha inflytande i samhället och över sin vardag” (Prop.1997/98:113 s.58). Ur 
lagstiftarens perspektiv finns alltså inga tveksamheter om betydelsen av den 
enskildes autonomi och självbestämmande. Men i faktiska omsorgssituationer 
kan de grundläggande principerna inte enkelt översättas i konkreta handlingar. 
En avgörande omständighet är att människor som behöver hjälp är beroende av 
någon annan som ger denna hjälp. Waerness (1996) skiljer mellan personlig 
service och omsorg, vilket jag återkommer till, men redan här vill jag nämna att 
det är skillnad mellan att motta en tjänst som jag själv kan göra och en tjänst som 
jag inte kan eller har svårighet att utföra. Att ta emot en tjänst som man kan göra 
själv hör vanligtvis samman med högre status medan det förhåller sig tvärtom 
när man är beroende av hjälpen för att klara av vardagslivet (ibid. s.205). I dessa 
sammanhang finns en asymmetri mellan den hjälpbehövande och den som ger 
hjälpen och ju större hjälpbehovet är ju större blir även beroendet, vilket lätt kan 
upplevas som förlust av inflytande över den egna situationen. Om personen inte 
kan utöva rätten till självbestämmande blir hon/han beroende av att rätten hävdas 
av andra till exempel anhöriga och personal som ställföreträdare (SOU 1991:46 
s.125). Idealet med självbestämmande är alltså inte enkelt överförbar i praktiken 
och omsorgen måste, även i svåra situationer, eftersträva att stödja personens 
förmåga till autonomi (Henriksen & Vetlesen 1998 s.28).  

Äldres inflytande i äldreomsorgen har under senare år stått högt på den 
politiska agendan och det har varit ett återkommande tema i samhällsdebatten 
(Socialstyrelsen 2000 s.39). Från statsmakternas sida ges begreppet brukar-
inflytande en kollektivistisk innebörd, dvs. att brukarna som grupp anses ha 
gemensamma intressen som kan komma till uttryck (Möller 1998 s.17). Inom 
hemtjänsten har dock brukarinflytande mer kommit att tolkats ur ett individuellt 
perspektiv. Sannolikt beror det på att det finns praktiska problem med kollektivt 
inflytande i hemtjänsten eftersom det inte finns några naturliga mötesformer för 
äldre i hemtjänsten (ibid. s.19). Det har sannolikt även att göra med att de 
angelägna frågorna mer är av individuell karaktär. Det har till exempel 
understrukits det felaktiga i att hjälptagare inte kan påverka sin situation direkt. 
Att den enskilde bör få ett större inflytande både över hur hemtjänsten utförs och 
av vem hjälpen ges har betonats allt mer (Dahlberg & Vedung 2001, Svenska 
kommunförbundet 2001).  

Att öka brukarinflytande i hemtjänsten har därmed tolkats på ett annat sätt än 
inom andra välfärdsverksamheter och jag menar att det mer kommit att handla 
om ett sätt att konkretisera SoL:s intentioner om självbestämmande. Genom att 
begreppet brukarinflytande kan tolkas på olika sätt, medför det även att de 
insatser som görs med syfte att öka brukarinflytande även utformas olika, 
beroende av hur tolkningsramen ser ut. Det handlar inte bara om huruvida 
brukarinflytande tolkas på kollektiv eller individuell nivå utan även om hur de 
organisatoriska villkoren som präglar verksamheten ser ut.  
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1.1 Begreppet brukare 
Den som får hjälp från hemtjänsten har många namn i praxis, vilket kommer att 
utvecklas senare. Jag har valt att genomgående kalla den som får hjälp från 
hemtjänsten för hjälptagare för att därigenom använda ett neutralt begrepp. I 
officiella dokument som berör inflytandefrågor i välfärdsområdet är det vanligt 
med benämningen brukare. Vad som menas med brukare är dock inte entydigt 
varför det ska diskuteras här. 

Benämningen brukare blev ett modeord i offentlig förvaltning på 1980-talet 
och används ofta utan att problematiseras (Dahlberg & Vedung 2001 s.20). I pro-
positionen (1986/87:91 s.13) definieras brukare som ”personer som nära och per-
sonligt berörs av en kommunal verksamhet och som i regel utnyttjar den konti-
nuerligt under en relativt lång period”. I vardagligt tal ses ordet ofta synonymt 
med servicemottagare i offentlig förvaltning.  Ibland kan det användas i vidare 
bemärkelse och innefattar då även aktörer som är föremål för vissa regleringar 
utan att de använder en tjänst, t.ex. arbetstagare som betalar skatt. Även en snäv-
are definition förekommer där brukare avser en speciell sorts servicemottagare 
som skiljer sig från en klient eller kund utifrån möjlighet att påverka (Dahlberg 
& Vedung 2001 s.20).  

Salonen (1998) hänvisar till det resonemanget genom att diskutera hur samma 
medborgare kan ha olika roller som konsument/kund,2 klient och brukare i 
förhållande till olika offentliga verksamheter. Att vara kund är att ha en 
oberoende roll med möjlighet att välja mellan olika alternativ. Rollen förutsätter 
resurser i form av pengar, kunskap och handlingskraft. Brukarrollen kan ses som 
en mellanform mellan kund och klient, här finns det föresatser och ambitioner 
om medagerande och inflytande. Salonen menar att begreppet klient har fått två 
olika innebörder i modern tid. Den ena riktningen står för en företrädarrelation 
där klienten står som uppdragsgivare och därmed oftast har en självständig och 
stark ställning. Ett exempel på en sådan relation kan vara hjälptagare som 
beviljats assistans genom lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade3 
(LSS). I detta fall likställer Salonen klientbegreppet med kundbegreppet. I den 
andra betydelsen likställs klient med en beroenderelation till en ordning eller 
samhällsinstitution som aktören inte styr över (se vidare i kapitel 3).  

Vad finns då för argument för att benämna hjälptagare i hemtjänsten för 
brukare? Eftersom den enskilde som är i behov av hjälp måste vända sig till 
socialtjänsten för att få sina behov bedömda av en biståndshandläggare försätts 
den äldre i en underordnad ställning. Naturligtvis kan den enskilde välja om han 
eller hon önskar att få hjälp från hemtjänsten eller inte men det finns sällan några 
alternativ. Att använda sig av kundbegreppet i hemtjänsten har även kritiserats 
genom att rollen som kund inte präglas av medaktivitet och medansvar. 
Lundquist (1998) diskuterar här skillnaden mellan kundrättigheter och kundens 

2 Salonen använder kund och konsument som synonymer.  
3 LSS är en rättighetslag trädde i kraft 1994 och som riktar sig till personer med omfattande funk-

tionshinder. Insatsen personlig assistans är en av de tio insatserna i LSS och uppfattas av många 
som det viktigaste inslaget i 1994-års handikappreform (Gynnerstedt 2004). 
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ansvar för sitt eget välbefinnande till skillnad från medborgarens kollektiva 
ansvar för demokratin. Som kund kan makt utövas genom val men dessa är 
villkorade. Företagen kan vända sig till vissa kunder (resursstarka) och välja bort 
andra (resurssvaga) och ansvaret gäller endast kvaliteten inför de kunder som de 
valt ut. ”Alla kunder gör sina anonyma val med utgångspunkt i pris- och 
kvalitetsinformation” (Agevall 2002 s.349). Som kund kan jag välja av det som 
finns på hyllan medan de medborgerliga rättigheterna handlar om att vara med 
och påverka vad som ska finnas på hyllan.  

1.2 Begreppet brukarinflytande 
Genom ett riksdagsbeslut från 1988 ställde sig statsmakterna bakom ett ökat 
brukarinflytande inom äldreomsorgen. Det som avsågs då var primärt ett 
inflytande inom ramen för politiska beslut om verksamhetsmål och ekonomiska 
resurser (Ds 2001:34 s.67). I reg.prop. 1986/87:91 som låg till grund för 1988-
års riksdagsbeslut om brukarinflytande visas klart att brukarinflytande har en 
kollektivistisk innebörd, vilket berördes tidigare.  Både i den offentliga debatten 
och inom statsvetenskaplig forskning ses brukarna som representanter för ett 
gruppintresse och brukarinflytande innebär därför ett kollektivt inflytande 
(Möller 1996, Ds 1991:18 m.fl.).  
 

Brukarinflytande är den påverkan på tjänsternas utformning i kommuner 
och landsting som sker genom någon form av deltagande i den besluts- 
eller verkställighetsprocess som avser genomförandet av en verksamhet. 
För denna verksamhet skall det ha fattats politiska beslut rörande mål 
och resurser (Ds 1991:18 s.26). 

 
I kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kap. 8§ står att ”Nämnderna skall verka 

för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster”. Gemensamt för de 
former av brukarinflytande som berörs i kommunallagen visar också att 
begreppet ges en kollektiv innebörd, där brukarinflytande förväntas utövas via 
mer eller mindre formaliserade råd eller organ, där både representanter för 
brukare och anställda ingår (Ds 2001:34 s.70). När enskilda hjälptagare försöker 
påverka den egna situationen handlar det alltså, enligt förarbetena, inte om 
brukarinflytande.  

Möller (1998), Rønning (1998), Socialstyrelsen (2003a) m.fl. menar däremot 
att man kan tala om brukarinflytande på olika nivåer. Generellt anses att ju högre 
upp i organisationen man vill påverka desto större anledning finns för kollektivt 
agerande från brukarnas sida. De olika nivåerna är:  
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• nationell nivå (riksdag och regering) 
• kommunal nivå (fullmäktige) 
• institutionell nivå (styrelser eller samrådsgrupper) 
• vardagsnivå (i mötet med personalen). 
 
Mitt intresse är främst att studera möjligheten för den enskilde att påverka den 
egna hjälpen i hemtjänstens vardag. Jag utgår därför från mötet mellan den en-
skilde hjälptagaren och vårdbiträdet och de organisatoriska villkor som omgärdar 
möjligheter till inflytande. Därmed är utgångspunkten, enligt indelningen ovan, 
det individuella på vardagsnivån.  

1.3 Brukarinflytande och 
självbestämmande 
Enligt Nationalencyklopedin översätts självbestämmande med rätten att 
bestämma över sig själv. Det är vanligt att autonomi och självbestämmande 
betraktas som synonymer, vilket även görs här. Begreppet självbestämmande har 
inte konkretiserats i lagstiftningen, utan betraktas där som en självklarhet. 
Jacobson (1998) menar att begreppet självbestämmande definitionsmässigt är 
problematiskt i hemtjänsten och att det därför kan vara lättare att definiera det 
genom att betrakta dess motsats, dvs. att inte utsättas för andras godtycke. 
Hugemark (2004) har utvecklat begreppet i en antologi om personlig assistans 
och där menar hon att det får helt olika betydelse beroende på vilken diskurs som 
man utgår från. Tolkning av begreppet självbestämmande varierar med 
situationen och att se människan som helt autonom är mer en abstraktion, än 
något som förekommer i verkligheten (Eliasson 1995). Det finns alltid ramar för 
hjälptagarens självbestämmande (resurser, ålder, kön m.m.). Autonomi kan även 
betraktas ur dess olika beståndsdelar, till exempel att göra fria val, att utifrån 
information kunna fatta beslut, att bibehålla en livskontinuitet före och efter 
sjukdom (Lantz & Gaunt 1996). Valfrihet förknippas ofta med vassa armbågar, 
men det behöver inte vara ett ”lyxord” som är reserverat för ett fåtal 
privilegierade. Det hör nära samman med självbestämmande och kan till 
exempel handla om att få gå och lägga sig när man är trött eller att få duscha när 
man vill (SOU 1999:21 s.113). När brukarinflytande diskuteras är det vanligt att 
inbegripa den enskildes möjligheter till val av hemtjänst i form av kundval-
system4 eller liknande system, vilket är nära förknippat med möjlighet att välja 
privata alternativ. Privatisering av hemtjänsten berörs över huvud taget inte här, 
eftersom det centrala är inflytande över den egna hjälpen, varför endast 
hjälptagare som redan beviljats hjälp via kommunernas biståndshandläggare 
ingår och då företrädesvis inflytande som kan ske inom biståndsbeslutets ram.  

4 Kundval eller brukarval innebär ett system där den enskilde disponerar en summa pengar eller en 
voucher för att betala en tjänst, som den enskilde själv väljer (DS 2001:34 s.72). 
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SoL:s begrepp självbestämmande kan tolkas som en speciell form av brukarin-
flytande, nämligen brukarinflytande på individnivå, där den enskilde ges möjlig-
het att påverka den egna hjälpen från hemtjänsten. En konklusion skulle kunna 
vara att kommunerna inte lyckats med att konkretisera den enskildes självbe-
stämmande och ett sätt att komma tillrätta med det är att införa insatser som hän-
förs till begreppet brukarinflytande. Genom att betrakta brukarinflytande som 
den enskildes möjligheter att påverka sin egen livssituation och förhållandena i 
det dagliga livet ligger begreppet alltså nära begreppet självbestämmande. I 
SOU1988:65 förstärks förbindelsen mellan självbestämmande och brukarinfly-
tande när det påtalas att om den enskilde själv är delaktig i utformningen av in-
satserna behöver inte beroendeställningen utgöra ett negativt inslag utan kan ses 
som en förstärkning av självständigheten. Om den enskilde upplever insatserna 
som påtvingade eller när insatserna dominerar livssituationen reduceras däremot 
det egna inflytandet väsentligt.  

En viktig skärningspunkt är den mellan hur den enskildes önskar påverka sin 
vardag och vilka möjligheter det finns. Är det så att den enskilde avstår från in-
satser av ekonomiska skäl eller att insatser utförs inom så snäva begränsade ra-
mar, att det inte finns utrymme för att möta den enskildes unika behov? Blom-
berg (2003), Szebehely (2003) m.fl. menar att biståndsbedömningarna i hem-
tjänsten har blivit mer restriktiva trots att de inte föregåtts av någon ny lagstift-
ning. Det finns även tecken på en tilltagande klassrelaterad skiktning genom att 
neddragningar i hemtjänstens medfört att resursstarka oftare anlitar marknads-
hjälp medan de med mindre resurser får förlita sig på informella hjälpinsatser 
(Szebehely 1999 s.25). Klassaspekterna i samband med möjlighet att erhålla 
hjälp från hemtjänsten kommer inte att beröras närmare här eftersom studien fo-
kuserar på hjälptagare som redan finns inom hemtjänsten. Däremot diskuteras bi-
ståndsbeslutens utformning och handläggning, som rambetingelse, då de har av-
görande betydelse både för hjälptagarens möjligheter att ha inflytande över den 
egna vardagshjälpen och för vårdbiträdets handlingsutrymme.  

1.4 Problem och syfte 
Den enskildes självbestämmande och inflytande över egna hjälpinsatser i hem-
tjänsten är alltså otvetydigt något som eftersträvas i både forskning, lagstiftning 
och i aktuella offentliga dokument. Hur självbestämmande och brukarinflytande 
ska förstås och omsättas i praktiken är däremot inte närmare specificerat av lag-
stiftaren, vilket skapar ett tolkningsutrymme. Den positiva laddning som både 
begreppet självbestämmande och brukarinflytande har, menar jag till stor del hör 
samman med att begreppen tas för givna som eftersträvansvärda, utan att konse-
kvenser av olika tolkningsmöjligheter problematiseras. Flera studier visar att det 
finns ett gap mellan de politiska intentionerna och praxis (Socialstyrelsen 
2000:45). Som förklaring till detta avstånd anges bland annat orkeslöshet och 

5 Bland annat en totalundersökning i fyra sydsvenska kommuner (1999) samt PRO:s granskningar av 
äldreomsorgen. 
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ointresse bland de äldre. Jag menar att dessa förklaringar intimt hänger samman 
med att betrakta brukarinflytande ur ett marknadsekonomiskt perspektiv. Om 
brukarinflytandeproblematiken alltmer tolkas utifrån ett marknadsekonomiskt 
tänkande, riskerar det att leda till att hjälptagarnas önskan om inflytande över 
den egna vardagen, tolkas som en fråga om att utveckla kundrollen, medan bety-
delsen av inflytande i vardagen inte ges utrymme. Jag vill därför fokusera denna 
studie på konkreta omsorgssituationer där inflytandeproblematiken är fram-
trädande genom att analysera de spänningsfält som vårdbiträden och hjälptagare 
befinner sig i. Det empiriska materialet har insamlats i samband med en utvärde-
ring av ett projekt med syfte att stärka brukarinflytande i hemtjänsten och det 
genomfördes i fyra olika kommuner under åren 2001-2003.6 Mitt intresse tar av-
stamp i utvärderingen där det bland annat framkom att hemtjänstens organisation 
angav strukturer och gränser för både hjälptagarna och vårdbiträdena som hade 
betydelse för hur ett ökat brukarinflytande kunde realiseras.  

Utifrån ovanstående är den övergripande frågan: Vilka motstridigheter ställs 
vårdbiträdet inför när hjälptagarens inflytande och självbestämmande kommer 
till uttryck i hemtjänsten och hur kan dessa förstås utifrån ett socialt, ett medi-
cinskt respektive ett marknadsekonomiskt perspektiv?  Till detta finns tre delfrå-
gor: 

 
1. Hur kan vårdbiträdenas arbetssätt i hemtjänsten tolkas utifrån 

de olika idealtypiska perspektiven?  
2. Hur uppfattar hjälptagare sina möjligheter till inflytande över de 

egna hjälpinsatserna och i vilka situationer är problematiken 
mest framträdande?   

3. Vilka motstridigheter ställs vårdbiträdet inför i hemtjänstens 
vardag och hur kan dessa tolkas och förstås som hinder och möj-
ligheter för hjälptagarens inflytande och självbestämmande?  

 
Syftet med avhandlingen är därmed att öka förståelsen för de möjligheter och 
hinder som finns för hjälptagarens inflytande i hemtjänstens vardag genom att 
studera den påverkan som olika idealtypiska perspektiv har.   

1.5 Disposition 
Kapitel 2 ska ses som ett bakgrundskapitel och består av en allmän översikt av 
äldreomsorgens utveckling i Sverige under 1900-talet. Kapitlet fokuserar på 
brukarinflytandeaspekter och är dessutom organiserat med de identifierade 
perspektiven var för sig. Kapitlet avslutas med en allmän diskussion om hur spår 
från tidigare perioder finns kvar i dagens hemtjänst. I kapitel 3 finns en 
sammanställning av tidigare forskning och studier i området som varit de största 
inspirationskällorna. Kapitlet tar upp studier om individuellt brukarinflytande, 
och även omsorgsforskning som berör inflytandefrågor i hemtjänsten. I kapitel 4 

6 Projektet beskrivs närmare i appendix. 
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presenteras den teoretiska ramen genom en beskrivning av teorin om sociala 
regelsystem och hur den används för att utveckla de tre idealtypiska 
perspektiven. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de tre idealtypiska 
perspektiven. Kapitel 5 är ett empiriskt kapitel som, relativt detaljerat, belyser 
fyra arbetsplatser i hemtjänsten. Det är en beskrivning som främst utgår från 
vårdbiträdena i en organisatorisk kontext. Kapitlet avslutas med att 
arbetsplatserna jämförs med varandra och en analys görs med hjälp av de tre 
idealtypiska perspektiven. Kapitel 6 utgår från ett hjälptagarperspektiv och här 
identifieras och analyseras deras upplevelser av möjligheter till inflytande samt 
de förhållningssätt som de använder sig av. I kapitel 7 sammanförs empirin från 
vårdbiträden och hjälptagare och här identifieras vanligt förekommande 
motstridigheter eller paradoxer som uppstår då brukarinflytandet synliggörs, och 
en analys av problemen görs med hjälp av de idealtypiska perspektiven. I kapitel 
8 sammanfattas några av de viktigaste aspekterna på möjligheter och hinder för 
hjälptagaren att ha inflytande över de egna hjälpinsatserna. Det förs även en 
sammanfattande diskussion om de tre perspektivens förekomst i hemtjänsten och 
vilka konsekvenser och spänningar som kan skönjas när de blandas i det 
vardagliga arbetet. Metoden beskrivs i appendix och här ges en kort beskrivning 
av den utvärderingen, som omnämnts tidigare, och dess koppling till 
avhandlingen. Här finns även en redovisning av datainsamling och bearbetning 
av materialet, med de metodiska och forskningsetiska överväganden som gjorts 
under processens gång. 
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2. Tre  perspektiv på 
självbestämmande och 

inflytande i äldreomsorgen 
under 1900-talet   

I detta kapitel ges en allmän översikt av äldreomsorgens utveckling utifrån det 
sociala, det medicinska och det marknadsekonomiska perspektiven med fokus på 
den enskildes inflytande i utvecklingsförloppet. Kapitlet inleds med en bild av 
äldreomsorgen under 1900-talets första hälft för att leda in läsaren på äldreom-
sorgens ursprung i Sverige. Därefter presenteras utvecklingstendenserna perspek-
tiv för perspektiv, vilket i stora drag kan ses som en kronologisk utveckling, där 
ett perspektiv övergår i ett annat. Naturligtvis innebär det inte att ett perspektiv 
frångås när ett nytt träder fram, snarare handlar det om att nya fenomen och syn-
sätt läggs till de tidigare. Det är just det som jag vill visa i kapitlet, nämligen att 
de olika perspektiven har olika ”rötter”, och att de finns kvar i dagens äldre-
omsorg. Kapitlet avslutas med en sammanfattande jämförelse mellan perspekti-
ven och en allmän diskussion om hemtjänstens utformning i början av 2000-
talet.  

2.1 Äldreomsorg byggd på tacksamhet 
och kontroll 
Från tidig medeltid till 1800-talet var huvudprincipen att äldre människor som 
var i behov av stöd och hjälp skulle vårdas av personer som skulle ärva honom 
eller henne (Odén 1985). Detta utvecklades till det s.k. undantagssystemet, som 
innebar att de äldre överlät gården på ett av barnen mot att få bostad, mat och 
viss arbetshjälp. För dem som inte ägde jord baserades äldreomsorgen på 
barmhärtighet. Ansvaret för barmhärtigheten låg på kyrkan och det kunde 
utformas som tillfällig hjälp åt kringvandrande tiggare, eller mer permanent som 
stöd åt inhysehjon, i utbyte mot tillfällig arbetshjälp (ibid. s.10ff). Under slutet 
av 1700-talet och under 1800-talet ökade antalet egendomslösa kraftigt och 
pressen på enskilda hushålls barmhärtighet blev stor. För att systemet skulle 
fungera behövdes kollektiva insatser. Speciellt i städerna blev problemen tydliga 
och där inrättades s.k. fromma stiftelser som fyllde funktionen som 
ålderdomshem för de rika. Odén (1985) menar att vårdinstitutionernas historia 
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därmed började som elitens trygghet på ålderdomen (ibid. s.11). Det var vanligt 
att fattiga låg och dog i portar och prång, men möjlighet fanns även för dem att 
bli omhändertagna av de fromma stiftelserna, då det även fanns några platser för 
fattiga, dock väl avskilda från de rika. Den äldre och hjälpbehövande var alltså 
beroende av släktingar eller samhällets barmhärtighet och deras inflytande över 
vardagen var fjärran.  

I fattigvårdsförordningen från år 1847 ålades socknen att ansvara för alla 
arbetsoförmögna, däribland äldre utan anhöriga och husbonde. Förordningen 
innebar rätt till fattigvård, men eftersom detta sågs som alltför kostnadskrävande 
för socknarna, ändrades den obligatoriska fattigvården till ”nödtorftig” bärgning 
i fattigvårdsförordningen från år 1871 (Nordström 2000 s.12). Därigenom 
återfördes ansvaret på anhöriga, eller om sådana inte fanns, till oreglerad 
fattigvård. Fattigvården karakteriserades fortfarande av barmhärtighet där 
individen inte kunde ställa några krav. Fattighjonen var tvungna att medverka i 
gårdsarbete och i hushållet genom att städa, tvätta, laga mat m.m. Disciplinen var 
sträng och straff förekom för dem som visade försumlighet i sitt arbete. Det 
kunde vara i form av att inte få mat, att få stryk eller fängelsestraff. På 
fattighusen fanns en blandning av fattiga. Det var, förutom äldre och skröpliga, 
även förståndshandikappade, psykiskt sjuka, luffare m.fl. Den enda tillgängliga 
hjälp för de äldre var friskare fattighjon (Trydegård 2000). Föreståndare skulle 
visas respekt och lydnad gällde.  

År 1918 reviderades Fattigvårdslagen, och nu gavs de första riktlinjerna till en 
mer differentierad fattigvård. Här stod att människor var berättigade till 
fattigvård i vissa situationer, och de hade även rätt att anföra besvär mot beslut. 
Rotegång7 och bortauktionering avskaffades, men disciplinerande åtgärder med 
tvångsintagningar och inskränkningar i den enskildes förhållanden tilläts 
fortfarande (Nordström 2000 s.12). Institutionsvården sågs som värdefull och 
kommunerna skulle tillhandahålla ålderdomshem. Detta var starten på den starka 
tron på institutionsvård och Trydegård (2000) karakteriserar perioden mellan år 
1920-1950 med den institutionsbaserade äldreomsorgen. Under 1930-talet 
byggdes ålderdomshem över hela landet och fortfarande på 1940-talet var 
ålderdomshem den enda formen av offentlig äldreomsorg. Nu började även 
personer med ekonomiska resurser flytta in på ålderdomshemmen, och de 
betalade för sig. Var sjätte person var i slutet av 1940-talet en sådan hyresgäst. 
Ålderdomshemmen var då inte längre en institution för fattiga, utan snarare en 
institution för äldre i behov av vård och omsorg. Fattigvårdskaraktären, och 
därmed stigmatiseringen, skulle bort. Hemmen skulle vara öppna för alla, 
kvaliteten skulle vara så hög att de blev attraktiva och kvantiteten så stor att alla 
skulle få plats. Alla skulle nu betala samma avgift och därmed skulle de 
betraktas som "gäster" (Edebalk 1990). De sjuka äldre skulle tas omhand inom 
den medicinska sektorn, medan äldre som endast behövde tillsyn och omsorg 
skulle beredas plats på ålderdomshem. Ålderdomshemmen skulle bli mer 
hemlika och fattigvårdskaraktären, som fortfarande rådde, skulle bort. Man 

7 Rotegång innebär att bönderna inom ett område (rote) förpliktigades att härbärgera och försörja den 
hjälpbehövande i tur och ordning (Nationalencyklopedin).  
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backade dock ganska snart från idealen, eftersom det inte fanns platser inom 
bland annat långvård och psykiatri. Många sjuka och handikappade togs 
fortfarande omhand på ålderdomshemmen. Kontrollfunktionen fanns kvar 
genom att upprätthålla disciplin och garantera att den hygieniska standarden 
upprätthölls. Andan präglades av förmynderi. De äldre behövde inte längre 
arbeta, men de skulle hjälpas att hitta något som de kunde aktivera sig med 
(Trydegård 2000).  

2.2 Ett socialt perspektiv i äldreomsorgen 
1947 kom en ny äldrepolicy som innebar att friska äldre skulle bo kvar i sina 
hem. Det stod klart att många äldre föredrog att få vård och omsorg i hemmet. 
Hemvård i stället för vårdhem myntades av Ivar Lo-Johansson. I socialhjälps-
lagen från 1956 sågs tecken på att äldreomsorgen inte längre skulle handla om 
godtycklig välgörenhet, utan det skulle finnas en socialpolitisk grundsyn, där det 
i de efterföljande riktlinjerna, fastslås respekt för den äldres integritet, intressen 
och individuella önskemål. Den svenska välfärdsmodellen växer fram 
(Trydegård 2000). Här ses inte de äldre längre som en diffus grupp, utan som 
enskilda människor med individuella behov (Nordström 2000 s.13).  Det 
framkommer även att öppna vårdformer ska prövas innan vård på ålderdomshem 
bestäms. Den kommunala hemtjänsten som nu växte fram gjorde det möjligt för 
äldre i alla samhällsskikt att bo kvar hemma. Även om tillgången på hemtjänst 
inte alltid fanns i tillräcklig omfattning kunde hemtjänsten ”ses som en 
valfrihetsrevolution för hjälpbehövande gamla och även sannolikt bidrog till en 
valfrihetsrevolution för kvinnor med hjälpbehövande föräldrar” (Szebehely 2003 
s.24).  

I och med hemtjänstens utbyggnad tillkom även ett nytt yrke med hemmet 
som arbetsplats. Från början var hjälpinsatserna i hemmet inriktade mot barn-
familjer och de som arbetade i hemmen kallades hemsystrar eller hemvårdar-
innor. Deras huvudsakliga uppgift var att ge praktisk hjälp i familjer där modern 
var sjuk eller av annan anledning inte kunde utföra hemmets sysslor. Under 
1950-talet gavs möjlighet för hemvårdarinnorna att även arbeta i äldre männi-
skors hem (ibid. s.26, Waerness 1995 s.126). Från början rekryterades medel-
ålders husmödrar, med erfarenhet från egna hem, som kunde arbeta enstaka tim-
mar för en låg ekonomisk ersättning. Det fanns inga utbildningskrav och benäm-
ningen hemsamarit blev vanligt förekommande. Hemsamariterna arbetade van-
ligtvis i enstaka hem där de hade en fast hjälptid och det fanns sällan kontakt 
mellan hemsamariterna eller någon arbetsledare (Szebehely 1996 b s.177). Att 
arbeta som hemsamarit sågs mer som en utvidgad husmorsroll än som ett yrke.  

De äldre blev användare av generella välfärdsbistånd och deras behov var inte 
strängt testade. Som regel fick de som ansökte om hjälp det de önskade. I slutet 
av 60-talet kom ett tillägg till socialhjälpslagen om kommunens skyldighet att 
genom uppsökande verksamhet skaffa sig kännedom om de äldres behov av 
hjälp (Nordström 2000 s.14). Under 1970-talet expanderade äldreomsorgen. 
Detta berodde inte endast på att antalet äldre ökade utan var även ett tecken på en 
förhöjd ambitionsnivå. 1975 hade 2/3 av de äldsta (80+) antingen hemtjänst eller 
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institutionsvård (Trydegård 2000 s.16ff). I slutet av 70-talet fanns även 
uppsökande verksamhet på många håll i landet, genom att hemtjänstassistenterna 
gjorde hembesök och erbjöd de äldre hjälp. Det handlade om vardagssysslor som 
de inte klarade själva till exempel städning, handling och vedhuggning. Flertalet 
hemsamariter arbetade deltid och möjligheten att påverka arbetsinnehåll och 
arbetstid var stor för både hemsamarit och de äldre (Nordström 2000 s.21). 

Med anledning av stigande utgifter och problem med att rekrytera personal 
söktes vägar för att rationalisera verksamheten. Servicehusbyggandet, som 
påbörjades i början av 1970-talet, sågs som ett ekonomiskt rationellt alternativ 
och även hjälpen i hemmet förändrades och utformades mer som kollektiv 
service och därmed minskades möjligheten att anpassa innehållet i hjälpen för 
både den som gav och den som tog emot hjälp (Waerness 1995 s.130). Arbetet 
som tidigare varit tidsstyrt blev nu uppgiftsstyrt. Krav börjar resas på att personal 
i hemtjänsten behövde utbildning. Det restes flera argument och ett var behov av 
att rekrytera yngre arbetskraft, eftersom ”husmödrarna” försvann. Ett annat 
argument var att uppgifterna hade blivit mer komplicerade genom att 
hjälptagarna i hemtjänsten inte längre enbart var äldre med behov av hjälp med 
hushållsuppgifter. Ett tredje argument var att man härigenom ville göra arbetet 
mer attraktivt (ibid. s.130). Under 1980-talet satsades mycket på att höja 
utbildningsnivån för personalen i hemtjänsten, och aktivering av de äldre 
betonades allt mer. Szebehely (1995) m.fl. diskuterar detta utifrån en social-
pedagogisk inriktning på arbetet. Hemsamariten ska ”undervisa och aktivera” de 
äldre (ibid. s.75).  

SoL från 1982 ersatte tidigare vårdlagar8 och innehöll en ny syn på med-
borgaren. Här framkommer en tilltro till människans egen förmåga att påverka 
sin situation. Socialtjänsten, som haft en överordnad och kontrollerande funk-
tion, skulle genom den nya lagen bli mer serviceinriktad och hjälpande. Verk-
samheten skulle även präglas av en helhetssyn. Helhetssynen handlar om att nå 
värden som brukar sammanfattas i begreppet livskvalitet. Frivillighet och själv-
bestämmande ska enligt SoL vara vägledande vid handläggning av enskilda 
ärenden.  

  
Både antal och andel äldre i samhället kommer att öka under kommande decen-
nier och år 2020 beräknas att andelen 65 år och äldre utgöra en femtedel av be-
folkningen. Drygt 17 procent av Sveriges befolkning är i dag 65 år eller äldre. 
De flesta är vid god hälsa och behov av hjälp uppstår först i 80-års ålder för att 
därefter stiga (Svenska Kommunförbundet 2004a s.8). Eftersom vårdbehov är 
vanligare i de äldsta åldersgrupperna är det i detta sammanhang mer intressant att 
se hur utvecklingen för äldre-äldre, dvs. 80+ kommer att utvecklas. År 2003 är 
andelen 80 år och äldre 5,3 procent av befolkningen och den andelen beräknas 
vara lika stor år 2020 för att därefter stiga (ibid. s.9). Det finns dock ingen direkt 
länk mellan omfattning av äldreomsorg och antal äldre i befolkningen. Trots att 
andelen äldre har ökat i samhället har andelen äldre som får hemtjänst under 
samma period minskat drastiskt sedan 1980-talet, vilket framgår nedan.  

8 De lagar som ersattes med SoL var Barnavårdslagen, Nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen. 
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 1980-1982 1990-1992 2000 

Hemhjälpsmottagare, 
andel av 65/67 år + i be-
folkningen 

16% 10% 8% 

Fig.1 Andel äldre som får hemtjänst. Källa: Szebehely (2003 s.33) 
 

Utvecklingen visar att tröskeln för att beviljas hemtjänst har höjts. Szebehely 
(1999) menar att kommunerna har börjat tolka SoL striktare på två olika sätt. För 
det första genom att definitionen av vad som är ett behov som ligger inom 
kommunens ansvarsområde har snävats in och för det andra att definitionen av 
hur behoven kan tillgodoses på annat sätt har vidgats. I besparingssyfte tolkar 
kommunerna till exempel att de inte är skyldiga att ge hjälp med husliga sysslor, 
vilket sker genom att de formulerar egna riktlinjer. Det kan till exempel vara att 
man inte beviljar hjälp med städning om inte hjälptagaren samtidigt får hjälp 
med personlig omvårdnad eller att man inte får hjälp med inköp om inte 
hjälptagaren själv kan medverka (Szebehely 1999). Hemtjänsten har mer och 
mer reserverats till de mest skröpliga, ofta ensamboende som behöver mycket 
hjälp. Det är inte längre så att den äldre kan få den hjälp som önskas. Allt fler 
äldre med stora omsorgsbehov får hjälp i det egna boendet, medan äldre med 
mindre behov får stå tillbaka. Dessutom förväntas gifta personer ta hand om 
varandra även vid hög grad av skröplighet (Szebehely 1998). Ur ett befolk-
ningsperspektiv innebär det att allt färre får del av den offentliga vården, men de 
som får hjälp har större insatser. Att få hemtjänst utifrån endast sociala behov är i 
dag mer eller mindre uteslutet (Swane 2003 s.234). Trots det så har hjälptagarna 
sociala behov men de riskerar att skymmas genom ett större behov av vård-
insatser. Hemtjänsten med husliga och sociala insatser har alltså mer förskjutits 
från en socialt inriktad hemtjänst till en medicinskt orienterad omsorg med starka 
inslag av rehabilitering (Blomberg & Petersson 2003).   

2.3 Ett medicinskt perspektiv i 
äldreomsorgen  
Möjligheten för att behandla olika sjukdomar och skador utvecklats kontinuerligt 
även för människor i hög ålder. Äldre, oavsett ålder, opereras och vårdtiderna 
krymper. Det innebär att äldre ofta har kvarstående behov av vård och omsorg 
efter utskrivning från sjukhus. Kommuner och landsting har haft svårt att stå upp 
mot dessa ökade behov (Szebehely 2000). Vårdplatserna i den slutna vården har 
minskat med 50 procent de senaste 10 åren och vårdtiderna har minskat från i 
genomsnitt 7,9 dagar 1992 till 6,1 dagar år 2000 (Svenska kommunförbundet 
2004 a). Detta medför att allt större del av sjukvården sker utanför sjukhus. 
Gaunt (1996) menar att skiftningen från sociala till medicinska problem har 
speglat olika utvecklingar. Dels att de äldsta hjälptagarna (85+) ökade kraftigt 
och därmed förutsattes att dessa behövde mer vård, och dels att flera sociala 



21 

––––––––– 

problem hade lindrats under föregående årtionden, till exempel genom 
modernare boenden, pensioner och färdtjänst. Som en konsekvens av detta 
noterades en nedtrappning av de sociala inslagen i hemtjänsten. Exempelvis att 
servicebussar avvecklades och att sysselsättningsinitiativ lades på hjälptagarna 
själva. I slutet av 70-talet kom kommuner och landsting överens om den s.k. 
kompetensprincipen, vilken innebar att sjukvård och åldringsvård skiljdes åt och 
betraktades som två skilda kunskaps- och kompetensområden. Landstingets 
hemsjukvård började växa fram (Nordström 2000 s.2). Landstingets 
hemsjukvård var under 1960-talet relativt sett blygsam och hade inte mycket 
resurser. En konsekvens av detta var att hemtjänstpersonalen även fick utföra 
medicinska uppgifter (ex medicindelning). För att klara vårduppgifterna 
ändrades personalrekryteringen från äldre outbildad till yngre utbildad 
arbetskraft (Gaunt 1996 s.61). Symboliskt visade det sig i namnbytet från 
hemsamarit till vårdbiträde9 (Gaunt 1996). Hemsjukvård utgick till 10 100 
personer under 1960-talet men steg till 36 000 personer i mitten av 1970-talet 
(Gaunt s.57).  

Fram till Ädelreformen 1992 var hemtjänst och hemsjukvård alltså helt åt-
skilda. Genom Ädelreformen skulle äldrevården förändras från en medicinskt 
orienterad institutionsvård till en socialt orienterad öppenvård (Selander 2001). 
Genom Ädelreformen blev äldreomsorgen en kommunal angelägenhet och 
kommunen fick ansvar för de ”medicinskt färdigbehandlade”.10 Landstingens 
sjukhem kommunaliserades och överenskommelser mellan kommuner och 
landsting kunde göras för att även överta hemsjukvården. Ett viktigt syfte med 
reformen var att stärka vården i hemmet så att även skröpliga äldre skulle kunna 
få vård och omsorg i hemmet. När sådan vård inte var möjlig skulle 
kommunerna tillhandahålla ”särskilda boenden”.11 Ett långsiktigt mål var att den 
enskildes inflytande över vardagen skulle stärkas (Socialstyrelsen 2003c s.249). 
Ett annat syfte med reformen var att mer effektivt utnyttja samhällets resurser. 
Uppföljning av reformen visar bland annat brister vad gäller rättssäkerhet, 
handläggning, behovsbedömning, vårdplanering, informationsöverföring och 
medicinskt omhändertagande (Socialvetenskapliga forskningsrådet 1999). I SOU 
2004:68 påtalas även brister vad gäller integrering av sociala och medicinska 
insatser. Szebehely (2003a) skiljer mellan hjälp med hemmets skötsel och hjälp 
med kroppens vård. I den traditionella hemtjänsten var hemmets skötsel 
huvudfokus (städning, matinköp, tvätt m.m.). Senare har det även blivit möjligt 
att få hjälp med bad/dusch, påklädning, medicindelning m.m. Traditionellt har 
det funnits en ambition att även ge socialt stöd, till exempel i form av sällskap 
och promenader. Utrymme för huslig hjälp och socialt stöd i hemtjänsten har 

9 Officiellt skedde det 1980. 
10 Begreppet ”medicinskt färdigbehandlad” har ersatts med ”utskrivningsklar” och en patient är ut-

skrivningsklar när behandlande läkare bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet 
inom landstingets slutna hälso- och sjukvård (SOU 2004:68 s.301). 

11 Det står för hemlika institutioner där de boende har hyreskontrakt för sina rum och där de har sina 
egna möbler och kläder. 
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minskat och den kroppsliga vården har blivit mer fokuserad12. En följd av detta 
är att anhörighjälpen har ökat och även köp av privata tjänster13 (ibid. s.48). 
Anhörigas insatser i äldreomsorgen har alltid varit mycket hög men det finns 
tecken på att deras betydelse har ökat till följd av mindre omfattande utbud av 
offentliga insatser (Socialvetenskapliga forskningsrådet 1999 s.10). För många 
äldre har detta inneburit ökat beroende av närstående.  

HSL från 1983 har samma ideologiska inriktning som SoL, där individens 
självbestämmande och vård på lika villkor betonas. Båda lagarna är ramlagar 
som lämnar stort handlingsutrymme för dess tillämpning. Trots likheter mellan 
lagarna samt att Ädelreformen hade som syfte att överbrygga de sociala och me-
dicinska synsätten finns brister i integreringen. Dessutom finns brister i det me-
dicinska omhändertagandet, speciellt vad gäller äldre med omfattande vårdbehov 
i hemtjänsten.  

 
Den dominerande bilden är att insatserna för personer med flera sam-
tidiga och långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar är 
osammanhängande och att det saknas ett helhetsansvar 
(SOU 2004:68 s.42).  

 
Dagens hemtjänst består alltså inte längre enbart av hjälp med husliga sysslor, 
den ska även svara för omsorg, vård och tillsyn av svårt sjuka personer. Det 
handlar exempelvis om hjälp med dusch, blöjbyten, ögondroppar, såromlägg-
ningar och injektioner (Gurner & Thorslund 2003 s.52). Äldreomsorgen i början 
av 1900-talet var selektiv i så motto att den vände sig till fattiga äldre. I dag finns 
flera tecken på att vi åter börjar få en selektiv äldreomsorg. ”Målgruppen är inte 
de fattiga (negativ selektivitet) utan de med stora behov (positiv selektivitet)” 
(Blomberg & Petersson 2003 s.311). I en selektiviseringsprocess med ett minskat 
offentligt serviceutbud, hänvisas de äldre i många kommuner till marknaden eller 
frivilligorganisationer, för att lösa sina behov av service (ibid. s.313). 

2.4 Ett marknadsekonomiskt perspektiv i 
äldreomsorgen  
Redan i mitten av 1980-talet började flera kommuner att introducera 
marknadsinspirerade modeller i de kommunala förvaltningsorganisationerna, 
Många av dessa förändringar som vi sett under senare år kan kopplas till New 
Public Management (NPM). Det finns flera anledningar till utvecklingen som 
brukar framföras. Dels behovet av att minska statliga utgifter, dels framväxten av 
en nyliberal ideologi och dessutom krav på bättre styrning och kontroll av 
verksamheterna (Selander 2001 s.4). De dominerande motiven tycks dock främst 

12 Detta gäller inte bara i Sverige utan även i Norge, Danmark och Finland som ingår i den hänvisade 
undersökningen mellan åren 1999-2000. 

13 I SoL står att kommunen ska erbjuda hjälp om den enskilde inte kan få sina behov tillfredsställda 
på annat sätt.  
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vara ekonomiska (Blomberg 2004 s.14). NPM har påverkat organisations-
tänkandet inom offentlig vård och omsorg, inte bara i Sverige utan ses som en 
reformvåg i de flesta europeiska välfärdsstater (Vabø 2003 b).  
Viktiga kännetecken inom NPM är dokumentation, kvalitetssäkring, konkurrens 
och rättssäkerhet. Det finns även tankar om en dehierarki genom att flytta ansva-
ret närmare den äldre och därigenom ges ett större ansvar för den enskilde i för-
hållande till det arbete som utförs, vilket i och för sig inte behöver betyda ökad 
makt för den enskilde (Christensen 2003 s.32). Ett exempel på en förändring 
inom hemtjänstverksamheten är den s.k. beställar-utförarmodellen. Konkret in-
nebär det att hemtjänstassistenternas arbetsuppgifter delats upp i biståndshand-
läggare och personalledare, en s.k. delad organisation eller specialiserad bi-
ståndshandläggning. Den specialiserade biståndshandläggningen innebär att bi-
ståndshandläggningen omgärdas av tydligare regler och riktlinjer och att kraven 
på dokumentation har skärpts (Blomberg 2004). Biståndshandläggningen får 
därmed en rationell framtoning och bidrar till en formalisering, där hjälpbehov 
framställs som mätbara, avgränsbara och synbara.  

Ett marknadsanpassat språk har invaderat äldreomsorgen och det är vanligt att 
prata om standardiserade produkter såsom t.ex. produkten omsorg, produkten 
tillsyn, produkten aktivering, en så kallad Mc Donaldisering. I dess kölvatten ser 
vi tekniker om hur dessa produkter kan ”mätas” och ”säkras”. Marknads-
tänkandet förenat med byråkratisk rationalitet, tränger bort utrymme för 
personliga hänsyn, vilket medför stora risker för att individanpassningen blir svår 
att upprätthålla (Eliasson-Lappalainen 1998). En formell likabehandling i 
biståndshandläggningen som syftar till ökad rättssäkerhet för den enskilde, 
minskar samtidigt hjälptagarens möjlighet att få gehör för den enskilda 
situationen och därmed tenderar den enskildes inflytande att minska (Blomberg 
& Petersson 2003).  

Ett försvar för NPM som ofta framförs är att modellen medför en ökad 
rättssäkerhet för hjälptagarna. När det gäller den enskildes rättssäkerhet är det 
viktigt att det tydligt framgår vad som begärs, men eftersom den äldre kan vara 
otydlig i sin begäran är det viktigt att biståndshandläggaren är lyhörd för vad den 
äldre önskar menar Lindelöf & Rönnbäck (1997). Det finns ett gap mellan 
offentliga resurser och behoven i hemtjänsten. För att komma tillrätta med det 
söks nya lösningar. Dessa lösningar visar sig i bland annat konkurrens genom 
privata företag, städfirmor och matlådeleveranser. Svenska Kommunförbundet 
visar till exempel i en enkät (2004 b) att praktiskt taget alla kommuner erbjuder 
hemsändning av färdiglagad mat,14 huvuddelen fattar biståndsbeslut om 
hemsändning av mat, 48 kommuner uppger att matdistributionen är utlagd på 
entreprenad.  

Privata initiativ inom äldreomsorgen diskuteras inte här men jag vill ändå 
nämna att det år 2003 var 13 procent av dem som bodde på särskilt boende som 
drevs i enskild regi och inom hemtjänsten var det 9 procent som fick vård av 
enskilda företag (Svenska Kommunförbundet 2004b15). I samma rapport uppges 

14 Endast fem av 269 kommuner uppger att de inte har någon matdistribution. 
15 Enkäten som genomfördes 2004 har besvarats av 269 av landets 290 kommuner.  
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att 90 kommuner har privata utförare som bedriver äldreomsorg. Över hälften av 
dessa har en utförare och det är endast de största kommunerna som har fler än 
fem utförare.  

2.5 En sammanfattande och jämförande 
bild  
Genom att beskriva hemtjänstens utveckling utifrån ett socialt, ett medicinskt och 
ett marknadsekonomiskt perspektiv har jag velat belysa att det finns olika histo-
riska ”rötter” som har betydelse för hur hemtjänsten är organiserad i dag. Jag 
menar att de tre perspektiven alltjämt påverkar hur hemtjänsten är utformad nu, i 
början av 2000-talet, och att detta speciellt kan betraktas med fokus på den en-
skildes möjligheter att ha inflytande över den egna hjälpen från hemtjänsten. För 
att tydliggöra de olika perspektiven görs några jämförelser mellan dem genom att 
lyfta några utmärkande drag.  
 
Avstamp i tid 
Jag har daterat det sociala perspektivet till mitten av 1900-talet eftersom 
äldreomsorgen tidigare karakteriserades av en fattigvårdskultur som byggde på 
tacksamhet och kontroll. Edebalk (2003) menar att det är först på 1950-talet som 
socialpolitiken blir mer differentierad och det är då som ”Välfärdsstaten” 
utvecklas (Edebalk 2003 s.147). Det var även vid denna tid som 
hemmaboendeideologin tog fart. Det medicinska perspektivet framträder i detta 
sammanhang runt 1960. Embryon till hemsjukvård kunde visserligen noteras 
redan 1949-1950 i bland annat Värmlands och Stockholms län och utvecklingen 
motiverades med möjligheten att ge vård i hemmet till personer som inte krävde 
sjukhusens dyra utrustning och höga standard (Gaunt 1996 s.56). Den ovan 
beskrivna kompetensprincipen på 70-talet med delat huvudmannaskap gjorde att 
grenarna utvecklades olika16 (Gaunt 1996 s.60). Ädelreformen från 1992 innebar 
bland annat att landstingens sjukhem kommunaliserades. ”Reformen gav starka 
incitament till att utveckla sjukvård och rehabilitering i hemmet samt till att 
utveckla mera ’hemlika’ miljöer inom institutionella vårdmiljöer” (Gaunt 1996 
s.63). Det var aldrig meningen att Ädelreformen skulle leda till att en medicinskt 
orienterad praktik skulle stå som förebild (Westlund 2004 a) men, en konsekvens 
av reformen är att äldre med stora omvårdnadsbehov får hjälp från hemtjänsten. 
Det marknadsekonomiska perspektivet tar form och utmanar den traditionella 
organisationen inom den offentliga sektorn i mitten av 1980-talet (Selander 
2001).  

16 Landstingets organisation utvecklades med ansvar för uppgifter som krävde personal med sjuk-
vårdsutbildning, medan hemtjänsten skulle utföra uppgifter som inte krävde sådan utbildning. 
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Mål och övergripande styrningsideal 
De tre perspektiven har olika styrning, vilket speciellt tydliggörs genom de olika 
lagarna. I hemtjänsten finns det sjuksköterskor, som är direkt underställda HSL, 
och enhetschefer som i sitt arbete är underställda SoL. Även om alla som arbetar 
i hemtjänsten har att rätta sig efter båda lagarna blir det tydligast att 
vårdbiträdena, som är närmast hjälptagarna, är speciellt berörda av båda lagarna. 
Vårdbiträdena, som har en underordnade position i organisationen, har chefer i 
det dagliga arbetet som företräder respektive lagar. I det marknadsekonomiska 
perspektivet finns ingen motsvarande sammankopplad lag, men på det 
övergripande planet finns formella regler och riktlinjer och kommunala 
dokument som är styrande.  

Både HSL och SoL betonar vikten av helhetssyn på människan och hennes 
förmåga att ta eget ansvar för och medverka i insatser (SOU 1988:65 s.36). Om 
man granskar texten närmare finns dock en del som skiljer dem åt i den grund-
läggande målsättningen.  

 

HSL (SFS 1982:763) SoL (SFS 2001:453) 
2§ Målet för hälso- och sjukvården är 
en god hälsa och en vård på lika vill-
kor för hela befolkningen. Vården 
skall ges med respekt för alla männi-
skors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har 
det största behovet av hälso- och sjuk-
vård skall ges företräde till vården. 
Lag (1997:142) 

1 Kap. Socialtjänstens mål 
1§ Samhällets socialtjänst skall på de-
mokratins och solidaritetens grund 
främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor, 
aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynsta-
gande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och grup-
pers egna resurser. Verksamheten skall 
bygga på respekt för människornas 
självbestämmande och integritet. 
 
4 Kap. Rätten till bistånd 
1§ Den som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosed-
da på annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnd för sin försörjning (för-
sörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt. 
Den enskilde skall genom biståndet till-
försäkras en skälig levnadsnivå. Bistån-
det skall utformas så att det stärker hans 
eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv.  

Fig.2 Målsättningsparagrafer i HSL respektive SoL. 
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Både i HSL och SoL framgår att vård och omsorg ska utgå från den enskildes 
behov. Däremot finns ingen närmare definition av vad som menas med ”behov”. 
Behovsbegreppet är politiskt kontroversiellt eftersom det handlar om hur 
samhällets resurser används och vilka prioriteringar som görs, vad som tolkas 
som behov är därmed beroende av situationen och rådande värderingar. 
Situationen ändras över tid och är olika i olika kulturer. Ett annat problem är att 
det inte heller finns något absolut, objektivt sätt att bestämma behov (Lagergren 
1999 s.74). Enligt SoL ska den enskilde tillförsäkras ”Skälig levnadsnivå”. Vad 
som menas med detta framgår dock inte i lagstiftningen, och här finns utrymme 
för olika tolkningar.  

 
Det är emellertid rimligt att se begreppet som ett uttryck för uppfattning-
en att samhällets hjälp inte bara ska avse vad som direkt behövs för den 
enskildes grundbehov utan att hjälpen också ska ha en viss kvalitet. Vad 
som i varje enskilt fall är att anse som skälig levnadsnivå måste bedömas 
utifrån den tid och de förhållanden under vilka den hjälpbehövande lever 
(Fahlberg & Magnusson 1999 s.62). 
 

Gurner & Thorslund (2003 s.42) menar att kommunens ansvar att tillgodose den 
enskildes rätt till bistånd enligt SoL är villkorslös, medan HSL tar prioriterings-
hänsyn genom att hänsyn tas till huvudmannens tillgängliga resurser. I praktiken 
menar de dock att enskilda tjänstemän med budgetansvar försöker välja vilka 
behov som är mest angelägna att försöka tillgodose. I Socialstyrelsens 
slutrapport av Äldreuppdraget (Socialstyrelsen 2000) där man följt utvecklingen 
av äldreomsorgen mellan åren 1977-2000 påpekas att en tidigare relativt generös 
tilldelning av äldreomsorg, under 1990 har fått ge vika för en mer restriktiv 
hjälptilldelning. Fördelningen har då mer utgått från tillgängliga resurser än 
befintliga behov. Insatserna har även koncentrerats till de mest hjälpbehövande 
äldre. En konsekvens av det är att det medfört en förskjutning i hemtjänsten från 
att tillgodose sociala och husliga behov till att ge vård och omsorg utifrån 
hjälptagarnas medicinska behov. 

I ett marknadsekonomiskt perspektiv görs en åtskillnad mellan behov och 
efterfrågan. Problemet är att samspelet mellan enskilda behov och efterfrågan 
inte finns i renodlad form inom äldreomsorgen. En av anledningarna är att 
biståndsbedömningen sätter efterfrågemekanismen ur spel genom att man prövar 
den enskildes rätt till bistånd. Så länge tjänsterna tillhandahålls som bistånd finns 
därför inte något verkligt utrymme för efterfrågan. Om hemtjänsten ges som 
allmän service utan föregående biståndsbedömning fungerar dock 
marknadsmekanismerna. Då kan den enskilde utgå från egna behov och 
önskemål och värdera vad han eller hon vill betala för olika tjänster och i hur stor 
omfattning. Förutsättningarna skiljer sig därför och i ett marknadsekonomiskt 
perspektiv gör kravet på prissättning att tjänsten måste tydliggöras och avgränsas 
från andra tjänster. En annan förutsättning är att den enskildes behov måste 
kunna tillgodoses oberoende av varandra och att dessa ska kunna knytas till en 
viss ”vara” eller tjänst. Utöver detta förutsätts det även att den enskilde har 
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förmåga att uttrycka sina behov på en marknad genom sin efterfrågan (Westlund 
2001 s.33). I en ekonomisk förklaringslogik förklaras överkonsumtion av 
hemtjänst med att hjälptagaren konsumerar mer än hon skulle göra om priset 
motsvarade marginalkostnaden. Den ekonomiska teorins jämviktsläge ersätter 
därmed de politiska målen som finns för verksamheten (Hugemark 1994 s.119).  

 
Normativa värden 
De tre perspektiven har normativa värden som skiljer sig åt och som inverkar på 
det vardagliga arbetet i hemtjänsten. För att tydliggöra olikheterna mellan det 
sociala och det medicinska perspektivet tar jag hjälp av Kari Waerness typologi 
av olika omsorgsrelationer (Waerness 1996 s.207). Författaren gör en indelning i 
tre typer, men för mitt ändamål här använder jag endast två av dessa.17 I det ena 
fallet handlar det om omsorgsarbete som är knutet till växt eller resultat 
(resultatorienterad omsorg). Här ses relationen inriktad på resultat av något slag, 
det exemplifieras med resultat på längre sikt som exempelvis uppfostran eller 
terapi. Det kan även vara kortsiktiga resultat som inom akutsjukvård. Denna 
form är typisk inom det medicinska perspektivet eftersom den grundläggande 
idén är att hjälptagaren har ett problem eller en diagnos och till detta söker man 
åtgärder för att lösa problemen eller behandla utifrån diagnosen. Den andra typen 
av omsorgsrelation som Waerness använder sig av är omsorg som kopplas till 
vidmakthållande eller stillestånd. Detta omsorgsarbete är inte relaterat till 
självhjälp eller oberoende utan målet är att upprätthålla en viss funktionsnivå 
och/eller undvika en försämring. Den typiska verksamheten som exemplifieras 
med här är institutioner för kroniskt sjuka och funktionshindrade. Jag menar att 
det sociala perspektivet i hemtjänsten i dag har drag av vidmakthållande, men i 
och med att SoL betonar den enskildes aktivitet och utveckling, finns här även en 
idé om att hjälpen ska ges som ”hjälp till självhjälp” varför det även här finns en 
inriktning mot en resultatinriktad omsorg i Waerness typologi. I den 
marknadsekonomiskt orienterade logiken ställs utbud i relation till efterfrågan, 
men eftersom efterfrågan är omättligt skapar kommunerna riktlinjer för vad 
hjälptagarna kan få hjälp med. Behoven omformuleras alltså till vad som 
efterfrågas.  

 
Sammanfattningsvis visar hemtjänstens utveckling att den under olika perioder 
har dominerats av olika synsätt som format arbetssätten och där den enskildes 
möjlighet till inflytande över de egna hjälpinsatserna har haft olika innebörd. 
Dessa tre perspektiv ska fördjupas och utvecklas, men dessförinnan ges en över-
sikt över tidigare forskning och undersökningar på området.  

 
 
 
 

17 Den tredje typen är knuten till situationer som präglas av tillbakagång, och här är omsorg om dö-
ende människor det mest typiska exemplet.  
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3. Tidigare forskning och 
undersökningar 

I min genomgång av tidigare forskning som berör brukarinflytande och 
självbestämmande i hemtjänsten har jag begränsat den till studier som fokuserar 
på ett individuellt brukarinflytande och därmed har jag valt bort studier som 
behandlar kollektivt inflytande i form av t.ex. brukarorganisationers arbeten och 
brukarråd. Eftersom den enskildes möjligheter att påverka vardagshjälpen i 
hemtjänsten är centralt blir det av värde att även beröra omsorgsforskningen, 
både allmänt, och speciellt de studier som inbegriper hemtjänsten som 
organisation. Motivet är att mycket av den omsorgsforskning som genomförts 
betonar inflytandeaspekter som en viktig förutsättning för vad som är god vård 
och omsorg, alltså en kvalitetsaspekt i vård och omsorg.  

3.1 Forskning om individuellt 
brukarinflytande 
Begreppet brukarinflytande är, som tidigare framgått, ofta förknippat med ett 
kollektivt inflytande. Trots det är studier om brukarinflytande inom äldreomsor-
gen i stor utsträckning fokuserade på individuella påverkansmöjligheter, i den 
vardagliga kontakten med personalen (Ds 2001:34 s.120, Socialstyrelsen 2000 
s.39). Flera studier om brukarinflytande (t.ex. Möller 1996; Salonen 1998; Age-
vall 1998; och Hugemark 2004), har tagit hjälp av Hirschmans (1970) upp-
delning mellan sorti (exit), protest (voice) och anpassning (loyalty).   

Sorti (exit) är en mekanism som är starkt knutet till ett ekonomiskt tänkande. 
Man har här endast två alternativ – att underordna sig eller att lämna organisa-
tionen. Protest (voice) är ett vagare begrepp som kan graderas i en skala, och kan 
ses som sortins motsats genom att man blir kvar i organisationen, men uttrycker 
kritiska åsikter. Detta är en politisk handling, och enligt Hirschman, den enda 
möjliga inom statliga institutioner, och är att betrakta som olika signaler till 
offentliga organisationer. Om det finns möjlighet till sorti, om det till exempel 
finns alternativa hemtjänstverksamheter, kan sorti ersätta protest, eftersom det 
finns möjlighet att direkt välja något annat. Protest kan däremot framtvinga 
ändringar i praxis, eftersom strategin är att förändra i stället för att fly. Inom 
hemtjänsten är möjligheten till sorti praktiskt taget obefintlig genom att det 
sällan finns några alternativ för den hjälpbehövande.  

  



 

Endast ett fåtal kommuner ger hjälptagare möjlighet att välja omsorgsgivare 
varför det enda alternativ som står till buds vanligen är att klara sig utan 
hemtjänst, kanske med stöd av anhöriga. Försök finns dock och ett exempel är en 
kundvalsmodell som införts i hemtjänsten i Stockholm år 2002.18 Här ges 
pensionärerna rätt att välja vilken utförarenhet som ska utföra den beviljade 
hemtjänsten. I en utvärdering av reformen (Hjalmarson 2003) framkom bland 
annat att de flesta av de intervjuade pensionärerna upplevde det positivt att ha 
rätt att välja, men att det samtidigt var svårt då de inte ansåg att de kunde avgöra 
skillnaderna mellan de olika utförarna utifrån den information de fått. Det bör 
även påpekas att gruppen som undersöktes inte var representativ för de som 
generellt får hemtjänst genom att de både var yngre och fick mindre hjälp än den 
genomsnittlige hemtjänstmottagaren. Exit i äldreomsorgen är även starkt 
förknippat med tröskeleffekter som gör att detta inte tillgrips, även om 
möjligheten finns: ”Man byter inte omsorgsproducent på samma lättvindiga 
grunder som man byter tandkrämssort eller deodorantmärke” (Möller 1996 
s.378). Anpassning (loyalty) innebär att det finns en stark bindning till en 
organisation. Hirschman ser det som ett centralt begrepp i kampen mellan sorti 
och protest, bland annat genom att anpassning kan ha att göra med att priset för 
att lämna organisationen är för högt, vilket ovanstående var ett exempel på.  

Salonen (1998) talar om tre medborgarrollerna utifrån Hirschmans typologi 
avseende deras handlingsalternativ på följande vis: 
 

          Fig.3 Medborgarroller utifrån olika handlingsalternativ (Salonen 1998 s.49)                      

Handlingsalternativ Kund Brukare Klient/vårdtagare19 
Sorti (exit) X   
Protest (voice)  X  
Anpassning (loyalty)   X 

 

I kundrollen inbegrips att det finns valmöjligheter, där den enskilde kan accep-
tera eller förkasta olika erbjudanden. Det är den starkaste formen av handlings-
alternativen men innebär samtidigt en svaghet genom att kunden inte primärt 
påverkar servicens utformning, utan väljer det ena eller det andra. Den främsta 
strategin för brukaren är protest som innebär möjlighet att påverka hjälp-
insatserna. I klientrollen finns inte dessa möjligheter, man kan till exempel inte 
välja vad man får för hjälp eller hur den ges. Klienten är hänvisad till en 
anpassningsprocess som kan yttra sig i allt från ett ytligt spel till en identifikation 
med rollen. Skillnaden mellan brukare och klient är alltså väsentlig genom att 
brukaren betraktas som medansvarig och delaktig, ett självständigt subjekt, 
medan klienten objektiveras. Eftersom handlingsalternativet ”sorti” sällan är 

29 

––––––––– 
18 En kundvalsmodell innebär att pensionären kan välja mellan olika utförare i privat eller kommunal 

regi. Kundvalsystem finns huvudsakligen i Stockholms län. Systemet var infört i sex kommuner år 
1999 och hade ökat till 10 kommuner år 2003 (Socialstyrelsen 2004c). 

19 Salonen använder sig dock inte av benämningen vårdtagare i sin figur. 
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möjligt i hemtjänsten, borde benämningen kund inte vara aktuell utifrån 
typologin, trots det kallas hjälptagaren kund i två av mina undersökta kommuner.  

Benämningen klient används ofta inom socialtjänsten men är inte gängse 
inom hemtjänsten, däremot kallas hjälptagarna ofta vårdtagare och ur 
ovanstående handlingsperspektiv är det förknippat med motsvarande 
kännetecken som klient, eftersom det handlar om en beroenderelation. I Salonens 
typologi karakteriseras en brukarroll av att den enskilde betraktas som ett 
självständigt subjekt, som är delaktig. I det insamlade empiriska materialet har 
jag funnit alla tre benämningarna, vilket jag återkommer till i kapitel 5. En 
intressant fråga är om det i finns stöd för att överhuvudtaget benämna 
hjälptagarna för kunder eller brukare utifrån typologin, eller om de är 
klienter/vårdtagare?  

År 2002 genomförde Svenska Kommunförbundet en enkätstudie inom äldre-
omsorgen med förfrågan om de äldres möjligheter att välja utförare och påverka 
innehållet i hjälpinsatsen.20 I enkäten, som var en uppföljning från år 2000, dras 
slutsatsen att de äldres inflytande i kommunernas vård och omsorg ökar. Det ut-
vecklingsarbete som man hänvisar till är främst olika former av styrsystem:  

 
… som utgår från den enskilde vårdtagarens önskan att själv bestämma 
över sin vardag och själv förfoga över den service som kommunen till-
handahåller (Svenska Kommunförbundets hemsida 2004 -10 -27).  
 

Exempel på insatser som tas upp är bland annat valfrihet i form av äldrepeng 
eller kundval, prestationsstyrning och beviljad hjälp utifrån tidsram i stället för 
att bevilja hjälpen genom angivna uppgifter. 12 kommuner har infört någon form 
av valfrihet för den äldre, medan nästan 70 kommuner diskuterar olika möjlig-
heter att öka den äldres inflytande vid beslut och/eller vid genomförandet av 
stödet (ibid.). 

Hur äldre uppfattar hemtjänsten kan inte redovisas utifrån rikstäckande 
undersökningar då sådana saknas. Däremot finns flera regionala studier, som 
visar att de flesta äldre är "nöjda" med den vård och omsorg de får, men kritik 
finns och ett återkommande mönster i kritiken är brist i individanpassning av 
hjälpen, att hjälpen uppfattas som regelstyrd och byråkratisk samt en önskan om 
bättre möjlighet att påverka på vilket sätt hjälpen ges (Socialstyrelsen 2000 s.9). 
Socialstyrelsen påtalar att det krävs ork, kunskaper och vana för att komma till 
tals med myndigheterna, vilket saknas hos många hjälptagare inom 
äldreomsorgen. Ytterst få, i förhållande till antalet äldre med hjälpinsatser förmår 
och/eller vill, trots information om möjligheten, överklaga biståndsbeslut. I 
rapporten påpekas dock att framtiden kommer att kräva att frågor om 
brukarinflytande aktualiseras. Detta motiveras med att nya och mer resursstarka 
generationer kommer in i äldreomsorgen, där rättighetsperspektivet har ett annat 
fotfäste, än hos nuvarande äldregenerationer. Redan nu behövs därför initiativ till 
utvecklingsinsatser för att stärka hjälptagarnas möjligheter att påverka och till-
varata sina rättigheter (Socialstyrelsen 2000). De äldsta inom hemtjänsten i dag 

20  Enkäten besvarades av 279 av landets 289 kommuner. 
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är födda i början av 1900-talet, alltså en tidsperiod där fattigvård och 
tacksamhetsattityder var gällande medan yngre personer som får hemtjänst kan 
vara födda under hemtjänstens ”glansperiod” där man som enskild i princip 
kunde beställa det man ansåg sig vara i behov av. Detta påverkar naturligtvis de 
egna förväntningarna på hjälpen från hemtjänsten. Oavsett när man är född har 
den enskilde vant sig vid ett sätt att leva på och som hjälpbehövande eftersträvas 
en hjälp som ger möjlighet att leva så likt tidigare som möjligt.  

Beroendeförhållandet mellan den äldre och representanter från hemtjänsten 
kan även utgöra hinder för öppen kritik. Ett maktförhållande, där hjälptagare är i 
underläge, antas råda mellan dem och representanter från välfärdsområdet, vilka 
har maktmedel i form av resurser, organisation och politiskt inflytande. En viktig 
fråga är hur starkt hjälptagaren är bunden till beroendeställningen och vilka 
möjligheter det finns till reellt brukarinflytande om de institutionella 
förutsättningarna ges? 

Statsvetaren Tommy Möller (1996) har i boken: Brukare och klienter i 
välfärdsstaten främst studerat det individuella brukarinflytandet i 
äldreomsorgen.21 Bland annat framkommer att äldre ser mer positivt på 
inflytande och påverkansmöjlighet i hemtjänsten än på särskilda boenden, vilket 
Möller menar beror på att hjälptagarna där har ett mer personligt förhållande till 
baspersonalen. Möller menar vidare att voice-kanalen fungerar dåligt eftersom 
beroendet till personalen gör hjälptagarna försiktiga och ängsliga. Inte heller exit 
fungerar eftersom tröskeleffekterna är så stora, dvs. att det för med sig så många 
andra negativa konsekvenser. Sammanfattningsvis visar resultatet i Möllers 
studie bland annat att hjälptagarna i äldreomsorgen karakteriseras av en 
tacksamhetsattityd. Det finns även tecken på resignation och uppgivenhet, då de 
äldre påpekar att ingen lyssnar på dem. Möller menar vidare att det finns en 
klassdimension i brukarinflytande genom att lågutbildade med arbetarbakgrund 
upplever sig sakna påverkansmöjligheter. Möllers studie visar även att kvinnor 
uppfattar påverkansmöjligheter mer positivt än män. De försöker påverka i större 
utsträckning och lyckas även oftare få sin vilja igenom. Detta förklaras med att 
verksamheten är kvinnobetonad med matlagning, städning m.m. Män har 
däremot högre anspråk och ställer högre krav. Kvinnor påverkar således på ett 
annorlunda sätt och har även en närmare relation till personalen. I min 
avhandling görs inga jämförelser mellan hemtjänst och servicehus, det 
intressanta är hur olika strukturer, till exempel hur vardagsarbetet organiseras, 
även inom samma typ av verksamhet kan skapa helt olika förutsättningar för 
brukarinflytande.  

Att öka brukarinflytandet är problematiskt, även om det vid första anblicken 
kan tyckas som positivt, genom att den hänför till utsatta aktörer och den 
maktobalans som råder mellan den hjälpbehövande och vårdbiträdet. Enligt 
Vabø (2003) bygger brukarinflytande på helt andra premisser än välfärdsstatens, 
varför det handlar om en annan föreställning om välfärdstjänsterna, dvs. en 
annorlunda bild av vad som kännetecknar omsorgsgivare och omsorgstagare 
(ibid. s.107), och den bilden nästan kan ses som motsatsen till den traditionella 

21 I boken studeras även barnomsorgen, vilket inte berörs här. 
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välfärdsstatens bild. Bilden har tydliga kopplingar till ett marknadsorienterat 
tänkande och frågan, som författaren ställer, är om äldre hjälpbehövande kan 
förväntas agera som aktiva konsumenter med krav på egna rättigheter? Måste då 
brukarinflytande utgå från föreställningen om de äldre som konsumenter? Kan 
brukarinflytande även förstås som en konkretisering av intentionerna i SoL, med 
strävan efter självbestämmande över den egna vardagen.  
 

Välfärdsstatens styrideal Brukarpolitiskt styrideal 
Beroende och maktlösa klienter 
(asymmetri) 

Suveräna konsumenter (likvärdiga par-
ter) 

Tillit Misstro (kritisk hållning) 
Omdöme (Skjønn) och samhandling Kontrakt 
Fig.4 Styrningsideal ( Översatt från Vabø, 2003 s.107) 

 
Vabø menar att brukarinflytande förutsätter aktiva konsumenter där välfärds-
statens tjänster ses som kontrakterade uppgifter som ska levereras till mottagaren 
som ses som en brukare med krav på avtalad service. Vabø tar alltså för givet att 
brukarinflytande tolkas utifrån ett marknadsorienterat synsätt. Jag menar dock att 
brukarinflytande kan tolkas på olika sätt utifrån olika perspektiv som samtidigt 
existerar inom hemtjänsten, och som det finns ett spänningsfält mellan. Det 
marknadsekonomiska perspektivet är endast ett av dessa, även om det fått en 
framskjuten plats under senare år. 

Sociologen Hugemark (2004) diskuterar självbestämmande i relation till LSS-
reformen. Hon menar att reformen tog utgångspunkt i olika diskurser angående 
individens självbestämmande. Dessa benämner hon som en marknadsdiskurs och 
en arbetsledningsdiskurs, som hon menar, pekar ut helt olika vägar till själv-
bestämmande. I en marknadsdiskurs antas den funktionshindrade välja den vara 
eller tjänst som för tillfället passar och vid missnöje antas hon göra sorti I 
arbetsledningsdiskursen innebär däremot självbestämmande den enskildes 
möjligheter att respekteras utifrån sina egna erfarenheter och synpunkter. 
Hugemark menar att de två vägarna till självbestämmande i assistansreformen 
betraktas som komplement till varandra. Jag kommer inte att fördjupa 
assistansreformen, men eftersom den framträder som eftersträvansvärd, speciellt 
i en av de undersökta kommunerna, kommer den ändå att beröras.  

3.2 Omsorgsforskning  
Omsorgsforskningen är ingen egen disciplin, här möts forskare med olika 
perspektiv och frågeställningar, men de har ett gemensamt intresse för omsorg 
som forskningsfält (Eliasson 1995). Omsorgsforskningen är relativt ung och är 
under stark tillväxt.22 I början av 1980-talet fanns det två parallella forsknings-
inriktningar, den brittiska och den skandinaviska. I den brittiska traditionen var 

––––––––– 
22 Avsnittet bygger på Szebehely (1995) och (1996). om inte annat anges. 
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intresset fokuserat på den informella omsorgen, medan den skandinaviska 
forskningen mer fokuserade på omsorg som avlönat arbete. Den brittiska 
omsorgsforskningens syfte var inriktat på att synliggöra det dolda 
omsorgsarbetet inom familjens ram och det fanns inget intresse för 
omsorgstagarens roll, vilket den har kritiserats för.  

Den skandinaviska omsorgsforskningen var från början ”närmast liktydig med 
den norske sociologen Kari Waerness’ forskning” (Eliasson 1996 s.18). När 
Waerness (1983) använder sig av begreppet omsorg gör hon det främst för att 
beskriva en kvalitet mellan olika människor under mycket olika förhållanden. 
Det kan gälla allt från tillfälliga mötesplatser till intima relationer i privata 
sfären. "Att ha omsorg om andra" är något annat än "att ha omsorg om 
varandra". I det första fallet rör det sig om ett asymmetriskt förhållande där den 
som ger omsorg förväntas prestera mer än vad som ges tillbaka.  I det andra 
fallet växlar rollen som givare och mottagare. Waerness skiljer mellan personlig 
tjänst som hon menar innebär att man gör något för någon som egentligen själv 
kan utföra uppgiften, t ex hämta tofflorna. Medan omsorgsarbete innebär att göra 
samma saker men åt någon som inte själv kan utföra uppgiften. Det avgörande 
har alltså att göra med vem som tar emot tjänsten. Att göra en personlig tjänst 
kan vara att ett uttryck för omsorg men behöver inte vara det, då det även kan 
vara tecken på underordning. I omsorgsarbetet ingår ett ansvar, vilket det inte gör 
i en personlig tjänst.  Det finns alltså statusskillnader mellan de olika tjänsterna. 
Den som tar emot personlig service är överlägsen i status, medan en 
omsorgsrelation innebär att mottagaren är beroende och hjälplös vilket gör 
honom/henne underlägsen i fråga om status (ibid. s.19). Gott omsorgsarbete 
innebär att man stärker den hjälpbehövandes förmåga att klara sig själv så långt 
det är möjligt så att hon varken upplever överbeskydd eller försummelse.  

Begreppet omsorgsrationalitet har lanserats av Kari Waerness och det tar sin 
utgångspunkt i både det oavlönade och det avlönade omsorgsarbetet. Begreppet 
skapades som en reaktion mot vetenskapens oförstående inför kvinnors praktiska 
omsorgsarbete. Omsorgsrationaliteten utgår från kunskap grundad på erfarenhet 
och praxis i ett specifikt sammanhang. Ett viktigt syfte har varit att lyfta fram 
dolda sidor av kvinnors omsorgsarbete som förbisetts i såväl organisations-
forskningen som i planeringen av den offentliga omsorgen (Waerness 1996). 
Genom att framhålla kvinnors omsorgsverklighet har Waerness en förhoppning 
om att kunna bidra till att uppvärdera och stärka kvinnors tänkesätt och 
erfarenhetsbaserade kunskaper i förhållande till den instrumentella rationalitet 
som legat till grund för målformulering och organisering av den offentliga 
omsorgen. De viktigaste kännetecknen för ett omsorgsrationellt handlande är att 
skapa närhet till, och identifiera sig med omsorgstagaren, att anlägga ett 
helhetsperspektiv på omsorgstagarens livssammanhang, att vara beredd på ett 
utökat hjälpbehov och samtidigt försöka stärka omsorgstagarens egen förmåga 
samt att inte förvänta sig gentjänster utan bortse från egna intressen. För att 
kunna sätta omsorgstagarens behov i främst rummet och visa inlevelse, förståelse 
och respekt krävs enligt Waerness "ett tänkesätt som är kontextuellt och 
beskrivande istället för formellt och abstrakt"(Ibid. s.111). 

Den anglosaxiska omsorgsforskningen dateras till 1990-talet och här betonas 
både informell och formell omsorg. Intresset för den formella omsorgen leder till 
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”upptäckten” av att det inte finns några vattentäta skott mellan dessa sfärer. 
Likheterna mellan dem, är ett kännetecken på den nya omsorgsforskningen där 
Waerness har haft stor betydelse. Det som betonas är att omsorgsarbete ses som 
ett intellektuellt, emotionellt och fysiskt arbete. För att kunna utföra ett sådant 
arbete krävs både huvud, händer och hjärta, vilket har fört omsorgsforskningen i 
riktning mot omsorgsarbetets villkor. Szebehely (1996 a) nämner en brittisk 
sjuksköterska och sociolog, Nicky James, som speciellt intresserat sig för 
omsorgens villkor. Hon ser omsorg som en kombination av organisation, fysiskt 
arbete och emotionellt arbete. James forskning, som utgår från hospice-
verksamhet,23 hävdar att det är en idealiserad familjeomsorg som står som 
förebild, med stort utrymme för det emotionella arbetet, men där det ställs 
särskilda krav på organisationen. Bland annat krävs flexibilitet hos vårdpersonal 
och den kan inte förhandsplaneras. Enligt James bör omsorgsforskningen lyfta 
fram både ideal och arbetsvillkor, för att bidra till kunskap om vilka villkor som 
är nödvändiga för att kunna förverkliga idealen. Överhuvudtaget menar 
Szebehely att det är nödvändigt att omsorgsforskningen mer fokuserar på 
arbetets villkor. Den skandinaviska och anglosaxiska omsorgsforskningen har 
sedemera vävts samman och Eliasson (1996) urskiljer tre spår där perspektiven 
har vidgats: 

 
•  Från antingen känsla eller (manuellt) arbete, till både/och och 

därtill intellektuellt arbete; 
• från ’familjen’, över avlönat kvinnoarbete (främst i offentlig 

tjänst), till staten som (kvinnovänlig och nu vacklande) ’om-
sorgsstat’; 

• från fokusering av de (kvinnor) som utför omsorgsarbete till ett 
perspektiv som omfattar också de som behöver och får hjälp 
(ibid. s.235). 

3.3 Forskning om arbetsorganisation och 
omsorgsarbete 
Många av de forskare som studerat arbetsorganisationer inom äldreomsorgen kan 
hänföras till omsorgsforskare, men jag vill ändå markera några studier med 
speciellt fokus på arbetsorganisation för att poängtera organisationsaspekterna. 
Många av omsorgsforskarna har inspirerats av arbetssociologiska studier, och det 
har framförallt handlat om arbetsdelning, kvalifikationer, styrning och kontroll 
(Astvik 2003 s.13).  Szebehelys (1995) har i sin avhandling Vardagens 
organisering som ett centralt tema att studera tre idealtypiska modeller för 
arbetets organisering, nämligen den traditionella modellen, den löpandebands-
lika modellen och den självstyrande smågruppsmodellen. Hennes undersökning 
utgår från tre arbetsplatser som hon menar är så olika organiserade att de kan 

23 Hospice-verksamhet står för institutionsvård för svårt sjuka och döende patienter. 
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betraktas som idealtypiska modeller. I det traditionella distriktet, som är ett 
hemtjänstdistrikt, finns det ett familjelikt omsorgsideal som bland annat ger 
möjlighet för vårdbiträdena att ge den äldre hjälp som motsvarar deras olika och 
föränderliga behov och önskemål. I den löpandebands-lika modellen utgår 
studien från ett servicehus med ett uttalat syfte att rationalisera arbetet. Här finns 
inte så stora möjligheter att individualisera hjälpen, vilket innebär att hjälpen är 
definierad av arbetsledningen och inte av den hjälpbehövande. I den tredje 
modellen, den självstyrande smågruppsmodellen, görs en betoning av gränsen 
mellan arbete och fritid och man vill begränsa det personliga engagemanget. De 
husliga uppgifterna underordnas de socialpedagogiska, rehabiliterande och 
aktiverande uppgifterna. Den äldre, som vill ha en individuellt anpassad hjälp, 
möts av vårdbiträdenas uppfostrande ambitioner och krav på förändrad livsstil.  

Personkontinuiteten24 ses överhuvudtaget som grundläggande inom omsorgs-
forskningen och en förutsättning för det i praktiken är att verksamheter organise-
ras för att skapa kontinuitet i relationerna, vilket inte är möjligt då arbetet organi-
seras utifrån fragmenterade arbetsuppgifter. Szebehely menar även att allt för 
mycket regler i organisationen begränsar både vårdbiträdenas handlingsfrihet och 
hjälptagarnas inflytande. Waerness (1995) diskuterar utvecklingen av hemtjänst i 
Norden och ser här tre olika kulturer som spänningsfält i hemtjänsten: den tradi-
tionella husmorskulturen, den medicinskt/byråkratiska kulturen och den social-
pedagogiska och rehabiliteringskulturen. I den traditionella husmorskulturen är 
det familjen som är förebilden och den personliga kunskapen om den enskilde 
hjälptagaren ses som viktig. I detta ingår även att omsorgsgivaren har rådgivande 
och lärande uppgifter. Den traditionella husmorskulturen är mindre vanlig i hem-
tjänsten och har i Norge mer utvecklats mot en medicinskt/byråkratisk kultur, 
medan det i Sverige, efter Ädelreformen 1992, mer har utvecklats mot en social-
pedagogisk behandlings- och rehabiliteringskultur (ibid.).  

Gaugh (2004) diskuterar hemtjänstens rationalisering och effektivisering och 
menar att denna utveckling fört med sig problem där systemets egna krav och 
prioriteringar fått större utrymme på bekostnad av den enskildes möjlighet att 
påverka den egna hjälpen. Genom LSS-reformen (SFS 1993:387) fick 7 000 per-
soner rätt till personlig assistans och antalet fördubblades under några år. Många 
funktionshindrade upplevde den nya hjälpen som revolutionerande i förhållande 
till tidigare hjälp. De funktionshindrade fick härigenom inflytande över vem som 
gav hjälpen, när och hur hjälpen skulle ges och var det skulle ske (ibid. s.154). 
Reformens konstruktion innebär att resurserna knyts till den funktionshindrade i 
stället för till en verksamhet som ska utföra hjälpinsatserna. 

 
Sammanfattningsvis visar brukarundersökningar att äldre ofta uppger att de är 
nöjda med den hjälp de får från hemtjänsten, men att det finns kritik och den rör 
sig ofta om missnöje med individanpassning och möjlighet att påverka de egna 

24 Personkontinuitet innebär att omsorgstagaren får hjälp av samma omsorgsgivare. Det är inte avgö-
rande att det just är en person utan att de känner varandra. Om arbetslaget är litet räcker det därför 
att det finns en ömsesidig personlig kännedom mellan hjälptagaren och vårdbiträdet (Socialstyrel-
sen 1990). 
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hjälpinsatserna. Det finns även en föreställning om att nya generationer av äldre 
kommer att ställa högre krav på eget inflytande i hemtjänsten än dagens äldre, 
som i stor utsträckning uppvisar en tacksamhetsattityd. Insatser som görs för att 
öka brukarinflytande har ökat och tenderar att vara inriktade mot marknads-
ekonomiskt inriktade insatser, som till exempel kundval och äldrepeng. Bland 
andra Vabø kritiserade försök att öka brukarinflytande och relaterar då dessa till 
initiativ som har inspirerats av marknadsekonomiska idéer. Samtidigt betonar 
omsorgsforskningen betydelsen av hjälptagarens inflytande och ser det som en 
kvalitetsaspekt på god omsorg. Det finns alltså olika sätt att betrakta brukar-
inflytande, vilket jag menar kan förstås genom att studera de perspektiv som 
finns i hemtjänsten. Med hjälp av den beskrivna forskningens ska nästa kapitel 
belysa vad jag tagit fasta på därifrån för att utveckla tre idealtypiska perspektiv.  
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4. Teoretisk ram 
Idén att utveckla idealtypiska perspektiv föddes när jag utvärderade Projekt Per-
sonlig Service (Wikström 2004) som genomfördes i fyra arbetsgrupper i olika 
kommuner (se appendix). Här framkom att hemtjänsten var mycket olika organi-
serad. Det skapade nya frågor där jag blev speciellt intresserad av hur organi-
seringen inverkade på hur vårdbiträdena tolkade hjälptagarens inflytande över de 
egna hjälpinsatserna och hur det påverkade deras handlingar. Till hjälp för att 
studera organiseringens betydelse har jag utgått från de perspektiv i hemtjänsten, 
som diskuterats tidigare, och med stöd av teorin om sociala regelsystem har tre 
idealtypiska perspektiv utvecklats. I detta kapitel presenteras teorin om sociala 
regelsystem, och hur den används som hjälp i konstruktionen av de idealtypiska 
perspektiven. Därefter introduceras idealtypsbegreppet som det används här och 
hur det kan relateras till tidigare studier på området. Kapitlet avslutas med vad 
som karakteriserar de tre idealtypiska perspektiven i avhandlingen.  

4.1 Teorin om sociala regelsystem 
Regelsystemteorin är en teori om sociala strukturer. Den är ett systematiskt 
alternativ till strukturfunktionalism och strukturalism, och har teoretiska 
traditioner till både Marx och Weber (Burns & Flam 1987 s.viii). Teorin handlar 
om egenskaper i sociala regelsystem, deras roll som mönster i socialt liv, och de 
sociala och politiska processer där dessa system produceras, upprätthålls, 
transformeras och införs (ibid. s.8). Motivet för att ta hjälp av teorin om sociala 
regelsystem är främst att kunna systematisera de olika perspektiven och 
därigenom identifiera och renodla skillnader dem emellan.  

Teorin utgår från att aktörerna (individer, grupper eller organisationer) både 
ses som producenter och bärare av sociala regelsystem. Aktörerna tolkar, 
implementerar och omformulerar regler och regelsystem. Regelsystemteorin 
antar att olika sociala aktörer ofta för fram motsatta regelsystem för att 
strukturera och justera det sociala livet, genom att göra anspråk på 
grundläggande legitimitet i respektive system. Jag har utvecklat de tre 
idealtypiska perspektiven med hjälp av olika regelsystem i hemtjänsten. I varje 
handlingssituation aktiveras och tillämpas dessa olika regelsystem och oenighet 
kan råda om hur vissa värderingar ska tolkas, varvid legitimitet för handlandet 
kan sökas i ett av perspektiven. Jag menar att detta är av speciell betydelse för att 
förstå hur konkreta situationer i mötet mellan vårdbiträdet och hjälptagaren 
gestaltar sig. Normer, lagar, organisationsprinciper och regelsystem ses generellt 
lika mycket utifrån konflikt och kamp, som konsensus och ömsesidighet. Främst 
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står dock konfliktperspektivet och processer ses som mottolkningar av regler och 
regelsystem som leder till att nya regler och regelsystem antas och införs i 
situationen. Dominerande regelsystem visar sig i beteenden och förhållningssätt 
och känns igen i karaktäristiska mönster. Dessa mönster skapar en gemensam 
förståelse av verkligheten och i viss mån även en förutsebarhet hos dem som 
delar regelkunskapen. Individerna i en organisation har i socialisationsprocessen 
internaliserat de sociala strukturerna i form av sociala regelsystem som delas av 
medlemmar i en grupp. Systemen objektiveras och påverkar i sin tur om-
givningen. 

Det kan vara av värde att speciellt lyfta fram några centrala begrepp i teorin. 
Begreppet regler ses som reglerande av handlingar, och därmed underförstås att 
regler kan brytas. Det finns alltså ett val för aktörerna och reglerna determinerar 
inte handlingarna. Begränsningar i olika kontext tillsammans med aktörernas 
tolkningar och värderingar leder till lokala variationer i implementering av 
sociala regelsystem (ibid. s.12). Regelsystemteorin identifierar flera typer av 
regler och specificerar deras plats och relation i regelsystemet, till exempel 
klassificerande och beskrivande regler; utvärderande regler och handlingsregler; 
metaregler; grundläggande organisationsprinciper; tekniska regler, formella och 
officiella regler i motsats till informella och oskrivna regler. Regelsystem är det 
mest generella begreppet. Regler ses inte som autonoma entiteter, utan de är 
organiserade i regelsystem. Regelsystem består av en uppsättning 
kontextberoende och tidsspecifika regler som är organiserade för att strukturera 
och reglera sociala transaktioner så att vardagslivet kan hanteras (ibid. s.3). 
Regelsystem kan vara personliga eller kollektivt delade system.  

De kollektiva hänförs till sociala regelsystem. På aktörsnivå fungerar de 
sociala regelsystemen som grammatik, genom att de strukturerar och reglerar 
interaktionerna. Deltagarna använder grammatiken för att definiera situationer 
(ibid. s.14). Genom sociala handlingar och interaktion påverkas den 
institutionella och kulturella världen. De kan vara förväntade eller inte 
förväntade. Sociala roller ses som en uppsättning regler eller subsystem som styr 
aktörer. Aktörerna ses inte som ”översocialiserade” eller ”kulturellt dopade”, 
men de förväntas tolka och omformulera regler och har därför personspecifika 
regelsystem (personlighet och personlig stil). Delade regler och regelsystem ses 
som nödvändiga länkar mellan individer, och mellan dem och makrosociala 
strukturer, som de producerar och reproducerar i sina sociala transaktioner (ibid. 
s.29). De sociala regelsystemen både begränsar och underlättar sociala 
handlingar. Eftersom de existerar som konkret kunskap inom varje individ är de 
vägledande för sociala aktiviteter (ibid. s.30). Detta tar jag specifikt fasta på i 
analysen av hur olika konkreta situationer löses i praktiken och hur dessa sätter 
gränser för hur man faktiskt kan agera.  

Begreppen regler och regelsystem är betydligt bredare än begreppet norm. 
Olika typer av regler och regelsystem kan identifieras och kännetecknas till 
exempel utifrån dess kognitiva, beteendemässiga och institutionella status: 
normer och lagar, moralprinciper, uppförandekoder, spelregler, administrativa 
regleringar och procedurer, tekniska regler, konventioner, vanor och traditioner. 
Normer är endast en typ av regler. Regelsystemteorin handlar inte endast om 
formella regler, även om dessa kan vara viktiga, speciellt om de är kopplade till 
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sanktioner. Många informella regler spelar dock en avgörande roll i reglering av 
sociala transaktioner och i strukturers arkitektur. Båda sätter gränser för vad man 
kan göra. En kärnpunkt i teorin är den systematiska länkningen mellan begreppet 
regelsystem och social handling (ibid. s.10). Sociala interaktioner har en dubbel 
relation till sociala regelsystem genom att de både reglerar vem som får delta, 
vad som är legitimt m.m. och dels är interaktionerna nödvändiga för att formera 
och återformera de sociala regelsystemen (ibid. s.10-11).  

I teorin skiljer man mellan externa och interna regelsystem. De externa regel-
systemen står utanför organisationens omedelbara kontroll, men har betydelse 
för arbetets organisation. I hemtjänsten representeras de externa regelsystemen 
främst av SoL och HSL. De interna regelsystemen är organisatoriskt bestämda 
och det är dessa som jag använder som kännetecken i de idealtypiska perspekti-
ven. Det finns tre generella typer av regler: Classificatory and descriptive rules, 
Evalutive rules or values och Prescriptive rules or norms. (ibid. s.16). Dessa har 
jag modifierat och i konstruktionen av idealtypiska perspektiven delas de in i föl-
jande interna regler:  

 
• Deskriptiva regler handlar om fakta i organisationen, till exempel grunden 

för hjälpinsatser, vem som gör vad och hur arbetet organiseras.   
• Värderande regler handlar om vad man strävar mot. Vad finns för ideal i 

hjälparbetet och vad bör man undvika?  
• Handlingsregler står för aktörernas förhållningssätt.  
 
Regeltyperna är den grundläggande veta-hur kunskapen i grupper och är därför 
styrande för aktörens handlingar. Det finns samband mellan de deskriptiva 
reglerna, de värderande reglerna och handlingsreglerna som gör att de logiskt 
håller samman. Ett exempel från akutsjukvården kan vara att grunden för 
hjälpinsatser är att den behandling som ges kräver speciellt kompetent personal 
som kan ge akut hjälp i kritiska situationer, idealet är snabba insatser för att 
rädda liv, och personalen är specialtränad för att utföra livräddningsinsatser. Det 
finns möjlighet för aktörerna att göra olika val, men de sociala regelsystemen 
sätter även gränser för hur man faktiskt kan agera.  

Ett exempel på hur teorin om sociala regelsystem används som analysinstru-
ment är en artikel av Machado och Burns (1998) där de fokuserar på komplexa 
sociala organisationer med heterogena sociala relationer och sätt att organisera. 
Författarna förklarar den normativa och strukturella basen för inkongruens och 
spänning som finns i många storskaliga sociala organisationer. Dessutom identi-
fierar och examinerar de speciella strukturer och processer i differentierade och 
heterogena system. De olika organisationstyperna som de utgår från är admini-
strativa relationer, marknads- och kontraktsrelationer samt nätverksrelationer. De 
menar att varje organiseringssätt har sin egen logik.  

Machado (1998) presenterar en sociologisk studie i boken Using the Bodies of 
the Dead. Här diskuteras problem relaterade till organtransplantation och andra 
högteknologiska utvecklingar. Hon menar att teorin om sociala regelsystem ger 
möjlighet att identifiera zoner med inkongruens och spänningar. Här identifieras 
och exemplifieras bland annat organisationsmekanismer som minimerar effekter 
av inkongruens och dissonans i syfte att integrera heterogena delar i komplexa 
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organisationer (ibid. s.94). Som exempel ges de professionellas förhandlingar 
som förekommer mellan klientbehov och de krav som finns gentemot 
verksamhetens förväntningar. Det finns med andra ord balanserande processer i 
organisationen som har som syfte att reducera kognitiv obalans. Denna obalans 
ses som ett organisationsproblem och inte endast som en individuell erfarenhet 
(ibid. s.158).  

Richard (1997) har i sin avhandling, I första linjen. Arbetsledares mellanställ-
ning, kluvenhet och handlingsstrategier i tre organisationer, använt sig av teorin 
om sociala regelsystem i sin analys. Hon identifierar regelsystem, såväl formella 
som informella, som interna och externa, vilka hon menar strukturerar inter-
aktionerna mellan de olika aktörerna. Richard menar att arbetsledarna på ett 
markant sätt befinner sig i ”skärningspunkten” mellan olika intressen och där-
med befinner de sig på ”gränsen” mellan olika system som delvis har olika mål 
och normsystem. Hon tar hjälp av teorin om sociala regelsystem för att belysa 
arbetsledarnas buffertsituation och mellanställning (ibid. s.83).  

 
Ovanstående studier visar att teorin om sociala regelsystem kan användas på 
flera olika sätt. Jag kommer inte att utveckla teorin så djupt som i studierna ovan, 
men jag har inspirerats av möjligheten att strukturera och renodla vad som 
kännetecknar de tre idealtypiska perspektiven på ett sätt som passar mina 
frågeställningar. Att renodla sociala regelsystem i idealtypiska perspektiv 
underlättar även förståelsen för de motsättningar som finns i konkreta situationer, 
och hur dessa spänningsfält kan stärka eller hindra hur hjälptagarens inflytande 
hanteras av vårdbiträdena.   

4.2 Idealtypsbegreppets användbarhet 
En idealtyp är inte en konkret beskrivning av verkliga förhållanden utan är till 
för att åskådliggöra och förtydliga olika objekt eller företeelsen. Den kan ses som 
en renodlad abstraktion av en social företeelse. Genom att lyfta fram och betona 
det ”väsentliga” kommer samtidigt det ”tillfälliga” att skalas bort, vilket gör 
idealtypen lämplig som analysverktyg. Idealtypen kan användas för att jämföra 
den med det som ska studeras (Beronius 1986). Genom att idealtypen inte 
representerar den empiriska verkligheten och inte heller är någon normativ 
modell, menar Eriksson (1997 s.234) att den kan ses som ett gränsbegrepp, 
utifrån vilken verkligheten kan mätas, därmed kan den ge ett underlag för 
empiriska komparationer och analyser. Idealtypen kan även betraktas som ett 
hjälpmedel för att skilja mellan värdeomdömen och värdering av etablerade 
värden genom att den bygger på logiska grunder, som ett normativt mönster 
(Mommsen 1974 s.9). Szebehelys (1995) centrala teman, som nämndes tidigare, 
var att studera tre idealtypiska modeller för arbetets organisering, nämligen den 
traditionella modellen, den löpandebands-lika modellen och den självstyrande 
smågruppsmodellen. Hennes undersökning utgick från tre arbetsplatser som hon 
menade var så olika organiserade att de kunde betraktas som olika idealtypiska 
modeller. Hennes utgångspunkt var en förstudie till avhandlingen där tre av fem 
arbetsplatser var så renodlade att de kunde betraktas som ”reellt” existerande 
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idealtyper. Jag har inspirerats av dessa modeller/idealtyper och har i likhet med 
Szebehely observerat olika organisationsmodeller som mer eller mindre anknyter 
till idealtypiska modeller. Till skillnad från Szebehely är dock inte ”mina” 
studerade arbetsplatser helt typiska och jag menar att det finns motstridiga 
perspektiv inom respektive arbetsorganisation, vilka skapar tvetydighet i 
konkreta handlingssituationer och som jag därmed vill lyfta fram genom att 
”mejsla ut” de idealtypiska perspektiven som förekommer i hemtjänsten och som 
skapar spänningar och konflikter i konkreta situationer.  

Waerness (1995) diskuterar omsorg som har sin grund i olika kulturer: den 
traditionella husmorskulturen, den medicinskt/byråkratiska kulturen och den so-
cialpedagogiska behandlings- och rehabiliteringskulturen. Waerness använder 
sig av de nämnda kulturerna för en jämförelse i historisk tid och i relation mellan 
de nordiska länderna. Det finns stora likheter mellan Szebehely och Waerness 
tolkningar av hemtjänstorganisationer och Waerness diskuterar speciellt hur de 
olika principerna för organisering och arbetsdelning kommer i konflikt mellan 
olika kulturer. Waerness kulturanalys ligger nära mina egna tankar för analys och 
jag ser hennes olika benämnda kulturer som inspirerande då de betonar konflik-
ten mellan de olika kulturerna.  

Rønning (1998) diskuterar olika subsystem: ett politiskt subsystem, ett byrå-
kratiskt subsystem och ett professionellt subsystem. Han framställer dessa system 
som mer renodlade än praktiken och syftet är att visa att olika mekanismer och 
kulturer kan förklara varför brukarmedverkan inte kan realiseras i så stor ut-
sträckning som föreskrivs. Rønning betraktar systemen som idealtypiska i sin 
framskrivning och hans fokus, är att härifrån söka förklaringar till varför brukar-
medverkan har svårt att förverkligas. Rønnings subsystem har substantiellt haft 
betydelse för mina idealtyper.  

Ett annat närliggande begrepp som används är diskurser. Med diskurs menas 
allmänt att vårt förhållande till verkligheten uttrycks genom diskurser, genom 
institutionaliserade samtals- och kunskapsområden, och att diskursen har starkt 
styrande effekt på vår verklighetsuppfattning, att vi är fångade i den. Samtidigt 
finns det många diskurser och eftersom våra tankars innebörder styrs av vilken 
diskurs vi befinner oss i uppstår missförstånd och oförståelse, om vi i kommu-
nikation med andra ”inte är i samma diskurs”. Selander (2001) har i sin 
avhandling Mångfaldens problematik använt sig av begreppet interdiskursivitet 
som teoretisk grund som han kopplar till vilka verksamhetsdefinierade och 
identitetsskapande konsekvenser Ädelreformen har fått på sjukhemmen. Från en 
förstudie fokuseras och synliggörs sjukhemmets komplexitet, och han menar att 
de är konstituerade utifrån fyra huvudsakliga synsätt: Den medicinska diskursen, 
omvårdnadsdiskursen, den ekonomiska diskursen och den serviceinriktade 
diskursen. Selander har fokuserat på Ädelreformen och dess konsekvenser och 
det finns vissa likheter med mitt fokus, även om ökat brukarinflytande inte kan 
betraktas som en reform i likhet med Ädelreformen. Selander studerar sjukhem, 
vilket även skiljer sig från min studie, men hans sätt att använda sig av de olika 
diskurserna för analys och speciellt hans analys av interdiskursivitet har haft 
inflytande på mitt analysarbete genom betoningen på att olika diskurser finns 
sida vid sida.  
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Även Hugemark (2004) använder sig av begreppet diskurser i sin studie om 
LSS-reformen. Här ses LSS-reformen utifrån olika diskurser om självbestäm-
mande, en marknadsdiskurs och en arbetsledningsdiskurs. Hon menar att diskur-
serna pekar ut olika vägar till ett ökat självbestämmande. Vabø (2003) talar om 
olika styrningsideal som hon menar har olika premisser. Dessa är välfärdsstatens 
styrningsideal och ett brukarpolitiskt styrningsideal. Författaren menar, i mot-
sättning till Hugemark, att brukarpolitiken förutsätter att hjälptagarna ska upp-
träda som självständiga marknadsaktörer och diskuterar hur de olika tolkningar-
na skapar bestämda förståelse- och möjlighetshorisonter.  

Agevall (1998) diskuterar hur den offentliga sektorn glider över mot en 
diskurs i den ekonomiska teorins begrepp. Hennes tes är att marknadens 
organiseringsprincip och den demokratiska förvaltningens organiseringsprincip 
bygger på helt olika logiker och att det kan vara fruktbart att analysera dessa 
logiker i renodlad form, och då som idealtyper. Detta görs för att öka förståelsen 
för vad de olika logikerna kan leda till samt öka medvetandet om vad som kan 
hända när logikerna blandas. På motsvarande sätt vill jag tydliggöra olika 
organiseringsprincipers logik, men jag ställer den marknadsekonomiska logiken 
bredvid en medicinsk och en social logik. 

4.3 De tre idealtypiska perspektiven  
Med inspiration från litteraturgenomgången och den tidigare genomförda ut-
värderingen skapar jag mitt analysinstrument som idealtypiska perspektiv. Jag 
menar att det i hemtjänsten samtidigt finns tre perspektiv som har sina egna 
bakomliggande logiker och att dessa påverkar, både hur verksamheten 
organiseras och vilka handlingar som vårdbiträden och hjälptagare använder sig 
av. Hur hemtjänsten är organiserad påverkar i sin tur hur enskilda hjälptagares 
möjligheter och form av inflytande gestaltas. Perspektiven kan stärka varandra, 
men det finns även motsättningar mellan dem. Vårdbiträdena och hjälptagarna 
finns i detta vardagliga spänningsfält, i vilket de samtidigt själva är aktiva. I det 
medicinska, sociala och marknadsekonomiska perspektivet, som presenteras här, 
betonas likheter och skillnader mellan tidigare studier och syftet med 
avhandlingen.   

4.3.1 Det medicinska perspektivet 
Det medicinska perspektivet har stora likheter med vad Warness kallar den medi-
cinsk/byråkratiska kulturen, och hon menar att den i Norge blivit alltmer domi-
nerande sett i relation till den traditionella husmorskulturen (Waerness 1995 
s.134). Den som finns närmast hjälptagaren i hemtjänsten har benämningen 
vårdbiträde, som för tankarna till att hjälpen handlar om att ge vård. Den benäm-
ningen har funnits sedan 1980-talet och byttes då ut från hemsamarit. Szebehely 
(1996b) ställer frågan om hemsamaritens hushållsarbete har ersatts av vård? Det 
finns fler inom hemtjänsten idag som behöver hjälp med personlig omvårdnad 
som dusch, påklädning, förflyttning m.m. men de husliga sysslorna finns alltjämt 
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kvar, inte minst för att dessa personer även behöver hjälp med husliga sysslor 
(ibid. s.182).  
 

Hushållsarbete har inte ersatts av vård, men vårdande uppgifter har fått 
större plats i vårdbiträdets vardag, särskilt i de fall då andra yrkes-
grupper har tagit över de husliga sysslorna (ibid. s.183). 

 

Benämningen vårdbiträde har även kopplingar till att det är en överordnad som 
ska biträdas, inte hjälptagaren, vilket är annorlunda än benämningen assistent 
som hänförs till att assistera den hjälpbehövande. Vårdbiträdesbeteckningen pas-
sar därför dåligt ihop med hjälptagarens inflytande och självbestämmande. Det 
medicinska perspektivet har mycket gemensamt med Selanders (2001) två dis-
kurser, ”den medicinska diskursen” och ”omvårdnadsdiskursen”. Selander fram-
håller speciellt sjuksköterskornas arbete, som står inför en kamp mellan sjukvår-
dande omvårdnad, och omvårdnad som fokuserar på hälsa och det individuella 
(ibid. s.98). Eftersom min studie handlar om vårdbiträdenas arbete menar jag att 
det inte är meningsfullt separera dessa. En annan aspekt är att Selanders studie 
hämtar det empiriska materialet från sjukhemsverksamhet vilket gör att hans dis-
kurser får en annan utformning än det medicinska perspektivet i denna studie. 
Däremot finns flera kännetecken i de två diskurserna som är giltiga även här. 
Bland annat den biomedicinskt/biologiska synen där människan beskrivs som 
bestående av olika delar, den medicinska kategoriseringen där hjälptagaren be-
traktas som objekt, den botande inriktningen m.m. Rønnings & Solheims (1998) 
”professionella subsystem” har även varit en inspirationskälla, genom att den 
professionella kunskapen som standardkunskap tenderar att leda till ett paterna-
listiskt förhållningssätt.  

Deskriptiva regler 
I det medicinska perspektivet betonas hjälptagarens sjukdomar och krämpor, de 
medicinska behoven är därför centrala. Vårdbiträdet bidrar med sina medicinska 
kunskaper och färdigheter och en närhet behövs till både sjuksköterska och 
läkare. Även om vårdbiträdet är underordnad sjuksköterskan får hon en 
expertroll i förhållande till hjälptagaren som är i behov av medicinska insatser. 
Det är vårdbiträdet som ger den medicinska hjälpen och hjälptagaren får rollen 
som patient som tar emot vad som föreskrivs. Det kan till exempel handla om att 
ge insulininjektioner eller ögondroppar. För att de medicinska insatserna ska ge 
avsedd effekt behöver de utföras vissa tider på dygnet, vilket medför att arbetet 
måste organiseras så att enskilda hjälptagare får insatserna på i förväg planerade 
tider, de medicinska insatserna ges utifrån en tidsbestämd lineär tid. 

Värderande regler 
Hjälptagaren ses som objekt med anledning av att olika sjukdomstillstånd leder 
till ett beroende av hjälpinsatser. Hjälpinsatserna kan ha både botande och vård-
ande karaktär men det finns inte någon direkt koppling till att det är en del av 
vardagen som hjälptagaren ska lära sig att hantera. De medicinska insatserna kan 
aldrig bli något annat än ett komplement i vardagslivet för hjälptagaren i 
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hemtjänsten och de viktiga målen från HSL, att ”vård ska ges på lika villkor”, 
betonar betydelsen av likabehandling oavsett vem som är i behov av hjälp.   

Handlingsregler 
I det medicinska perspektivet är sjukdomsbilden i centrum och det blir därför 
viktigt att vårdbiträdet har tillräcklig medicinsk kompetens för att hjälpa till med 
ordinerade sjukvårdsinsatser. Även om hjälptagaren kan ha synpunkter på vad 
som är ordinerat är kännetecknet främst att anpassa sig till de insatser som är 
beslutade av läkare. 

4.3.2 Det sociala perspektivet 
Det sociala perspektivet kan i vissa delar ses som Waerness ”traditionella hus-
morskultur”, men i detta perspektiv ingår, enligt min mening, även element som 
Waerness hänför till en ”socialpedagogisk behandlings- och rehabiliterings-
kultur”. Min erfarenhet är att vissa kännetecken från den traditionella husmors-
kulturen, som den beskrivs av Szebehely och Waerness finns kvar i hemtjänsten, 
men det sociala perspektivet omfattar mer än husmorskulturen. Andra inspira-
tionskällor till detta perspektiv kommer från Rønnings ”politiska subsystem”, där 
han diskuterar demokratiska aspekter på hjälptagares medverkan i den egna hjäl-
pen. Selanders (2001) serviceinriktade diskurs, har även haft betydelse, där Ädel-
reformen pekas ut som en viktig faktor i lanseringen av att fokusera på socialt 
och serviceinriktat innehåll inom sjukhemsverksamheten. I Vabøs diskussion om 
välfärdsstaten som styrideal har jag även hämtat inspiration till detta perspektiv. 
Hennes premisser som hon ser som kännetecknande för välfärdsstaten, dvs. be-
roende, tillit och omdöme menar jag till stor del är överförbara till det sociala 
perspektivet.  

Deskriptiva regler 
I det sociala perspektivet betraktas hjälptagaren som frisk men i behov av hjälp 
för att klara av vardagen. Här ingår både att hjälptagaren rent tekniskt ska klara 
av hushållsarbetet, och dessutom kunna fungera socialt i den egna vardagen och 
i samhället. Vårdbiträdet är den som ska bidra med det som hjälptagaren inte 
klarar på egen hand, men all hjälp ska ges i beaktande av att hjälptagaren är 
delaktig och medverkar så mycket som möjligt, vilket gör att vårdbiträdet intar 
en pedagogisk roll. Det brukar benämnas som att hjälpen ska utformas som 
”hjälp till självhjälp”. Vårdbiträdet ska därmed inrikta hjälpinsatserna så att 
hjälptagaren ses som en brukare/elev som ska förmås att lära sig att klara av så 
mycket som möjligt på egen hand. Eftersom hjälptagaren befinner sig i en 
lärosituation behöver hänsyn tas till att människor behöver olika tid för lärande 
och utöver det varierar de sociala behoven, varför det inte är möjligt att 
förplanera någon exakt hjälptid, utan hänsyn måste tas till aktuell situation och 
därmed krävs även processtid.25 

25 Med processtid avses att hjälptagarens behov bestämmer tiden (se vidare i kapitel 7). 
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Värderande regler 
De värderande reglerna i det sociala perspektivet utgår från SoL:s begrepp 
”skälig levnadsnivå”. En strävan är att hjälpinsatserna ska vara utformade så att 
hjälptagaren ska kunna leva på det sätt som han/hon skulle ha gjort, om inga 
hjälpbehov fanns. För att tillmötesgå detta blir det viktigt att betrakta 
hjälptagarens hela situation genom att inta ett holistiskt perspektiv och 
hjälpbehoven kan därför inte ses separat. Eftersom hjälptagaren ska läras och 
rehabiliteras för att klara sig själv så mycket som möjligt finns en tilltro till att 
hjälptagaren har egna resurser, och utmaningen för vårdbiträdet är att balansera 
mellan hjälptagaren som subjekt och objekt.   

Handlingsregler 
De regler som finns för handlandet i det sociala perspektivet är att möta hjälp-
tagaren i den aktuella vardagssituationen och för att kunna göra det ses det som 
viktigt att vårdbiträdet och hjälptagaren kan bygga upp en relation som bygger 
på tillit, där vårdbiträdet ges utrymme och auktoritet att handla utifrån eget om-
döme. Hjälptagaren ska även kunna påverka hur insatserna ges genom att använ-
da sig av  protest  mot hur hjälpinsatserna ges. 

4.3.3 Det marknadsekonomiska perspektivet 
Innebörden i det marknadsekonomiska perspektivet har många källor. Jag har 
speciellt inspirerats av Selanders ”ekonomiska diskurs”, Vabøs ”brukarpolitiska 
styrningsideal”, Hugemarks ”marknadsdiskurs” och Agevalls ”marknadens 
logik”. Gemensamt för dessa är att de lyfter fram hur ett marknadsekonomiskt 
tänkande och terminologi har förts över till den offentliga sektorn utan att egent-
ligen anpassas därefter. I jakten på kostnadseffektivitet förändras hemtjänstens 
organisering utifrån en logik som om den vore en näringsidkande verksamhet 
och denna logik är i mångt och mycket motstridig mot de andra logikerna. 
Marknadsorienteringen inom den offentliga sektorn har av vissa setts som ett sätt 
att förnya den svenska välfärdsmodellen och av andra som ett sätt att undergräva 
den. Förespråkarna hävdar att valfrihet och konkurrens leder till förnyelse som 
förbättrar tjänstens kvalitet och ökar hjälptagarnas medbestämmande, medan 
kritikerna hävdar att samma reformer skapar en växande ojämlikhet och social 
segregation i samhället (Blomqvist & Rothstein 2000). Viktiga kännetecken är 
dokumentation, kvalitetssäkring och konkurrens. Det finns även tankar om en 
dehierarki genom att ansvaret flyttas närmare hjälptagaren som därigenom ges ett 
större ansvar för den enskilde i förhållande till det arbete som utförs, vilket i och 
för sig inte behöver betyda ökad makt för den enskilde (Christensen 2003 s.32). 
Nationalekonomerna har kommit in som en helt ny grupp med helt nya argument 
i samband med debatten om HSL och vårdens organisation. De hävdade att den 
offentliga sjukvården var ineffektiv och framförde förslag på hur den kunde 
effektiviseras med hänvisning till ekonomisk teori (Hugemark 1994  s.11). I de 
marknadslösningar som presenterades fanns en självständigt fritt väljande 
konsument och detta sågs som en lösning på problemet med patientens 
underordnade ställning i vården. 
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Den välfärdsstatsprofessionella diskursen undanträngdes därmed av den 
marknadsprofessionella och detta skifte innebar att en annan typ av väl-
färdsmodell än den institutionellt omfördelande allt mer kom att före-
språkas (Hugemark 1994 s. 53). 
 

En viktig fråga är vilka tecken från den marknadsekonomiska logiken som kan 
skönjas i det dagliga arbetet i hemtjänsten samt vilka konsekvenser det får för 
hjälptagarens inflytande över hjälpen samt vårdbiträdets inflytande i arbetet.  

Deskriptiva regler 
Grunden för insatserna är vad den enskilde hjälptagaren efterfrågar för hjälp. 
Efterfrågan skiljer sig från behov genom att den anger vad hjälptagaren är villig 
att betala efter det att marginalkostnaden har vägts mot marginalnyttan (Agevall 
1998 s.53). Hjälpinsatserna ses därför som en tjänst (vara) som hjälptagaren som 
kund vill ”köpa” och det är vårdbiträdet som ska effektuera att hjälptagaren får 
det begärda, vilket gör att vårdbiträdet fungerar som säljare. Som konsekvens av 
att hjälpinsatserna ses som en vara som kan säljas behöver insatserna kunna 
prissättas och de omvandlas därför till uppgifter som blir mätbara i lineär tid.  

Värderande regler 
Hjälptagaren som kund, betraktas som ett subjekt, som vet vad han eller hon vill 
”köpa”. Genom att erbjuda hjälptagaren den hjälp som efterfrågas och ingenting 
annat, anses verksamheten vara ekonomiskt effektiv. Det viktiga inom detta per-
spektiv är att få en ”nöjd kund”, det handlar varken om att bota något eller att 
lära ut någon förmåga. Eftersom hjälptagaren ska ”köpa” tjänsterna måste dessa 
avgränsas i olika uppgifter, insatserna ses som fristående eller atomistiska och 
det finns en tendens att ju mer detaljerat som tjänsterna kan utformas, ju lättare 
blir det för enskilda hjälptagare att avgöra vad man vill ha hjälp med. 

Handlingsregler 
I det marknadsekonomiska perspektivet spelar avtalet (biståndsbeslutet) stor roll. 
Det är här som det avgörs vad som är överenskommet om hjälpinsatserna. 
Oavsett vem som ger hjälpen ska hjälptagaren garanteras att få den föreskrivna 
hjälpen, varför det är viktigt att vårdbiträdena arbetar utifrån vad som är 
föreskrivet och de måste därför vara utbytbara. Hjälptagare som inte är nöjda 
med de insatser som ges ska ges möjlighet att göra sorti, genom att välja annan 
hjälp. 
 
De tre beskrivna idealtypiska perspektiven har sina egna logiska kännetecken 
och de visar hur ett perspektiv hänger samman och genomsyrar hur arbetet 
organiseras och struktureras. För att Förtydliga de idealtypiska perspektiven med 
dess sociala regelsystem finns de sammanställda i figuren nedan.  
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Fig.5 De idealtypiska perspektiven i hemtjänsten. 
 
Även om tidigare studier har behandlat snarlika problem, har jag inte hittat 
någon som explicit studerat och jämfört dessa tre perspektiv i hemtjänstens 
vardag, där fokus ligger på den enskildes möjligheter till inflytande över den 
egna hjälpen i vardagen. Idealtypsperspektiven är medvetet tillspetsade och de 
har ingen direkt motsvarighet i de studerade verksamheterna, däremot är de 
värdefulla som analysredskap för att öka förståelsen för hur hemtjänsten är 
organiserad och framförallt för att förstå hur hjälptagares möjligheter och 
problem att ha inflytande över egna hjälpinsatser tolkas och hanteras. De tre 
idealtypiska perspektiven används i kapitel 5 för att analysera de fyra studerade 
arbetsplatserna i hemtjänsten, samt i kapitel 7, där de viktigaste motstridig-
heterna i hanterandet av inflytandeaspekter analyseras i relation till idealtyps-
perspektiven.  
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4.4 Några läsanvisningar 
Ett stort problem har varit vad jag skulle kalla den som får hjälp i hemtjänsten. 
Eftersom jag problematiserat benämningen ville jag inte använda någon term 
som kunde sammanföras med idealtyperna. Slutligen blev det hjälptagare, även 
om det kan tyckas innebära en passiv roll, men tanken är att därmed vara neutral 
i förhållande till de övriga beteckningarna. Att författarna i boken Hemhjälp i 
Norden (Szebehely 2003 a) valt samma benämning, styrker mitt val även om de-
ras motiv är att inte ta ställning till någon landsspecifik benämning. I citat före-
kommer dock aktörernas egna benämningar. När det gäller de närmaste hjälparna 
har jag valt att använda benämningen vårdbiträde då det är en gängse benämning 
inom hemtjänsten, trots att nio av tio av dem har gymnasieutbildning och drygt 
sex av tio har omvårdnadsutbildning (Svenska kommunförbundet 2004 a), vilket 
bör betyda att flertalet har undersköterskekompetens utbildningsmässigt. 

I citaten används (…) för att markera att delar av uttalandet eller texten har 
utelämnats och … markerar att intervjupersonen gör en paus i uttalandet. När 
intervjupersonerna uttrycker sig med en namngiven person är dessa omskrivna 
som NN. Ibland behöver något förtydligas i citaten och då används klamrar, till 
exempel [kontaktmannen, min anm.]. För att inte utelämna enskilda personer är 
citaten endast hänförbara till gruppen hjälptagare (Hjälptagare), gruppen 
vårdbiträden (Vårdbiträde) och gruppen ledningspersoner (Ledning). I gruppen 
ledningspersoner inbegrips enhetschefer, förvaltningsledning, biståndshand-
läggare m.fl. I vissa fall, där det är av betydelse för sammanhanget, har bistånds-
handläggarna urskiljts (biståndshandl.). Vid flera tillfällen hänvisas till Projekt 
Personlig Service (PPS), och då pratas genomgående om projektet.  
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5. Hemtjänst i fyra olika 
arbetsgrupper 

 
Här ska de fyra olika arbetsgruppernas vardagsarbete presenteras närmare. Det 
finns både likheter och skillnader mellan dem, allmänt kan sägas att hemtjänst-
verksamheten regleras av samma lagstiftning, men hur lagen visar sig i praktiken 
kan variera. Utöver detta vill jag även poängtera att projektet PPS:s övergripande 
syfte, att öka brukarinflytandet, gällde alla fyra arbetsplatserna men att både de 
organisatoriska och de idémässiga förutsättningarna för dess genomförande såg 
olika ut. En strävan är att upptäcka fenomen om både det specifika och det repre-
sentativa. I arbetsgruppsbeskrivningarna fokuseras den närmaste hjälparen i 
hemtjänsten, dvs. vårdbiträdet, men här ingår även de ramar som kan begränsa 
respektive underlätta för den enskildes inflytande över hjälpinsatserna. Där-
igenom menar jag att jag kan få fram mönster som på ett meningsfullt sätt ger en 
bild av helheten. 

Det empiriska materialet bygger totalt på två enkäter, 32 enskilda intervjuer 
med hjälptagare och vårdbiträden, och 18 fokusgruppsintervjuer med personal-
grupper och ledningsgrupper, samt lokala dokument från de fyra kommunerna. 
Totalt intervjuades 75 personer.26 Intervjuerna genomfördes i anslutning till 
projektet och skedde i två omgångar med cirka 1 års mellanrum (se vidare i 
appendix). Eftersom det empiriska materialet endast rör hjälpinsatser i den 
enskildes hem, ges möjlighet att hitta likheter mellan de studerade arbets-
platserna. I fokus står äldre människors inflytande i vardagen, men i en av de 
undersökta arbetsgrupperna riktas hjälpinsatserna endast till personer under 65 
år, och jag har valt att även ha med denna arbetsplats eftersom den kan 
tydliggöra skillnader i förutsättningar för brukarinflytande även mellan olika 
åldersgrupper. Genom att använda halvstrukturerade intervjuer har syftet varit att 
inte styra frågorna för att få direkta svar på enskilda frågor. Genom att ge de 
intervjuades egna berättelser stort utrymme, menar jag att förståelsen för 
fenomenet får en djupare dimension. Risken är dock att jämförelser i vissa 
sammanhang inte går att göra för att samma frågor helt enkelt inte tagits upp i de 
olika arbetsgrupperna. Det kan till exempel vara att frågan om hur hjälpinsatser 
dokumenteras. Däremot har jag som intervjuare försäkrat mig om att de teman 
som rör avhandlingens syfte har diskuterats i samtliga intervjuer.   

26 Varav 4 vårdbiträden och 16 ledningsgruppspersoner ingick vid två tillfällen. 
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Framställningen av arbetsgrupperna sker genom att de beskrivs i en följd efter 
varandra och presenteras utifrån några gemensamma rubriker. Därefter analyse-
ras likheter och skillnader mellan arbetsgruppernas interna regelsystem och i re-
lation till de tre idealtypiska perspektiven.  

De fyra arbetsplatserna har döpts för att underlätta läsningen och namnen har 
konstruerats utifrån ett identifierat centralt kännetecken som är grundat i det 
empiriska materialet. Dessa är:   

              
• Dialoggruppen – Ett återkommande tema bland vårdbiträdena i denna arbets-

grupp är betydelsen av dialog mellan vårdbiträde och hjälptagare och detta 
arbetssätt har även stöd från ledningen i kommunen. Även i övrigt betonas 
vikten av att olika befattningshavare kommunicerar med varandra.  

• Tidsgruppen – Tidsaspekterna diskuteras mycket i denna arbetsgrupp och har 
stor betydelse för planering av det vardagliga arbetet. Det finns en stor fru-
stration över att hjälptagarnas beviljade tid inte överensstämmer med den 
planerade tiden.  

• Avtalsgruppen – Biståndsbeslutets (avtalets) utformning och uppdraget till 
vårdbiträdena är centrala frågor i denna arbetsgrupp. Vårdbiträdena upplever 
sig styrda av detaljinstruktioner för hur arbetet ska utföras. 

• Assistentgruppen – Denna arbetsgrupp har anställts specifikt för att arbeta ut-
ifrån ett assistentliknande arbetssätt och det är här som hjälptagarna är yngre 
än 65 år. Idealet för vårdbiträdenas arbete är att arbeta som personliga assist-
enter i likhet med den insats som föreskrivs i LSS.  

 

Arbetsgruppernas benämningar utifrån kännetecken innebär naturligtvis inte att 
till exempel tidsfrågorna eller avtalet inte diskuteras i de andra grupperna, utan 
endast att frågorna är speciellt framträdande  på respektive arbetsplats.  

I alla fyra kommuner är biståndshandläggningen skild från verkställighet. 
Landstinget svarar för hemsjukvården i Dialoggruppen och Tidsgruppen medan 
kommunen genom avtal har tagit över det ansvaret i de två andra kommunerna. 
Det finns mellan 55 000 och 80 000 invånare i respektive kommun (Lokala do-
kument från kommunerna).  

5.1 Dialoggruppen 
Personalgruppen består av 12 vårdbiträden/undersköterskor där alla utom en har 
utbildning från vårdgymnasium. Fem av dem är deltidsanställda. Personalgrupp-
ens närmaste chef har personalansvar för 35 tillsvidareanställda medarbetare och 
cirka 20 timvikarier. Personalgruppen ombesörjer hemtjänst inom ett geografiskt 
område där cirka 60 personer har hjälp från denna hemtjänstgrupp.  

5.1.1. Organisering av en vanlig dag 
Gruppen samlas varje morgon i grupplokalen och går igenom dagens arbete. Det 
händer ofta att man då byter med varandra utifrån att någon hjälptagare behöver 
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mer tid. Två personer från gruppen planerar in morgondagens schema genom att 
utse vem som går till vem. Hänsyn tas till att vissa hjälptagare kanske endast vill 
ha vissa vårdbiträden som hjälper till med duschen. Man tar även hänsyn till att 
alla inte passar ihop och att inte sätta ett vårdbiträde på en hjälptagare som de 
inte har för vana att gå till. Alla i gruppen turas om med planeringen utifrån ett 
rullande schema och i uppgiften ingår även att ringa efter vikarier om det fattas 
vårdbiträden. Man har ett s.k. tvättstugeschema,27 vilket ses som positivt 
eftersom det innebär att man kan lägga ett önskeschema. Även om det aldrig blir 
exakt som den enskilde vill ha det har man ändå varit med och önskat, menar de. 
Lediga veckoslut kan planeras in i förväg och därmed ges ett större inflytande 
över den egna arbetstiden.  

Morgonarbetet innebär bland annat att man ordnar frukost och hjälper till med 
duschar. Efter det genomförs städningar och inköp. Mitt på dagen ordnar vård-
biträdena luncher till hjälptagarna, går på promenader och har tillsyn.28 Under en 
dag går vårdbiträdena till cirka fem hjälptagare. Man försöker planera så att res-
tiderna inte ska ta för lång tid. Det gör man genom att förlägga insatserna hos en-
skilda hjälptagare i en ordning utifrån var de bor. Inom gruppen finns en leasing-
bil, som används av personalen vid hembesök. Inom personalgruppen finns en 
s.k. brukartelefon.29 Brukartelefonen är en mobiltelefon som hjälptagarna kan 
ringa till för att nå personalen från kl. 09 – 20, de kan alltså direkt få prata med 
någon i den egna hemtjänstgruppen. Både vårdbiträden och ledningen uppger att 
brukartelefonen var en bra insats i projektet då den ger trygghet för både hjälp-
tagare och närstående genom att det finns en möjlighet att få direkt kontakt vid 
eventuella frågor. Det finns ombudsfunktioner i gruppen som har tilldelats alla 
vårdbiträden. Till exempel ansvarar någon för att förebygga ryggproblem genom 
att varje år genomföra träningar som kontroll på att man lyfter rätt.  

5.1.2  Biståndsbeslutet 
I SoL står att den enskilde har rätt till bistånd om han eller hon inte själv kan till-
godose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Detta ska tillgodoses 
så att den enskilde genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå, vilket jag 
tidigare varit inne på.  Biståndshandläggaren i kommunen uppger att hon strävar 
efter att utgå från vad den enskilde definierar som skälig levnadsnivå. Hon menar 
att den enskilde ska få önska, eller säga till hur man vill ha det. Om någon till 
exempel varit mycket på teater eller lyssnat mycket på musik, så är det skälig 
levnadsnivå för den personen att få fortsätta med det, även om det inte alltid går 
att tillmötesgå.  
 

27 Tvättstugeschema innebär att den anställde själv väljer vilka tider han eller hon vill arbeta, utifrån 
verksamhetens behov (www.suntliv.nu 2004-12-02).  

28 Tillsyn är en beviljad insats och innebär att vårdbiträdena besöker en enskild person där uppgiften 
främst handlar om att sitta ned och prata en stund.  

29 Infördes inom projektets ram. 
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Men vi kanske inte alla gånger kan leva upp till det. Om de vill fara till 
Stockholm flera gånger per månad…..det kanske vi inte kan ställa upp 
med (biståndshandl). 

 
Biståndshandläggaren menar att hjälptagarna för det mesta kan få hjälp med det 
de önskar, med undantag av önskan om särskilt boende (utvecklas mer i kapitel 
6), och hon menar att deras önskningar i övrigt sällan är omöjliga att tillmötesgå. 
Biståndshandläggaren försöker ”lyssna in” den enskildes behov och pratar sedan 
med den verksamhetsansvariga och diskuterar möjligheterna att tillmötesgå 
behoven.  

I kommunen finns riktlinjer för vad som ska betraktas som normalt för bland 
annat hjälp med städning, tvätt och inköp. När det gäller städning har riktlinjerna 
nyligen ändrats från att gälla varannan vecka till att gälla var tredje vecka. De 
hjälptagare som redan är beviljade städning varannan vecka har kvar detta, men 
de ”nya” får var tredje vecka. Trots riktlinjerna ska dock bedömningen vara indi-
viduell, menar biståndsbedömaren, eftersom en del behöver få städat oftare. Det 
kan till exempel handla om personer som ser dåligt och tappar mycket.   

Det finns en uppfattning i personalgruppen att hjälptagarna inte har så 
generöst tilltagna hjälpinsatser i biståndsbesluten. De menar att hjälptagarna har 
önskemål, men att det inte finns tid för att göra andra saker än det allra mest 
nödvändiga.  
 

De har bara det där livsnödvändiga som de behöver (Vårdbiträde). 
 

I projektet har man strävat efter att låta hjälptagarna föra fram önskemål som inte 
är traditionella hjälpinsatser. Det har ofta rört sig om hjälp som har varit relativt 
lätt att tillmötesgå, menar vårdbiträdena. Det kan till exempel vara att man vill ha 
hjälp att hämta syltburkar från vinden eller att få göra ett besök på kyrkogården. 
Det finns en uppfattning om att vissa hjälptagare har större förmåga att få som de 
vill än andra. Här hänvisar vårdbiträdena till en speciell dam som är 95 år.  
 

Det är lättare att göra det hon vill ha gjort än att säga nej, för säger man 
nej då tar det betydligt längre tid (Vårdbiträde).  

 
Vårdbiträdena upplever att de har frihet att göra saker som hjälptagarna önskar, 
inom given tidsram, även om det inte står angivet i biståndsbeslutet. Detta 
infördes inom projektets ram och ett villkor har varit att det ska dokumenteras. 
Att få hjälp som är otraditionell kan dock medföra administrativa problem. Ett 
exempel på hur man löst detta handlar om en kvinna som önskade få hjälp med 
att plantera om blommor. Hjälptagaren beviljades ½ timme extra per månad och 
på ett år blev det totalt sex timmar, som hon kunde ta ut på våren för 
omplanteringen. Anledningen till förfarandet var att de beviljade timmarna 
skulle stämma överens med betalningsunderlaget, som är beräknat på antal 
beviljade timmar per månad.  

Personalgruppen har även hand om sjukvårdande insatser och här har de di-
rekt kontakt med distriktssköterskan. De sjukvårdande insatserna finns inte med i 
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biståndsbeslutet utan finns dokumenterade i distriktssköterskans journal. Bi-
ståndshandläggaren brukar ta med en del ändå:  

 
Jag skriver dit att dom till exempel har ögondroppar eller att dom behö-
ver omläggningar. Men sjuksköterskan skriver i sin journal precis hur det 
ska vara (biståndshandl.). 

 
Biståndshandläggaren berättar att datoriseringen och införandet av s.k. 
brukarkort innebar att allt som skulle göras skulle skrivas upp, vilket resulterade 
i att det som inte stod på brukarkortet tolkades som att det inte fick göras. 
Numera får vårdbiträdena utgå från ett insatskort och där skriver de själva vad 
som ska göras. Ett ytterligare problem som uppstod med den detaljerade 
beskrivningen av insatserna var att insatserna översattes till pengar.  
 

När vi skrev brukarkortet skulle vi få pengar för det, och det var då det 
blev så vansinnigt, det skulle stå allt uppradat på brukarkortet (bistånd-
shandl.). 

 
Detta förfarande övergavs och ersattes med att handläggarna endast skriver till 
exempel morgonhjälp eller personlig hygien. Vårdbiträdena uppfattar bistånds-
beslutet som ett stöd, men det finns en tveksamhet till hur stor roll det spelar. De 
upplever sig inte styrda av biståndsbesluten.  
 

Det är nog mer vi som kanske styr och talar om att nu är det för lite tid, 
nu måste vi ha mera tid eller mindre tid (Vårdbiträde).  

 
Var tredje månad genomförs något som man kallar för brukarsamtal (infördes 
inom projektets ram). Då samtalar vårdbiträdet och hjälptagaren om hur hjälpen 
fungerar och om den avsatta tiden är lagom. Om hjälptagaren inte är nöjd kon-
taktar vårdbiträdet biståndshandläggaren.  

 
Ser man plötsligt att någon blir dålig då är det kontaktpersonen som ska 
ringa till biståndsbedömaren så att det blir mer tid på kortet (Vårdbiträ-
de). 

 
Det finns stöd från ledningen att minska regelstyrningen för att bättre kunna be-
möta enskilda hjälptagarens aktuella behov. Även om det finns goda ambitioner 
att möta hjälptagarnas behov och önskemål så är vårdbiträdenas uppfattning att 
de äldsta inte har så stora önskemål.  

5.1.3 Tidsaspekter 
Tidsutrymmet för vårdbiträdena diskuteras mycket. I en verksamhet som arbetar 
med människor som behöver hjälp inom ett avgränsat geografiskt område varie-
rar hjälpbehovet och det är svårt att anpassa hjälptagarnas varierande behov ut-
ifrån tillgängliga personalresurser. Det finns dagar då personalen har tid för pro-
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menader och kaffedrickning, men inte alltid. När det är ont om tid känns det inte 
bra, menar man i personalgruppen. 

 
Man går in och gör det man ska och sen går man därifrån, fast man vet 
att brukaren hade önskat att man skulle sitta kvar och prata men då hin-
ner man inte med det (Vårdbiträde).  

 
Det är ett problem att känna att man inte har den tid som man upplever skulle 
behövas, menar vårdbiträdena. Att det blir lugnare under vissa perioder hänger 
ofta samman med att flera hjälptagare avlidit under en kortare period. I personal-
gruppen använder man den tiden till att ta det ”lugnare” hos hjälptagarna.  
 

…då känns det bra att jag kan sitta kvar hos någon utan att behöva känna 
att jag sinkar för någon annan så att de får jobba mera, för då vet jag att 
det är lugnt för alla, då kan jag sitta kvar. Det är jättemånga som vill att 
man sitter och pratar (Vårdbiträde).  

  
Personalgruppen får en uppskattad tid för hjälpinsatserna. Det kan till exempel 
stå 30-45 minuter för en insats hos en enskild hjälptagare. Det är sedan upp till 
kontaktmannen30 att kontrollera att tiden är rimlig, och det görs genom att jäm-
föra hur lång tid det tar för olika vårdbiträden. Här finns inte bestämt att en 
dusch ska ta viss tid utan det bestäms från person till person och även den tiden 
är ”ruckbar”. Det tar olika lång tid för olika vårdbiträden, framförallt genom att 
hjälptagarna vill ha olika hjälp av olika vårdbiträden. Vårdbiträdena menar att 
hjälptagarna brukar be om speciell hjälp när vissa kommer och annan hjälp om 
en kollega kommer. Vårdbiträdena påpekar även att behoven hos hjälptagarna 
varierar från dag till dag. Enhetschefen uttrycker det som att omsorgsbehov är 
”färskvara”. Vårdbiträdet som står i det direkta mötet hamnar på grund av detta 
lätt i ett dilemma. Om till exempel en hjälptagare är beviljad 45 minuters hjälp 
och arbetssituationen är pressad på grund av sjukdom i personalgruppen, vilket 
innebär att fler hjälpbehövande väntar, blir en naturlig lösning på problemet att 
hjälpen ges på kortare tid. Från personalens sida försöker man att ”ge tillbaka” 
tiden till den enskilde hjälptagaren. 

 
Är det någon brukare som får mindre en dag, så kan den få mera en an-
nan dag, det brukar vi försöka göra (Vårdbiträde). 

 
Biståndshandläggaren anger alltså ungefärliga tider för de olika insatserna. Hon 
beräknar den genom att hon själv uppskattar vad insatsen kommer att ta för tid. 
Hon menar dock att det krävs att vårdbiträdena har arbetat en tid för att hon ska 
kunna fastställa mer exakt hur lång tid hjälpen tar. Det kan även hända att det 
behövs två vårdbiträden som ger hjälpen.  

30 Kontaktmannaskapet är ett sätt att organisera omsorgsarbetet där varje hjälptagare med ev. anhöri-
ga har ett speciellt utsett vårdbiträde som är den sammanhållande länken i omsorgsarbetet (Falk 
m.fl. 2001). 
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Sedan, när de har fått jobba med det där 1-2 veckor, så brukar jag lyssna 
av. ’Stämmer dom här tiderna’? (biståndshandl.).  

 
Personalen använder sig av ett dagblad där de noterar hur lång tid de är hos 
hjälptagaren. Detta används som underlag för att beräkna den enskilda tiden hos 
respektive hjälptagare, men det är även en kontroll på hur mycket personaltid 
som används i hemmen i förhållande till övrigt arbete. Underlaget kommer även 
till användning om någon hjälptagare klagar på hur mycket tid han eller hon fått.  

5.1.4 Benämning och allmänt förhållningssätt 
Vårdbiträdena kallar hjälptagarna pensionärer, vårdtagare, äldre och brukare. 
Den formella benämningen i kommunen är brukare och den används konsekvent 
av ledningspersoner och den är även vanligt förekommande bland vårdbiträdena. 
Vårdbiträdena menar att det är svårt när hjälptagaren inte själv kan uttrycka vad 
de vill. Risken är att det blir mer som vårdbiträdena tror och tycker, säger de.  

 
Det är många som inte vill vara till besvär och då är det svårt. Men det 
kan ju också vara en önskan att inte vara till besvär  (Vårdbiträde).  
  
Vi försöker alltid gå efter brukarnas önskemål när det gäller tider och vi 
frågar vilken dag de vill ha och sedan om de vill ändra så försöker vi 
uppfylla det (Vårdbiträde). 

 
… det är också svårt för dom här brukarna som är lite äldre att kunna ut-
trycka vad man egentligen skulle vilja ha. För man är så inkörd i det här. 
Man är så tacksam för att man överhuvudtaget får någon hjälp. Så det är 
lite svårt för dom och önska något annat. Och det är också en process 
som kommer och ta lång tid (Ledning). 
 

Det finns en allmän uppfattning att det är svårt för de äldre att önska sig andra 
insatser utifrån aktuella önskemål, men det finns även praktiska problem när 
hjälptagarnas önskemål ska tillgodoses. Ett exempel som diskuteras i Dialog-
gruppen är önskemål om vem som ska hjälpa till med duschning. Det kan vara 
att hjälptagaren inte önskar att det kommer ett manligt vårdbiträde, men det kan 
vara svårt att schematekniskt kunna tillgodose det alla gånger.  

 
Men sen har jag faktiskt ganska många som endast vill ha vissa som 
hjälper till med duschen, och då försöker vi planera in det (Vårdbiträde).  

 
Vårdbiträdena anser det som viktigt att inte vissa hjälptagare får mer än andra, 
men de menar att så ändå sker.  
 

Det kan skapa lite irritation bland oss [vårdbiträden, min.anm.]. Jag 
tycker allihopa ska få sin beskärda del, och man vet dom som verkligen 
behöver, men det finns dom som är starkare och jag tror att det är kanske 
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svårt att göra nåt åt för så är det ju med alla människor att det alltid finns 
någon som är starkare än den andre (…) Men vi brukar ofta säga till den 
som vi ser är i behov av saker och som kanske inte säger det själv, att 
sitta och prata med den (Vårdbiträde). 
 
Man får vara försiktig så att det inte är vi som styr dom då (…) för det är  
jättelätt utan att vi vet om det, att vi faktiskt kan göra det (Vårdbiträde). 

 
I diskussionen får skillnad i hanterandet av resurssvaga i förhållande till resurs-
starka stort utrymme. Man är överens om att det endast är ett fåtal som de betrak-
tar som resursstarka och att det stora bekymret mer är att många, främst bland de 
äldsta, har svårt att föra sin egen talan.  

Det uppstår naturligtvis situationer när vårdbiträde och hjälptagare kan ha 
olika åsikter om hur vardagslivet ska hanteras. I personalgruppen diskuteras detta 
och det finns en uppfattning att det handlar om att man behöver gå ”halva vägen” 
var.  

 
Vi [hjälptagaren och vårdbiträdet, min anm.] möts tycker jag många 
gånger på halva vägen. De har ju respekt för oss och vi för dom, hur dom 
vill ha det (Vårdbiträde). 
 
Jag menar det här inflytandet att de får säga precis hur de vill ha det, 
men jag menar de kör ju inte över oss utan vi säger ju också när vi inte 
kan hjälpa. Nu är det så här förstår du att det råkar kollidera med annat 
idag, om vi kan prova och ta det en annan dag. Oftast brukar det gå jätte-
bra då. Att man respekterar varandra för att de respekterar oss för 
att….idag gick det inte (Vårdbiträde). 
 

Gränsen för när man ska ingripa är olika i vårdbiträdesgruppen och det är något 
som diskuteras livligt.  
 

Ja, för de som inte äter och det går en längre tid, då får man kontakta 
distriktssköterskan och anhöriga, så de vet om det. Då får man kolla om 
någonting är fel, de kanske har ont i halsen eller munnen, fast de inte vill 
säga det. Man får försöka ta reda på bakomliggande fakta först 
(Vårdbiträde).  

5.1.5 Kontaktmannaskap 
Alla hjälptagare har en utsedd kontaktman även om man bara har hjälp med 
städning. Varje vårdbiträde är kontaktman för 4-5 hjälptagare. Hjälptagaren vet 
vem de ska vända sig till, menar vårdbiträdena, och om kontaktmannen inte är 
närvarande så lämnas bud vidare till kontaktmannen för att till exempel ordna 
med hjälpmedel. Kontaktmannaskapet har inneburit att ansvaret som tidigare låg 
på några få i gruppen har förflyttats till alla – alla har fått ett större personligt an-
svar, vilket vårdbiträdena tycker är bra. Val av vem som blir kontaktman för vem 
utgår bland annat från att vårdbiträde och hjälptagare träffats ofta och att det 
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fungerar bra mellan dem. Hjälptagaren kan få byta om de vill, men det händer 
inte så ofta.  
 

Många av dem [hjälptagarna, min anm.] tycker inte det spelar någon roll 
vem av oss som blir kontaktman (Vårdbiträde). 
 
Men sen när det har kommit nya brukare då har man satt upp dom på nå-
gon av oss, och sedan när det har gått ett tag så får brukaren se om det 
känns bra eller inte, eller om brukaren vill byta till någon som hon/han 
tycker har mera förtroende för (Vårdbiträde). 

 
Som vårdbiträde kan man däremot inte välja bort någon hjälptagare. Från led-
ningens sida menar man att det ingår i professionaliteten, att man ska kunna 
hjälpa alla. Man ska inte kunna välja bort någon för att man inte tycker om per-
sonen. På motsvarande vis kan hjälptagaren normalt inte heller välja bort enskild 
hjälp från vårdbiträden.  
 

…om vi säger att det är bara killar en kväll som jobbar, då kan vi kanske 
inte ringa in extra personal på övertid (Ledning). 
 
Det här med vem kan bli väldigt jobbigt för oss, det är många nu på slutet 
som har sagt att de inte vill ha någon kille (Vårdbiträde).  

 
I personalgruppen finns delade meningar om hur viktigt det är att kontaktmannen 
är mest hos den utsedde hjälptagaren eller om alla tolv vårdbiträden ska turas om 
med hjälpinsatserna. Att gå dit varje dag menar de kan bli jobbigt både för vård-
biträdet och för hjälptagaren. En vanlig uppfattning är dock att det bör finnas en 
kontinuitet så att man ses varje vecka.31  
 

Det blir slutpratat efter ett tag och vi har märkt att de tycker jättemycket 
om alla och de vill prata med allihop och höra nytt utifrån (Vårdbiträde).  
 
Sen finns det ju brukare som frågar efter sin kontaktperson också och det 
är ju skönt, då känner man att man behövs (Vårdbiträde). 
 
Jag tror det är en stor fördel om det är flera som går dit. För är det sam-
ma som går dit hela tiden, då kanske man blir lite hemmablind, då kanske 
man inte ser det (Vårdbiträde).  

5.1.6 Arbetsgruppens betydelse och stöd i arbetet 
Arbetsgruppen ses som betydelsefull för de inblandade och att visa varandra 
respekt ses som viktigt. Det finns en öppenhet i gruppen och det hör till rutinerna 

31 Om hjälptagaren endast har städhjälp blir kontakterna naturligtvis inte varje vecka eftersom städ-
ning normalt inte beviljas så ofta.   



58 

att man diskuterar hur vardagliga problem kan hanteras och i samband med 
projektet har konsekvenserna av att öka brukarinflytande haft en framträdande 
plats. Det fanns rädslor för att det ökade brukarinflytandet skulle leda till 
problem med den egna arbetsmiljön, bland annat fanns en oro för att bli 
betraktad som piga. Rädslorna har varit föremål för många diskussioner och 
utbildningsinsatser har genomförts för att möta en organisation med ökat 
brukarinflytande. Att öka brukarinflytande handlar mycket om att organisera 
arbetet menar enhetschefen, men även att motivera personal. Vårdbiträdena 
hjälper varandra om det behövs och att respektera varandra för den man är anses 
viktigt, vilket bland annat visar sig i att man gör olika saker hos olika 
hjälptagare. Det visar sig även i att arbetsuppgifter delas upp utifrån vård-
biträdenas individuella intressen.  
 

Det är ju det här kreativa som får komma fram hos personalen, vi kan ju 
olika saker. Så är det ju med både brukare och personal. Hos brukarna 
kanske det heter behov. Hos personalen så blir det de kreativa förmågor-
na som får komma fram, som det här med hårläggningen och kanske att 
putsa luggen. Det är det där lilla extra…..jag fick precis som jag ville. 
Det är ju samordningsvinster (Ledning). 
 

Att stärka hjälptagarnas inflytande över hjälpen är bra menar vårdbiträdena och 
de menar att det inneburit att hjälptagarnas livskvalitet har blivit högre, samtidigt 
som deras eget arbete har blivit mer meningsfullt. En av dem säger att hon 
känner igen sig i hur det var att arbeta förr, då man hade egna pensionärer som 
man gick till. Då kunde man göra vad de ville inom den avsatta tiden eftersom 
hjälptagarna hade sina ”egna timmar” avsatta.  

Något som ofta återkommer i samtalen med vårdbiträdena är betydelsen av att 
bli bekräftad av hjälptagarna, det är där som mycket av arbetsglädjen finns. Be-
kräftelse från närmaste chef framförs även som betydelsefull. 

  
Det känns bra när brukaren är nöjd (…) det är det som är drivkraften 
tycker jag, att man jobbar för brukarna, det är deras livskvalitet  
(Vårdbiträde).  
 
Känslan av att man gjort något bra får man ofta genom brukaren. Man 
får även veta det genom chefer och biståndsbedömare. Jag tycker att vi 
får mycket beröm av NN [enhetschefen min anm.] (Vårdbiträde). 

 
Ett vårdbiträde säger att det är hon som kommer in i hjälptagarens hem och att 
hon därför måste lyssna efter hur hjälptagaren vill ha det. Att hemmet samtidigt 
är en arbetsplats visar sig främst när det gäller att skydda de egna ryggarna. När 
det gäller personer som är mycket dåliga behövs det höj- och sänkbara sängar. 
Att personalen behöver hjälpmedel å ena sida och att hjälptagaren och eventuella 
anhöriga inte vill att hemmet förvandlas till en institution är något som före-
kommer, och det handlar ofta om att kompromissa, menar vårdbiträdena.  

Oftast tar personalen direkt kontakt med biståndshandläggaren när de har 
frågor som direkt berör henne. Detta sker trots att den formella informations-
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vägen är att det ska gå via enhetschefen. Detta gäller även i den motsatta 
riktningen, från biståndshandläggare till vårdbiträdena. Samtalen kan leda till att 
personalen gör smärre ändringar utan att biståndshandläggaren gör något nytt 
hembesök hos hjälptagaren, men om det är stora förändringar gör 
biståndshandläggaren alltid en ombedömning.  

 
Om man ser att brukaren har annat behov än vad som står i beslutet, ex 
behöver mer hjälp så frågar man brukaren om de vill att biståndshand-
läggaren ska höra av sig till dem (Vårdbiträde).  
 
Då ringer jag personalen direkt. Egentligen ska man gå genom NN [en-
hetschefen, min anm.] men jag ringer direkt om det är någonting man har 
missförstått (biståndshandl.).  

 
I gruppen är man på väg att införa regelbundna träffar med biståndshandlägga-
ren, för att gå igenom alla hjälptagare som behöver mer eller mindre tid och 
dessutom för att diskutera nya hjälptagare. Biståndshandläggaren och enhets-
chefen har även regelbundna träffar med distriktssköterskorna. Där kan det 
komma upp att en enskild hjälptagare behöver hembesök från någon eller några 
av dem.  

 Vårdbiträdena träffar enhetschefen en gång i veckan, men mellan dessa 
träffar kan de ringa om de vill fråga om något, så det kan ibland vara dagliga 
kontakter. Enligt enhetschefen klarar vårdbiträdena av många problem själva. 
Det är endast när de inte klarar detta, eller om det är något de vill förankra hos 
henne, som de kommer. Enhetschefen tycker ändå att hennes närvaro är mycket 
viktig. Förutom veckomötena ringer hon ofta grupperna på morgonen för att 
fråga om något är aktuellt och frågar om de behöver någon kontakt under dagen. 
Enhetschefen får även stöd av sin chef, som menar att en viktig ledarroll innebär 
att sätta värderingsgrunden och bidra till hur klimatet och kulturen utvecklas i 
den enskilda arbetsgruppen.  

 
Med enhetschefen kan man prata om allt, hon hjälper oss när det dyker 
upp saker som vi behöver diskutera (Vårdbiträde).  
 
Man kan prata av sig [med enhetschefen, min anm.] om det har varit job-
bigt hos någon (Vårdbiträde). 

 
Om det blir extra bekymmer med någon hjälptagare kan personalgruppen få 
handledning. Vid intervjutillfället skulle gruppen få handledning angående en 
hjälptagare med uttalade psykiatriska problem. Det var även tal om att ordna så 
att det fanns en namngiven person från den psykiatriska kliniken som personalen 
skulle kunna ringa till vid behov.  
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5.2 Tidsgruppen 
Personalgruppen består av 17 vårdbiträden där några har undersköterske-
kompetens, några har vårdbiträdesutbildning, men det finns även några utan 
dessa utbildningar. Cirka hälften av vårdbiträdena arbetar deltid. Personal-
gruppen har en enhetsledare som varit gruppledare i gruppen tidigare. Enhets-
ledaren sitter i samma lokal som gruppen och har en samordnande funktion 
genom att hon bland annat ser till att alla hjälptagare får den planerade hjälpen 
och hon ringer även in vikarier. Enhetsledaren är inte kontaktman men arbetar 
ibland som vårdbiträde när det behövs. Personalgruppens och enhetsledarens 
närmaste chef kallas omsorgschef. Omsorgschefen har personalansvar för 47 
medarbetare i distriktet. 70-80 hjälptagare ingår i hemtjänstgruppens område.  

5.2.1 Organisering av en vanlig dag 
Vårdbiträdesgruppen är delad i tre mindre grupper med 5-6 personer i varje. Alla 
träffas på morgonen, går igenom dagens arbete och dricker kaffe. Hela gruppen 
samlas i ett rum, men de små grupperna sitter vid olika bord och har olika plane-
ringar. Vårdbiträdena har själva delat upp hjälptagarna mellan sig. Man försöker 
gå till de hjälptagare som man är kontaktman för. Det är inte alltid en jämn för-
delning mellan de ”små” grupperna, vilket ställer till problem genom att man be-
höver gå in i de andra grupperna. Man hjälps alltså åt, beroende på var tyngden 
ligger. Vårdbiträdena noterar i block vad som ska göras och vilka adresser som 
gäller. Det finns även en rapportbok där man kan se om det är något speciellt 
som ska göras under dagen.  Vårdbiträdena i Tidsgruppen påtalar att de har 
mycket vikarier och att morgonarbetet därför måste fokuseras på vad dessa ska 
göra. 
 

Alla gånger vet man inte vilka uppgifter man har hos olika, om man 
aldrig har varit där förut (Vårdbiträde). 

 
Även denna arbetsgrupp har tvättstugeschema och det upplevs positivt. Gruppen 
har schemamöten där de gemensamt skriver in sig på schemat, och man brukar 
ligga någon vecka i förväg. Hjälptagarna har sina städdagar, duschdagar, och 
handlingsdagar. Alla vårdbiträden tycker inte om att sitta och planera arbetet 
men alla gör det ändå eftersom det ingår i arbetet. Det är när man får tid över 
som man sätter sig ner med schemat. På morgonmötet gör man det slutgiltiga. 
Det finns papper där det står vilka dagar de har hjälp med vad, och vilka dagar 
som är bara som vanligt. Hjälptagarna kryssas för, så att alla har kommit med. 
Även om man försöker skicka kontaktmannen till ”sina”, så finns en kontroll 
genom att vårdbiträden som varit hos någon hjälptagare många gånger kan få en 
paus därifrån. Enhetsledaren brukar också kontrollera lite ibland, och hon kan 
påpeka om arbetsfördelningen är orättvis.Vårdbiträdena går normalt till 6-7 
hjälptagare under en dag, men i perioder när folk är sjuka, så kan det bli flera, 
och i helgerna är det mycket mera, menar vårdbiträdena.  
Om hjälptagarna ska ha frukost och medicin, så ges hjälpen på morgon och för-
middag. Städning och liknande insatser får vänta till eftermiddagen. Insatserna 
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på eftermiddagarna kan ändras om det har hänt någonting. Det enskilda vårdbi-
trädet får då kanske gå till någon annan eller får en ”lucka” i schemat.  Om det 
händer något oförutsett som innebär att det tar längre tid hos någon hjälptagare 
så ringer vårdbiträdet till enhetsledaren, som ser till att någon annan kan ersätta 
nästa inplanerade besök. Vårdbiträdet kan även ringa direkt till hjälptagaren och 
meddela en försening.  

 
Vi ändrar och grejar (…) Jag tycker inte vi är så styrda i det dagliga ar-
betet. Vi vet vilka vi ska gå till på morgonen, och då kan man ändra och 
byta som man vill lite (Vårdbiträde). 
 

Hjälptagarna kan ringa på en larmtelefon och därifrån ringer de vidare till den 
grupp som har hand om det aktuella området. Det är bara på morgonen som alla 
är samlade, sedan är alla på olika håll. Vissa äter lunch i grupplokalen och vård-
biträdena kanske går dit för att hämta någon nyckel, men andra dagliga träffar 
har man inte.  

5.2.2 Biståndsbeslutet 
Biståndshandläggaren får ofta kontakt med personer som behöver hjälp från 
hemtjänsten i samband med sjukhusvistelser. Hon går då till sjukhuset och gör en 
vårdplanering eller gör ett hembesök. Tillsammans med vårdpersonalen och 
hjälptagaren samtalar hon om vad den enskilde klarar av på egen hand och inte 
klarar av. Ibland är anhöriga med, och även distriktssköterskan. Biståndshand-
läggaren föredrar att få prata med den hjälpbehövande själv om det går.  

Kommunens ansträngda ekonomi har en framträdande plats i intervjuerna. 
Biståndshandläggaren menar att det sker fler avslag på ansökan om hjälp 
numera, men menar att det ändå är lagen som är avgörande för biståndsbeslutet. 
Även personalen uppfattar att bistånden numera är snävare tilltagna.  

Biståndshandläggaren menar att det i vissa lägen kan vara bra att det finns en 
viss detaljeringsgrad i biståndsbeslutet. Hon menar att personalen kan vilja ha 
det för att kunna luta sig mot beslutet som är fastställt om det uppstår olika 
uppfattningar om vad som ska göras. Däremot menar hon att detaljerade beslut 
kan leda till att vårdbiträdena följer besluten utan att ta individuella hänsyn i 
olika situationer.  

I personalgruppen framkommer även en önskan om detaljerade beslut från en 
del, och det motiveras med att vårdbiträdena ska göra lika, samt att deras uppgift 
är att ge hjälp till självhjälp och att vissa vårdbiträden annars gör mer än de 
egentligen ska göra. Nu står det t.ex. städning i beslutet men personalen menar 
att det t.ex. skulle kunna stå att brukaren dammar själv, men behöver hjälp med 
dammsugning. Vårdbiträdena menar att de ibland kan behöva det som stöd, även 
om det fungerar hos de flesta. Ett problem som de lyfter är att de både vill ha 
tydligheten, men även ha möjlighet att kunna vara flexibla. Däremot sägs i 
samma andetag att det egentligen inte spelar så stor roll hur beslutet är utformat, 
eftersom de aldrig följs till ”punkt och pricka”. I personalgruppen finns en stor 
enighet om att man försöker vara flexibel. Man gör det som behöver göras och 
det tycks vara det enskilda vårdbiträdet som avgör detta.  
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Även om det har funnits detaljerade beslut, som i hemtjänsten har man 
ändå gjort massor av saker ändå, som man kanske inte skulle ha gjort. 
Man gör ju det dom vill ha hjälp med om det inte är att släpa ut alla 
tunga mattor, så är man ju ändå där och hjälper till (Vårdbiträde). 

 
Jag har gjort så att har jag gått till någon som vill duscha fastän hon 
duschade dagen före, nu när det var så varmt i sommar, då har hon fått 
duscha den dagen jag kommer (Vårdbiträde). 

 
Biståndshandläggaren har en utarbetad plan, som hon använder sig av i 
handläggningen och där står till exempel matlagning, städning, tvätt. Här kryssar 
hon i hur mycket hjälp den enskilde behöver. Tiden (halvtimmar och kvartar) 
klumpas sedan ihop till en veckotid. Biståndshandläggaren skriver aldrig in när 
hjälpen ska ges. 
 

Det kan ju stå lite tokigt ibland för att eftersom vissa saker kanske blir en 
gång i månaden, så kan det stå tokigt. Men det räknas ju ut per vecka, 
apparaten gör det själv och då kan det stå lite tokigt men då brukar jag 
jämna till det till hel eller halv, för det går inte att hålla på med fem mi-
nuter hit och fem minuter dit. En bäddning tar fem minuter per dag eller 
nåt sånt eller tio minuter per dag och så räknar den ut summan ’bädda’ 
(Biståndshandl). 

 
Tidsangivelserna från biståndshandläggaren kan vara krångliga menar man i per-
sonalgruppen, varför enhetsledaren förenklar det hela. I normala fall får vård-
biträdena en tilldelad insats som ska göras, det kan till exempel stå morgonhjälp. 
Om det är något utöver det vanliga kan det läggas till, till exempel tömma toa-
hinken. Inom projektets ram skulle hjälptagarna bland annat få ökad möjlighet 
att påverka vad hjälpen innehåller.  

Bland vårdbiträdena är man osäker om det finns så mycket önskningar om 
hjälpen hos vissa hjälptagare och dessutom menar de att de redan gör saker ut-
ifrån enskilda hjälptagares önskemål. Oavsett detta ledde projektet till att ”extra-
insatser” blev synliggjorda och från ledningshåll framfördes att detta kanske 
borde leda till ombedömningar om det visade sig vara återkommande insatser 
(till exempel att gå till post och bank). Vårdbiträdena menar dock att det måste 
finnas gränser för vad man som vårdbiträde kan ställa upp på.  

 
Jag försöker oftast göra som brukaren vill, det beror på vad det handlar 
om. Man kan inte stå och skura en toalett med Scotsbrite som nån kanske 
har bett om (Vårdbiträde).  

5.2.3 Tidsaspekter 
Tidsaspekterna har stort utrymme i arbetsgruppen och det handlar bland annat 
om att det i projektet uppdagades att hjälptagarnas beviljade tider översteg den 
tid som fanns till förfogande i personalgruppen. Bland annat fanns inga mötes-
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tider med i beräkningarna, och inte heller restiden mellan hjälptagarna. Om 
hjälptagarna skulle få den tid de blivit beviljade skulle det alltså behövas flera 
vårdbiträden. I stället var det så att vårdbiträdena fördelade tiden de hade till sitt 
förfogande. 

Det finns också olika uppfattningar om huruvida enskilda hjälptagares behov 
överensstämmer med tilldelad tid. Vårdbiträdena menar att vissa hjälptagare har 
fått en generös tilldelning medan andra inte har så mycket tid. Vidare menar de 
att de enskilda hjälptagarnas tider inte är så viktiga för dem, eftersom deras ut-
gångspunkt snarare handlar om när nästa brukare ska ha hjälp. 

 
Börjar jag gå ut 8.20 på morgonen och jag går till en dam och så vet jag 
att den andra vill ha hjälp någon gång vid 9-tiden, så då vet jag att jag 
har 40 minuter på mig (Vårdbiträde). 

 
Från ledningen påtalas tiden som ett problem om man ska ha privata utförare 
(vilket man ännu inte har i kommunen). Om hjälptagaren ska ”köpa” utförandet 
så måste det ju klart framgå vad det är man köper, både i insats och i tid, menar 
de vidare.  

Mycket diskussion rör den stress man upplever sig vara i som vårdbiträde och 
de upplever att det finns en stor frånvaro bland vårdbiträdena som är kombinerad 
med brist på vikarier.  

 
Nu är det vissa dagar som vi har fått dra in på städningar och sånt bara 
för att vi har haft ont om folk, men det är ju sådana tider att alla är sjuka 
och så där (Vårdbiträde). 
 

Att just minska ned tiden för städning tycks vara ett sätt att hantera problemet 
med personalbrist.  
 

Idag var vi bara fem, fast vi ska var nio (…) Städningarna försvinner och 
flyttas (Vårdbiträde).  
 

Det är även vanligt att man förlitar sig på att hjälptagarna ska ha förståelse för att 
det är stressigt och att hjälptagarna därför får kortare eller avbruten hjälptid.  

 
Ja det blir så automatiskt. För då måste jag ge mig iväg med en gång då. 
Det beror ju lite på vad jag gör och var jag är. Ibland ringer man till den 
andra, kanske den har större möjlighet att åka och ta det (…) Men jag 
tycker att alla [hjälptagare, min anm.] har väldigt bra förståelse för om 
man får ett larm. De är ju medvetna, för de har ju larm själva de flesta 
(Vårdbiträde). 

 
En annan aspekt på tidsfrågorna handlar om när hjälpen ges. Det finns en upp-
fattning om att vissa hjälptagare är mycket noggranna med det. Dessa försöker 
man tillmötesgå, däremot ses inte punktlighet som betydelsefull gentemot hjälp-
tagare som inte explicit uttalat det.  
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För dom som vill, så får de reda på tiderna, men för dom som det inte 
spelar så stor roll för så kan man säga förmiddag eller eftermiddag, men 
de som är noga med det där, de vet precis att kockan tio kommer vi, och 
det gör vi också då (Vårdbiträde). 

5.2.4 Benämning och allmänt förhållningssätt 
Man kallar hjälptagarna pensionärer och en del säger vårdtagare eller brukare. I 
samtalen säger vårdbiträdena ibland spontant tanter och farbröder. Benämningen 
vårdtagare gillar de egentligen inte då de menar att det för tankarna till sjukhus-
vård. Benämningen brukare tycker de inte heller om, annat än i officiella doku-
ment. De menar att pensionärerna själva kallar sig tanter och gubbar. Betydelsen 
av att förhålla sig på olika sätt hos olika hjälptagare framhålls. 
 

Man är ju skådespelare, man är olika hos olika vårdtagare, så är man ju 
alltid. Den vet man, att där kan man vara så där, och där kan man vara 
så där, och den där är lite mer seriös, då kommer man inte dit och 
skämtar det första man gör (Vårdbiträde). 

 
Det finns en gemensam uppfattning bland vårdbiträdena att de hjälptagare som är 
”pigga” har inflytande i sin egen vardag och vårdbiträdena försöker tillmötesgå 
dessa personers enskildes önskemål. Vårdbiträdena framhåller dock skillnaden 
gentemot de hjälptagare som inte kan framföra egna önskemål. Det finns en räds-
la hos vårdbiträdena för att konsekvenserna av att hjälptagarna får ett ökat infly-
tande över den egna hjälpen ska leda till att de redan resursstarka blir gynnade.  

 
Dom som behöver mycket hjälp, det är många gånger de är dementa och 
har inget komihåg, så vi måste tänka och vara även deras hjärna kan man 
säga, sköta hela hemmet. Många gånger skulle dom behöva lite mer gjort 
mot ensamheten och sy och laga kläder och så där, men de kan inte be-
gära det. Men de som kommer ihåg och kan planera sina dagar dom kan 
ju utnyttja till tusen (Vårdbiträde). 

 
Det finns även en önskan att utveckla en dialog med hjälptagaren för att uppnå 
en mindre asymmetrisk relation. Bland annat tar det sig i uttryck genom en 
arbetsplan där bland annat en målsättning med hjälpen ska skrivas. Men även här 
påtalar vårdbiträdena att hjälptagarna inte har förmåga att delta aktivt i så stor 
utsträckning.  

 
Det är inte ofta att brukaren kommer med någon målsättning. Utan man 
får lägga fram förslag. Så man har en stor roll i den delen, man har fått 
ta stort ansvar, tycker jag (Vårdbiträde). 
 
När man lär känna sin kontaktperson så vet man ju lite vad den har gjort 
tidigare i livet och har för intressen och då kan man komma med lite för-
slag. Men i slutänden ska det ändå vara brukaren som säger till vad dom 
tycker ska göras (Vårdbiträde). 
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De intressemotsättningar mellan vårdbiträden och hjälptagare som speciellt be-
tonas i Tidsgruppen handlar om att vårdbiträdena känner sig utnyttjade på olika 
sätt. De menar att det finns hjälptagare som utnyttjar dem genom att kräva att få 
hjälp med extrauppgifter. 

 
Den ena timmen ska man plocka ut alla skåp för snart är det jul och när 
nästa kommer så ska man städa ur balkongen och det ska tömmas blom-
lådor. Det är städning från dag till dag, från vecka till vecka  
(Vårdbiträde). 
 
Vi har ju folk som fått beslutat att de ska ha dusch två gånger i veckan, 
och så har de plockat bort ena duschen och anhöriga kommer och 
duschar dom, bara för att man ska diska värsta disken i stället. Dom 
sparar en hel veckas disk, fast jag tycker att de skulle kunna göra det 
själv, om de sitter på en stol eller…en del missbrukar ju faktiskt det  här 
(Vårdbiträde). 

 
Vårdbiträdena menar att det är viktigt att de sätter gränser för vad de kan ställa 
upp på. Att sätta gränser görs med motivet, för ”hjälptagarens bästa”. När en 
hjälptagare till exempel inte vill duscha försöker vårdbiträdena ”lirka” på olika 
sätt. Det kan exempelvis vara att de motiverar betydelsen av hur skönt det kan 
kännas efteråt för den enskilde. De är överens om att de aldrig tvingar någon. Det 
finns även en förväntan på att hjälptagarna ska ha förståelse för att vårdbiträdet 
måste avsluta saker i förtid för att det är ont om personal.  

 
Eller om man ringer och frågar att ’kan du klara dig utan en dag för att 
många är sjuka’. Då kommer det ofta fram att ’jag har ju betalat’ (Vård-
biträde). 
 
Man försöker övertala dom och säga att det är bra och de kan bli sjuka 
om de inte duschar. (…) Men det finns dom som inte är så glada för att 
duscha men som inte begriper att man faktiskt måste göra det ibland. (…) 
Jag brukar säga så här att nu har det faktiskt gått en hel vecka  sen du 
duschade. Bara att man säger det. Nu har det gått två veckor. Ja då 
duschar vi (Vårdbiträde). 

5.2.5 Kontaktmannaskap 
Kontaktmannaskap är viktigt i Tidsgruppen och utbildningsinsatser för att stärka 
det har genomförts i kommunen. Vårdbiträdena är vanligen kontaktman för 4-9 
hjälptagare. Det finns en positiv inställning till kontaktmannaskapet. Vård-
biträdena menar bland annat att det inger trygghet för hjälptagarna. Det finns 
även en uppfattning att det inte får bli för få personer runt hjälptagaren eftersom 
det är bra att hjälptagaren får träffa flera personer. 
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Men har man sen haft någon i många år så blir man ju hemmablind. Jag 
kanske inte ser min pensionärs behov helt plötsligt, jag har gått där i tio 
år. Kanske någon hoppar in när jag är borta och har långsemester, till 
någon av dom och då kanske NN som är där, har upptäckt att hon har ont 
i knät. (…) Om hon inte är den som säger till mig då för hon glömmer 
bort det när jag kommer men när det dyker  upp någon annan så kanske 
hon……jag vet inte…så är man kanske lite själv (Vårdbiträde). 

 
Något som lyfts fram speciellt är att kontaktmannaskapet är bra då det ger konti-
nuitet i hjälpen. Vårdbiträdena menar att det är speciellt betydelsefullt att bygga 
upp en relation till de hjälptagare som inte ”kan prata för sig”. Betydelsen av 
kontinuitet är dock inte helt självklart och det finns många hinder som lyfts fram, 
speciellt framhålls problem med sjukskrivningar, man löser det genom att någon 
från den ”lilla” gruppen är ersättare. 
 

Och jag kan aldrig säga säkert att jag kommer till dig i morgon fast jag 
ser mitt namn i planeringslistan, för då kan det ändras tack vare sjuk-
skrivningarna (Vårdbiträde). 

 
Hjälptagaren har ingen möjlighet att välja vem de vill ha som kontaktman. På en 
direkt fråga skrattar vårdbiträdena. Däremot finns det viss möjlighet till val från 
vårdbiträdenas sida och det valet motiveras med att de byggt upp en god relation. 
 

Vi har bestämt att vi första månaden ska låta det vara, innan man be-
stämmer någon. Det beror lite på hur ofta dom har hjälp, om de har hjälp 
rätt så ofta, så kanske man är några stycken som går och man kan känna 
efter hur det känns och vilken kontakt man får helt enkelt. Och så avgörs 
det efter någon månad (Vårdbiträde).  

 
Vårdbiträdenas uppfattning är att det är betydelsefullt för vissa hjälptagare att 
veta vem som kommer, men inte alla. För de hjälptagare som uppgett att det är 
viktigt ringer enhetsledaren och berättar vem som kommer.  

I kommunen håller man på att införa ett arbetsverktyg som kallas för arbets-
plan och som ska kunna användas i den ”lilla” gruppen. Arbetsplanen skrivs efter 
cirka en månad och då ska hjälptagare, kontaktperson samt eventuellt enhets-
ledare träffas för att gå igenom vad den enskilde kan göra själv och vad de behö-
ver hjälp med. Uppföljning ska ske var tredje månad. Kopia av arbetsplanen ska 
finnas i hemmet.  
 

Den är väldigt bra tycker jag för den är lite mer ingående på ett icke 
kränkande sätt, som hjälp för dom som inte går dit så ofta och för vikari-
erna, så att den här personen inte blir så utfrågad eller att det görs på ett 
annat sätt. Det står t ex om man kan äta själv eller inte äta själv. Det är 
ja-nej-kryss på den, fast det är den som brukaren ska ha i hemmet. Sen 
har vi lite mer papper nere hos oss som det står om anhöriga, det gör det 
i och för sig på den här också, men det är bara en sammanfattning av allt 
(Vårdbiträde). 
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5.2.6 Arbetsgruppens betydelse och stöd i arbetet 
Vårdbiträdena uppger att de trivs med arbetsuppgifterna och med varandra, men 
de ses inte så ofta. Vårdbiträdena diskuterar betydelsen av att de gör lika hos 
hjälptagarna och det finns delade meningar om betydelsen av det, och det påtalas 
även att det är olika viktigt hos olika hjälptagare. 
 

Det beror alldeles på vem det är. På vissa ställen kanske det är jätte-
viktigt att du gör lika, för du kanske få jätteproblem….man har ju några 
som vill ha det gjort på ett sätt och om man inte gör det så blir de sura 
och griniga. Det kan ju vara smågrejer, till exempel hur man bäddar 
sängen och då kan vi göra så allihopa. Då är ju den nöjd och man kan 
känna sig nöjd när man går därifrån (Vårdbiträde). 

 
Att göra extra saker hos hjälptagarna förekommer, men i arbetsgruppen pratas 
det inte så mycket om den saken. ”Det är ingenting vi pratar högt om” (Vård-
biträde). Det framkommer att det finns olika syn på hur man bör bemöta dessa 
frågor och om man som vårdbiträde gjort något extra hos någon hjälptagare så 
kan man inte berätta det för vem som helst i gruppen.  
 

Jag vet inte, det är tabu tror jag, man pratar inte om det så. Det får väl 
inte förekomma egentligen (Vårdbiträde). 
 
Jag kan ju säga så här, jag bor alldeles nära min arbetsplats och ibland 
lagar jag god mat åt mig själv och ibland går jag från lunchen direkt till 
en av mina tanter, ofta bjuder jag sån där mat till henne som jag tycker är 
god och som hon också tycker är god (Vårdbiträde). 

 
Ett speciellt problem är hur personalgruppen hanterar hjälptagare som upplevs 
som ”besvärliga”. De är överens om att i dessa fall byter de av varandra, annars 
skulle de inte orka. Ett annat sätt som gruppen även praktiserar är att ”tillåta” 
varandra att stanna längre hos de hjälptagare som de har erfarenhet av inte är 
nöjda med den avsatta tiden.  
 

Det kan ibland handla om….om det är någon som är besvärlig, kan det ju 
ta längre tid fast det egentligen inte behöver göra det, det du ska göra 
kanske du kunde göra på en halvtimme, men du vet att det tar en timme 
och en kvart innan du kommer därifrån och då måste man på nåt sätt få 
den tiden så man slipper känna stressen också. Det är ju jobbigt att bara 
gå dit. Bara det gör ju att situationen blir lättare, att du känner att du har 
tid och behöver inte stressa på, jag vet att hon kommer att hitta på saker 
(Vårdbiträde).  
 

Vårdbiträdena upplever att de ger varandra stöd i arbetet och att de även har stöd 
från enhetsledaren. som har en samordnande funktion i arbetsgruppen. Det finns 
tecken på att det saknas öppna kanaler mellan olika nivåer i organisationen. Om-
sorgschefen är sällan i gruppen (varannan eller var tredje vecka) uppger vårdbi-
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trädena och de har arbetsplatsträffar med henne var sjätte vecka. Dokumentation 
om vad som görs hos hjälptagarna inom projektets ram ska förmedlas till chefer, 
med motiveringen att de ska bli varse vad som egentligen görs.  

 
För det enda dom ser av vad vi gör är ju det som står på besluten, dom är 
ju aldrig ute och kollar vad vi gör i verkligheten. Både dom ville veta, och 
vi vill förmedla vad vi gör också. (…) så vi skriver ner  det på papper 
också (Vårdbiträde). 

 
Kontakten mellan personalgruppen och biståndshandläggaren går vanligtvis via 
enhetsledaren. Detta motiverar vårdbiträdena med att de träffar enhetsledaren 
dagligen, medan möten med biståndshandläggaren endast sker någon gång per 
år. Omsorgschefen är egentligen den formella kontakten, men biståndshandläg-
garen menar att hon vänder sig direkt till arbetsgruppen, och då menar hon en-
hetsledaren.  
 

Ibland stämmer det inte med besluten och då brukar vår enhetsledare 
kontakta biståndsbedömaren och säga till om det så det görs en ombe-
dömning (Vårdbiträde). 

 
Vårdbiträdena upplever alltså att de har stöd av varandra i det dagliga arbetet, 
och har ofta även hjälp av enhetsledaren, men att de saknar stöd från överordna-
de chefer. 

5.3 Avtalsgruppen 
Arbetsgruppen består av 9 undersköterskor och ett vårdbiträde. Sex av dem 
arbetar deltid. Deras närmaste chef har personalansvar för cirka 60 medarbetare. 
Det finns två leasingbilar i gruppen, men eftersom det inte räcker använder 
vårdbiträdena egna bilar.  

5.3.1 Organisering av en vanlig dag 
Dagen börjar med att man kontrollerar telefonsvararen för att lyssna av om 
någon sjukanmält sig. Saknas det personal kan vårdbiträdena ringa till ett 
poolteam för att få en vikarie. Sedan planerar de utifrån vilka personer som går 
olika schematurer. Därefter är det rapport, och distriktssköterskan är oftast med. 
Det finns två utsedda vårdbiträden som har hand om schemaläggningen och det 
är dessa som håller i morgonmötet. Arbetsgruppen organiserar i första hand 
arbetet utifrån önskade tider från hjälptagarna och var de bor, och detta är vad de 
tror att hjälptagarna vill.  Morgonmötet utgår från en rapportbok där aktuella 
saker finns nedskrivna. Om någon vill byta tur ordnar vårdbiträdena det 
sinsemellan. Schemat kopieras och det klipps sedan isär i olika schemarader 
varefter det delas ut i gruppen. På lappen står hjälptagarens namn och vad 
personen ska ha hjälp med. Hjälpinsatserna är förkortade (till exempel fru = 
frukost, bä = bäddning).  
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Är någon sämre en dag, det hände i förra veckan att en man var lite dålig 
på morgonen, då tog vi beslut, vi som jobbade, att vi åker dit en extra 
gång på förmiddagen och sen skrev vi efteråt till biståndsbedömaren att 
vi hade gjort ett extra besök, så att man får plustid liksom (Vårdbiträde). 

 
Efter rapporten plockar man ihop sina nycklar och annat som kan behövas, till 
exempel blöjor och därefter åker man iväg. Vanligen gör man 13-15 besök 
mellan klockan 08-12. Frukost och medicin går först, sedan kan det vara 
omläggningar och dusch och förberedelse för dem som inte har matdistribution. 
Några ska man åka tillbaka till för att titta till att allt gått bra.  

 
Man kanske inte hinner göra klart på morgon utan går tillbaka och hjälp-
er till med påklädning och hygien (Vårdbiträde). 

 
Personalen hämtar mat på en skola och för att passa tider till hjälptagarna så 
delar de upp den egna lunchen i två pass. Det hör till undantagen att man lagar 
mat hos någon hjälptagare, men det inträffar att de värmer upp något eller skalar 
potatis.  
 

Det kan väl vara ungefär lika många matlådor, kanske fler ibland också, 
det varierar vilka turer man går på (…) Ja många får vi duka upp åt 
också och lägga fram och se att de börjar äta, men en del tar emot i 
dörren (Vårdbiträde).  
 
Ja det händer att man får värma lite extra i mikrovågsugn (…) Och så är 
det kanske blöjbyte hos ett par stycken där också i samband. Och lägga 
upp mat och lägga upp medicin till  några (Vårdbiträde). 

 
På eftermiddagen är det tillsynsbesök, någon som har sondmatning, städningar 
m.m. På eftermiddagen går vårdbiträdena ofta tillbaka till någon som de träffat 
på morgonen. Arbetet tycks vara uppdelat i många och korta besök.  

 
Det är väldigt kort. Det är inte klokt när man tänker efter, man är så uppe 
i det (Vårdbiträde). 

 
Enhetschefen lämnar de skriftliga besluten till arbetsgruppen. Där står det vad 
var och en ska ha hjälp med ex morgon, middag, kväll. Det finns olika ansvars-
områden i gruppen som t.ex. att sköta schemat eller inköp till lokalen. Det går åt 
mycket administrativ tid till schemaplaneringen, men det finns ingen avsatt tid 
specifikt för det.       

 
Vi försöker ibland [planera schemat, min anm.] på någon eftermiddag, 
ibland har vi fått sitta heldagar också och då har vi tagit in vikarier, om 
man ska göra om helt och hållet kanske. Det är mycket arbete med det 
(Vårdbiträde). 
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Ett långt besök uppges vara cirka 45 min. Då hinner vårdbiträdet hjälpa till med 
hygien, påklädning, frukost, medicin, bädda, diska och sitta och prata en stund. 

 
Det är väl mera full rulle nu än det var förr, tänk dig själv att vara på tre 
ställen på sex timmar (…) Idag går vi ut 8 och lunch 12 och då kanske vi 
har hunnit med 13-15 stycken. Då kan du tänka,  att det är in och ut hos 
en del bara (Vårdbiträde). 

5.3.2 Biståndsbeslutet 
Det finns en biståndsenhet där biståndshandläggarna sitter tillsammans. Den 
gruppen träffas varje vecka för gemensamma diskussioner och biståndshand-
läggaren menar att hon har mycket stöd därifrån. Biståndshandläggaren menar att 
hon är styrd av både lagen och kommunens riktlinjer, när hon gör bistånds-
bedömningar. Kommunen har fattat beslut om vad som är ”skälig levnadsnivå” 
genom att det finns utformade riktlinjer. Bedömningen är ändå individuell och 
hänsyn tas till hur den enskilde vill leva. I de kommunala riktlinjerna står till 
exempel att städning ges 1½ timme varannan vecka. Det finns även riktlinjer 
kring matinköp och matlagning. När det gäller matinköp så är det Samhall som 
ska utföra dessa. Matlagning beviljas inte utan hjälptagarna hänvisas till 
matdistribution eller färdiglagad mat som vårdbiträdena kan värma upp.  

Biståndshandläggaren skriver även in när hjälpen ska ges och därmed anges 
även hur ofta hjälpen ska ges.  Vanligen är det en enskild person eller dennes an-
hörig som ringer när önskemål om hemtjänst finns. Det går att ringa hela dagarna 
då det finns en mottagningsgrupp som tar emot samtalen och vidarebefordrar till 
aktuell biståndshandläggare. För de personer som kommer från sjukhus finns ett 
speciellt vårdplaneringsteam inom biståndsenheten som utför dessa vård-
planeringar. Biståndshandläggaren i hemtjänsten kopplas in efter en tid för att 
följa upp dessa beviljade insatser. Biståndshandläggaren menar att hon i sin be-
dömning försöker utgå från en helhetsbedömning.  
 

Jag försöker få en helhet. Om man utgår från hur omvårdnadsdelen ser 
ut. Klarar man att ta på sig kläder, klarar man att tvätta sig, brukar man 
duscha - hur gör man då, vad behöver man hjälp med, vad klarar man. 
Vad klarar jag och vad klarar jag inte. Och så får man försöka att titta på 
det och sen lite grand hur dom har levt tidigare. Att dom får berätta hel-
heten och sen får man stycka av det (Biståndshandl.). 
 

Till hjälp för bedömningen använder biståndshandläggaren ett bedömnings-
instrument som kallas EBV.32 EBV-statusen består av en omvårdnadsdel och en 
servicedel och innebär att varje hjälptagare får en individuellt uträknad tid och 
den fylls i av biståndshandläggaren på dator och översändes till enhetschefen 
som i sin tur lämnar det till arbetsgruppen. De olika beviljade insatserna står 
skrivna i hundradelar, till exempel 0,64 timmar per vecka. Underlaget för hur 

32 EBV står för Ekonomistyrning Behovsbedömning Vårdtyngd. 
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lång tid de olika insatserna ska ta har räknats ut av en speciell grupp på bistånds-
enheten.  

 
EBV är en massa sidor och så står det typ om de ska ha övre vägled-
ning….hygien 2,63 och så är det någonting annat om de har svårt att se, 
då kan man få 0,32 och så håller det på så där och så lägger man ihop 
servicen en viss tid och omvårdnad en viss tid (Vårdbiträde). 
 

Från ledningen menar man att EBV har inneburit att personalgrupperna fått en 
tydligare biståndsbedömning, genom att de därigenom tydligare ser var hjälpta-
garens behov ”ligger”. Ledningen menar vidare att EBV-statusen stärker ett re-
habiliterande förhållningssätt, eftersom det tydliggörs vad hjälptagaren klarar 
själv och vad hon/han behövs hjälp med. EBV ger därför ett stöd för personalen 
så att de inte gör mer än vad hjälptagaren klarar på egen hand.  
 

I och med att vi ska ha ett rehabiliterande förhållningssätt, personalen 
ute i verksamheten har ju svårt att stå med armarna på ryggen och låta 
personen till exempel klä på sig och göra de delar som han verkligen kan. 
Då har vi lagt in nåt som vi kallar för passivt hjälptagande, vilket faktiskt 
innebär att gruppen får lite mer tid. De skriker efter tid där ute men ändå 
kanske……det är hur man lägger upp arbetet och inställningen framför 
allt, tror jag det handlar mycket om (Biståndshandl.). 
 

Om hjälptagarna vill använda hjälptiden till annat än vad som finns i uppdraget 
uppstår problem, och vårdbiträdena är uppmanade att notera alla förändringar. 
 

Men nuförtiden…har dom beviljats frukost och det går en vecka och de 
klarar frukosten själv, då är vi tvungen att rapportera, för då tas den 
tiden bort (Vårdbiträde). 

 
Jag tycker att det är ett dilemma, det är en paradox lite grand, därför att 
man gör ju en behovsbedömning och där ska de verkliga behoven be-
dömas och då är det lite konstigt att plötsligt så kan man byta insatser, 
alltså har man inte behov av dom. Jag tycker man kan göra det om det är 
tillfälligt, så att en anhörig eller andra kommer in och gör saker under en 
kortare tid, att man kan få nåt annat utfört. Men jag ser större möjlig-
heter egentligen att det handlar om hur man får insatserna utförda och 
inom hemtjänstens ram, att man kan vara flexibel om vad som är viktigt 
när man får städ beviljat till exempel, hur vill just jag ha det här städat 
eller vad är viktigt för mig och kring personlig hygien, men inte att man 
helt plötsligt kan få en helt annan insats, att nu vill jag ha tvättat, fast jag 
kanske kan klara det själv. Det är också nåt fel i det tankesättet  
(Ledning). 

 
Avtalsgruppen skiljer sig från de andra grupperna genom att vårdbiträdenas ar-
betsinsatser är uppstyckade i flera och korta insatser. Vårdbiträdena uppfattar 
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EBV-statusen som hindrande för deras arbete och menar att den innebär att de 
blir detaljstyrda. De upplever flera saker som löjeväckande: 
 

Vårdbiträde 1: Det stod på en vårdtagare: tala om var maten ligger på 
tallriken. 
Vårdbiträde 2: De har ju hjälp med måltid en gång om dagen och då ska 
vi tala om var maten är, men de andra måltiderna klarar de själva. 

 
Vårdbiträdena följer biståndsbesluten relativt strikt, men det kan hända att de gör 
något utöver, menar de, och motiverar det med att det gäller att använda sunt 
förnuft. Det framkommer dock att det kan vara svårt att göra något som inte står 
i beslutet eftersom de har så detaljerat utformade beslut. 
 

Det är ju beslutat att dom ska ha si och så många besök och då måste vi 
lägga upp det på bästa sätt (Vårdbiträde). 
 
Ja vi ser på beslutet som vi får, vad vårdtagaren ska ha hjälp med, och 
det måste vi rätta oss efter allihopa som jobbar (Vårdbiträde). 
 
Om man säger att man har hjälp med hygienen så är det uppdelat i övre 
och nedre. Övre toalett kan det vara så att det är vägledning. Då sträcker 
man fram tvål och handduk. De klarar sig själv att tvätta sig, man är med 
som stöttning och påminna om att nu ska du tvätta dig och kanske man 
lägger fram kläder. När det är aktiv hjälp då kanske man tvättar till viss 
del, under armarna, tvättar ansiktet själv och hjälp med ryggen  
(Vårdbiträde). 

 
Det finns en allmän uppfattning bland vårdbiträdena att EBV-statusen har 
kommit till för att undvika att de gör för mycket hos enskilda hjälptagare. 
 

Man [ledningen, min anmärkning] säger att tiden inte räcker till, och 
tiden räcker inte till därför att vi gör mer än vad som beslutet säger 
(Vårdbiträde). 
 
Ja delvis det också att biståndsenheten inte ska gå back utan det är precis 
uträknat att det tar så här lång tid att sätta på den här personen kläderna 
och att vi inte ska göra mer an vad dom har beslutat (Vårdbiträde). 

 
I kommunen finns något som kallas aktiveringstid. Detta innebär att arbetsgrup-
pen har 120 timmar per år som de får disponera för extra saker som hjälptagarna 
kan önska sig. Det är en organisatorisk fråga hur man löser det konkret på enhe-
terna, och det ligger mycket på personalen om detta nyttjas, menar man från led-
ningen. Personalen menar att aktiveringstiden ska vara till för att hjälptagarna 
själva ska kunna bestämma vad de vill göra, men att vårdbiträdena själva ofta 
måste ”puffa på” dem, annars blir det ingenting. Personalen använder därför ak-
tiveringstiden till allt möjligt som de anser vara bra för den enskilde hjälptaga-
ren. Det kan till exempel vara att följa med någon till sjukhuset.  
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Kommer vi till en pensionär på en fredag och de inte ens har mjölk eller 
limpa hemma, då kan vi inte bara stå där och säga att vi kan tyvärr inte 
handla för det är inte biståndsbedömt. Det går ju inte utan vi måste vara 
mänskliga. Och då får man åka iväg och handla eller vad det kan vara 
och så får man ta det i efterhand (Vårdbiträde). 
 
Ja det är det som känns så bra att en kan röja, till exempel när man 
märker att det börjar gro igen, tidningar och kläder och vad det nu kan 
vara, då kan man gå dit en timme kanske och ägna sig åt att plocka och 
greja och städa upp och så tar vi fika med dom eller nåt (Vårdbiträde). 
 
Sen går vi ju bara hem till dom och sätter oss och pratar en stund och så 
talar vi inte om att nu kommer jag hit en halvtimme för vi har aktiverings-
tid, det säger vi inte till dom, vi kommer en sväng nu och kokar lite kaffe 
och så gör vi lite grand grejer och så där (Vårdbiträde). 

5.2.3 Tidsaspekter 
Vårdbiträdena får alltså en utmätt tid för uppdragen och de upplever uppdragen 
som mycket detaljerade. Förutom detaljeringsgraden anser de att den bistånds-
bedömda tiden är snävt tilltagen. Den avsatta tiden ses därför som hinder för att 
bemöta aktuella önskemål från hjälptagarn och de känner sig frustrerade efter-
som de känner ett krav att de ska klara av det hela.  
 

Men det är väl meningen att vi ska kunna bemöta det här, att vi ska kunna 
fixa det (Vårdbiträde). 

 
Jo de får ju sin hjälp men tiden kanske inte det går att hålla på riktigt 
(Vårdbiträde). 
 
Ja det är stressigt. Har man kommit in hos Gustav så är man på nästa 
ställe nästan i tanken (Vårdbiträde). 
 
Skynda behöver man kanske inte göra, man ska in och lägga fram tvålen 
och se till att de tvättar sig och så gå vidare. För kan de klä sig själv, då 
ska man inte vara kvar och vänta tills de har klätt sig då (Vårdbiträde).  
 
Och det kanske stinker i kylskåpet när man öppnar och man har inte en 
chans att göra nåt åt det (Vårdbiträde). 
 
Det är när man kommer till någon pensionär och där ser för bedrövligt ut 
och man verkligen skulle vilja hjälpa till att röja upp. Då finns inte tiden 
till det. Någon gång kan jag tänka att jag åker tillbaka när jag är klar, 
men då kanske jag har så fullspäckat ändå på morgonen med vårdtagare 
så jag hinner inte. Sånt känns väldigt trist. Kanske bara röja upp det 
värsta på diskbänken (Vårdbiträde). 
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De menar även att det kan vara svårt att komma på överenskomna tiden. 
 

Det kanske dröjer längre hos den vi har varit hos tidigare, så vi kommer 
senare till den som väntar på oss den och den tiden. Det är lite svårt att 
hålla tiderna. Man vet ju aldrig vad som händer hos våra pensionärer 
(Vårdbiträde). 

5.3.4 Benämning och allmänt förhållningssätt 
I kommunen har ledningen använt sig av kundbegreppet under 2-3 års tid. An-
ledningen till det är att det inger riktningen i ett förhållningssätt menar man från 
ledningen. Som kund har man rätt att ställa krav, tanken är även att komma bort 
från det gamla kommunala tänkandet. I ledningsgruppen menar man att dis-
kussionerna om kundval är mycket aktuella, och att det är eftersträvansvärt. Tan-
kar finns att enskilda hjälptagare ska kunna välja olika utförare och dessa behö-
ver inte endast vara kommunala. Det finns redan vårdentreprenader i kommunen, 
men hjälptagarna kan inte välja dem, utan råkar man bo i ett område där vård-
entreprenaden finns, så är det dessa som gäller. Kundbegreppet motiveras livligt 
i ledningen, men bland vårdbiträdena har det inte anammats, här talar man om 
pensionären, tanten, vårdtagaren osv.  
 

Det struntar vi i, vi kallar dem vårdtagare (Vårdbiträde). 
 

Att de använder sig av benämningen vårdtagare menar de är av gammal vana och 
att kalla hjälptagarna för brukare känner de också som främmande. De värjer sig 
mot begreppet kund och har sin egen idé om varför det förordas i kommunen.   
 

Det är väl att det ska var köp och sälj. Principen att man beställer vad 
man ska ha för tjänster, att man beställer att jag ska ha hjälp med det här 
med omvårdnad (Vårdbiträde). 
 

Det finns inte några individuella arbetsplaner. ”Det är arbetsplaner rakt över för 
alla” (Vårdbiträde). Det finns en pärm i grupplokalen och där dokumenterar 
vårdbiträdena oförutsedda händelser hemma hos hjälptagarna. Alla aktuella upp-
gifter sätts in i pärmen och där kan det t.ex. finnas en speciell lapp om att de har 
matdistribution. Hemma hos hjälptagaren används en servicepärm med medicin-
listor, insulinlistor, duschlistor och där bokför man allt som görs.  

Uppfattningen bland vårdbiträdena är att hjälptagarna inte har så stora önske-
mål om den egna hjälpen och de menar att hjälptagarna behöver omhändertas 
mer än vad de själva inser. 
 

Våra pensionärer har ju gjort allting och de är trötta och vill helst bara 
dö. De har ju sett det de vill se oftast och är det nåt de vill se så orkar 
dom inte för de är för gamla (Vårdbiträde). 
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Man hjälper dom med medicin och frukost och så ska man klä dom sen 
efter att dom ätit. Och då har jag sagt att jag kommer och tittar in till dig 
när jag är klar med morgonbesöken. Nej, det behöver du inte, jag klarar 
det här. Men jag kommer ändå, säger jag, för jag vet att annars kommer 
hon inte att klara det (Vårdbiträde). 
 

Situationer där hjälptagarens och vårdbiträdets intressen går isär hänvisas ofta av 
vårdbiträdena till gränsen för uppgifternas innehåll relaterat till den egna arbets-
miljön. När problem uppstår brukar vårdbiträdena ta hjälp av chefen.  
 

Det var på ett ställe och där var chefen inne när det var en anhörig som 
inte ville ta emot lyft [lyfthjälpmedel, min. anm.], och då fick vi ta in che-
fen där. Då ändrade hon [den anhöriga, min anm.] på sig (…) För makan 
där ville inte ha in någon lyft. Ni får skicka hit några med starka ryggar 
hade hon svarat (Vårdbiträde). 
 

Det finns även en tendens att vårdbiträdena känner sig klämda av den 
uppsplittrade tiden i förhållande till hjälptagarnas krav. Vårdbiträdena upplever 
alltså krav både från ett detaljerat uppdrag och hjälptagare som klagar på att de 
får vänta på hjälpen.  

 
Ja eller om man är tio minuter sen: Har du sovit gott nu? Och så har man 
farit runt som en tätting hit och dit (Vårdbiträde). 
 

Även i Avtalsgruppen använder sig vårdbiträdena av att ”lirka”. Här ett exempel 
på en hjälptagare som inte vill duscha.  

 
Då brukar jag bearbeta och lirka med dom. För är det så att en vårdtaga-
re är kissig och eländig, då känner jag att jag måste se till att han får 
tvätta sig. Jag kanske kan bearbeta med att vi kan gå till toaletten och 
sätter fart på det i alla fall, har man fått av byxorna kan man säga försik-
tigt att nu när du ändå är avklädd….man får lirka sig fram. Det kanske 
inte blir en dusch men det kanske blir en helavtvätt i stället (Vårdbiträde).  

 
Det finns även en oro för att hjälptagarna ska begära mer än vad vårdbiträdet kan 
ställa upp på: 
 

Farligheten är att vårdtagaren äter upp en. Jag är inte rädd för den risk-
en, men jag kan tänka mig att den risken finns (Vårdbiträde). 
 
Jag håller med NN här, man blir nog uppäten. Men det skulle vara roligt 
tycker jag att någon gång ta med dom ut, de som är jätteensamma tänker 
jag främst på. Bara gå ut och ta en kopp kaffe och bakelse eller gå ut och 
gå. Det finns ju aldrig någon tid. Inte som det är just nu i alla fall  
(Vårdbiträde). 
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5.3.5 Kontaktmannaskap 
Kontaktmannaskapet innebär här att man delat upp vårdtagarna så att varje 
vårdbiträde har 5-6 personer som de är kontaktman för. Kontaktmannaskapet 
beskrivs av vårdbiträdena i termer av att det är en praktisk uppgift i arbetet. 
 

Jag ska finnas till hands om det gäller, det är kanske något nytt som är på 
gång. Att jag då ser till att min pensionär får reda på vad det är, som till 
exempel att det har blivit ändrade telefonnummer hit, det är väldigt 
viktigt att de får reda på det (Vårdbiträde). 
 
Det är vi som ska ha koll så att vi tar dit material, till exempel som 
handskar, och om det är någonting så kontaktar vi deras anhöriga och 
sköter lite sånt (Vårdbiträde). 

 
Det är alltid två vårdbiträden som är kontaktmän till varje hjälptagare och det 
motiveras med att det innebär rätt mycket arbete runt den enskilde hjälptagaren. 
Namnen på kontaktmännen står servicepärmen hemma hos hjälptagaren.  
 

Ja när det gäller att sätta in nya papper i pärmar och sånt. I och med att 
det är mycket att hålla reda på så är det bra om man är två. Det den ene 
inte ser, det kanske den andre gör (Vårdbiträde). 

 
Hjälptagarna vet inte vem som kommer från hemtjänstgruppen eftersom vård-
biträdena arbetar utifrån schematurerna och dessa byts även mellan dem. Dess-
utom vet man aldrig om någon blir sjuk, menar vårdbiträdena, och de har upp-
fattningen att hjälptagarna inte bryr sig om vem som kommer.  

 
…vem som kommer….det är sällan de frågar:’ vem kommer i morgon?’ 
Det gjorde de ju jämt, för länge sedan (Vårdbiträde). 
 
Vem som kommer och duschar…det känns som att det spelar ingen 
roll….vi är nu nio stycken. Om det är bara en person som ska duscha då 
blir det ju väldigt sårbart egentligen. Vi har ju någon som tycker det är 
väldigt viktigt att det är en viss person och det har vi ordnat så att det är 
en viss person som åker dit (Vårdbiträde). 
 

Kontaktmannaskapet utses på ett arbetsplatsmöte. Det går till så att man tittar 
över hur många hjälptagare var och en har av de fast anställda. Det handlar även 
om vårdtyngd och vårdbiträdena är måna om att ha det jämt fördelat. Man disku-
terar inte vem som har fått närmast kontakt med brukaren, och vårdbiträdena är 
inte oftare hos den hjälptagare som de är kontaktman för.  
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5.3.6 Arbetsgruppens betydelse och stöd i arbetet 
I ledningen betonas att det inte är arbetslagets behov som ska tillfredsställas utan 
det är kundens. I arbetsgruppen eftersträvas att alla arbetar så lika som möjligt, 
och de anser att de måste vara utbytbara.  
 

Vi strävar ju efter att jobba efter samma mål i gruppen, att vi gör så lika 
som möjligt, annars är det svårt att få ihop en grupp (Vårdbiträde). 

 
Likheten i deras förhållningssätt tycks även vara ett skydd mot att de inte 
värderas på olika sätt från hjälptagarnas sida. På frågan om det inträffar att 
hjälptagare tycker att vissa vårdbiträden är bättre än andra ges detta svar:  

 
Aldrig. Det är borta sen flera år tillbaka, vi gör lika, vi är ett team 
(Vårdbiträde). 
 

Det finns även en uppfattning att man som vårdbiträde ska hålla distans till de 
enskilda hjälptagarna. De menar att de vårdbiträden som upplever stress i arbetet 
troligen har engagerat sig för mycket. Vårdbiträdena uppfattar sig som en själv-
ständig grupp och att de klarar sig bra på egen hand. Däremot anser de att deras 
möjligheter att arbeta självständigt har försämrats under senare tid.  
 

Just för våran grupp så är vi nog väldigt självgående, vi sköter väldigt 
mycket själva och det är den biten när man ska gå omkrokar och när man 
inte får vara med och tycka till själv, så blir det ju lite konstigt eftersom 
man har gjort det tidigare. Man får inte tänka själv. Det ska stå på 
papperet vad man ska göra och om de [hjälptagarna, min anm.] säger att 
jag är så dålig idag så att jag måste få hjälp, då är det nästan så man 
påvisar att det måste vara biståndsbedömt först innan de kan få hjälp 
(Vårdbiträde).  

 
Utöver att vårdbiträdena tycker att deras möjlighet att vara självständiga har be-
gränsats menar de även att stressen och det ekonomiska tänkandet i arbetet är 
hindrande. 
 

Ja. Vi är lite frustrerade. Det är pengar det handlar om hela tiden 
(Vårdbiträde). 
 

Vårdpersonalen upplever även att de inte längre får säga att det till exempel be-
hövs en toalettstolsförhöjning eller en lyft utan de får bara skriva vad problemet 
är. Bedömning av vad som behövs hos enskilda hjälptagare ska överlämnas till 
biståndsbedömare eller arbetsterapeut.  

 
Vi får överhuvudtaget inte tala om för vårdtagare eller anhörig vad vi 
tycker utan det enda vi ska göra är att tala med arbetsterapeuten och så 
får hon ta kontakt med vårdtagaren (Vårdbiträde). 
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Det har ju kommit dithän att vi ska utföra det som står på papperet och 
sen ska det vara frid och fröjd, och sen ska vårdtagaren själv ringa. Vi får 
inte förmedla det här utan de ska själva ringa och påtala (Vårdbiträde). 

 
Även i Avtalsgruppen ses de andra vårdbiträdena i arbetsgruppen som ett viktigt 
stöd. De två personer som har hand om schemat tycks ha en roll som informella 
ledare. De andra kommer ibland till dem med sina bekymmer. Vårdbiträdena 
upplever utöver arbetskamraterna att de har stöd från enhetschefen33 och en sjuk-
sköterska som ofta är med på morgonrapporterna.  

 
Men sånt som händer med vårdtagare, det går jag till sjuksköterskan med 
för att höra vad hon säger om det hela (Vårdbiträde). 

 
Det finns flera tecken på okunskap om varandras arbete mellan de olika nivåerna 
i organisationen. Från ledningens perspektiv saknas kunskap om hur vårdbiträ-
dena hanterar sitt arbete och motsvarande kunskap tycks saknas även åt andra 
hållet.  
 

Jag tror det finns en farhåga ifrån biståndsbedömarna också att man 
[hjälptagaren, min anm.] inte kommer att få behoven tillgodosedda så det 
är därför man har skrivit hur många besök det ska vara. (…) så det känns 
lite osäkert och vissa arbetsgrupper klarar av att planera det här själva, 
men andra gör kanske inte det. Men jag ser det som en naturlig utveck-
ling (Ledning). 
 
Jag känner mig lite besviken överhuvudtaget. Man säger att man ska se 
till att vårdtagarna får inflytande och att vi ska vara så duktiga och få 
tycka till och ta vara på kompetensen. Men det är inte så. Man blir ännu 
mer styrd och det ska ta si och så lång tid och så ska man ut till nästa 
(Vårdbiträde).  

 
Personalgruppen har ingen direktkontakt med biståndshandläggaren, vilket de 
haft tidigare och de ser det som hindrande i att kunna möta hjälptagarnas föränd-
rade behov.  

 
Förut fick vi ju slå en signal eller skrev vi ett papper att mer hjälp, mind-
re hjälp, eller vad det nu var för någonting. Men nu måste vi skriva till 
vår chef och chefen tar kontakt med biståndsbedömaren (Vårdbiträde). 

 
Biståndshandläggaren brukar ta kontakt med enhetschefen när det är något som 
rör arbetsgruppen. De ses varannan vecka och då diskuteras personalens syn-

33 Under undersökningsåret får arbetsgruppen en ny enhetschef och denne har mindre kontakt med 
arbetsgruppen än den föregående, vilket de beklagar (stödet från enhetschefen avser tiden innan 
chefsbytet).  
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punkter. Det finns en tydlig uppfattning från ledningens sida att biståndshand-
läggare och arbetsgrupp inte ska träffas, vilket motiveras här:  
 

Nej. Varför vi inte gör det längre är för att handläggaren förr blev in-
dragen i så mycket arbetsmiljöfrågor, man blir också väldigt utsatt och vi 
måste skilja på detta, vad jag beställer och vad som är utförarens uppgif-
ter. Så på det viset har det blivit väldigt mycket bättre. Vi jobbar inte som 
handledare åt personalen, utan det är enhetschefen som ska stötta sin 
personal i utförandet av insatserna (Ledning). 

 
Det är egentligen kontaktmannen som ska meddela chefen om någon hjälptagare 
behöver mer tid, men det är ofta ”schemaläggarna” som skriver ansökan till 
biståndshandläggaren via chefen. Det är schemalagt att personalgruppen ska 
träffa enhetschefen två gånger på sex veckor, i samband med att gruppen har 
arbetsplatsmöten. De menar dock att de skulle vilja träffa honom oftare. 
Enhetschefen har sitt kontor i närheten av grupplokalen, varför han finns nära, 
men utan att de egentligen pratar med varandra. 

 
Jag jobbar heltid men han är uppe på sitt kontor och jag är ute och 
jobbar och jag tycker inte man ser honom mer än i korridoren och man 
säger hej (Vårdbiträde). 

5.4 Assistentgruppen 
Assistentgruppen skiljer sig från de tre andra grupperna på några avgörande 
punkter. För det första har gruppen nyligen tillskapats, vilket betyder att vårdbi-
trädena är ”nya” för varandra. För det andra är gruppens uppgift att arbeta på ett 
sätt som liknar ”personlig assistans” och för det tredje ingår endast nio hjälptaga-
re som alla är yngre än 65 år. Arbetsgruppen, som kallas resursteamet, består 
också av nio personer, där fyra är undersköterskor, tre är vårdbiträden och två är 
personliga assistenter. Totalt tre av dem är deltidsanställda. Deras närmaste chef, 
teamchefen,34 har personalansvar för drygt 54 medarbetare samt ett stort antal 
ledsagare. Flera i personalgruppen jobbar även som personliga assistenter och 
som ledsagare för andra hjälptagare. Vid första intervjun är alla relativt ny-
anställda inom gruppen. De har jobbat ihop drygt ett halvt år och de har succes-
sivt tillkommit nya i gruppen. Gruppen har inte tvättstugeschema utan man arbe-
tar efter ett fast sexveckorsschema.  
 

34 Arbetsgruppens närmaste chef kallades teamchef, vilket motsvarar enhetschefen i Dialoggruppen 
och Avtalsgruppen. I Tidsgruppen fanns inte någon direkt motsvarighet eftersom deras närmaste le-
daren ingick i arbetsgruppen och kallades enhetsledare och deras gemensamma chef benämndes di-
striktschef. 
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Vi var anställda i kommunen bl. a. som timvikarier och sen har vi kommit 
över på det här eftersom det skapades en ny grupp och då fick vi det 
(Vårdbiträde). 

 
Vid första intervjutillfället var det svårt att betrakta vårdbiträdena som en arbets-
grupp, de hade inga gemensamma grupptider, men träffades parvis tillsammans 
med teamchefen och diskuterade enskilda hjälptagare. Vid det andra intervjutill-
fället var de tydligare en grupp och de hade gemensamma grupptider. 

 
Ja, nu har vi ett kontor och så har vi utökat, vi har fått mer kunder. Fått 
in mycket mer folk. Vi var väl bara jag och NN som var här ute i s.k. hem-
tjänst, eller resursteamet och cyklade hem till folk. Nu är vi 8-9 stycken, 
och vi ses en gång i veckan på rapporttid. Och vi träffas ibland här nere 
på  lunchen, så vi ses mycket mer nu (Vårdbiträde). 
 

Det finns ingen grupplokal men man träffas på teamchefens35 kontor, en av dem 
brukar hjälpa till med administrativa uppgifter, som att räkna ihop månadens 
hemtjänsttimmar. Teamchefen träffar vårdbiträdena på kontoret eller i samband 
med möten hemma hos hjälptagarna. Även om vårdbiträdena inte hade gemen-
samma möten vid första intervjutillfället och inte var säkra på hur många som to-
talt ingick i arbetet, kallade de sig ändå för en grupp och det motiverade de med 
att de hörde samman genom att de arbetade hos samma hjälptagare. Beskriv-
ningen över hur dagen är organiserad är främst hämtad från hur det förhåller sig 
vid andra intervjutillfället. 

5.4.1 Organisering av en vanlig dag 
Personalen kan börja arbetsdagen vid olika tidpunkter, men oftast börjar de 
klockan 07.30. De träffas inte i gruppen på morgnarna, utan går vanligen direkt 
till den enskilde hjälptagaren. Det är endast om något vårdbiträde behöver hämta 
en nyckel som de går till kontoret innan de går hem till vårdtagarna. Eftersom 
flera personer i arbetsgruppen även arbetar utanför resursteamet, läggs dessa ti-
der in i det ordinarie schemat och även lönen klumpas ihop. Här följer några citat 
om hur några vårdbiträden berättar om arbetsinnehållet. 
 

Det är olika, de [dagarna, min anm.] ser inte likadana ut. Jag går bort till 
en som jag är hos någon timme och kör ner och handlar på morgonen. 
Sen spelar vi lite kort och pratar och så där (Vårdbiträde). 
 
Sen har jag ledsagning två timmar. Man går och fikar eller går och tittar 
i affärer eller vad dom är intresserade av. Sen går jag bort och städar, 
oftast olika men vi har en timme där i alla fall, och sen innan jag går hem 
har jag en ledsagning till och vi brukar ibland vara på badhuset 
(Vårdbiträde). 

35 Teamchefen är vårdbiträdenas närmaste chef. 
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Det varierar hur många vårdbiträdena går till, men vanligen är det mellan två till 
fem hjälptagare. Dagen tycks vara planerad i förväg.  

 
Jag har sexveckorsschema och då har jag ett schema för vecka ett, ett 
schema för vecka två och det är alltid samma människor oftast, förutom 
att den ena veckan så är det bara städ, nästa vecka kanske det är dusch 
och städ. Jag vet alltid (Vårdbiträde). 
 

Om någon hjälptagare vill ändra tid så försöker man göra det. Det finns även en 
bemanningsansvarig som hjälper till med det. Varje vårdbiträde har en egen 
mobiltelefon. De brukar äta lunch tillsammans på kontoret och på onsdagar har 
de gemensam rapport. Vårdbiträdena har olika ansvarsområden och schemat 
sköter de på ”lediga” stunder om till exempel en hjälptagare har frånsagt sig sin 
tid. Regler för vad man får och inte får göra tycks inte spela någon större roll och 
att vara flexibel även med arbetstiderna anses som viktigt. Det förekommer även 
att hjälp ges utanför de ordinarie arbetstiderna: 

 
Ja det händer. Det är ett val av mig själv. Har jag slutat fyra och vill jag 
inte stanna kvar och ta det, så behöver jag inte göra det heller. Man 
behöver inte börja innan heller. Det är rätt skönt, man får flytande tid, så 
jag sätter upp all plustid och minustid på det viset, så kan man ta ledigt 
någon dag i stället (Vårdbiträde). 

5.4.2 Biståndsbeslutet 
Biståndshandläggaren poängterar att biståndsbesluten utgår från SoL och att de 
inte får styras från lokala riktlinjer. Städning beviljas vanligen en gång per vecka 
och det motiveras med att många har rullstol varför golven lätt blir smutsiga. 
 

Det är sagt att man inte får ha lokala föreskrifter (…) Det är våra lagar 
som styr. Det individuella är ju den personens helhet, det är det behovet 
som jag ska få fram i mitt samtal vid en intervju (Biståndshandl.). 
 

Begreppet skälig levnadsnivå finns inte beskriven i kommunen utan den ska utgå 
från ”en anda var vi lägger ribban”, menar biståndshandläggaren. Mycket hand-
ledning och stöd har givits för att komma fram till kunskapen att kunna göra en 
professionell bedömning av personens behov, berättar hon vidare. Biståndshan-
däggargruppen träffas på veckovisa handledningsträffar, där man diskuterar kon-
kreta ärenden.  

 
Vi har lärt oss här att helhetsbeskrivningen av personen du har framför 
dig, är vad personen har kunnat vara med om innan. Man kan säga att är 
du till exempel van vid att ha spelat något instrument, du är van att gå 
och lyssna på musik och konserter, för många är inte det någonting som 
är skäligt, men just för den personen är det skäligt att kunna fortsätta 
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med det, även om du drabbas av en sjukdom, som gör att du behöver 
hjälp för att kunna fortsätta med det (Biståndshandl.). 
  

I beslutet finns angivet beviljad insats, och avsatt tid anges endast som en 
veckotid.36 Det kan stå 20 tim/vecka, men det står inte hur lång tid, till exempel 
städningen ska ta. Hjälptagaren får disponera timmarna hur de vill utifrån de be-
viljade insatserna. Biståndsbesluten är alltså mindre detaljerade än i de andra 
kommunerna och det skiljer sig även från den ”vanliga hemtjänsten” i resten av 
kommunen. De mindre detaljerade besluten upplevs positivt av vårdbiträdena. 

 
Jag tycker det är positivt. En kille han hade städ, men så tyckte han att 
han hade bara en timmes handling. Jag vill ha längre tid och jag vill 
kunna prata. Så han valde att ta en timme från städ och lägga den på att 
handla, så man handlar två timmar och har det roligt (Vårdbiträde). 

 
Hjälptagarna har olika strukturerade scheman och dessa har utformats i gemen-
skap med vårdbiträdena.  
 

De har oftast valt själva att ha det så, de vill ha det så, de vill ha städning 
den dagen, socialt den dagen, inköp den dagen. Men det är inget som står 
i besluten (Vårdbiträde). 
 
Vissa [hjälptagare, min anm.] har mer strukturerat schema än vad andra 
kunder har. Ibland vet jag att när jag kommer hem till den här, så i dag 
är det städ och idag är det socialt och idag är det så och så. Men alla  
kanske inte vill det (Vårdbiträde). 
 

Biståndshandläggaren påpekar att behov aldrig får uppfattas som statiska och 
hon menar att hon ofta får förfrågan om ändring av beslut. Dessa initiativ kom-
mer ofta från hjälptagarna själva och ibland från anhöriga. Utifrån biståndsbeslu-
ten utformar vårdbiträdena en arbetsplan tillsammans med hjälptagaren, och där 
finns även mål angivna. Ett mål kan till exempel vara att kunna dammsuga själv. 
Det finns en uttalad idé om att insatserna i hemtjänsten ska bygga på ett rehabili-
terande förhållningssätt. 

 
Det kan vara ett mål längre fram, att man får börja i någon annan ände i 
stället. Kanske börja med att vattna blommorna själv eller hjälpa till med 
tvätten mer. Man behöver inte gå rakt på dammsugning, utan det finns så 
mycket annat i hushållet (Vårdbiträde). 
 

I och med att biståndsbesluten har så vida ramar är frågan om att följa bistånds-
besluten inte lika aktuell här. Det krävs dock att vårdbiträdena ställer upp på att 
vara flexibla gentemot hjälptagarna. Den extra tiden, som vårdbiträdena arbetar, 

36 Detta har införts inom projektets ram. Traditionellt har hjälptagarna olika insatserna som delats upp 
i olika tider. 
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tas ut som fyllnadstid eller kompensationstid så att de kan ta ledigt någon annan 
dag.  
 

Det står vad de är beviljade men det står inte när det ska utföras. Så 
länge vi utför det som är beviljat och det ser bra ut och sköts hemma, så 
får vi göra vad vi vill med vår tid (Vårdbiträde). 

5.4.3 Tidsaspekter 
Det låter som om hjälptagarna har mer tid i denna kommun än i de andra, men 
det är omöjligt att besvara om det är så. Vårdbiträdena upplever att de som ingår 
i projektet har fått mer tid tilldelad och biståndshandläggaren menar att tiden är 
uträknad för att den enskilde hjälptagaren ska få utrymme att vara delaktig. Hon 
tillägger även att den avsatta tiden kan vara hög från början, men att den kan 
sänkas ju mer den enskilde klarar av själv.  Så här motiverar ett av vårdbiträdena 
detta: 
 

Det är väl att man ska ta det lugnt i början, för vårt mål är ändå att de 
ska ju till sist klara allting som de kan själv, och i början kanske de inte 
kan det, för det vet dom inte om. För att när vi får dom så flyttar dom från 
elevhemmet och då har de haft 24 timmars hjälp hela tiden. Och så kom-
mer dom ut i ett eget boende och vi kanske bara kommer två gånger i 
veckan. Det blir helt annorlunda, de kanske inte får visa vad de kan på 
elevhemmet. Kan de laga mat själva så får de göra de, men vi hjälper all-
tid i början, så de får mycket tid i början och tillsammans så går man 
stegvis (Vårdbiträde). 
 
Även när vi hjälps åt så tar det längre tid, när vi gör insatserna tillsam-
mans. Det går ju rätt så snabbt om man bara går in och dammar av och 
tar toaletten och dammsuger och städar och sån. Men tar man det till-
sammans så tar det lite längre tid (Vårdbiträde). 

5.4.4 Benämning och allmänt förhållningssätt  
Benämningen kund används i kommunen både bland vårdbiträdena och i led-
ningen och det är även den benämningen som står angiven i kommunens kvali-
tetssäkringsarbete. På frågan varför de kallas kunder svarar ett vårdbiträde föl-
jande: 

 
Rent arbetsmässigt så säger man ju kunder för det är någonting vi har 
fått lära oss att det är det namnet vi ska använda, för det är dom som be-
talar våra löner och hade inte dom betalat våra löner så hade vi inte haft 
nåt jobb. Rent arbetsmässigt är de våra kunder (Vårdbiträde). 

 
Vårdbiträdena återkommer ofta till att ”kunden alltid har rätt”, men på frågan om 
det alltid är så menar de att det är något som man bara säger och att de ofta får 
”lirka”, som vi sett exempel på från de andra arbetsgrupperna. I denna grupp 
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tycks dock vårdbiträdena oftare ”bita ihop” och göra uppgifter som den enskilde 
hjälptagaren önskar.   
 

Det beror alldeles på vad det är för någonting. Men oftast försöker man 
bita ihop och göra det ändå men är det nåt större tar vi det med NN 
[teamchefen, min anm.]. Och då får vi prata ut om det (Vårdbiträde). 
 
Man kanske är hemma hos någon som behöver röra på sig mer. Och det 
kanske inte den personen vill göra, men man vet att det är för den person-
ens bästa. Då kanske man lirkar lite. Vi tar oss till det stället för det 
tycker den personen om och så går man dit. Det vill inte den personen 
men jag vet att det är för den personens bästa och då har jag ju lirkat 
(Vårdbiträde). 

 
Vårdbiträdena upplever arbetssättet som mycket annorlunda mot traditionell 
hemtjänst,37 och de menar att de arbetar aktivt för att få den enskilde hjälptagaren 
aktiv, men den enskildes aktuella önskemål har vanligen företräde för vad som 
görs vid deras möten. 

 
När man kommer in till en kund så kommer man inte in och tar tag i 
dammsugaren utan man frågar först; vad ska vi göra idag. Då bestämmer 
dom vad man ska göra. De kanske säger att det behövs inte idag, det 
gjorde vi förra veckan, vi går ut och fikar istället och då gör man det 
(Vårdbiträde). 

 
Vårdbiträdena motiverar sitt arbets- och förhållningssätt med att hjälptagarna är 
yngre här än i den ”traditionella hemtjänsten”. Delaktigheten betonas och de be-
skriver hur de försöker göra hushållssysslor tillsammans med hjälptagaren, till 
exempel med att laga mat. 
 

De är ju yngre, då beter man sig på ett annorlunda sätt. I vanlig hem-
tjänst ska det vara på ett visst sätt för det har alltid varit så att det ska 
städas. De gamla är så vana vid det också. De skulle säkert hellre prata 
än att städa men det ska städas för att det är så mycket anhöriga och på-
tryckningar osv. (Vårdbiträde). 
 
Hemtjänsten som kör ut till de äldre människorna, de vill ha städat, de 
vill ha det snyggt hemma och sånt, så de springer ofta med och kollar. 
Det gör inte yngre människor (Vårdbiträde). 
 

Att använda sig av ett rehabiliterande förhållningssätt är viktigt i arbetet framhä-
ver vårdbiträdena och målet är att hjälptagaren ska klara så mycket som möjligt 
själva. De hänvisar ofta till den arbetsplan som de formulerar tillsammans med 

37 Vilket flera av de intervjuade vårdbiträdena har erfarenhet av. 
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hjälptagaren och som även inbegriper individuella mål för varje hjälptagare. De 
betonar starkt att hjälptagaren själv ska bestämma sina mål. 
 

Ja för där står det klart och tydligt vad kunden kan göra och vad vi ska 
göra. Och så finns det mål. Om arbetsplanen är ett halvår gammal så kan 
man se klart och tydligt grejer som jag gjorde då som den personen gör 
nu (Vårdbiträde). 

 
Den tydliga inriktningen mot ett rehabiliterande förhållningssätt kan lätt skapa 
meningsskiljaktigheter mellan vårdbiträdet och hjälptagaren. Var gränsen ska 
dras är inte alltid självklar och vem som ska dra gränsen för vad den enskilde 
hjälptagaren bör hjälpa till med tas ofta upp till diskussion, både bland vård-
biträdena själva men ofta tar de även hjälp av teamchefen och/eller biståndshand-
läggaren. Speciellt problematiskt är att det rehabiliterande förhållningssättet lätt 
kan vara motstridigt mot att kommunen även föreskriver att hjälptagaren (kun-
den) alltid har rätt. Här följer några citat som belyser problematiken:  

 
Det är knepigt. För vissa tror ju att dom inte kan. Men i själva verket så 
kan dom. Det är bara för att dom har fått det i sig att jag inte kan göra 
detta. Men vi testar i alla fall och då kan de bli sura (Vårdbiträde). 
 
Men det är alltid kunderna som bestämmer. När dom vill gå ner i tid så 
har dom ett möte med biståndshandläggaren, och så kommer de fram till 
en ny arbetsplan. Det är alltid kunderna själva som bestämmer när de vill 
gå ner i tid, det är inget som pressas fram (Vårdbiträde). 
 
Ja vi skulle aldrig få för oss att skriva (i arbetsplanen, min anm.) att det 
gör du och detta gör jag. Utan vi sätter oss ner och så får dom godkänna 
det (Vårdbiträde). 
 

I de fall då vårdbiträdena inte kommer överens med hjälptagaren tar de hjälp av 
teamchefen. 

 
 Är det bara vanlig meningsskiljaktighet så kan man försöka reda ut det 
direkt. Går det inte reda ut mellan mig och kunden, då tar jag kontakt 
med NN [teamchefen, min anm.] så får hon vara medlare (Vårdbiträde). 

 
Att utgå från den enskildes egna önskemål ställer ibland till organisatoriska 
problem. Även om vårdbiträdena själva är flexibla med sina arbetstider, innebär 
byten av tider att andra hjälptagares tider kan behöva ändras.  

 
Ibland blir det en krock men då är det kunden man går efter ju. Ibland 
kan det vara svårt att få in det i schemat för att de vill ha sina tider och 
då kan det vara svårt ibland att få in schemat eftersom vi har ju inte bara 
den personen, vi har ju några stycken. Helt plötsligt vill dom ändra tider 
och då är det svårt att få in det i schemat (Vårdbiträde).  
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Även om vårdbiträdena menar att de utgår från den enskildes önskan om hjälp 
finns det vissa gränser för vad de gör, till exempel putsar man inte fönster, bär 
inte ut tunga mattor och står inte på stol för att byta glödlampor. De menar att de 
flesta hjälptagare vet vad de inte kan få hjälp med, men att vissa kan bli irriterade 
över det.  

 
Knäskura badrummet, var det en som frågade om jag kunde göra (…)Vi 
får inte arbeta från knäna, sitta på knä. Personen frågade mig och jag 
tänkte: Får jag verkligen lägga mig på alla fyra och skura. Så jag fråga-
de NN [teamledaren, min anmärkning] och ’nej det får du inte göra’ 
(Vårdbiträde).  

5.4.5 Kontaktmannaskap 
Varje hjälptagare har en egen kontaktman, och det är kontaktmannen som är 
mest hos den hjälptagaren. Vårdbiträdena är kontaktmän för 5-6 personer, en del 
av dessa har inte så mycket hjälp. Att vara kontaktman innebär, enligt vård-
biträdena, bland annat att hjälpa till med myndighetskontakter, ringa tandläkare 
samt att hålla reda på arbetsplanen och kundpärmen. Teamchefen avgör vem som 
går till vem, och hon utgår mycket från den enskilde hjälptagaren, men även ge-
nom att se till vem som är mest hos den enskilde, och det är vårdbiträdena inför-
stådda med. Teamchefen erbjuder hjälptagarna någon av de anställda i resurs-
teamet och det händer även att hon anställer personal utanför teamet utifrån 
hjälptagarens speciella önskemål. Om hjälptagaren inte är nöjd med det vårdbi-
träde som hon har så byter teamledaren ut den personen, vilket är väl känt i vård-
biträdesgruppen.  

 
Vi lägger det på schemat och är det så att kunden inte tycker om mig eller 
det inte funkar, då byter vi människa (Vårdbiträde). 
 

Idén om att inte vara för många hos enskilda hjälptagare är viktigt i Assistent-
gruppen, men det har uppstått organisatoriska problem med detta under projekt-
året genom att både arbetsgruppen och hjälptagargruppen har blivit större, och 
därmed har det blivit svårare att tillmötesgå individuella önskemål. 

 
Det har fått bli lite ändring på det. Vi försöker, att inte alla nio springer, 
utan vi försöker dämpa ner så vi är så få som möjligt. Men det finns ingen 
möjlighet att bara vara en person. Och nu har vi så pass många kunder 
och de har många timmar (Vårdbiträde). 

 
Det är inte endast organisatoriska faktorer som påverkar hur många som går till 
enskilda hjälptagare utan det handlar även om vårdbiträdenas syn på betydelsen 
av att vara få eller flera. Det finns en uppfattning om att både vårdbiträdena och 
hjälptagarna upplever det som positivt och stimulerande att verksamheten ut-
ökats och att de därigenom får träffa flera hjälptagare och vice versa. 
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Men det vet jag att vissa kunder har sagt också att dom tycker det är bra 
och bara roligt för nu har jag haft henne så länge och nu är det dags för 
nåt nytt, fast på nåt roligt sätt. Men att dom uppskattar det också (Vårdbi-
träde). 

 
Hänsyn tas även till vårdbiträdenas kön, vilket inte förekommer i de andra kom-
munerna.  
 

Ja men om vi säger en dusch av en kvinna. Då sätter vi inte det på NN 
[manligt vårdbiträde, min anm.]. I så fall får man fråga henne: Kan du 
tänka dig en manlig? Men jag duschar en manlig för han har dusch två 
gånger i veckan och jag skulle aldrig få för mig att sätta både mig och en 
annan på duschen (Vårdbiträde). 
 
Man är 2-3 stycken [hos en hjälptagare, min anm.] och man arbetar på 
olika sätt. Om jag går hem till någon tjej och ska sätta upp hår och hjälpa 
till med smink, det funkar ju inte riktigt. Men sen kanske man är bra på 
andra saker som  byta glödlampor och hänga upp tavlor (Manligt vård-
biträde). 

5.4.6 Arbetsgruppens betydelse och stöd i arbetet 
I Assistentgruppen lyfts flexibilitet upp som en särskilt viktig aspekt i arbetet. 
Det gäller framförallt flexibilitet från vårdbiträdenas sida, men konsekvensen av 
vårdbiträdenas flexibilitet gentemot hjälptagarna innebär att de ofta förväntar sig 
motsvarande flexibilitet från hjälptagarnas sida.  
 

Ibland när man får ett hålrum mitt på dagen eller lite tidigare, då ringer 
man och frågar först om det går bra att jag kommer en timme tidigare. 
Då får de välja om de vill ha hjälp en timme tidigare eller inte (…) det är 
inget tvång, absolut inte (Vårdbiträde). 

 
En fråga som diskuteras mycket i vårdbiträdesgruppen är hur ”nära” hjälptagaren 
det är lämpligt att vara, och det finns olika uppfattningar bland vårdbiträdena om 
detta. Någon säger att hjälptagarna absolut inte får ringa hem, medan en annan 
menar att det kan vara OK.  

 
Man är som en kompis men man bör ändå sätta gränser och man berättar 
ju inte vad som helst till exempel det är ändå privatliv och arbetsliv 
(Vårdbiträde). 
 
Jag är inte hos så många personer så för mig går det bra om de ringer 
hem för jag känner att jag kan hantera det (Vårdbiträde). 
 
Jag vet inte riktigt var gränsen ligger. Jag tycker det är naturligt att prata 
privata grejer. Eftersom dom säger så mycket till mig, så ger jag lite av 
mig själv också. Men jag ger inte för mycket. Jag skulle inte ge mitt 
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privata nummer, bjuda hem dom, gå dit och bara fika. Det skulle jag 
aldrig få för mig. Det finns vissa som gör det (Vårdbiträde). 
 

Det uppges att det finns en god arbetsgemenskap i gruppen och man pratar 
mycket med varandra. Det finns en inställning att man inte behöver vara så lika i 
gruppen.  

 
Nej det tycker jag inte. Det är bättre att man är lite olika om vissa saker 
(…) Det är ju bra med många åsikter, mångfald (Vårdbiträde). 
 
Att vi ändå försöker köra på samma stil men ändå inte….man är ju olika 
och brukarna vet om att idag kommer NN [kvinnligt vårdbiträde, min 
anm.]. Jag kanske kan skämta om det och så kommer NN [manligt 
vårdbiträde, min anm.] i morgon, ja då kan vi prata fotboll. För jag kan 
ingenting om fotboll. På det sättet är det bra att vi är olika men kör på 
samma målsättning det gör vi ändå. För hos vissa kunder måste vi köra 
samma stil (Vårdbiträde). 
 

Vårdbiträdena uppger att de får stöd för sitt arbete från flera håll, det är både från 
arbetsgruppen, från teamchefen och även från hjälptagarna.  

 
Vår grupp är väldigt bra tycker jag. Vi är öppna och vi kan prata både 
allvar och skoj. Jag får mycket stöd från både min chef….det är bara för 
att vi jobbar så nära vår chef, vi har vårt kontor på hennes kontor (Vård-
biträde). 
 
Jag tycker i alla fall att vår chef NN, hon stöttar oss när det är någonting 
med kunderna. Att man har olika åsikter och där det ibland kanske är vi 
som berättar någonting, att hon går in och stöttar upp. Hon går in och 
kollar vad problemet är och stöttar. Det har hon i alla fall gjort när jag 
har stött på någonting (Vårdbiträde). 

 
Biståndshandläggaren påpekar betydelsen av att vårdbiträdena får ta del av grun-
den för hennes bedömning, men alltid under förutsättning att det godkänts av 
hjälptagaren. Arbetsgruppen träffar biståndshandläggaren regelbundet och det 
finns en öppenhet med att ta direkt kontakt när vårdbiträdena vill. 

 
Jag ringer inte till NN [teamchefen, min anm.] om inte det är saker som 
jag behöver ringa till henne om. Då vänder jag mig direkt till personalen 
istället (Biståndshandl.). 
 
Många gånger vill dom [personalen, min anm.] att jag förklarar, ’hur har 
du tänkt här?,’ ’Vad tänkte du när du tog detta beslutet?  
(Biståndshandl.) 
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5.5. En sammanfattande jämförelse mellan 
arbetsgrupperna 
Hur arbetet är organiserat påverkar förutsättningar för den enskildes inflytande 
och även hur vårdbiträdena tolkar och omsätter detta inflytande i praktiska hand-
lingar. Som framgått finns stora skillnader mellan arbetsgrupperna och därmed 
blir brukarinflytandefrågorna behandlade på olika sätt och med olika konsekven-
ser för de enskilda hjälptagarna. Jag går nu vidare med att göra en jämförelse 
mellan de olika arbetsplatserna och för att skapa en struktur i detta utgår jag från 
beskrivningen av de fyra arbetsplatserna och tar fram ett antal faktorer som har 
speciell betydelse för hur brukarinflytandet gestaltar sig. Tonvikt ligger på att 
identifiera gemensamma respektive särskiljande mönster som finns mellan ar-
betsplatserna, för att därefter analysera vilka idealtypiska perspektiv som är ton-
givande i arbetsgrupperna och hur detta påverkar möjligheterna för hjälptagarens 
inflytande över hjälpinsatserna.  
 
Vårdtagare, kund eller brukare 
Vad hjälptagaren kallas varierar både mellan de undersökta grupperna och inom 
dem. Om detta är ett uttryck för att relationerna är olika, är svårt att avgöra med 
säkerhet, men klart är att de inbegriper olika grad av beroende (Szebehely 
2003b). Kundbegreppet, som är ett kännetecken i det marknadsekonomiska per-
spektivet är direkt överfört från det privata näringslivet. Begreppet karakteriseras 
av att det finns möjligheter att göra val. En förutsättning är bland annat att det 
finns alternativ att välja mellan och att hjälptagaren har förmåga att göra dessa 
val.  
 

Föreställningen om den beroende klienten har ersatts av föreställningen 
om den suveräna konsumenten, som väljer och vrakar, värderar och 
korrigerar (Vabø 2003). 

 
I Assistentgruppen och Avtalsgruppen användes begreppet kund och även i andra 
sammanhang fanns marknadsekonomiska termer i alla studerade arbetsgrupper, 
men i synnerhet där hjälptagarna kallades för kunder. Till exempel talas det om 
utbud av insatser. Medan kundbegreppet var införlivat hos både ledning, vård-
biträden och hjälptagare i Assistentgruppen var det inte något som vårdbiträdena 
i Avtalsgruppen ville anamma, utan det såg det mer som ett begrepp som led-
ningen använde sig av.   

 
Vi är så nära dom. Det kanske är lättare för de som sitter ett snäpp högre 
än oss att prata om brukare och kunder (Vårdbiträde). 

 
Sjuksköterskor använder ofta benämningen patient gentemot hjälptagare som får 
medicinska insatser i hemtjänsten, medan vårdbiträdena oftast säger vårdtagare. 
Att kalla hjälptagaren för vårdtagare var vanligast förekommande bland vård-
biträdena i Avtalsgruppen och det var även i denna grupp som sjuksköterskan 
regelmässigt brukade vara med på morgonrapporterna. I Tidsgruppen pratade 
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vårdbiträdena mest om pensionärer, men här sa man även vårdtagare och 
brukare. Benämningen brukare var annars vanligast i Dialoggruppen, där det 
användes konsekvent bland ledningspersoner och oftast även bland 
vårdbiträdena.  

Innebörden i begreppen kund, vårdtagare och brukare signalerar att hjälp-
tagarens inflytande tolkas på olika sätt. Medan kunden väljer en ”vara”, får vård-
tagaren ta emot en behandling och brukaren ska ges stöd i vardagen för att lära 
sig att själv klara sig själv i så stor utsträckning som möjligt. I kapitel 3 diskute-
rades tre medborgarroller och deras handlingsalternativ (Salonen 1998). Bruka-
ren definierades där som en person som kunde protestera (voice), ett självstän-
digt subjekt som var medansvarig och delaktig. För kunden var den primära stra-
tegin att välja något annat om missnöje uppstod (exit), medan det primära för 
vårdtagaren var att ta emot en behandling som ordinerats (anpassning). Hand-
lingsalternativet ”exit” var tydligast i Assistentgruppen, där det bland annat visa-
de sig i att hjälptagarna kunde välja och välja bort vårdbiträden, vilket inte var 
möjligt i de andra grupperna. Trots att det generellt finns formella möjligheter 
för hjälptagaren att protestera i praktiken (t.ex. överklaga beslut, lämna synpunk-
ter på hjälpinsatser och ge förslag utifrån önskemål), är det sannolikt att förmåga 
och vilja till ”voice” är färgad av om han eller hon betraktas som kund, vårdtaga-
re eller brukare. I Dialoggruppen fanns tecken på att handlingsalternativet ”pro-
test” eftersträvades genom brukarsamtalen, medan förväntningarna i Avtalsgrup-
pen och Tidsgruppen mer tycktes ligga i linje med ”anpassade” hjälptagare. 

 
Detaljeringsgrad i biståndsbeslut och uppdrag  
Biståndsbeslut och uppdrag till vårdbiträdena hade olika detaljeringsgrad. 
Extremerna fanns mellan Assistenstgruppen som hade en sammanhållen veckotid 
med löst angivna insatser och Avtalsgruppen som hade uppdraget uppdelat i 
uppgifter som var uträknade detalj, till exempel bäddning 0,16 timmar. 
Förutsättningarna för hjälptagarens möjlighet att ha inflytande över den 
vardagliga hjälpen såg alltså helt olika ut. I Dialoggruppen och Assistensgruppen 
fanns ett nästa steg i tolkningen av biståndsbeslutet genom att vårdbiträdet 
tillsammans med hjälptagaren utformade en arbetsplan som skulle gälla för 
vardagshjälpen. I Assistentgruppen menade man att den planen var ett sätt att 
specificera hjälpinsatserna och den var även en hjälp i samband med eventuella 
motstridigheter,38 då hjälptagaren hade varit med och bestämt hur hjälpen skulle 
ges. I Dialoggruppen sågs en dialog mest som ett sätt att reflektera över hur 
hjälpinsatserna upplevdes av hjälptagaren, och här hade vårdbiträdena 
ledningens stöd för att tillsammans med hjälptagaren utforma hjälpen utifrån den 
aktuella situationen.  

I biståndsbeslutet kan vårdbiträdet se vad som är överenskommet och därför 
används avtalet ibland som stöd om hjälptagaren och vårdbiträdet har olika upp-
fattningar om hjälpinsatsernas innehåll. De medicinska insatserna finns däremot 
sällan inskrivna, varför eventuella oklarheter i de medicinska insatserna söks hos 
ansvarig sjuksköterska. Eftersom biståndsbesluten inte alltid är så tydliga vänder 

38 Speciellt gäller detta motstridigheter runt det rehabiliterande förhållningssättet. 
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sig vårdbiträdena även ofta till närmaste chef vid oklarheter som rör hjälpinsat-
serna. Det är inte självklart att vårdbiträdena alltid vänder sig till sjuksköterskan i 
endast medicinska frågor. Vi såg till exempel att vårdbiträdena i Avtalsgruppen 
ofta hade stöd av sjuksköterskan i vardagsarbetet, då hon deltog regelbundet i 
gruppen, och där hade de betydligt mindre stöd från enhetschefen. Det är inte 
heller säkert att vårdbiträdet och hjälptagaren har samma uppfattning om var stöd 
bör sökas i olika sammanhang. Till exempel kan hjälptagaren söka stöd från 
sjuksköterskan för att skaffa argument för hjälpinsatser medan vårdbiträdet lutar 
sig mot vad som är skrivet i biståndsbeslutet.  

 
Kontakt med biståndshandläggare och samarbetsallianser 
Biståndshandläggarfunktionen var skild från personalledarskapet i alla fyra 
kommunerna och i den organisationsmodellen ingår att det finns en skarp gräns 
mellan beställare och utförare. Formellt innebär det att biståndshandläggaren inte 
ska ha någon direkt kontakt med arbetsgruppen, utan uppdraget ska gå via den 
personalledande chefen till arbetsgruppen. Det skedde dock endast i Avtals-
gruppen. I de övriga kommunerna hade erfarenheterna av att vårdbiträden och 
biståndshandläggare inte möttes upplevts som hindrande, varför regelbundna 
möten hade upprättats mellan arbetsgruppen och biståndshandläggaren. I Tids-
gruppen fanns emellertid en mellanvariant, eftersom biståndshandläggaren där 
hade sina kontakter med enhetsledaren. 

Formellt är det alltid biståndshandläggaren som utreder och beslutar vilka 
insatser hjälptagaren ska få från hemtjänsten, men hur vardagshjälpen konkret 
genomförs varierade i de olika grupperna. Hjälptagaren har att framlägga sina 
behov och önskemål för biståndshandläggaren och uppdraget utformas så att det 
ska kunna utföras av kommunens hemtjänst. I Avtalsgruppen och Tidsgruppen 
fanns det även tankar om att uppdraget skulle kunna överlämnas till privata 
vårdgivare. Hjälptagaren förväntas att visa egen aktivitet i utredningen för att 
framföra de egna behoven. Hårdrar man den specialiserade bistånds-
handläggningen kan man säga att den enskilde, som inte varit observant på de 
egna behoven under biståndshandläggningen, ”får skylla sig själv” eftersom 
hon/han har ju givits möjlighet att delta i utredningen.  

I Dialoggruppen och Assistentgruppen överläts åt hjälptagaren och vård-
biträdet att tillsammans utforma den dagliga hjälpen. En förutsättning för detta 
var att biståndsbesluten inte var för detaljerade och dessutom att det fanns en 
tilltro till vårdbiträdet. Huruvida detta uppfattas som ökade möjligheter för den 
enskilde att påverka den egna hjälpen eller om det leder till en hemtjänst byggd 
på godtycklighet återkommer jag till.  

 
Tidspress i arbetet 
I alla grupperna utom i Assistentgruppen upplevde vårdbiträdena att de var pres-
sade av tiden. De menade att det skett en förändring över tid och att tidspressen 
hängde samman med att de enskilda hjälptagarna var skröpligare samtidigt som 
tröskeln för att få insatser beviljade hade höjts. En speciell stress upplevde vård-
biträdena i Avtalsgruppen och de motiverade detta med att arbetet var organiserat 
som punktinsatser och att tiden för varje insats var mycket kort. I Assistentgrup-
pen hade man inom projektets ram organiserat något som benämndes en sam-



manhållen tid och det kan ses som motsatt till en organisering som punktinsatser. 
Här hade hjälptagarna en veckotid som kunde förläggas utifrån den enskilde 
hjälptagarens önskemål och planeringen över tidens förläggning skedde i samråd 
med vårdbiträdet. Vårdbiträdenas frustration i arbetet relaterades ofta till den tid 
som fanns till förfogande. Detta exempel handlade om en man som blivit sämre 
senaste tiden. 
 

Och jag skulle sätta på nattkläder och göra honom klar för natten och det 
gjorde jag, men han hade väldigt ont i sin rygg och jag pratade med frun 
och han fick sitta ute vid TV:n till slut och jag kände att hon [hustrun, min 
anm.] ville prata mer om hur det skulle bli och allt det där. Jag sa att vi 
får ta det som det är nu, för jag skulle vara klockan åtta hos nästa (…) 
och klockan var åtta, och jag kände att jag inte hade tid att vara kvar och 
prata med henne. (…) Jag brukar vara kvar och kunna läsa av att nu 
känns det bra för den här när man går. Men det tycker jag inte riktigt att 
jag gjorde (Vårdbiträde). 

 
Vårdbiträdena menade att missnöje hos hjälptagare ofta handlade om att de inte 
stannat kvar trots att hjälptagaren velat det. Ett problem som lyftes var att det var 
lättare att vara flexibel gentemot hjälptagare som har hjälp flera gånger per dag 
än om hjälpen endast ges vid ett tillfälle per vecka eller ännu mer sällan.  
 

De som man har mellan 1-4 gånger varje dag, där har man alltid 10-15 
min kvar i slutet på dan eller man känner på morgonen att det är inte så 
bråttom på förmiddagen, då hinner man med det i alla fall. Men de som 
man går en gång i veckan till eller varannan vecka, där har man sina två 
timmar (Vårdbiträde). 
 

Tidsmässigt handlingsutrymme för hjälptagare och  
vårdbiträde 
Genom att studera vilket tidsmässigt handlingsutrymme som fanns för den 
enskilde hjälptagaren och vårdbiträdet i hjälpsituationerna kan vi få en 
föreställning om vilken möjlighet det fanns för att utforma hjälpen utifrån aktuell 
situation. Denna grad av handlingsutrymme är tolkad utifrån hur arbetet är 
organiserat. Här kan fyra positioner skönjas.  
                        Vårdbiträdets handlingsutrymme 

                               Lågt   Högt 
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Hjälptagarens 
handlings- 
utrymme             Lågt  

         
 
                 Högt    Högt 

Avtalsgruppen                Tidsgruppen   
 
 
 
 Assistentgruppen           Dialoggruppen 

          
       
Fig.6 Handlingsutrymme i de fyra arbetsgrupperna 
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I Avtalsgruppen karakteriserades arbetet av att det var uppsplittrat i reglerade 
punktinsatser, här var det ovanligt att vare sig hjälptagare eller vårdbiträde hade 
utrymme att göra något annat än det som var föreskrivet. Det fanns dock ett 
”andningshål” i form av aktiveringstiden där det fanns möjlighet för vårdbiträde-
na att bemöta enskilda hjälptagares aktuella önskemål och behov.  

I Tidsgruppen tolkade jag vårdbiträdenas handlingsutrymme som relativt 
stort, åtminstone i relation till hjälptagarnas situation. Detta grundar jag på att 
vårdbiträdena hanterade den beviljade hjälptiden som de ansåg vara bäst genom 
att de själva i stor utsträckning avgjorde både när den enskilde skulle få hjälpen 
samt hur lång tid som respektive hjälptagarna fick.  

I Assistentgruppen tycktes det vara en motsatt situation, där hjälptagaren har 
störst handlingsutrymme. Här kan man säga att hjälptagaren ”ägde sin tid” och 
vårdbiträdena utförde i princip det som hjälptagaren önskade inom den givna ti-
den.  

Det största handlingsutrymmet för både hjälptagare och vårdbiträde tolkade 
jag fanns Dialoggruppen. Här fanns en ungefärlig hjälptid som tycktes kunna ut-
ökas eller minskas allt efter aktuella behov. Genom de återkommande brukar-
samtalen, där hjälptagaren kontinuerligt tillfrågades om hur hjälpen upplevdes 
diskuterades även hur den avsatta tiden uppfattades av den enskilde hjälptagaren 
och tiden för hjälpinsatserna anpassades med hänvisning till dessa samtal.  

 
Intressemotsättningar i hjälpinsatser  
Hjälpinsatsernas karaktär innebär att vårdbiträde och hjälptagare finns nära var-
andra, både fysiskt och psykiskt. I det empiriska materialet har jag tolkat denna 
närhet utifrån hur vårdbiträdena hanterade situationer där hjälptagaren och vård-
biträdet har olika uppfattningar om hjälpinsatserna. Vårdbiträdenas uppfattningar 
speglade i stora drag den idémässiga grund som präglade arbetsplatsen och här 
ingick även arbetsgruppernas synsätt på hjälptagarna. I Dialoggruppen visades 
detta genom att ömsesidigheten betonas och när hjälptagaren ville andra saker än 
vad vårdbiträdet ansåg borde gälla, sökte de efter bakomliggande orsaker till var-
för hjälptagaren inte ville sitt eget bästa. Vårdbiträde såg det egna ansvaret för 
situationen som betydelsefullt. I Tidsgruppen fanns en mer skeptisk inställning 
när hjälptagaren ville något annat och en rädsla för att hjälptagaren ska kräva 
mer än de kan ställa upp på kan skönjas. Förhållningssättet hade drag av att 
hjälptagaren inte visste sitt bästa och därför borde vårdbiträdet sträva efter att ge 
dem trygghet genom att ”visa vägen”. I Avtalsgruppen fanns inte mycket ut-
rymme för att intressemotsättningar skulle kunna visa sig överhuvudtaget. De 
specificerade uppdragen var det rättesnöre som var avgörande. I Assistent-
gruppen fanns två motstridiga idéer som påverkade i situationer där intressemot-
sättningar kom fram. Det var idén om det rehabiliterande förhållningssättet och 
idén om att ”kunden har rätt”. I situationen där dessa idéer kolliderade försökte 
vårdbiträdet att balansera dem mot varandra och tog även hjälp av teamchefen 
när det blev svårtolkat. 
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Utgångspunkt för kontaktmannaskap och möjligheten till val 
I samtliga arbetsgrupper var hemtjänsten organiserad utifrån ett kontaktmanna-
skap. Innebörden skiljde sig dock genom att Dialoggruppen och Assistent-
gruppen betonade betydelsen av att vårdbiträdet och hjälptagaren gavs möjlighet 
att bygga upp en relation. Även i Tidsgruppen sågs kontaktmannaskapet som 
betydelsefullt för relationen med hjälptagaren, men det organiserades helt utifrån 
vårdbiträdena. I Avtalsgruppen framhölls kontaktmannaskapet främst som ett sätt 
för hjälptagaren att få praktisk hjälp. Genom att betona relationens betydelse är 
valet av vem som blir kontaktman för vem en intressant fråga. Grupperna 
hanterade även dessa frågor på olika sätt. I Dialoggruppen prövades 
kontaktmannaskapet under en tid för att se om personerna ”matchade” varandra, 
det kunde sedan göras ändringar. Kontaktmannaskapet var alltså inte fixerat utan 
kunde ändras. Hjälptagaren erbjöds att välja vårdbiträde efter en tid. Däremot 
fick vårdbiträdena inte göra några val. I Tidsgruppen betonades betydelsen av att 
kunna organisera utifrån ett kontaktmannaskap och här var det vårdbiträdet som 
kunde göra val utifrån vad de menade fungerade bra ur relationssynpunkt. I 
Avtalsgruppen skedde fördelningen av kontaktmannaskap på arbetsplatsträffar 
och fördelningen tog sin utgångspunkt i att alla vårdbiträden skulle ha en 
likvärdig belastning i arbetet, några val förekom inte. I Assistentgruppen var det 
hjälptagaren som valde de egna vårdbiträdena i samråd med teamchefen och om 
det fanns missnöje kunde enskilda vårdbiträden väljas bort. 
 
Att göra lika hos hjälptagarna 
Betydelsen av att göra lika hos hjälptagarna och att förhålla sig på likartat sätt 
gentemot hjälptagarna diskuteras flitigt i samtliga arbetsgrupper. I Avtalsgruppen 
ansågs det som extra viktigt och det motiveras med att den enskilde hjälptagaren 
skulle få samma hjälp oberoende av vem som kom hem till dem. Det motsatta 
förhållandet rådde i Dialoggruppen och Assistentgruppen, där vårdbiträdenas 
uppfattning var att man tvärtom skulle utnyttja vårdbiträdenas olikheter och att 
hjälptagaren därmed kunde få varierad hjälp utifrån sina egna preferenser. Ett 
mellanläge rådde i Tidsgruppen, där man menade att vissa hjälptagare behövde 
bemötas på likartat sätt och detta motiveras med att de annars kunde bli manipu-
lerade. 
 
Öppenhet i arbetsgruppen och stöd i arbetet   
Det rådde en öppenhet mellan vårdbiträdena i samtliga arbetsgrupper och överlag 
ansåg de att de fick stöd i arbetet från de egna arbetskollegerna. Vissa hinder i 
öppenheten kunde dock skönjas inom Tidsgruppen och Avtalsgruppen. Här 
handlade det om att man som vårdbiträde inte yppade vad man gjorde hos 
enskilda hjälptagare då det fanns en rädsla för att det inte skulle accepteras av 
arbetskamraterna. Utöver att få stöd från de egna arbetskollegerna ansågs den 
närmaste chefen som ett viktigt stöd i Dialoggruppen och Assistentgruppen. I 
Tidsgruppen betonades däremot stödet till enhetsledaren, vilken ju inte hade en 
chefsposition i organisationen utan mer var en deltagare i arbetsgruppen med 
vissa ledningsfunktioner. I Avtalsgruppen saknade vårdbiträdena stöd från 
närmaste chef, men här fick de stöd från den sjuksköterska som var kopplad till 



95 

hemtjänstgruppen. I tre av arbetsgrupperna träffade vårdbiträdena formellt den 
närmaste chefen en gång i veckan, men däremellan hade de även annan kontakt 
vid behov. Det var endast i Avtalsgruppen som enhetschefen träffade gruppen så 
sällan som var tredje vecka, om och hur mycket de sågs däremellan fanns det 
olika uppfattningar. De interna regelsystemen i de fyra arbetsgrupperna har 
sammanfattats i nedanstående figur. 

 
           Arbetsgrupper             
 
Interna regelsystem 

Dialoggruppen Tidsgruppen Avtalsgruppen Assistentgruppen 
 
 

Benämning av 
hjälptagaren 

Brukare Pensionär eller 
vårdtagare 

Vårdtagare  eller 
kund 

Kund 

Tidspress i  
arbetet 

Medel Medel Hög Låg 

Val av  
kontaktman 

Vårdbiträde nej 
Hjälptagare nej 

Vårdbiträde ja 
Hjälptagare nej 

Vårdbiträde nej 
Hjälptagare nej 

Vårdbiträde nej 
Hjälptagare ja 

Detaljerings-
grad i  
biståndsbeslut 

Medel Medel Hög Låg 

 
DESKRIP
TIVA  

REGLER 

Handlingsut-
rymme 

Vårdbiträde + 
Hjälptagare + 

Vårdbiträde + 
Hjälptagare - 

Vårdbiträde – 
Hjälptagare - 

Vårdbiträde – 
Hjälptagare + 

Intressemot-
sättningar i 
hjälpinsatser 

Ömsesidighet 
(söker bakom-
liggande  
orsaker) 

Gränsdragningar 
(rädsla för höga 
krav) 

Regler (Regel-
följande är  
avgörande) 

Hjälp till självhjälp 
kombinerat med 
”kunden har rätt” 

Fokus i  
Kontakt- 
mannaskap 
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Fig.7 Sammanfattande schema över interna sociala regelsystem i de fyra arbetsgrupperna 



 

5.6 Arbetsgruppernas relation till de 
idealtypiska perspektiven 
I de fyra studerade arbetsgrupperna kunde inslag ses från samtliga idealtypiska 
perspektiv, men i olika stor utsträckning. Utan att komma med en sanning fanns 
ändå tecken som antydde att de var mer eller mindre influerade av olika perspek-
tiv, vilket illustreras i nedanstående figur.  
MEDICINSKT  

PERSPEKTIV  

MEDICINSKT 
PERSPEKTIV 

Tidsgruppen
Dialoggruppen SOCIALT 

PERSPEKTIV 

Assistentgruppen Avtalsgruppen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKNADSEKONOMISKT
PERSPEKTIV 

 
 
 
 
Fig.8 Arbetsgruppernas relation till de tre perspektiven 
 

Avtalsgruppen hade starka inslag av ett marknadsekonomiskt perspektiv. Det 
syntes bland annat i att man använder sig av benämningen kund samt i de detal-
jerade uppdragen. Det bör dock påpekas att det var något som sågs som efter-
strävansvärt ur ett ledningsperspektiv, medan det kritiseras av vårdbiträdena. 
Dessutom var arbetet uppdelat i korta punktinsatser och en strävan fanns att 
vårdbiträdena skulle vara utbytbara. De medicinska inslagen blev tydliga genom 
att sjuksköterskan fungerade som en nära samarbetspartner till vårdbiträdena 
samt att hjälpinsatserna i stor utsträckning var organiserade runt medicinska 
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uppgifter. Det sociala perspektivet var försumbart i Avtalsgruppen, möjligen 
kunde aktiveringstiden ses som en strävan att stärka de sociala inslagen. 

Även Assistentgruppen hade starka inslag av det marknadsekonomiska per-
spektivet, men här fanns även mycket som kunde hänföras till det sociala per-
spektivet. Tecken från det förstnämnda var bland annat benämningen kund och 
här användes det genomgående av ledning, vårdbiträden och även av hjälptagar-
na själva. Kundbegreppet var även kompletterat med attribut såsom ”Kunden har 
rätt” och ”De betalar vår lön”. De sociala inslagen blev speciellt tydliga genom 
den sammanhållande hjälptiden och strävan efter hjälp till självhjälp. De medi-
cinska inslagen var inte så påtagliga här, men sjuksköterskan nämns som en 
självklar medarbetare och även här utförde vårdbiträdena uppgifter som delege-
rats av sjuksköterska.  

Dialoggruppen har jag placerat med störst fokus i det sociala perspektivet. 
Det fanns en utbredd strävan att organisera arbetet som ett relationsarbete och 
enhetschefen hade en central roll. Det fanns även en stark tilltro till vårdbiträde-
nas arbete. De medicinska inslagen kom fram när vårdbiträdena talade om hur de 
sjukvårdande insatserna gavs prioritet i planeringen av arbetet. Det marknads-
ekonomiska perspektivet var inte så framträdande, och trots delad biståndshand-
läggning hade vårdbiträdena kontinuerlig kontakt med biståndshandläggaren 
utan att gå via enhetschefen. 

Tidsgruppen visade inte någon tydlig fokusering på något av perspektiven 
utan här tycktes en blandning av dem vara det som utmärkte gruppen. Möjligen 
fanns en viss övervikt mot det medicinska perspektivet, vilket bland annat visar 
sig i tecken på ett paternalistiskt förhållningssätt från vårdbiträdena. Det fram-
kom även i biståndshandläggarens betoning av vårdplaneringar på sjukhus. Kän-
netecken från det marknadsekonomiska perspektivet sågs bland annat i hur tids-
frågorna hanterades. De sociala inslagen fanns i gruppen, bland annat genom  
kontaktmannaskapets betoning på relation mellan hjälptagare och vårdbiträde. 

 
Hur vårdbiträdenas arbete är organiserat har i det här kapitlet givit en bild av att 
det finns olika sätt att tolka och hantera situationer i mötet mellan vårdbiträdet 
och hjälptagaren. Detta kan förklaras utifrån att det samtidigt finns olika per-
spektiv i verksamheten som påverkar hur vårdbiträdena förhåller sig till hjälpta-
garen och dennes möjligheter att ha inflytande över de egna hjälpinsatserna. I 
nästa kapitel ska inflytandeproblematiken i hemtjänsten fördjupas genom att låta 
hjälptagarna komma till tals.  
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6.Hjälptagarnas 
uppfattningar om 

möjligheter till inflytande i 
hemtjänsten 

Det viktigaste är här att fånga hjälptagarnas uppfattningar om vad som är pro-
blematiskt för att ha inflytande över egna hjälpinsatser samt att belysa hur de 
hanterar de upplevda problemen. Det empiriska materialet är huvudsakligen 
hämtat från enskilda intervjuer med hjälptagare men vissa uppgifter kommer 
även från två enkätundersökningar (se appendix). För att skydda enskilda hjälp-
tagares identitet framkommer inte vilken kommun eller arbetsgrupp som de till-
hör, och av samma anledning är åldern fiktiv hos Assistentgruppens yngre hjälp-
tagare. De problemområden som utkristalliserats förekommer dock mer eller 
mindre i alla undersökningsgrupperna. De enstaka hänvisningar som görs till ar-
betsgrupperna bygger därför alltid på en samlad bild utifrån enkäter och intervju-
er. Fokus ligger på hjälptagarnas upplevelser men, en diskussion förs även avse-
ende hur upplevelserna kan relateras till arbetets organisation. Här görs inte nå-
gon koppling till de tre idealtypiska perspektiven, då de kommer att utvecklas 
tillsammans med de motsägelsefulla problem som vårdbiträdena upplever, i 
nästkommande kapitel. Som inledning presenteras några fakta om hjälptagar-
gruppen, därefter presenteras en av hjälptagarna lite närmare, för att ge en inblick 
i hur situationen som hjälptagare kan upplevas.  

6.1  Hjälptagarna i studien  
Merparten av hjälptagarna i studien är 80 år eller äldre (58 %). Ett undantag är 
hjälptagarna i Assistentgruppen som alla är under 65 år. Det finns enstaka 
personer under 65 år i de övriga kommunerna. Gruppen består av 71 % kvinnor 
och 29 % män. I studien ingår således många äldre och här finns en stark 
kvinnodominans vilket även överensstämmer med data på riksnivå.39 
Hjälptagarna har hjälp från hemtjänsten med allt från stora till små insatser. Över 

39 För jämförelse på riksnivå kan jämförelser göras med könsfördelningen mellan personer 65+ som 
har hemtjänst och/eller hemsjukvård 65,3 % kvinnor. Av dessa är andelen 80 år eller äldre 69 % 
(Socialstyrelsen 2004 b). 
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hälften har hjälp flera gånger per dag. Drygt var fjärde person (27 %) har haft 
hemtjänst 5-10 år. 80 % av hjälptagarna är ensamboende. Den hjälp som den 
enskilde får från hemtjänsten finns preciserad i ett skriftligt biståndsbeslut och är 
bedömt av en biståndhandläggare tillsammans med hjälptagaren och eventuellt 
anhöriga. 

I enkätundersökning 1 uppger de flesta hjälptagarna att det är mycket viktigt 
eller ganska viktigt att ha inflytande över vad, när, hur, och var hem-
tjänstinsatsen ges samt av vem/vilka den ges.40 Samtidigt uppges att det finns 
större eller mindre brister i det egna inflytandet inom samtliga dessa områden.41 

 
• Kan inte bestämma vem/vilka som ger hjälpen cirka 87 % 
• Kan inte bestämma vad som önskas utanför beviljade insatser när personalen 

kommer cirka 78 % 
• Kan inte bestämma tid på dygnet då hjälpen ges cirka 75 % 
• Kan inte bestämma dag då hjälpen ges cirka 60 % 
• Kan inte bestämma vad som önskas inom beviljade insatser när personalen 

kommer cirka 60 % 
• Kan inte bestämma hur service ges cirka 47 % 
• Kan inte bestämma hur personlig hygien ges cirka 33 % 

 
Utifrån enkätsvaren kan man dra slutsatsen att hjälptagarna som grupp vill ha 
inflytande över den egna hjälpen från hemtjänsten samtidigt som de upplever 
brister i inflytande. Enligt enkäten upplever flest hjälptagare brister i att kunna 
bestämma vem/vilka som ger hjälpen. För att få en inblick i hur det kan upplevas 
att vara hjälptagare i hemtjänsten ska först Berit, 91 år presenteras.42 Berit finns 
med i undersökningspopulationen och hon är vald då hon kan ses som en typisk 
representant för gruppen och deras åsikter.  

6.2 Berit 91 år  
Berit föddes i början av 1900-talet på en liten ort i Mellansverige. Hon var ett av 
13 syskon och två av syskonen dog redan som barn. Den egna barndomen 
upplevdes som fattig och eländig. Mamman dog när yngsta syskonet var två år 
och även pappan dog som ung i tuberkulos. Berit var då i tolvårsåldern och den 
äldsta systern, som var 17 år, fick ta hand om hushållet. Hon gick i vanlig 
folkskola och började sedan arbeta i köket på en restaurang. Berit flyttade mellan 
olika orter och arbeten, bland annat arbetade hon som hembiträde under en 
längre tid. Hon gifte sig och flyttade till den ort där hon fortfarande bor. Hon fick 
en son och en dotter. Maken dog tidigt och sedan dess har hon levt ensam. Inget 
av barnen bor i närheten.  

40 92-100 % anger att det är mycket viktigt eller ganska viktigt. 
41 Här har svarsalternativen: ”nej inte alls”, ”nej knappt”, ”tveksamt” och ”i viss mån” klumpats ihop 

till att personen inte kan bestämma, medan ”ja i hög grad” har tolkats som att det finns inflytande i 
respektive fråga.  

42 Berit är ett fingerat namn och vissa fakta om henne har konstruerats för att undvika identifiering. 
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Berit bor i en hyreslägenhet om tre rum och kök. Det är välstädat och i rum-
men finns gamla vackra möbler. Hon ser och hör mycket dåligt men har pigga 
och glittriga ögon. Hon har haft hemtjänst under cirka fem år och har endast larm 
och hjälp med städning vid första intervjutillfället. Vid den andra intervjun, ett år 
senare, kommer hemtjänsten varje dag. Hon ramlade och bröt lårbenet och be-
hövde mycket hjälp under en period. Numera räcker det med hjälp på morgnarna. 
Berit, som varit van att klara allt själv, inser att hon behöver hjälp, men det gör 
henne arg att inte kunna klara sig själv och sitt eget hem på egen hand. 
 

Vanligtvis kommer personalen från hemtjänsten vid 10-tiden. De ska 
komma klockan tio, men sista tiden har de varit lite sena, jag vet inte var-
för, jag bryr mig inte om det, jag sover tills dom kommer (…) De kommer 
och kokar kaffe och brer en smörgås åt mig. Det är jätteskönt (…)Om det 
finns disk, så diskar dom, och så bäddar dom (…) De brukar ibland hjäl-
pa mig att ta på mig strumporna, inte alltid, men någon gång. 

 
Samma morgon som andra intervjun genomförs berättar Berit att hon ramlat. 
Hon har larm, men försökte resa sig själv. Hon försökte på olika sätt, men pro-
blemet var att hon inte hade någonting i närheten som hon kunde ta tag i för att 
dra sig upp. Uttröttad ger hon så småningom upp och ringer på larmet, och då 
kommer hemtjänsten och ”allt går så lätt”.   

Berit tycker inte att personalen från hemtjänsten städar så ordentligt som hon 
skulle vilja och hon tycker att de har alldeles för kort tid på sig. De måste hela 
tiden vidare och hon säger att hon förstår att de har bråttom. Hon tycker även att 
hon betalar alldeles för mycket för den korta tid hon får, men vet inte hur mycket 
tid hon är beviljad och inte heller hur mycket hon betalar. Det är dottern som 
sköter inbetalningarna. Berit får även hjälp av hemtjänsten med inköp på s.k. 
handlingsdagar, vilket hon är kritisk till.  
 

Jaha, inte vet jag vad jag behöver just på en måndag. Man kan ju behöva 
en annan dag. Nej men på måndag handlar vi sa de och då får du också 
säga till om du vill ha nåt. Det tycker jag är svårt för sådana saker som 
de säljer billigare ibland, till exempel kaffe, då kan jag köpa sex paket på 
en gång och det är mer också, lax till exempel, som är så billigt nu. Men 
det säljer dom inte billigt de dagar som jag får hjälpen.  

 
Berit tycker att personalen ”är väldigt fina och rara” och hon har en egen utsedd 
kontaktman, men henne träffar hon inte oftare än någon annan. Hon menar att 
kontaktmannen verkar ha lika bråttom som alla de andra. Berit vet inte heller 
varför hon har en utsedd kontaktman. Hon tycker att det är många som kommer 
till henne och ibland är det olika varje gång. Hon vet aldrig i förväg vem som 
kommer. Hon känner igen de flesta vårdbiträdena men vet inte vad de heter. ”Det 
spelar ingen roll. Man får ta emot den som kommer”. Berit får hjälp med att bada 
på måndagar, då brukar två personer komma där den ena städar och den andra 
hjälper henne med badet. Det varierar vem som hjälper henne med badet. Person-
alen från hemtjänsten har nycklar till lägenheten och det tycker hon är bra, speci-
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ellt eftersom hon har ramlat vid flera tillfällen. Berit lider av att vara hjälpbehö-
vande, vilket återkommer flera gånger i intervjun: 

 
Det känns bra naturligtvis att bli skjutsad dit [hon fick åka rullstol till 
vårdcentralen] för jag vet att jag inte kan gå själv, men det känns för jäk-
ligt, rent ut sagt, att man ska behöva anlita människor för att kunna klara 
sig. Det generar på nåt sätt. Men det blir väl så när man hela sitt liv har 
arbetat och klarat sig själv.  

 
Berit tycker att man ska vara glad för det man har och det man får, och hon tyck-
er inte om gnälliga människor. Även om Berits situation är unik finns det ändå 
flera företeelser i hennes berättelse som återkommer i berättelserna från andra 
hjälptagare i undersökningen. Jag ska nu gå vidare genom att lyfta fram några 
gemensamma drag där hjälptagarnas inflytande över den egna hjälpen blir sär-
skilt tydlig.  

6.3 Problembilden 
Undersökningen visar att hjälptagarna vill ha inflytande över den egna hjälpen 
från hemtjänsten och vidare att det finns brister i deras möjligheter att ha detta 
inflytande. Vid en förfrågan om vad som är viktigast att ha inflytande över upp-
ges många varierande saker, men det som dominerar handlar om inflytande över 
den egna personliga hygienen, inflytande över vad som görs, när hjälpen ges och 
betydelsen av att det inte kommer för många från hemtjänsten. För att få en mer 
nyanserad bild av hur hjälptagarna upplever sina möjligheter till inflytande över 
den egna hjälpen samt hur de hanterar dessa situationer har jag formulerat fyra 
teman som dominerar i materialet.  

6.3.1 Tiden - Ingen idé att be om hjälp, de hinner inte  
Många hjälptagare återkommer till att vårdbiträdena verkar stressade. Det visar 
sig bland annat i att de ofta påtalar att de inte hinner stanna eftersom de har så 
många andra som väntar. Detta begränsar naturligtvis den enskildes möjlighet 
och vilja att be om hjälp som inte är planerad i förväg. Problemet med stressad 
personal framkommer mer eller mindre tydligt i samtliga kommuner. Även om 
vårdbiträdena menar att de försöker att dölja stressen, som även de upplever, är 
det alltså något som hjälptagarna genomskådar. De hjälptagare som har haft 
hemtjänst under längre tid påtalar även att de upplever att stressen har ökat under 
senare år. I enkät 1 framkommer att nästan hälften av de svarande anser att de 
inte får tillräcklig tid utifrån de egna upplevda behoven.43 Upplevelsen av stress 
är större när insatserna är uppdelade i korta moment.   

 

43 Frågan löd: Tycker du att du får tillräcklig tid för de behov du har? Inte alls 5,4 %,  
Nej knappt 5,4 %, Tveksamt 9,5 %, I viss mån 25,7 %, Ja i hög grad 54,1 %. 
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Jag klagar inte på städning eller att det blir dåligt utan det jag tycker då 
är att de har för liten tid på sig så att de blir jäktade, de springer ju fram 
och tillbaka. Många gånger tänker man, hinner dom in innan de ska ut 
igen. Jag skulle önska att de hade lite mer tid. Vissa saker …..det kan ju 
vara en lampa som har gått sönder och skulle bytas, och jag har bett om 
hjälp men det har de inte tid med. Jag tycker att de är lite för jagade, det 
skulle vara flera så de finge mer om tid för var och en (Hjälptagare 71 år). 
 
Det är så kort tid ibland och ibland kommer de bara hit och det är ingen 
disk utan de bara bäddar sängen. (…) och de gör väl så mycket dom hin-
ner och  tycker (Hjälptagare 91 år). 
 
Jag hörde ett samtal mellan två flickor ute i gången här. (…) så hörde jag 
den ena sa - ja men du vet jag har bara fem minuter på mig där. Och då 
tänkte jag: Ja men är det verkligen så? (Hjälptagare 83 år). 

 
Hjälptagarna verkar vara införstådda med att vårdbiträdena är pressade i tid, och 
det är som en underförstådd norm både hos hjälptagare och hos vårdbiträden att 
det är ”bråttom i hemtjänsten”. Hjälptagarna återkommer till att de måste ha för-
ståelse för att vårdbiträdena har många att gå till och har därför svårt att hävda 
sina egna behov och önskemål.  
 

Jag förstår om det är ont om tid, de som inte kan laga mat och inte kan 
göra någonting själva, låt dom få först. Det tycker jag. En annan som kan 
klara sig rätt bra. Då måste man tänka på dom som ska klä på sig och 
laga middag eller frukost och sånt. Det kan komma den dagen, då jag 
också kan behöva (Hjälptagare 86 år). 
 
Då blir det ju bara så att de har så mycket att göra. Det ser man ju också 
att de har. Man försöker att förstå det också (Hjälptagare 72 år). 

 
Som framgått i kapitel 5 är det vanligt att dagens arbete planeras slutgiltigt på 
morgonen och i alla arbetsgrupperna tas hänsyn till att vissa hjälptagare vill ha 
sin hjälp på bestämda tider. I intervjuerna berättar många om hur de bekymrar 
sig över att inte veta när hjälpen ges. Det blir en oviss väntan som inkräktar på 
resten av dagen för hjälptagaren och det minskar den egna kontrollen över 
vardagen. Flera hjälptagare som tar upp detta problem har aldrig framfört till 
någon i hemtjänsten hur viktigt de tycker det är att veta i förväg när de får hjälp, 
varför vårdbiträdena sannolikt inte tar hänsyn till dem i planeringen. 

 
Man märker att om det skulle gå över någon gång, så sitter man där och 
väntar och funderar på var de är någonstans. I synnerhet på natten, för 
jag har viss förmåga att vakna strax före de ska komma och vända mig, 
och är det någonting annat så kan de bli försenade (Hjälptagare 80 år). 
 

Ett annat exempel är en kvinna som äter lunch varje dag på ett servicehus och 
som behöver hjälp med att gå vägen mellan hemmet och servicehuset. Efter 
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maten får hon alltid vänta på att någon ska komma och hjälpa henne att gå hem 
igen. ”Då kan jag ju få sitta i flera timmar ibland.” Hjälptagaren vet att väntan 
beror på att vårdbiträdena under denna tid ska dela ut mat till andra, men är 
samtidigt besviken över att hon får sitta så länge och vänta på den egna hjälpen, 
som inte tar längre tid än cirka 5 minuter. Kvinnan har aldrig talat med någon om 
hur besviken hon är för detta, eftersom hon inte vill klaga och dessutom vet hon 
att ”de har så bråttom”. Hon berättar även, att hon undviker att påtala hur hon 
känner eftersom hon är rädd för att de kommer att säga att andra hjälptagare 
sitter och väntar och då menar hon att hennes egen situation inte värderas lika 
mycket som andras, och det vill hon inte utsätta sig för.  
 

Det är klart att jag skulle bli besviken då för jag tycker som så att det kan 
ju inte bli så lång tid som de blir försakade på det viset emot vad jag får 
sitta och vänta (Hjälptagare 71 år). 
 

Under 1950-1960-talet hade vårdbiträden (med benämning hemsamariter) en gi-
ven hjälptid hos varje hjälptagare, medan innehållet i hjälpen inte var förbestämt 
(Szebehely 2003 b s.177). Även hjälptagaren visste att hemsamariten kom vissa 
dagar och stannade en bestämd tid. I undersökningen får hjälptagarna från Assi-
stentgruppen exakt angiven hjälptid i sitt biståndsbeslut och här betonas att inne-
hållet i hjälpen kan variera, men inte tiden. Denna organisering har stora likheter 
med hur hemtjänsten var organiserad tidigare, det som Szebehely kallar den tra-
ditionella hemtjänsten (Szebehely 1995). Hjälptagarna från Dialoggruppen får en 
månadssumma och det är en uppskattad tid, som kan variera beroende på situa-
tionen. I de två övriga kommunerna har hjälptagaren ingen angiven tid i sina bi-
ståndsbeslut. Det är alltså endast i två kommuner som hjälptagarna vet vad de 
beviljats i tid, vilket är en förutsättning för hjälptagaren om de ska kunna bevaka 
sina rättigheter tidsmässigt.44 

 
Men hur långt tid ska ni vara …ska dom då vara här? Då har jag fått det 
svaret: ’Så lång tid det behövs’. Inte något bestämt utan så lång tid det 
behövs. Och det tycker jag också är lite galet. För det skulle vara en be-
stämd tid (Hjälptagare 90 år). 
 

Att personalen upplevs som stressad innebär att hjälptagarna inte tycker att det är 
någon idé att ta upp egna önskemål. Man har så ofta mötts av att det inte finns 
tid, så efter en tid slutar hjälptagaren att be om hjälp. Det finns även en uppfatt-
ning bland dem att organisationen sätter hinder för att få extra hjälp och det upp-
levs som något som varken de eller vårdbiträdena kan påverka.  

 

44 I Tidsgruppen infördes i projektet att hjälptagarna fick beviljad tid angiven separat och vårdbiträ-
dena skulle notera exakt tid som gavs i syfte att den enskilde skulle kunna spara tid. Konsekvensen 
blev, enligt vårdbiträdena, att det blev omöjligt att hålla rätt på alla tider, varför man övergick till 
att endast låta hjälptagarna spara ”hela” insatstillfällen.  
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Jag vet att det inte går (…) De har sina turer. (…) Nej det går inte 
(Hjälptagare 78 år).  
 

När vårdbiträdena endast stannar en liten stund och det är en speciell uppgift som 
ska utföras, till exempel att ge ögondroppar eller lämna en matlåda, blir mötet så 
kort att hjälptagaren inte hinner framföra vad de har för behov och önskningar.  

 
Jo, det är klart att det….det är många gånger som det är saker och ting 
som man tänker man behövde hjälp med,  men att det är som sagt var, de 
har så bråttom så det är väl många gånger de varit inne och sen ute, ja-
visst nu var det ju det jag skulle ha pratat med dig om (Hjälptagare 71 år). 
 
Vad som är fel det är att de har så kort tid på sig oftast. ’Nu måste jag gå 
vidare’. Och då är det ju ingen idé…”vill du ha nåt mer?”….ja jag har 
velat, men jag förstår att du har bråttom (Hjälptagare 91 år). 

 
Ett annat sätt att hantera problemet med att personalen försvinner så snabbt som 
denna hjälptagare använder sig av är att hon samlar på disk. Hon menar att då har 
de något att göra och hon får tillfälle att prata med dem. Samtidigt säger hon, 
med glimten i ögat, att hon känner sig elak för att hon gör det. Hon brukar först 
pröva med att bjuda dem på kaffe, men när inte det fungerar samlar hon disk. 
 

Jag samlar disken så de får någonting att göra (Hjälptagare 78 år). 
 
Det finns exempel från hjälptagarna som har visst inflytande över hjälptiden. De 
hjälptagare som själva uttryckt betydelsen av att få hjälp en viss tid har respekte-
rats. Det brukar dock innebära att man samtidigt får ge avkall på önskemål om 
att få hjälp från ett speciellt vårdbiträde och det motiveras av svårigheten att få 
ihop schemat med hänsyn till både önskad tid och önskat vårdbiträde.  
 

För det mesta blir det på förmiddagen [som hemtjänsten kommer, min 
anm.]. Jag vill ha det så, och det vet dom, för man kommer ingenstans om 
man ska sitta och vänta och ha på eftermiddagen, om man ska göra nå-
gonting och så vet dom att jag vill gå ut. De försöker mellan kl 10-11, hon 
kan bli 13 också. Men det gör ingenting (Hjälptagare 86 år). 

 
I intervjuerna återkommer hjälptagarna ofta till att vårdbiträdena kommer senare 
än planerat, och det finns hjälptagare som påtalat problemet och därmed har de 
förbättrat situationen utifrån egna önskemål.  

 
Då blir jag jättestressad [när vårdbiträdena inte kommer på avsatt tid, 
min anm.]. Då ringer jag till dom. Nu har de börjat lära sig att, är dom 
sena så ska dom ringa (Hjälptagare 70 år). 

 
Att framföra speciella önskemål är avhängigt av vad den enskilde förväntar att 
det ska resultera i. Om förväntan är att det inte leder till något, är det inte lönt att 
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föra frågan på tal, men om det finns en tro på att vårdbiträdena hörsammar öns-
kemål stimuleras även hjälptagaren att uttrycka egna önskemål.  

 
Det är inte svårt att be dom [om extra hjälp, min anm.] för jag vet att dom 
säger ja. Och kan dom inte så har jag förståelse för det  
(Hjälptagare 91 år).  

 
Det finns motsägelser i hanterandet av avsatt hjälptid. Om hjälptagaren har en 
fast tid för hjälpen ger det den enskilde trygghet och kontroll. Det förutsätter 
dock att det finns utrymme för att få hjälp med oförutsedda hjälpbehov, 
hjälpinsatserna kan därför inte vara indelade i korta moment. Genom att tilldela 
ungefärliga hjälptider finns det en möjlighet för den enskilde att få hjälp med 
oförutsedda hjälpbehov, men det finns aldrig en garanti för det, eftersom det är 
beroende av andra hjälptagares aktuella behov och dessutom kan tiden minskas 
med hänvisning till personalbrist. Hjälptagarna hamnar därigenom lätt i känsla 
av att behöva argumentera för sina egna hjälpbehov vid varje enskilt tillfälle. Det 
skapar lätt en känsla av att ”andra” är viktigare, eftersom ”de har så bråttom hos 
mig”. För att inte känna sig förfördelad krävs en stark tillit till både vårdbiträdet 
och organisationen. De ungefärliga tiderna medför även att det blir omöjligt att 
få hjälpen på i förväg fastställd tid eftersom förlängd tid hos den ene medför 
försenad tid hos nästa.  

Det stora problemet med tiden ur hjälptagarnas perspektiv kan sammanfattas i 
att de upplever att vårdbiträdena är stressade och det finns en gemensam önskan 
om att vårdbiträdena ska hinna stanna längre hos dem. Till detta kan läggas en 
irritation över att vänta på hjälpen, vilket skapar en ovisshet som påverkar den 
enskildes möjligheter att hantera sin tillvaro. Utöver detta uppvisar flera att de 
har förståelse för vårdbiträdenas stressiga arbetssituation, vilket innebär att det 
blir svårare att hävda de egna önskemålen.  

6.3.2 Riktlinjer anger anspråksnivån 
Biståndsbeslutet med uppdrag till vårdbiträdesgruppen kan betraktas som ett 
ramverk för vad den enskilde formellt kan få hjälp med. Biståndsbeslut inom 
äldre- och handikappomsorg ska bygga på frivillighet och självbestämmande och 
de allmänna villkoren finns angivna i SoL men samtidigt är bistånds-
bedömningen en form av myndighetsutövning och det är biståndshandläggaren 
som beslutar om den enskildes rätt till hjälpinsatser. Den som söker hjälp har 
visserligen möjlighet att lämna sina synpunkter på utredningen och beslutet, men 
har ingen rätt att bestämma över biståndshandläggarens beslut, även om det finns 
rätt att överklaga.  

I SoL står att den enskilde har rätt till bistånd om han eller hon inte själv kan 
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Bistånds-
handläggningen består av två led, där det första ledet innebär att utreda om det 
föreligger ett behov som kan kopplas till livsföringen och det andra ledet är att 
bedöma om personen själv kan tillgodose behovet eller om det finns andra sätt 
att få behovet tillgodosett (Lindelöf & Rönnbäck 2004 s.39). Den enskildes 
behov ska tillgodoses så att biståndet tillförsäkrar en skälig levnadsnivå. Frågan 
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som ryms inom begreppet skälig levnadsnivå i de olika kommunerna har 
diskuterats tidigare, och där framkom att skälig levnadsnivå bedömdes 
individuellt, men att vissa behov uppmärksammades mer än andra och även att 
de kommunala riktlinjerna styrde vad den enskilde kunde få hjälp med. De behov 
som sattes i första rummet var den enskildes behov av hjälp med städning, dusch 
och tvätt medan de sociala behoven kom i andra hand, om de överhuvudtaget 
uppmärksammas. Det var också sociala behov som hjälptagarna i projektet 
företrädesvis önskade hjälp med, både vid byte av insatser och vid användning 
av tidsbank.45 Det kan naturligtvis finnas en skillnad mellan vad den enskilde 
önskar och det hjälpbehov som bedöms av biståndshandläggaren. SoL lämnar 
stort utrymme åt biståndshandläggaren att tolka vem som ska beviljas äldre-
omsorgsinsatser, liksom hur mycket och vilka insatser som i så fall ska tilldelas.  

Socialstyrelsen (2003b) har genomfört en undersökning där det framkommer 
att flertalet förvaltningar prövar om anhöriga eller närstående kan utföra basala 
hjälpinsatser som till exempel städning och handling, och detta har ökat markant 
sedan 1997. Främst gäller det boende i samma hushåll, men cirka var fjärde för-
valtning utreder dessutom om närstående utanför hushållet kan utföra insatserna 
(ibid.). Sammanfattningsvis visar rapporten på både kvantitativa och kvalitativa 
försämringar i offentlig omsorg, när det gäller basala insatser. De biståndshand-
läggare som ingick i projektet bekräftade dessa förhållanden. En konsekvens av 
detta är att hjälptagarens inflytande över om de ska få hjälp, och hur omfattande 
denna hjälp ska vara, har minskat under senare år.  

I Sverige finns inget lagstadgat ansvar för att försörja eller vårda make/maka 
eller barn, varför närståendevården måste betraktas som frivillig. I praktiken 
tycks det dock vara så att det inte finns något fritt val mellan hjälp från 
hemtjänsten och hjälp av närstående. Anhöriga och närstående får alltså ta ett allt 
större ansvar, vilket ur hjälptagarens perspektiv lätt leder till skuldkänslor. Ett 
exempel är en man i undersökningen som behöver hjälp med det mesta för att 
klara ett dagligt liv. Han har, i sitt biståndsbeslut, beviljats växelvård så att han 
ska vara tre veckor i växelvård och två veckor hemma, tre veckor i växelvård 
osv. för att avlasta hustrun.46 Eftersom det är ont om platser inom växelvården 
fungerar inte det, och vid intervjutillfället var det 6 månader sedan han senast 
fick växelvård, vilket gör honom besviken.  
 

Nu har jag ju frugan som gör det mesta men hon behöver ju också lite av-
lastning ibland (…). Det bästa är att jag kan avlasta NN [hustrun, min 
anm.] lite grand. Om det funkar med tre veckor borta och två veckor hem-
ma och så tre veckor borta igen, så skulle det vara väldigt bra. (…) Men 
man ser att det blir värre och värre för varje dag för NN (hustrun, min 
anm.). Det tynger ju mig också. (…). Det är nog värst för NN [hustrun, 
min anm.]. Jag kan inte göra så mycket åt det (Hjälptagare 80 år).  

45 Byte av insatser inom projektets ram innebar att hjälptagaren gavs möjlighet att få hjälp utifrån 
egna aktuella önskemål i stället för förplanerade insatser. Tidsbanken innebar att hjälptagaren kun-
de spara beviljad hjälptid för att ta ut den vid ett senare tillfälle. 

46 Han har även hjälp från hemtjänsten flera gånger per dag och även nattetid. 
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I alla undersökta kommuner uppges att det finns kommunala riktlinjer som vävs 
in i biståndshandläggningen, med undantag av den kommun där Assistent-
gruppen finns. Riktlinjerna handlar bland annat om hur ofta hjälptagaren kan få 
städat, möjligheten till hjälp med fönstertvätt och att matlagning ersätts med 
matdistribution. Trots att det uppges att biståndsbedömningen endast utgår med 
ledning av SoL framkommer det från Assistentgruppen, att det även där finns 
gränser för vad hemtjänsten kan ställa upp med, till exempel genomförs inte 
storstädningar. Det är ovanligt att den enskilde ifrågasätter kommunens riktlinjer 
och få känner till att reglerna inte kan ersätta SoL (Eliasson-Lappalainen & 
Szebehely 1998). Syftet med riktlinjerna i kommunerna är att de ska underlätta 
handläggningen och göra behovsbedömningen mer enhetlig, men de får inte 
inskränka den enskildes rätt till bistånd enligt SoL (Lindelöf 1997). Utifrån 
erfarenheterna i projektet tycks riktlinjerna i första hand handla om att begränsa 
hjälpinsatserna, ett exempel är att städning, som tidigare generellt beviljats var 
fjortonde dag, har ändrats till städning var tredje vecka. Om en hjälptagare vill ha 
städat oftare måste den enskilde alltså argumentera för att han eller hon har 
speciella behov av det, så att biståndshandläggaren kan göra undantag från 
riktlinjerna.  

Det är inte ovanligt att ansökningar om särskilt boende avslås. Om det är så att 
den enskilde inte har någon form av hemtjänst, är det svårt att få det beviljat 
eftersom man måste försöka med hemtjänst först. Ansökningarna leder ofta till 
avslag.  

Jag säger att jag skriver gärna en ansökan men att det kommer att bli av-
slag. Ofta tar de tillbaks ansökan då (biståndshandl.). 

 
Det krävs att den enskilde har minst tre besök från hemtjänsten per dag, berättar 
en av biståndshandläggarna, och man ska ha stora medicinska insatser. Hennes 
uppfattning är att kommunen blivit mycket hårdare med bedömningarna under 
senare tid. Ansökningarna tas upp i en boendegrupp, där det ingår en boende-
samordnare, en av de samordnande sjuksköterskorna och dessutom ingår minst 
tre av biståndshandläggarna. Denna grupp går igenom ansökningarna och tar ett 
gemensamt beslut. Om personen beviljas särskilt boende ska det vara ordnat 
inom tre månader. Man gör även avslag på grund av platsbrist. Egentligen ska 
inga sådana avslag göras, menar biståndshandläggaren, eftersom kommunen ska 
tillhandahålla sådana boenden efter behov.  
 

Så då gör vi ett avslag och då blir det överklagan från anhöriga 
(Biståndshandl.). 
 

Åström & Werner (2002) menar att förfarandet att i första hand erbjuda insatser i 
hemmet, och endast om detta inte kan tillgodose individens behov erbjuda 
särskilt boende, är en orimlig tolkning av SoL. Hemtjänst och särskilt boende bör 
ses som två alternativa insatser (ibid. s.49). Den enskildes valfrihet ger stöd för 
en sådan tolkning.  Särskilt boende är därmed inte en insats bara för dem som har 
ett omvårdnadsbehov dygnet runt. ”I dessa fall bortses helt från den sökandes 
valfrihet och även från behoven, såsom de formulerats av de sökande, nämligen 
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att de känt sig ensamma och otrygga i det nuvarande boendet” (ibid. s.49). Som 
exempel hänvisas till ett ärende som gäller en 90-årig kvinna, bosatt i en 
lägenhet på tredje våningen utan hiss. Anhöriga vittnar om att hon inte kunde ta 
vara på sig själv. Hon åt inte ordentligt, tog inte sin medicin och hade dessutom 
starka fysiska smärtor. I detta mål hänvisade länsrätten till förarbetenas betoning 
på integritet, trygghet och valfrihet och konstaterade att hon med hemtjänst inte 
hade en skälig levnadsnivå. Länsrätten biföll hennes besvär (Åström & Werner 
2002).  

Att inte kunna få välja att få bo i ett särskilt boende visar en kvinna i under-
sökningen som under flera år har haft mycket hjälp av sina döttrar med både hus-
hållsarbete och trädgårdsskötsel. Hon berättar hur ledsen hon är över att inte orka 
själv och att hon känner att hon är en belastning för döttrarna. Till slut bestäm-
mer hon tillsammans med döttrarna att det bästa skulle vara om hon fick komma 
till ett boende för att avlasta döttrarna, men det fick hon inte.  

 
Vi lade in om lägenhet på servicehuset. Jag hade varit hos en annan där 
och jag tyckte det var så fin lägenhet så jag sa att där kunde jag tänka 
mig att kunna trivas. Men det fick jag inte för jag för frisk. Då var det en 
besvikelse, det var ett bakslag för mig (Hjälptagare 72 år). 

 
Varken kvinnan eller döttrarna överklagade beslutet utan nöjde sig med för-
klaringen från kommunens representanter. I flera av intervjuerna framkommer att 
den enskilde och dennes anhöriga har önskemål om specifika insatser från 
hemtjänsten, men i dialog med biståndshandläggarna blir de informerade om att 
önskemålen inte kan uppfyllas från kommunens sida. Hur detta är dokumenterat 
har inte ingått i undersökningen, men med hänvisning till Lindelöf & Rönnbäck 
(2004) verkar det troligt att handläggarna här i likhet med handläggarna i deras 
undersökning hanterar en mängd beslut som skiljer sig från vad den enskilde 
begär men som inte dokumenteras som avslag, med andra ord handlar det om 
dolda avslag (ibid. s.144). 

Den enskilde kommunens riktlinjer är ofta känd av hjälptagarna, åtminstone 
vad gäller regler kring fönstertvätt och vädring av tunga mattor.  

 
Det är ju inte allt som de får göra, fönster får de ju inte putsa eller byta 
gardiner (Hjälptagare 71 år).  

 
Nej jag vet begränsningarna. Jag har fått reglerna. Och det får inte vara 
nåt som ur arbetssynpunkt  är olämpligt (Hjälptagare 86 år).  

 
Det är vanligt att hjälptagarna får kompletterande hjälp av anhöriga och andra, 
utöver den som ges från hemtjänsten. I enkät 1 uppger var tredje person att de får 
kompletterande hjälp med beviljade insatser, det kan till exempel handla om att 
anhöriga ”förbättrar” hemtjänstens insatser, genom att städa noggrannare. 
Varannan hjälptagare uppger även att de får hjälp med insatser som inte är 
beviljade till exempel tvätt av fönster och storstädning. Denna hjälp ges 
företrädesvis av anhöriga, men många uppges även att de får hjälp av vänner och 
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grannar. Det förekommer även kompletterande hjälp från frivilligorganisationer 
och privat köpt hjälp.  
 

Fönstren kommer min yngsta dotter hem och tvättar åt mig höst och vår. 
Och det är jättebra. Och så lagar hon mat och ställer i frysen så jag ska 
ha (Hjälptagare 90 år). 
 
Sist när jag var iväg till sjukhuset, då var det inte hemtjänsten utan Röda 
Korset har sådana som följer med och då fick jag en sån med mig. Annars 
tror jag att de tycker att anhöriga ska göra det. Men de har ju sina jobb 
och de har varit med mig mycket, men just den gången kunde de inte 
(Hjälptagare 72 år). 

  
Trots biståndsbeslut, som kan vara rätt detaljerade, upplever hjälptagarna att de 
får varierande hjälp med servicesysslor, och det vanliga är att de inte vet vad som 
ingår i den beviljade hjälpen. De flesta uppger att hjälpinsatserna är avhängiga av 
det enskilda vårdbiträdet.  

 
Ibland diskar dom. Men inte alltid, det beror på vem det är  
(Hjälptagare 83 år).  
 
När jag vaknar på morgon då kommer hemsamariten och kokar kaffe och 
ibland om det är välsignat så hjälper hon mig att klä på mig kalsonger 
och sockor, jag har svårt med benet och det gör ont. Men alla gör det inte 
(Hjälptagare 78 år).  
 

Ett genomgående drag är att hjälptagarna är medvetna om vad de inte kan få 
hjälp med, däremot råder det relativt stor osäkerhet om vad de har rätt att begära 
och vad som är beviljat av biståndshandläggaren.  
 

Jag klagar inte men jag tycker det är besvärligt att man inte får till exem-
pel köksskåpen tvättade så att man kan känna att det är rent  
(Hjälptagare 90 år). 

 
Ofta återkommer hjälptagarna till att de inte vill hålla på och tala om hur de vill 
att saker och ting ska göras i hemmet. Vanligen värderas de vårdbiträden högt 
som ”ser” vad som behöver göras. 
 

En hon tar alltid filten och går ut och skakar den, hon är den enda som 
gör det. Dom gör det säkert dom andra också när jag säger till men hon 
gör det utan att jag säger till (Hjälptagare 91 år). 
 
Det värsta jag vet är att hålla på och tjata, jag säger till en gång och sen 
får det vara bra med det (Hjälptagare 91 år). 
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Om det uppstår delade meningar med vårdbiträdet om vad som ingår i hjälpen 
förkommer det att hjälptagaren kontaktar biståndshandläggaren. Denna dam ville 
ha hjälp att stryka, vilket vårdbiträdet menade inte ingick i hennes arbete.  

 
Det gick några dagar så ringde jag till biståndsbedömaren. Nu är jag sån 
så är det något så tar jag tag i det (…) Och så ringde jag henne. ’Det sä-
ger sig ju själv när du inte kan använda händerna att de ska stryka’. Ja, 
det tyckte ju jag med. Men jag började ju fundera om jag hade för stora 
fordringar. ’Nej, sa hon, det ska dom göra’ (Hjälptagare 83år). 
 
Jo i värsta fall kan jag få det [hjälp med att handla på dagar som inte är 
förbestämda, min anm.], det har jag talat med NN [biståndshandläggaren, 
min anm.] om. ’Kan dom springa ner och handla?’ Ja, sa hon. Hon drog 
lite grand på det. Du bor ju så nära affären att det borde dom kunna göra 
på den tiden (Hjälptagare 91 år). 
 

De sociala inslagen i hemtjänsten har förändrats till en mer restriktiv inriktning, 
som tidigare påpekats. Tillfälle till promenader, att följa med till affären eller 
social samvaro ges alltmer sällan. Äldre som behöver hjälp med måltider erbjuds 
vanligen matlåda (Socialstyrelsen 2000). Hjälptagarna har en tendens att anpassa 
sig till de befintliga ramarna och tar sällan upp några önskemål om hjälpen, även 
om sådana finns. Att fönster inte tvättas av vårdbiträdena i hemtjänsten är 
välkänt för de flesta. Samtidigt är det en uppgift som många hjälptagare har svårt 
att utföra på grund av krämpor av olika slag. Följande kvinna har hittat en egen 
strategi för att hantera problemet:  

 
Men nu har jag gjort så att när jag har hemhjälp, när det ska tvättas 
emellan [fönstren, min anm.], då får de hjälpa mig att skruva upp, för det 
är skruvar, och det tar så lång tid när man ska göra det. Och så passar 
jag på att tvätta fönstren emellan, medan de är här. Så de får titta om det 
är bra [eftersom hon ser så dåligt, min anm.] och så skruvar dom ihop 
fönstren åt mig. Jag  har gjort det själv förut, men jag vågar inte kliva så 
högt. Då frågade jag om de ville göra det och det gjorde dom och så 
tittade de om jag hade putsat ordentligt (Hjälptagare 86 år). 
 

Hjälpen från hemtjänsten tas inte för given av hjälptagarna och att ifrågasätta den 
tenderar att ses som uttryck för otacksamhet. Därför säger inte hjälptagarna sin 
mening, trots missnöje (Möller 1996). Tacksamhetsattityden kan alltså dölja 
missnöje. Även om det i projektet fanns en strävan att hjälptagarna skulle få 
önska hjälp som inte var föreskriven, så upplevde många hjälptagare att man inte 
kunde önska vad som helst, utan man höll sig inom vissa gränser  
 

… men jag kommer väldigt sällan ut överhuvudtaget därför att jag tycker 
inte det är roligt att gå ut ensam. (…). Tänk om man kunde få någon som 
ställde upp och gick med på konserter, gick med på möten och så. Det har 
jag varit för blyg att framställa, en sådan begäran (Hjälptagare 86 år). 
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Sammanfattningsvis visades att hjälptagarna främst vet vad de inte kan få hjälp 
med, medan det råder osäkerhet om vad de skulle kunna be att få hjälp med 
utifrån egna behov och önskemål när vårdbiträdet kommer. Hjälptagarnas 
beviljade insatser, som enligt SoL ska utgå från den enskildes behov av hjälp, är 
kringgärdade av kommunala restriktioner och hjälpen utgår mer utifrån vad 
kommunen har att erbjuda, än den enskildes individuella behov och önskemål. 
De anhöriga har även fått ett större ansvar för att ge hjälp åt sina närstående, inte 
för att det är önskat, utan för att det finns en förväntan att så ska ske. Trots 
skriftliga biståndsbeslut upplever även hjälptagarna att den hjälp de får varierar 
beroende av vem som ger den. 

6.3.3 Hjälptagarens beroende 
Att betrakta människan som ett absolut oberoende väsen som har möjlighet och 
rätt att förvalta sitt eget liv på egen hand avvisas klart utifrån moraliska princip-
er, eftersom människan är en kollektiv varelse som endast kan existera i beroen-
de av andra människor (Juul Jensen 1985 s.70). Att vara människa innebär att 
behöva andras omsorg (Henriksen & Vetlesen 1998). Att vara beroende innebär 
att man behöver något som andra kan ge. Genom att behöva ta emot något som 
jag inte själv kan utföra innebär det att jag inte kan ge något tillbaka och därmed 
uppstår en obalans (asymmetri) i förhållandet mellan den som ger hjälp och den 
som mottar hjälp (Ibid. 1998 s.23). Ju mindre den enskilde kan göra själv ju stör-
re är beroendet och utsattheten, dvs. själva beroendet skapar förlust av inflytande 
över den egna situationen. Ju svagare hjälptagare, desto större blir hjälpgivarens 
makt och inflytande. ”Det är just när själva livet står på spel som personen har 
minst inflytande över sitt öde” (Ibid. 1998 s.24). Hjälptagarens beroende kan 
alltså betraktas utifrån den enskildes förmåga till självständighet. Att vara bero-
ende av andra, att inte klara sig på egen hand skapar en känsla av hjälplöshet i 
sig som kan upplevas sorglig berättar flera hjälptagare.  

 
Jag har kommit dithän att i och med att jag inte kan klara mig själv så får 
jag vara nöjd med den hjälp jag får (Hjälptagare 90 år). 

 
Som tidigare diskuterats är det en skillnad mellan att ta emot personlig service 
och en omsorgsrelation, där den som tar emot personlig service är överlägsen i 
status medan den som är i en omsorgsrelation karakteriseras av ett beroende, vil-
ket innebär en underlägsen status (Waerness 1983 s.19). Hjälptagaren är alltså 
underordnad andra personers goda vilja för att få sina behov tillfredsställda.  

Oberoende och autonomi värderas högt i samhället i dag, och att klara sig 
själv framstår som ett ideal. Både HSL och SoL betonar vikten av den enskildes 
förmåga att ta eget ansvar samt förespråkar att den enskilde ska medverka till att 
de insatser som görs inom vård och omsorg ska leda till önskvärt resultat (SOU 
1988:65 s.36).  

Med autonomi som högsta värde skapas lätt en föreställning om att människan 
är oberoende av andra (Henriksen och Vetlesen 1998 s.26).  Författarna ställer 
frågan om vi hittills har försummat individens rätt till självbestämmande, om in-
dividen inte har rätt att kräva skydd mot inblandning och att bli överkörd i om-
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sorgssituationer. Dessa situationer uppstår just när den enskildes självbestäm-
mande inte respekteras. Det finns människor som saknar förmåga att hävda sin 
rätt till självbestämmande. Det viktiga är därför att hitta balansen mellan beroen-
deaspekten och oberoendeaspekten utifrån hjälptagarens tillstånd och aktuell si-
tuation. 

LSS-reformen tog sin utgångspunkt i den enskildes möjligheter till självbe-
stämmande och många hjälptagare upplevde personlig assistans som revolutione-
rande jämfört med tidigare hjälpformer, genom att det gav de funktionshindrade 
inflytande över vem som gav hjälpen, samt när, hur och var hjälpen skulle ges 
(Gaugh 2004 s.154). Den enskilde kan här själv anställa den personliga assistent-
en eller anlita kommunen eller annat organ som arbetsgivare åt assistenten. Att 
ha personlig assistans innebär starkt inflytande för hjälptagaren.  

 
Det finns ingen annan insats på socialtjänstområdet som motsvarar per-
sonlig assistans när det gäller den enskildes inflytande (Socialstyrelsen 
2003c s.252).  
 

Kritiker till reformen har betonat reformens utvecklingsoptimism som de menar 
bygger på att den enskilde kan artikulera sina behov. Till detta kan läggas att 40 
procent av personerna med personlig assistans har ett intellektuellt funktionshin-
der som påverkar deras förmåga att artikulera behov ( ibid. s.155). Det kan kon-
stateras att hjälptagare som får hjälpinsatser via SoL och/eller via LSS inte kan 
betraktas som en enhetlig grupp. Det finns personer som mycket väl klarar av att 
artikulera de egna behoven men även personer som är helt oförmögna till det. 
Mellan dessa poler finns personer som har olika grad av förmåga att artikulera 
behoven, och även personer som periodvis har förmågan och periodvis saknar 
den. För den enskilde handlar det om att bli sedd i den egna utsattheten. Med 
andra ord kan sägas att hjälpinsatser i hemmet kan fungera som stöd för att öka 
den enskildes självbestämmande men beroendeförhållandet kan lätt leda till mot-
satsen, genom intrång i självbestämmandet. Om den enskilde själv är delaktig i 
utformningen av insatserna behöver inte beroendeställningen utgöra ett negativt 
inslag utan kan ses som en förstärkning av självständigheten. Om den enskilde 
upplever insatserna som påtvingade eller när insatserna dominerar livssituationen 
reduceras det egna inflytandet väsentligt (SOU 1988:65).  

Relationen mellan hjälptagare och vårdbiträden kan beskrivas som ett ömse-
sidigt beroende.  När relationen karakteriseras av obalans i fråga om makt och 
beroende mellan personal och hjälptagare handlar det om en asymmetrisk rela-
tion. Silfverberg (1996 s.164) talar i detta sammanhang om betydelsen av att 
handlingar syftar till att hjälptagarens beroende mildras. Vikten av att ha en väl 
fungerande relation med personalen påtalas av nästan alla i intervjuerna. 

 
Underbart att ha hjälp, av en som man känner lite mer, tycker mer om. 
Hon är som en dotter nästan. Så man känner lite mer tillit till än dom 
andra. Och hon har varit underbar tycker jag, och mjuk 

           (Hjälptagare 84 år).  
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Många hjälptagare upplever att det kommer många från hemtjänsten och det är 
svårt att hålla reda på dem alla, speciellt är det svårt att komma ihåg namnen. 
Nästan var tredje hjälptagare uppger i enkät 1 att det kommer för många personer 
från hemtjänsten. 27 procent träffar 10 personer eller fler under en månad.47 De 
flesta uppger i samma enkät att de inte kan välja vem som ger hjälpen.48  

 
Jag tycker det dräller av flickor (…) men hur många det är, det vet jag 
inte, men det är nya flickor varje dag, i regel. (…) Det kan vara nya 
flickor i 14 dagar minst  och pojkar också ibland, som kommer 
 (Hjälptagare 90 år). 
 
Jag vet inte [hur många som kommer från hemtjänsten, min anm.], det 
kommer alltid nya. Jag har ingen räkning på det (Hjälptagare 77 år). 

 
Att det inte kommer för många vårdbiträden är viktigt anser de flesta och här är 
ett exempel på en dam som protesterat mot att få träffa för många nya, det har 
hörsammats men för att få detta har hon inte längre kunnat få hjälp på en be-
stämd tid.  

 
Och då sa jag åt NN [enhetschefen, min anm.]: ’Jag vill inte ha så där 
mycket ombyte’. Men nu har jag haft en och samma utom när hon är ledig 
eller sjuk och då får man ta någon annan, så nu försöker de att jag ska få 
samma. (…) Ibland kan det bli på förmiddagen och ibland kan det bli 
klockan ett. Det bryr jag mig inte om när jag får en och samma (Hjälpta-
gare 85 år). 
 

Att kunna välja vem man har som kontaktman framförs som betydelsefullt, men 
eftersom den enskilde är beroende av hjälp från flera vårdbiträden kan hjälptaga-
ren uppleva det som svårt att utse en speciell person. Så här säger en av hjälpta-
garna angående att välja kontaktman:  

 
Det skulle vara orättvist mot de andra i så fall. Jag tycker om alla lika 
bra (Hjälptagare 86 år).  
 

Hjälptagarna har ofta bättre relationer till vissa vårdbiträden, som inte alltid är 
den utsedde kontaktmannen och det vanliga är att hjälptagaren inte har insyn i 
när och om just den person kommer, som de byggt upp en närmare relation till.  

 
Ja, jag blir så glad så (…) jag hör rösten direkt. Ibland kan det vara flera 
veckor innan hon kommer (Hjälptagare 84 år).  

 

47 Frågan: Hur många personer från personalen träffar du normalt under en månad? 1-3 personer  
28,6 %; 4-9 personer 36,5 %; 10-15 personer 19 %; 16-25 personer 7,9 %; Många (utan att precisera 

antal) 7,9 %. 
48 Nej inte alls 39,4 %; Nej knappt 14,1 %; Tveksamt 9,9 %; I viss mån 23,9 %; Ja i hög grad 12,7 %. 
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I och med att hjälptagaren inte vet vem som kommer från hemtjänsten fram-
kommer även en rädsla hos ett par kvinnor för att det ska komma en manlig per-
son som ska hjälpa till med duschen. ”Många gånger kanske man är lite rädd att 
de ska skicka någon manlig” (Hjälptagare 71 år). Denna kvinna berättar att det 
kom en man för att duscha henne en dag och då sa hon att hon inte ville duscha 
för att hon kände sig lite krasslig. Om det manliga vårdbiträdet här genomskåda-
de varför hon inte ville duscha är inte möjligt att besvara, men utifrån intervjuer 
med vårdbiträdesgruppen fanns det en medvetenhet om problemet. Det fram-
kommer även att hjälptagaren ser annorlunda på att få hjälp från män om de be-
finner sig på sjukhem eller motsvarande.  

Etnologen Anders Bergh (1996) har ställt frågan varför det spelar så stor roll 
om vårdbiträdet är en man i vissa hem, men inte i andra. För att diskutera frågan 
skiljer han mellan normala hem och institutionaliserade hem. I de normala 
hemmen är det hjälptagaren som definierar vad manliga respektive kvinnliga 
vårdbiträden kan och bör göra. I de institutionaliserade hemmen har vårdbiträdet 
en neutral vårdbiträdesroll där alla vårdbiträden kan göra alla sysslor oberoende 
av om den äldre protesterar eller inte.  I de normala hemmen ringer man på dörr-
klockan medan man i de institutionaliserade hemmen använder sig av nyckel. I 
de institutionaliserade hemmen är det hemtjänstens och hemsjukvårdens saker 
som börjar göra intrång i den gamles hem. Berghs resonemang överensstämmer 
med resultatet i denna studie, där det finns en stor skillnad mellan om hjälp-
tagaren har hjälp med till exempel städning och dusch eller om det handlar om 
omfattande hjälpinsatser flera gånger per dygn.  De personer som har omfattande 
hjälpinsatser ifrågasätter inte vem som ger hjälpen i samma utsträckning som de 
som har mindre insatser. Hjälptagarna anpassar sig till situationen att ta emot den 
hjälp som ges, eftersom det finns ett stort beroende av hjälpen.  

 
Man måste ju anpassa sig till det man måste ha hjälp med. Det är sånt 
som man kommer in i så småningom (Hjälptagare 81 år). 
 
Det spelar ingen roll [vem som kommer, min anm.]. Man får ta emot den 
som kommer (Hjälptagare 91 år). 
 

Bland hjälptagarna förekommer även att den enskilde är aktiv och planerar sin 
egen tid. Planeringen kan dock ibland upplevas jobbig för en del hjälptagare. 

 
Därför måste jag hela tiden planera vecka för vecka och se vilket jag 
klarar själv och vilket som är viktigast (…) Jag måste hela tiden ligga 
steget före (Hjälptagare 70 år). 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att hjälptagarna genom sitt beroende ofta nöjer 
sig med den hjälp de får och hur den ges. Ett genomgående drag är att de värde-
rar relationen till vissa vårdbiträden högre än andra, men det är inte regel att de 
träffar den eller de personerna oftare än andra vårdbiträden.  
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6.3.4 Hjälptagarens kunskap 
Om den enskilde hjälptagaren ska kunna ha inflytande över den egna hjälpen 
krävs att de även får information om vilket underlag som används för beslut om 
vissa insatser (Socialstyrelsen 2003c s.255).  Dahlberg & Vedung (2001) lyfter 
även fram betydelsen av att hjälptagarna behöver information för att kunna göra 
så bra val som möjligt och för att kunna dra maximal nytta av tjänsterna (ibid. 
s.60). Informationen till hjälptagarna ska bland annat handla om målsättningar 
och rättigheter till olika tjänster för att därigenom ge ökad makt gentemot servi-
ceproducenterna. I centrala dokument betonas även betydelsen av att hjälptagar-
na blir informerade av personalen om vad det finns för hjälpinsatser.  
 

Personalen skall, efter bedömning av personens behov ur ett helhets-
perspektiv, klargöra för denne vilka insatser som står till buds. Det slutli-
ga valet mellan olika alternativ görs av den enskilde (SOU 1988:65 s.37). 
 

Vabø (2003a) har en motsatt uppfattning om betydelsen av information till 
hjälptagare och menar att ett sådant resonemang förutsätter att hjälptagarna ses 
som kompetenta och likvärdiga kontraktspartners, som vet vad de behöver och 
önskar. Att utveckla kunskaper och utöka information om regler, kontraktsvillkor 
och klagomålsrutiner, har därför att göra med att betrakta hjälptagarna som 
konsumenter som är inställda på att orientera sig kritiskt och kalkylerande. Ett 
annat sätt att definiera hjälptagarnas kunskap är att betona hjälptagarens 
självupplevda perspektiv. Detta kräver att det finns utrymme i organisationen för 
att vårdbiträdet ska kunna se den enskilde som en unik individ med sina speciella 
erfarenheter och kunskaper. Det gäller även att vårdbiträdena lyssnar till de 
enskilda önskemålen för att därigenom bilda sig en uppfattning om vilka faktorer 
som ligger bakom behov av stöd och hjälp. Jag kommer att återkomma till denna 
problematik, men först några ord om vilken kunskap om den egna hemtjänsten 
som hjälptagarna uppger sig ha. 

Tre av fyra hjälptagare uppger i enkät 1 att de fått skriftligt beslut på vilka in-
satser de beviljats av hemtjänsten. Bland de övriga uppger hälften att de inte fått 
något beslut och hälften att de inte vet. Eftersom biståndshandläggarna uppger 
att samtliga hjälptagare får skriftliga beslut är det sannolikt att den enskilde 
hjälptagaren inte fäster så stor vikt vid de skriftliga besluten, varför de inte kan 
komma ihåg om de fått ett sådant. I intervjuerna har hjälptagarna svårt att uttala 
sig om de har något beslut och kan vanligen inte redogöra vad som står skrivet i 
dem.  

 
Jag har inget [biståndsbeslut, min anm.]. De [vårdbiträdena, min anm.] 
har det nog hos sig. De har gula lappar som de skriver på varje gång de 
är där. Men jag har ju bara en gång i veckan, därför har jag ingen sådan 
lapp (Hjälptagare 86 år). 
 

I undersökningen framkommer att hjälptagarna har stora kunskapsbrister om den 
egna hjälpen i hemtjänsten. Ett exempel rör kostnaderna som den enskilde har. 
Det finns många som klagar på att hemtjänsten är dyr men få som vet hur mycket 
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de betalar. Vanligen har hjälptagarna hjälp från anhöriga med den egna ekono-
min.  
 

Nej det vet jag inte [vad hemtjänsten kostar, min anm.] för det är en av 
döttrarna som sköter mina papper och räkningar och sånt  
(Hjälptagare 71 år). 
 
Det enda jag verkligen opponerar mig mot det är att det är för dyrt. All-
deles för dyrt för den tid som är tillmätt åt mig. Den enda gång de verk-
ligen kör en timme då kan jag förstå men när de bara kommer och ska 
vända, då ska man inte hålla på att betala, då ska de stryka den, tycker 
jag. Mina döttrar kommer hem och hon som kom sist, hon kom hem tors-
dag kväll och stannade till på söndag. Då var dom inte här någon på 
morgonen. Men de tar betalt likaväl. Är det riktigt det?  
(Hjälptagare 91 år). 
 
Tar jag mindre hjälp så får jag betala lika mycket i alla fall tror jag. Och 
tar jag mer hjälp kanske jag får betala mera (Hjälptagare 86 år). 

 
Det är inte endast kostnaderna som hjälptagarna saknar kunskap om, utan det 
berör många delar av hjälpen från hemtjänsten. Ett annat exempel är 
kontaktmannaskapet, som enligt lokala dokument finns som organisationsform i 
alla fyra kommunerna. I enkät 1 uppgav 44 % att de inte hade någon utsedd 
kontaktman eller inte visste om det fanns någon sådan. I slutet av projektet 
(enkät 2) hade den siffran sjunkit till 34 %, vilket kan tolkas som ett svar på att 
informationsinsatserna i projektet haft inverkan. Dock är det fortfarande var 
tredje person som saknar kunskapen. Det finns även oklarhet kring frågan varför 
den enskilde har en kontaktman.  

 
Det vet jag inte. Det är väl att man behöver en kontaktman 
 (Hjälptagare 91 år). 
 
Det vet jag inte. Det har ju inte jag beställt, utan det är nåt de har talat 
om för mig att hon är min (Hjälptagare 71 år). 

 
Antal beviljade timmar är, som tidigare framgått, inte alltid angivna i biståndsbe-
slutet, och även om det är det, är det inte säkert att hjälptagaren vet vilka tider 
som är avsatta för insatsen:  

 
Det är svårt att säga timmar, när de kommer in och säger hej och så går 
dom (Hjälptagare 78 år). 
 
Jag tyckte det var väldigt svårt i början och jag tycker fortfarande det är 
väldigt svårt att det inte är bestämda tider för det och det. Och att man 
inte kan säga att ’ni har ju en halvtimme över – kan ni göra det då åt mig’ 
(Hjälptagare 90 år). 
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Ett annat exempel på att hjälptagaren saknar information kommer från en hjälp-
tagare som  fått avslag på ytterligare rehabilitering som han har ansökt om. På 
frågan varför svarar han:  
  

Det vet jag inte, det ansågs väl onödigt [Skrattar] (Hjälptagare 81 år). 
 

Att inte ha kunskap om vad man får hjälp med, när hjälpen ges och av vem m.m. 
skapar vanmakt och oro hos hjälptagarna. Och att inte ha kontroll över den egna 
hjälpen i vardagen skapar en känsla av hjälplöshet. Det är inte heller lätt för alla 
hjälptagare att själv skaffa information. 
 

Det är så dumt att inte fråga dom. Men jag är rädd för telefonen. För att 
jag är så rädd att dom ska säga ’jag får ringa det numret’. För det första 
så minns jag inte om dom upprepar och så ska jag skriva när jag inte ser 
och det kan jag inte läsa själv (Hjälptagare 90 år). 

 
Det kan konstateras att hjälptagarna saknar kunskap som rör den egna hjälpen. 
Kunskap som de själva ibland tycks vilja ha, men som ibland inte heller efter-
frågas.  

6.4 Sammanfattning av problembilden  
I analysen av materialet har några problemområden kunnat spåras där hjälptagar-
nas förmåga och vilja till inflytande över hjälpen varit speciellt framträdande. 
Dessa är kategoriserades i: 
 
1. Tiden 
2. Riktlinjerna 
3. Beroendet 
4. Kunskapen 

1. Tiden 
Tidsaspekterna var genomgående ett problem för hjälptagarna, även om de var 
mindre framträdande i Assistentgruppen. De största tidsproblemen i den gruppen 
handlade om att vårdbiträdena ofta ville byta tider hos enskilda hjälptagare och 
det kan ses som en konsekvens av att andra hjälptagare haft önskemål om att 
ändra sina tider. I de tre andra grupperna handlade tidsproblemet till stor del om 
den stress som hjälptagarna ansåg att hjälpen karakteriserades av. Upplevelsen 
av stressad personal och möjlighet att påverka var speciellt problematisk när 
hjälpinsatserna gavs som punktinsatser.  

Szebehely (1995) beskrev, för nästan tio år sedan, problemen med 
hjälptagarnas möjligheter att påverka den egna hjälpen för personer boende på 
servicehus till skillnad från den öppna hemtjänsten. Då framförde hon främst tre 
kritikområden: för lite tid, för många vårdbiträden och för små möjligheter att 
påverka hjälpen (ibid. s.181). I mitt material framkommer samma problem, men 
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nu finns dessa problem även i hemtjänsten, vilket är speciellt tydligt i 
Avtalsgruppen. Servicehusets vård-på-löpande-band, finns även inom hem-
tjänstens ram. Upplevelsen av stressad personal är dessutom ett genomgående 
drag som framförs i intervjuerna. Andra tydliga problem inom denna kategori är 
hjälptagarnas begränsade möjlighet att veta när hjälpen kommer. Detta leder till 
en oviss väntan för hjälptagaren vilket inkräktar på den egna kontrollen över 
tillvaron.  

2. Riktlinjerna 
Även om SoL föreskriver att den enskildes hjälp ska utgå från de individuella 
behoven finns det lokala riktlinjer i samtliga av de undersökta kommunerna. 
Dessa riktlinjer har en begränsande effekt på den enskildes möjlighet att 
individuellt önska hjälpinsatser. Många författare har påpekat den alltmer 
restriktiva tilldelningen av biståndsinsatser (Se t.ex. SOU 2000:38, 
Socialstyrelsen 2000:4, Szebehely 2003 b, Lindelöf & Rönnäck 2004) och detta 
blir tydligt även i denna undersökning.  

Den alltmer restriktiva biståndsbedömningen kombinerat med kommunernas 
hemmaboendeideologi får som konsekvens att den enskildes vilja att bo i ett 
särskilt boende inte beviljas utifrån den enskildes önskemål. Den restriktiva 
hjälptilldelningen har även inneburit att närstående i allt högre utsträckning 
aktivt medverkar i att hjälpa sina anhöriga eller vänner. Detta är inte heller alltid 
den enskildes önskemål, snarare visar undersökningen att det leder till 
skuldkänslor. Ett annat problem är att kommunernas riktlinjer alltmer utformas 
som en insatskatalog och Lindelöf & Rönnbäck (2004) menar i en nyutkommen 
avhandling att biståndshandläggningen till stora delar inte primärt utgår från den 
enskildes behov utan att det i stället är insatserna som styr vad som efterfrågas i 
handläggningen (ibid. s.169).  

Biståndshandläggningen är inte närmare studerad, men utgör en viktig del av 
hjälptagarens möjlighet till inflytande av hjälpinsatserna, eftersom den utgör ett 
ramverk för hjälpen. Dessutom är det vissa saker som aldrig överhuvudtaget tas 
upp som hjälpinsatser i biståndshandläggningen, men som kan aktualiseras i 
mötet mellan hjälptagaren och vårdbiträdet. Som exempel kan nämnas en 
kartläggning som Socialstyrelsen genomfört i 23 kommuner år 2002 
(Socialstyrelsen 2003d). Där framkom att ingen kommun hade någon egen 
definition eller avgränsning av begreppet socialt innehåll eller hur mycket 
"socialt" som ska ingå i begreppet "skälig levnadsnivå". Några begränsningar i 
omfattning nämndes inte heller, men trots det uppgav flera chefer vid 
intervjuerna att de sociala insatserna begränsades av tillgängliga resurser, de 
egna riktlinjerna och den egna organisationen. När hjälptagarna gavs möjlighet 
att framföra egna önskemål i projektet var det främst de sociala insatserna som 
lockade, till exempel att få sällskap av vårdbiträdet för att handla, gå en 
promenad eller besöka kyrkogården. Ett genomgående drag i intervjuerna var att 
hjälptagarna var medvetna om vad de inte kunde få hjälp med från hemtjänsten, 
som till exempel fönstertvätt och storstädning och det var sällan som riktlinjerna 
ifrågasattes. 
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3. Beroendet 
Det råder ingen tvekan om att den enskilde hjälptagaren befinner sig i en 
beroendesituation. Detta blir speciellt tydligt ju mer och intimare hjälp som den 
enskilde är i behov av. Ett viktigt konstaterande är att beroende är ett 
allmänmänskligt fenomen och att det blir tydligt i hemtjänsten genom att den 
enskilde blir beroende av någon som inte är någon närstående utan beroende till 
någon som ger hjälpen i form av ett avlönat arbete. 

Med hänvisning till Waerness indelning i personlig tjänst och omvårdnad 
finns det situationer där hjälptagaren är beviljad hjälp som den enskilde kan 
utföra på egen hand, men det kan endast ske med så stor möda att det tar stor del 
av dagen i anspråk. I dessa fall är gränsen inte tydlig mellan personlig service 
och omsorg. Det är även i dessa sammanhang som vi kan se att det finns delade 
meningar om vad vårdbiträdet ska göra och vad den enskilde själv ska göra. Det 
kan även finnas uppgifter som hjälptagaren klarar vissa dagar men inte andra.  

En förutsättning för att kunna hantera beroendesituationen är att det finns en 
relation mellan den som ger hjälp och den som är mottagare av hjälpen. Från 
hjälptagarens perspektiv betonas betydelsen av att ha nära relationer med vård-
biträdet och det framförs även i vårdbiträdesgrupperna mer eller mindre tydligt. 
Att se arbete i hemtjänsten som en relationarbete har framförts av många som 
studerat området (t.ex. Astvik 2003, Szebehely 1995). Hjälptagarna i undersök-
ningen visar klart att de lättare kan framföra sina åsikter om hjälpinsatserna till 
vissa vårdbiträden som de har större förtroende för än andra och de värderar de 
vårdbiträden högt som de tycker sig känna lite närmare och som de inte behöver 
instruera i vardagsarbetet.   

4. Kunskapen 
När det gäller hjälptagarens kunskaper finns, som tidigare påpekats, två motsatta 
ståndpunkter. Å ena sidan framförs betydelsen av att hjälptagarna blir informera-
de så att de kan göra medvetna val, å andra sidan hävdas att förfarandet med att 
öka kunskapen hos hjälptagarna handlar om att betrakta hjälptagarna som kon-
sumenter som ska välja varor. Jag ska återkomma till detta i nästa kapitel, och 
här endast sammanfatta hjälptagarnas kunskaper som de framstod i deras inter-
vjuer. Det framkom tydligt att hjälptagarna saknade kunskap om den egna hjäl-
pen. Flera av hjälptagarna framförde även kritik mot informationsbrister om den 
egna hjälpen. Exempelvis att man inte visste vad hjälpen innefattade eller hur 
lång tid som var beviljad. Det var inte ovanligt att hjälptagarna uttryckte irrita-
tion över att de inte visste vad som gällde, samtidigt tenderade flera av dem att 
överlämna många av dessa frågor till anhöriga.  

6.5 Hjälptagarens förhållningssätt 
Hjälptagarna i undersökningen förhöll sig på olika sätt för att få inflytande över 
de egna hjälpinsatserna. Dessa kan sammanfattas i passiva förhållningssätt (an-
passning) och aktiva förhållningssätt (voice). Hur hemtjänsten organiserade tiden 
för hjälpinsatserna visade sig ha stor betydelse för om hjälptagarna förhöll sig 
passivt eller aktivt. Andra faktorer (kön, ålder, klass utbildning m.m.) som kan 
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inverka på varför hjälptagaren förhåller sig på det ena eller andra sättet är inte 
närmare studerat, då det skulle föra för långt här. Det intressanta är däremot att 
det inte räcker att förklara att hinder för brukarinflytande inom äldreomsorgen 
hör samman med ålder, skröplighet och sjuklighet m.m., utan att det även hör in-
timt samman med den tidsmässiga organiseringen.  
 
 PASSIVT FÖRHÅLL-

NINGSSÄTT 
AKTIVT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

 
Punktinsatser 

1. 
Anpassning till uppgifter 

2. 
Egna knep och kritik till 
överordnade  

 
Sammanhållen  
tid 

3. 
Anpassning till person 
(vårdbiträdet) 

4. 
Aktivt deltagande 
 

 
Fig.9 Hjälptagares förhållningssätt i relation till tidsmässig organisering av 
 hjälpinsatser 

1. Anpassning till uppgifter 
Hjälptagaren anpassar sig här till den hjälp som ges. Det blir inte mycket tid att 
ha inflytande över hjälpen, och som framgått i det empiriska materialet, upplever 
hjälptagaren att de inte hinner fråga något förrän vårdbiträdet har försvunnit igen. 
Man tar emot vad som ges och tycker inte att det finns tid för att bygga upp nå-
gon relation med vårdbiträdena. Hjälptagaren upplever det positivt med de vård-
biträden som själva ser vad som behöver göras, men annars anpassar de sig till 
vad det enskilda vårdbiträdet gör.  

2. Egna knep och kritik till överordnade  
När det inte finns tid att samtala med vårdbiträdet och inte heller tid att lära kän-
na någon av dem, blir det svårt att ha inflytande över hjälpen. Hjälptagaren i den 
här positionen kan rikta sig både till vårdbiträdet och till överordnade. I det 
förstnämnda fallet försöker hjälptagaren hålla kvar vårdbiträdet på olika sätt. Det 
kan vara genom att bjuda på kaffe, att samla disk eller att lyfta fram krämpor av 
olika slag för att vädja om mer tid med vårdbiträdet. Vanligt är att hjälptagaren 
har förståelse för vårdbiträdenas stressade situation och kritik är svår att rikta 
mot någon, eftersom ingen relation finns uppbyggd. Hjälptagaren vänder sig där-
för till överordnade chefer eller biståndshandläggare med synpunkter och kritik 
och frågar om vilka krav de kan ställa, vad som ingår i vårdbiträdets uppgifter 
m.m. 

3. Anpassning till person 
I denna position återfinns hjälptagare som har möjlighet att bygga upp relationer 
med vårdbiträdet, men ändå väljer att förhålla sig passiv. Hjälptagaren upplever 
här att hon inte vill tjata utan vill att det ska fungera så bra som möjligt ändå. När 
relationer finns till flera vårdbiträden kan hjälptagaren även värja sig mot att fa-
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vorisera vissa framför andra, varför det till exempel blir svårt att välja någon som 
skulle vara önskvärd som kontaktman.  

4. Aktivt deltagande 
Det är endast i denna position som vi kan tala om ett äkta inflytande över de 
egna hjälpinsatserna. Här finns en uppbyggd relation och en hjälptagare som 
förmår att delta aktivt i planering och genomförande av de egna hjälpinsatserna. 
Visserligen kan skröplighet och sjukdom sätta hinder i vägen men åldern tycks 
däremot inte ha betydelse i sammanhanget, utan även mycket gamla människor 
kan och vill ha inflytande över den egna hjälpen om förutsättningarna finns. 
 
De situationer som hjälptagarna upplever som problematiska för möjlighet till in-
flytande i den egna vardagen, som diskuterats i detta kapitel, har nära kopplingar 
till de motsättningar som vårdbiträdena i undersökningen uppfattar som speciellt 
problematiska. I nästa kapitel ska detta utvecklas närmare.   
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7.Inflytandets paradoxer  
Tidigare har det argumenterats för att det finns tre perspektiv i hemtjänsten som 
på ett avgörande sätt inverkar på hur arbetet organiseras och att dessa kan vara 
mer eller mindre dominerande. Därefter diskuterades hjälptagarnas upplevelser 
av det egna inflytandet utifrån fyra huvudteman som det utkristalliserade sig i 
materialet. Med stöd av det som tidigare framkommit, i kapitel 5 och 6, ska jag 
här visa att vårdbiträdet ställs inför motsägelsefulla fenomen i vardagen, när de 
ska bemöta hjälptagarnas strävan efter inflytande och självbestämmande, och 
dessa har nära beröringspunkter med de problem som hjälptagarna upplevde som 
mest framträdande. Jag har kallat dessa för inflytandets paradoxer, och med det 
menar jag att det är situationer som till sin natur är motstridiga, genom att det 
inte finns en självklar handlingsstrategi för hur hjälptagarens inflytande och 
självbestämmande ska bemötas. Därtill är vårdbiträdets hanterande av situa-
tionerna starkt formade av de sociala regelsystemen, som i sin tur är präglat av 
de tre idealtypiska perspektiven. Kapitlet är organiserat utifrån de fyra empiriskt 
funna och identifierade paradoxerna: tiden, biståndsbeslutet som ramverk, 
beroende och ansvar samt kunskap och tolkningsföreträde. Dessa analyseras 
med hjälp av de tre idealtypiska perspektiven för att kunna argumentera för dess 
samhörighet med respektive perspektiv och vilka konsekvenser de har för 
hjälptagarens inflytande. Dessutom diskuteras vilka spänningsfält som är 
speciellt framträdande.  

7.1 Tiden 
Både bland vårdbiträdena och bland hjälptagarna återkommer problemet med 
avsatt tid för hjälpen i hemtjänsten. Vårdbiträdena upplever att de är tidspressade 
och att de ofta måste lämna en hjälptagare trots att de vet att den enskilde 
egentligen skulle vilja att de stannar. De har andra hjälptagare som väntar och 
dilemmat för vårdbiträdet är ofta att de upplever att de inte räcker till för alla. 
Detta skapar otillräcklighetskänslor och om det upptar en större del i vardagen 
riskerar arbetet att mista sin meningsfullhet för vårdbiträdena. Känslan av 
otillräcklighet, att inte ha tid att ge den hjälp som önskas av hjälptagaren går 
även stick i stäv med motiven för varför vårdbiträdet trivs med sitt arbete, visar 
flera undersökningar (t.ex. Szebehely 2003 b s.188). Hjälptagarna å sin sida 
upplever, utöver avsatt tid, att de ofta får vänta på hjälpen, vilket skapar en 
känsla av ovisshet och brist på kontroll över den egna vardagen. När vårdbiträdet 
sedan kommer upplever många att tiden är så knapp att de inte hinner fråga om 
saker som de gått och tänkt på innan vårdbiträdet kom. Den avsatta tiden är alltså 
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ett problem för dem båda, vilket jag ska utveckla här. Till hjälp tar jag Davies 
(1996) som diskuterar kopplingen mellan ”omsorgens struktur” och tid genom 
att hänvisa till processtid och lineär tid.49 Hon menar att omsorg är situations-
orienterad bland annat genom att behov inte är förutsägbara och därmed krävs en 
processtid. Med processtid menas att hjälptagarens behov av hjälp bestämmer 
tiden genom att uppgiften får ta den tid som behövs eller vävs in i uppgiften, 
tiden är alltså inbäddad i sociala relationer. Det är därmed svårt att mäta eller 
schemalägga processtid. Det är svårt och ibland omöjligt att mäta hur lång tid det 
till exempel tar att trösta någon som är ledsen, varken i förväg eller i efterhand, 
eftersom det är invävt i mötet. Däremot är det lätt för den enskilde att konstatera 
att hon eller han blev tröstad.  
 

Ja, bara som en sak som i går kväll – då hade jag en flicka som jag tycker 
mycket om också. Som jag kunde prata med. Då hade jag haft värk hela 
helgen. Och då blir man ju så irriterad. Och så klagar man. Och så kom-
mer tårarna. Men då pratade hon med mig och så satt hon bara en stund 
som hon hade tid och prata. Tänk vad skönt. Och det lättar ju. Jag mådde 
så mycket bättre när hon gick. Bara en sån sak just att prata om allting. 
Och så sen att jag fick gråta ut också. Och så när hon gick så vart jag en 
annan människa (Hjälptagare 84 år). 
 

Processtid indikerar att hjälptagarna ges möjlighet att ha inflytande över den 
egna hjälpen. Processtid är inte synonymt med uppgiftsstyrning eftersom det i 
dessa fall är uppgiften som betonas och risk finns att uppgiften separeras från sitt 
sammanhang (Davies 1996 s.45).  Den lineära tiden är betydligt enklare att defi-
niera genom att den är en allmänt känd överenskommelse och den kan definieras 
utifrån sina enheter och faktiskt kan mätas. Den behövs för att organisera arbetet. 
Lineär tid och processtid ska inte betraktas som en dikotomi eftersom de inte kan 
ses som olika delar utan existerar sida vid sida, däremot representerar de olika 
tidslogiker varför de tävlar om uppmärksamhet och därmed uppstår en motsätt-
ning. Det kan finnas ambitioner att ge utrymme för processtid, men eftersom ar-
betet organiseras lineärt, blir det motsägelsefullt. Som framkommit i kapitel 5 är 
det ett pusslande med tider både för att få ihop ett schema i förväg, men även för 
att kunna möta dagsaktuella ändringar beroende av hjälptagares aktuella behov, 
och för att kunna hantera konsekvenser av att vårdbiträden är sjukskrivna. Sam-
tidigt finns det en medvetenhet om betydelsen av processtid bland vårdbiträdena, 
även om den är olika starkt företrädd.  

Tolkning av tid i ett marknadsekonomiskt perspektiv 
Här har den lineära tiden en framträdande plats. Det ställs krav på mätbarhet ge-
nerellt och mätbarhet i tid i synnerhet för att uppnå effektivitet och kostnads-
reduktion. Att synliggöra verksamheten genom siffror och fakta som kopplas 
bort från den egentliga situationen där mötet mellan vårdbiträdet och hjälptaga-
ren äger rum ger en känsla av att verkligheten är mera lättstyrd och kontrollerad 

49 Lineär tid benämns även klocktid. 
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än den i realiteten är (Erlingsdóttir 1999). Uppgifter i hemtjänsten översätts i 
noggrant uträknad tid som ligger till grund för hjälpinsatserna. I denna under-
sökning är detaljerad utmätt tid mest tydlig i Avtalsgruppen. Här använder sig bi-
ståndshandläggarna av EBV-status, som underlag för sin biståndsbedömning, 
vilket beskrevs i kapitel 5. Mallen är indelad i serviceinsatser, omvårdnadsinsat-
ser och rehabiliterande insatser. Dessa delas sedan in i olika konkreta insatser 
som bedöms utifrån vad den enskilde klarar själv, och på den nivån är insatsen 
översatt i uppmätt tid för varje uppgift. Här är ett exempel på omvårdnadsinsat-
sen nedre toalett, som förklaras i kommunens manual för EBV, med att det 
handlar om att kunna tvätta sig från midjan och nedåt: 
 

• Klarar allt   0 tim.  
 Klarar att tvätta sig själv 
• Tillgodoses   0 tim.   
 Annan person än personalen gör insatsen 
• Vägledning   0.32 tim.   
 Personalen lägger fram de saker som behövs 
• Aktiv hjälp   1.28 tim.   
 T.ex. klarar att tvätta sig fram i underlivet 
  men behöver hjälp bak 
• Hjälp med allt  1.92 tim.   
 Får hjälp att tvätta sig 
• Passiv hjälp   2.56 tim.   
 Personen klarar själv att tvätta sig  
 om personalen står bredvid 
 

Genom att summera hur mycket tid den enskilde är bedömd att få inom samtliga 
områden kan en totalsumma erhållas och det är inom den tiden som hjälpen ska 
ges. Vårdbiträdena har därmed en strikt indelning i hur mycket tid var sak ska ta. 
För hjälptagaren kan omvandling av de egna behoven till tidsbestämda hjälpin-
satser te sig främmande, vilket med all tydlighet visas när TV-journalisten Ulla-
Carin Lindquist beskriver mötet som ska ligga till grund för beslut om personlig 
assistans. 
 

De sitter i vardagsrummet. En utredare från försäkringskassan och en 
från kommunen, kuratorn från sjukhuset och Mimmi. 
- Vi måste veta exakt hur lång tid det tar för dig att utföra olika sysslor. 
- Hur menar du?  
- Hur lång tid tar det när du klär dig? 
- Men jag kan ju inte klä mig. 
- Ungefär hur lång tid? 
- Jag kan ju inte. Läste du inte brevet jag skrev? 
Hon från kommunen har missat det. Hon från försäkringskassan har med 
en kopia. 
- Det räcker inte. Vi måste ha en tid. 
- Du skojar. 
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- Nej. 
- Men jag kan inte. Hemtjänsten klär mig. Jag kan inte få på mig ett par 
byxor utan att ramla (Lindquist 2004 s.80). 

 

Som framgått av ovanstående tolkas tiden lineärt och uppgifterna delas upp i 
korta och mätbara moment, vilket påverkar både hjälptagaren och vårdbiträdet 
genom att försvåra möjlighet till processtid.   

Tolkning av tid i ett medicinskt perspektiv 
Den lineära tiden är även betydelsefull inom den medicinskt orienterade logiken, 
men på ett annat sätt. Här ligger fokus ofta på att hjälpen ges vid speciella klock-
slag. Det kan till exempel handla om att hjälptagare som är beroende av insulin 
måste ha dessa injektioner vid speciella klockslag eller att medicin ska ges vid 
olika tidpunkter. Även om hälso- och sjukvårdinsatserna är olika organiserade i 
kommunerna50 så utför vårdbiträdena sjukvårdsinsatser i samtliga kommuner. 
Det är vanligt att åtskillnad görs mellan delegerade uppgifter och s.k. egenvård. 
När vårdbiträdet har en delegerad sjukvårdsuppgift innebär det att en sjuk-
sköterska har delegerat vissa medicinska uppgifter t.ex. att ge insulininjektioner. 
Egenvård innebär här att vårdbiträdet hjälper en person med medicinska uppgif-
ter, som den enskilde skulle ha klarat själv om det inte fanns speciella hinder, 
t.ex. att ge ögondroppar. Enkelt uttryckt kan man säga att egenvården handlar om 
okomplicerade medicinska insatser, men gränsdragningen är ofta oklar (Michaeli 
2004 s.25). Oavsett om uppgifterna rubriceras som egenvård eller är delegerade 
uppgifter, om det tillhör landstingets ansvar eller är kommunens ansvar, så är 
uppgifterna desamma för vårdbiträdena och mottagarna av hjälpen. Eftersom tid-
punkten för när insatsen ska ges är fast bestämd har de medicinska insatserna be-
tydelse för hur arbetet även i övrigt organiseras och de tenderar även att innebära 
att insatserna uppdelas i korta moment, då det exempelvis kan handla om att ge 
”ögondroppar x 4”. Om hjälptagaren bor lång bort från hemtjänstlokalen kan en 
sådan ordination dessutom innebära långa resvägar för mycket korta besök. Fo-
kus på tiden är alltså att insatserna ska ges vid bestämda tidpunkter och en ten-
dens är att de ses fristående från övriga hjälpinsatser. 

Tolkning av tid i ett socialt perspektiv 
Eftersom hjälptagaren här förväntas vara frisk, men i behov av olika hjälpinsatser 
för sitt dagliga liv, blir det mer en fråga om att tillmötesgå behov i det dagliga li-
vet. Westlund (2004b) benämner det som att underlätta för människor att upp-
rätthålla centrala livsroller. Till detta ska läggas idén om ”hjälp till självhjälp”, 
som allmänt anses ta längre tid i anspråk än då vårdbiträdet själv utför uppgiften. 
I det sociala perspektivet framhålls därför längre och sammanhållande hjälptider, 
så att det finns tid för att prata och göra saker ihop, processtiden ses alltså som 
betydelsefull. Processtid försvåras när arbetet är organiserat som punktinsatser 
eftersom det helt enkelt saknas utrymme för att låta uppgiften ta längre tid än vad 

50 I Avtalsgruppen och Assistentgruppen ingår hälso- och sjukvård i kommunens uppdrag, medan den 
är landstingets uppgift i Dialoggruppen och Tidsgruppen. 
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som är föreskrivet och det går därför inte att anpassa hjälpen till hjälptagarens 
aktuella förmåga. För att fokusera på processtid måste det därför finnas möjlig-
het till flexibilitet i den avsatta hjälptiden. Assistentgruppen skiljer ut sig här ge-
nom att de speciellt betonat betydelsen av att hjälptagarna får en sammanhållen 
tid, men även i Dialoggruppen ses betydelsen av processtid genom deras marke-
ring av flexibla hjälptider.  
 

TID 
 

ocialt  
erspektiv 

Medicinskt  
perspektiv 

Marknadsekonomiskt 
perspektiv  

Fokus i orga-
nisering av 
hjälptagarens 

P

tid 

rocesstid Tidsbestämd  
lineär tid  

Mätbar lineär tid 

Fig.10 Tolkning av processtid och lineär tid ur de tre idealtypiska perspektiven 

biträdena när de måste gå ifrån nå-
gon som de uppl ver skulle behöva mer tid.  

uppen och så, det 
 är sjuka och sånt påverkar ju mycket  

årdbiträde).  

Konsekvenser för möjlighet till inflytande 
Kraven på mätbarhet och effektivitet i hemtjänsten, kombinerat med att hjälp-
tagarna blivit allt mer skröpliga, har stärkt både det medicinska och det mark-
nadsekonomiska perspektivet på bekostnad av det sociala perspektivet, när det 
gäller tid. Det handlar helt enkelt om att hjälptiderna har begränsats. Att hjälpta-
garna upplever otillfredsställelse av att de inte får den tid som de skulle vilja är 
tydligt i materialet liksom dilemmat för vård

e
 

Ja man vet ungefär [beviljad tid och insats, min anm.]. Hon/han ska ha 
hjälp med det och det tar ungefär så lång tid. Sådana dagar som är lugn-
are kan man ju kanske tänka att då kan jag passa på att göra det där och 
man vet ungefär vad som behöver göras i stället för de dagar som man 
vet att det är stressigt. Man kan lägga upp lite själv i gr
beror på om folk
(V
 

Vi ser i citatet ovan att det pusslas med klocktiderna. Detta kan göras om vård-
biträdena har ungefärliga tider. I dessa fall är det vårdbiträdena som har kontroll 
över tiden, som bestämmer när hjälpen ska ges, och hur lång tid den enskilde 
ska få. Detta är en nödvändighet för att kunna bemöta hjälptagarnas varierande 
behov samt för att kunna organisera arbetet med flera hjälptagare. Resonemanget 
brukar hänföras till betydelsen av att vårdbiträdena ska kunna vara flexibla, och 
då kan det ses som i betydelse av en egenskap. Innebörden i att vara flexibel kan 
dock ha olika betydelse. Flexibilitet kan relateras till enskilda hjälptagare, det 
kan även relateras till hela hjälptagargruppen. Ytterligare ett sätt att betrakta 
flexibilitet är att relatera begreppet till arbetsgruppen (Thorsen 2003 s.259).  
Flexibilitet relaterat till enskilda hjälptagare kan vara ett sätt att prioritera 
processtid, och då ges även möjlighet att stärka den enskilde hjälptagarens 
inflytande. Flexibilitet i hjälptagargruppen handlar mer om att vårdbiträdes-
gruppen fördelar och prioriterar hjälpinsatserna utifrån arbetssituationen. Detta 



127 

t lineär tid, ju svårare blir det att väva 
samman processtiden i hjälpinsatserna.  

anisation och här är den enskildes möjlighet till inflytande 
starkt begränsad.  

7.2 Biståndsbeslutet som ramverk 

har vi sett flera exempel på och här uttrycks behov av flexibilitet både utifrån 
hjälptagarnas varierande behov och utifrån aktuell personalsituation. Flexibilitet i 
arbetsgruppen handlar om att man hjälper varandra vid behov, vilket även visat 
sig vara vanligt förekommande. I de två sistnämnda fallen utgår man främst från 
lineär tid och här finns hjälptagarens inflytande över insatserna inte med i 
tankegångarna. Även om både vårdbiträden och hjälptagare framhåller 
betydelsen av processtid, och ser dess betydelse för inflytande och själv-
bestämmande, visar undersökningen att det inte alltid finns förutsättningar att 
realisera den, och ju mer krav på exak

Tiden som ett ”gummiband” 
Det finns en speciell spänning mellan processtid och lineär tid som är kritisk. Ef-
tersom processtid och lineär tid är invävda i varandra är processtiden omöjlig att 
mäta. Arbetet måste därför planeras utifrån lineär tid, där fördelning sker mellan 
olika hjälptagare som behöver olika omfattande hjälp och viss hjälp behöver 
dessutom ges vid speciella klockslag. Till detta kan läggas att den enskilde hjälp-
tagaren vill veta när hjälpen ges och hur länge de kan få hjälp. Det finns alltså en 
motsägelse här som inte har någon självklar lösning. Ett sätt att eftersträva möj-
lighet till processtid är att undvika alltför uppsplittrade tider och uppgifter. En av 
enhetscheferna i undersökningen menade att tiden måste betraktas som ett 
”gummiband”, dvs. att det alltid måste finnas möjlighet att anpassa tiden efter 
den aktuella situationen. Här kan dock tilläggas att det kan vara skillnad mellan 
planering av personlig omvårdnad och serviceinsatser. Att det kan ta olika lång 
tid för hjälp med matning, toalettbesök m.m. ter sig ganska självklart, däremot 
bör den enskilde kunna garanteras städhjälp en viss utsatt tid. Enskilda hjälptaga-
re påtalar ofta att de inte får tillräckligt städat och det visar sig även från vårdbi-
trädena att det ofta är tiden för städning som reduceras när det finns stora om-
vårdnadsbehov eller flera akuta sjukskrivningar i arbetsgruppen. Det mest fram-
trädande problemet med att ge utrymme för processtid är då uppgifterna är orga-
niserade utifrån punktinsatser. Den marknadsekonomiskt inriktade logiken ten-
derar till en nytaylorisering, som liknar den Szebehely beskriver som servicehu-
sets löpande-band org

Biståndsbeslutet har en viktig funktion som ett formellt ramverk för hjälpin-
satserna. Här anges vad den enskilde hjälptagaren kan förvänta sig att få hjälp 
med från hemtjänsten och på motsvarande vis får vårdbiträdena ta del av 
biståndsbeslutet samt ett preciserat uppdrag som skriftligt anger vilka ramar som 
gäller för enskilda hjälptagares insatser. Utöver vad som formellt omgärdar vad 
som ska göras hos den enskilde hjälptagaren finns informella regler för vad som 
bör göras och dessa skapas i arbetsgruppen. För att diskutera formella och 
informella regler tar jag hjälp av Agevalls (2000) diskussion om reglers påverkan 
på individens handlingsutrymme. Hon menar att regler kan vara detaljreglerade 
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kaffa sig 
andlingsutrymme, även om arbetet är organiserat med stängda regler.  

 

sta. Men det 
t kunna hjälpa henne med detta sängbord  

(Vårdbiträde).  

iståndsbe-
sluten utformas och tolkas kan diskuteras utifrån de tre perspektiven.  

––––––––– 

eller stängda, genom att handlingsmöjligheten direkt anges i reglerna. I dessa fall 
finns endast möjlighet att följa eller inte följa regeln. Ett typexempel på stängda 
regler är de detaljerade uppgifterna i EBV, som tidigare diskuterats. Öppna 
regler är mindre detaljerade och medger ett handlingsutrymme för vårdbiträdet. 
Ett exempel på öppna regler är när uppdraget beskrivs som ”morgonhjälp”. De 
detaljerade eller stängda reglerna ger varken vårdbiträde eller hjälptagare något 
handlingsutrymme för att anpassa hjälpen utifrån den enskildes aktuella behov 
och önskemål.  Samtidigt innebär de öppna reglerna att det ges utrymme för 
godtycke och i materialet framkommer att hjälptagarna upplever att de får olika 
hjälp från olika vårdbiträden. Å ena sidan är alltså de öppna reglerna en 
förutsättning för hjälptagarens möjlighet till inflytande i vardagen, men å andra 
sidan finns en risk att hjälptagaren utsätts för godtycke, genom att vårdbiträdena 
handlar utifrån eget gottfinnande. I alla undersökta grupper uppger vårdbiträdena 
att de bryter mot biståndsbeslutets eller uppdragets skriftliga regler för att kunna 
möta aktuella behov och önskemål från den enskilde hjälptagaren. Jag tolkar det 
som en informell regel, som är mer eller mindre uttalad mellan vårdbiträdena i de 
olika grupperna. Vårdbiträdena i studien visar alltså en tendens att s
h

Och när jag kommer till henne vid tiotiden så sitter hon inne vid TV:n och 
har vinpavan på vardagsrumsbordet. (…) Så tittade jag in i hennes sov-
rum och där var sängbordet sönder och där låg grejer på golvet. Det var 
lådan i sängbordet som hade gått sönder. Jag sa att jag får se om jag hin-
ner, det kanske bara går att sätta ihop lådan igen. (…)Vi ordnade med 
sängbordet så hon var så nöjd i alla fall. Sen åkte jag till nä
kändes så skönt at

 
I de undersökta kommunerna var biståndsbesluten och uppdragen till vårdbiträ-
dena mer eller mindre detaljerade. De mest detaljerade besluten fanns i Avtals-
gruppen medan de minst detaljerade fanns i Assistenstgruppen. Hur b

Tolkning av biståndsbeslutet i det marknadsekonomiska perspektivet 
I det marknadsekonomiska perspektivet uppfattas organisationen främst som ett 
instrument för att producera varor och tjänster (Gustafsson 1994 s.128). Hjälp-
tagaren förväntas, genom biståndsbeslutet, skriva kontrakt angående de egna 
hjälpinsatserna. I diskussioner om den enskildes inflytande framhålls ofta bety-
delsen av att det i biståndsbeslutet tydligt ska framgå vilken hjälp han/hon ska få, 
eftersom det har grundläggande betydelse för hjälptagarens möjlighet att över-
klaga beslutet51 (Socialstyrelsen 2000). Argumenten som framhålls för att detal-
jera biståndsbesluten är dels att det ger hjälptagaren en större rättssäkerhet och 
dels att det behövs för att kunna prissätta tjänsterna. I en dokumentationsstudie 

51 Den enskildes rätt att överklaga är knutet till beslutet och inte till verkställigheten (Socialstyrelsen 
2000 s.41). 
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ng. 
tudien byggde på en granskning av 1190 beslut och bland annat visades att:  

• (24 %) av besluten fanns inte samtliga hjälpinsatser 

n skulle ges 

 29 % var oacceptabla ur aspekten läsbarhet och lättbegriplighet. 

kaper och resurser, att kunna utnyttja sin demo-
kr

hur den faktiska hjälpen är utformad är, som 
vi

som genomförts på uppdrag av Socialstyrelsen (Lindelöf & Rönnbäck 2004 
s.111f), visades att det fanns en hel del brister i biståndsbeslutens preciseri
S
 

i knappt en fjärdedel 
preciserade i besluten 

• drygt hälften saknade information om hur ofta hjälpe
• hjälptiden saknades i 71 % av beslutsdokumenten 
•
 
Att det finns brister i handläggning av biståndsärenden är känt sedan länge, men 
det har skett förbättringar, även om problemen fortfarande anses stora (Socialsty-
relsen 2003e). De brister som omnämns handlar bland annat om undermåliga ut-
redningar och att det inte utförs individuella bedömningar av den enskildes be-
hov. Bristerna anses sammanhänga med att det saknas ett fungerande och hel-
täckande systematiskt kvalitetsarbete i organisationen, vilket innebär en rättsosä-
kerhet för hjälptagare (Socialstyrelsen 2004d). Det är inte många ärenden som 
överklagas i äldreomsorgen, endast 5 % av de avslagna hemtjänstärendena och 
10 % av de avslagna ärendena som rör rätt till särskilt boende. Att tänka sig att 
övriga är nöjda är inte så trovärdigt, speciellt inte med tanke på den kritik som 
framförs i massmedia, menar Åström & Werner (2002). De som överklagar är 
kvinnor, ofta ensamboende, från arbetarklass och med låg utbildningsnivå. Alltså 
rör det sig inte om någon socialt och ekonomiskt privilegierad grupp. De är sna-
rare en grupp som befinner sig i en mycket utsatt situation med stora svårigheter 
att klara det dagliga livet. Nio av tio har dock fått hjälp med att överklaga och en 
betydande andel av dem som överklagat har barn med hög utbildning (ibid.). 
Undersökningsresultatet visar bland annat på betydelsen av att öka möjligheterna 
för äldre utan anhöriga med kuns

atiska rättighet att överklaga.  
En annan fråga rör om besluten verkställs, dvs. att insatserna leder till att 

hjälptagarna får den föreskrivna hjälpen. Detta ska kontrolleras genom att 
biståndshandläggaren gör uppföljningar. I Blombergs avhandling (2004), liksom 
i intervjuerna med handläggarna i denna studie, upplever handläggarna problem 
med att hinna med dessa uppföljningar. Att det finns en diskrepans mellan vad 
som står i det formella beslutet och 

 sett, vanligt förekommande.  
I det marknadsekonomiska perspektivet spelar efterfrågan stor roll, men 

efterfrågemekanismen sätts ur spel i biståndshandläggningen eftersom 
hjälptagarens rätt till bistånd prövas. Så länge tjänsterna tillhandahålls som 
bistånd finns inte något verkligt utrymme för efterfrågan. Om de sociala 
tjänsterna däremot tillhandahålls som service på marknadsmässiga grunder är det 
annorlunda. Då kan hjälptagaren utgå från den egna ekonomin och, med 
vägledning av sina behov och önskemål, samt priser på tjänsten fatta beslut om 
vilka tillgängliga tjänster han eller hon ska utnyttja och i vilken omfattning 
(Westlund 2001). Detta förutsätter även att prissättningen av tjänsten tydligt kan 
avgränsas från andra tjänster. En annan förutsättning är att den enskilde har 
behov som kan tillgodoses oberoende av varandra och att de kan knytas till en 
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atserna 
och hjälpen har omvandlats till en ”vara” som levereras till hjälptagaren.  

åste involveras och 
of

pektiv, har en helhetsbild över den enskilde hjälptagarens totala hjälpin-
sa

mmer. Detta har resulterat i att hon riskerar att få 
rre besök från hemtjänsten.  

 

ersonalen mera när du inte tar mediciner-
a, sa hon (Vårdtagare 78 år).  

 

––––––––– 

viss vara eller tjänst. Utöver detta förutsätts även att den enskilde har förmåga att 
uttrycka sina behov på en marknad genom sin efterfrågan (ibid. s.33). Här finns 
alltså fokus på efterfrågan, tillgång, pris och marknader och det finns ingen 
uttalad teori om människors behov. Föreställning om behov kallar Westlund 
(2001) för en atomistisk behovsteori där behoven kan särskiljas från varandra 
och där helheten är summan av behoven. I det marknadsekonomiska perspektivet 
betraktas alltså biståndsbeslutet som det styrande elementet för hjälpins

Tolkning av biståndsbeslutet i det medicinska perspektivet 
Många i hemtjänsten har behov av hjälp som är relaterad till sjukdomar. Det kan 
handla om demenssjukdomar, förslitningssjukdomar, höftfrakturer, åldersdiabe-
tes m.m. Den totala hälsosituationen kompliceras dessutom av att många äldre 
har flera sjukdomar och funktionshinder samtidigt, ”multisjuka äldre” har på se-
nare år alltmer blivit ett begrepp i äldreomsorgen. Många som skrivs ut från 
sjukhus har utöver omsorgsbehov därför ofta även vårdbehov. Hjälptagare med 
stora behov av medicinska insatser, som kanske måste ges vid olika tillfällen un-
der dagen, innebär organisatoriskt att flera vårdbiträden m

ta måste även flera yrkeskategorier delta aktivt i vården.  
Vårdbiträdet har, som tidigare påpekats, ansvar för både vård och omsorg i 

mötet med den enskilde hjälptagaren. Oavsett om hälso- och sjukvårdsinsatserna 
organisatoriskt ingår i kommunens ansvar eller inom landstingets ansvar är det 
inte biståndshandläggaren som är vårdbiträdenas stöd för detta arbete utan här 
har vårdbiträdena stöd från sjuksköterskor eller distriktssköterskor. Det betyder 
alltså att vårdbiträdenas insatser, som utgår från HSL, är ordinerade av läkare 
och utförs i samarbete med, eller på delegation från sjuksköterskor. En konse-
kvens av detta är att det egentligen endast är vårdbiträdet som, ur ett organisato-
riskt pers

tser.  
För hjälptagaren, liksom för vårdbiträdet finns ingen strikt uppdelning mellan 

de olika hjälpinsatserna utan de vävs in i varandra. Däremot har de medicinska 
ordinationerna stor påverkan på hur arbetet organiseras. Ett exempel är en äldre 
dam som börjat ifrågasätta vad hon äter för mediciner. Hon får sina läkemedel i 
små påsar som är individuellt doserade på apoteket, s.k. APO-dos52 och eftersom 
hon inte vet vad det är för olika tabletter i påsen och dessutom misstänker att hon 
blir dålig av vissa sorter (sämre syn och svullna ögon), har hon nu vägrat att ta 
medicinen när vårdbiträdena ko
fä

Hemsamariten har ringt till distriktssköterskan och sagt att jag inte tar 
medicinerna. Nu kommer inte p
n

52 APO-dos = Dosdispensering som innebär att apoteket delat upp de ordinerade läkemedlena i doser 
som förpackats i plast. 
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Egentligen finns inga medicinska insatser noterade i biståndsbeslutet om det inte 
handlar om egenvård. Däremot finns det vårdplaner som dokumenteras av de an-
svariga sjuksköterskorna. Vårdbiträdena måste dock sammanföra insatser från 
både biståndsbeslutet och vårdplanerna när de planerar det vardagliga arbetet. 
Hjälptagarna har inte heller någon kontroll över vad som hör till HSL-insatser 
respektive SoL-insatser. För dem är huvudsaken att de får den hjälp som de anser 
sig behöva. Biståndsbeslutet har alltså ringa betydelse i det medicinska perspek-
tivet, men det finns vårdplaner som komplement till biståndsramarna för hjälpin-
satserna och för hjälptagarna och vårdbiträdena kan insatserna i vårdplanerna 
ibland vara mer omfattande, och upplevas viktigare än vad som föreskrivs i bi-
ståndsbeslutet.  

Tolkning av biståndsbeslutet i  det sociala perspektivet 
I det sociala perspektivet finns en tanke att se den enskilde hjälptagarens totala 
sociala situation. Westlund (2001) kallar detta för ett holistiskt och dynamiskt 
perspektiv. Här utgår man från att mänskliga behov har inre relationer och helhe-
ten blir då något mer än summan av sina delar samtidigt som delarna blir begrip-
liga först i relation till helheten. I detta perspektiv blir huvuduppgiften att finna 
den princip som reglerar och håller samman en människas behov. Denna sam-
ordningsprincip är personlig och man kan tala om levnadsmönster eller livsstil 
(ibid. s.33f). I detta perspektiv finns nära samband med det som i SoL benämns 
som ”skälig levnadsnivå”. I den Nationella handlingsplanen för äldrepolitik 
(prop. 1997/98:113) betonas de sociala aspekterna i hemtjänsten och man menar 
att det friska hos de personer som behöver vård och omsorg ska stödjas. Hem-
tjänsten kan förebygga ohälsa och hjälpen kan ses som ett folkhälsoarbete för 
äldre. Genom att tillgodose sociala behov kan mer omfattande insatser eller 
flyttning till särskilt boende flyttas fram menar man från (Socialstyrelsen 2003d).  

Det sociala innehållet i hemtjänsten är allt det som medverkar till att den äld-
re, trots att han eller hon är gammal och behöver stöd, kan fortsätta leva sitt liv. 
Det handlar om att få bevara sin särprägel, sina vanor och sin identitet. Hjälpta-
gare ska ha möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra och vara delaktiga i samhället.  Med aktiv och meningsfull tillvaro menas 
möjlighet att utöva sina intressen och att delta i aktiviteter som ger den enskilde 
en meningsfull tillvaro. Med ”gemenskap med andra” menas möjlighet att umgås 
med eller ha kontakt med det informella nätverket (släkt, vänner, bekanta, före-
ningar m.m.) Med ”delaktighet i samhället” menas möjlighet att följa med i sam-
hällsutvecklingen genom att läsa tidningar, lyssna på radio, se på TV m.m. (So-
cialstyrelsen 2003d).  

Det som tidigare biståndsbedömdes som ”social tid” förekommer knappast 
längre i hemtjänsten (Eliasson-Lappalainen & Szebehely 1998). I under-
sökningen fanns dock denna insats hos hjälptagarna som hörde till Assistent-
gruppen. I det sociala perspektivet finns det inte någon ambition att översätta 
insatserna i förutbestämda och detaljerade uppgifter eftersom aktuell situation 
måste avgöra insatsernas karaktär och tidsåtgång. Däremot innebär idén om 
”hjälp till självhjälp” att vårdbiträdena söker stöd för vad de ska göra och vad 
hjälptagaren förväntas träna för att klara på egen hand. 
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BISTÅNDSBESLUTET 
SOM RAMVERK 

Socialt per-
spektiv 

Medicinskt 
perspektiv 

Marknadseko-
nomiskt per-
spektiv 

Utgångspunkt för be-
dömning av hjälpinsat-
ser  

 
Holism 

 
Komplement 

 
Atomism 

Fig.11 Tolkning av biståndsbeslutet ur de tre idealtypiska perspektiven 

Konsekvenser för möjlighet till inflytande 
Ett sätt att utveckla biståndsbedömningen, som har tydliga kopplingar till det 
marknadsekonomiska perspektivet, och som fanns i alla undersökta kommuner, 
var att man skilde mellan beställning och utförande, i den så kallade 
beställar/utförarmodellen (BUM). Den viktigaste intentionen med att specialisera 
biståndshandläggningen genom BUM har varit att möjliggöra konkurrens-
utsättning av de kommunala tjänsterna. Biståndshandläggaren fungerar här som 
beställaren som för konsumentens räkning ska köpa hemtjänst och genom att 
tjänsterna prissätts kan anbud överlämnas till olika utförare (Vabø 2003b). 
Förespråkare menar att BUM förstärker hjälptagarens rättssäkerhet samtidigt 
som kvaliteten på hjälpen kan förbättras. Kritiker menar däremot att hemtjänsten 
genom BUM framstår som en styrbar konstruktion, som om ”omsorg är något 
fixt och färdigt som kan fastslås i kontrakt, produceras och levereras” (ibid. 
s.85). Att specialisera biståndshandläggningen är något som de flesta kommuner 
i Sverige numera har tillämpat. 1991 fanns denna organisation i en kommun i 
och år 1999 fanns den i hälften av kommunerna53 (Szebehely 2000).  

Det är skillnad mellan att säkerställa hjälptagarens välbefinnande genom 
detaljerade kontrakt (biståndsbeslutet), jämfört med att bygga välbefinnandet på 
en förtroendefull relation till vårdbiträdet. För hjälptagaren innebär det i det 
första fallet att hon/han ”köper” något som efterfrågas och handlingsutrymme 
finns inte utanför ”köpeavtalet”. Detta påverkar även vårdbiträdenas roll genom 
att deras huvuduppgift blir att leverera färdiga omsorgsprodukter.  

Konsekvensen av att ha ett strikt avtal, där alla förändringar i vardagshjälpen 
måste gå via biståndshandläggaren, verkar dock vara orimlighet i praktiken. Som 
framgått i det empiriska materialet ändras ofta besluten i efterhand, då 
vårdbiträdena redan genomfört en förändring, till exempel börjat mata en 
hjälptagare som inte längre klarar av att äta själv. Detta visade sig även i 
Blombergs avhandling (2004): 

 
Omprövning av biståndsbeslut förefaller alltså många gånger vara beslut 
i efterhand som legitimerar de anpassningar till förändringar i brukarens 
hjälpbehov som utföraren i sin dagliga och direkta kontakt med brukaren 
bedömt som nödvändiga (Blomberg 2004). 
 

––––––––– 
53 Senare siffror har inte varit möjliga att få fram, men enligt en tjänsteman på Socialstyrelsen (okto-

ber 2004) finns det numera blandformer och flera kommuner har gjort avsteg från den strikta upp-
delningen.  
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Vårdbiträdet följer alltså inte kontraktet fullt ut och många gånger är dessa regel-
brott en förutsättning för att kunna situationsanpassa hjälpen till enskilda per-
soner. Samtidigt finns det en risk för godtycke eftersom hjälptagaren inte kan 
vara säker på att den föreskrivna hjälpen ges. Att hjälpen är avhängig av vem 
som ger den har visats flera gånger i undersökningen och ett exempel är damen 
som ibland fick hjälp med stödstrumporna, men andra gånger fick klara det själv.  

Det finns tecken på en marknadsekonomisk inriktning i biståndhand-
läggningen i alla kommunerna, även om den är mest uttalad i Avtalsgruppen och 
minst uttalad i Assistentgruppen. Generellt kan sägas att inflytandet i vardagen 
minskar för både hjälptagare och vårdbiträde ju striktare biståndsbesluten och 
beställningarna är utformade. Till stor del kan det förklaras utifrån den minskade 
möjligheten att situationsanpassa hjälpen.  

Många hjälptagare som är i behov av medicinska insatser har också tack vare 
dessa ofta beviljats hjälpinsatser flera gånger per dag. Som tidigare framgått är 
det vanligt att serviceinsatser kombineras i tid med när de medicinska ska ges. 
Hjälptagare som får hjälp med medicinska insatser har vanligen även annan hjälp 
i hushållet eller med den personlig omvårdnad. Eftersom de medicinska insatser-
na är inriktade på specifika uppgifter, innebär det begränsat utrymme för infly-
tande, för hjälptagaren och även för vårdbiträdet. Stora medicinska insatser inne-
bär dock att hjälptagaren får relativt sett fler och längre besök som i sin tur kan 
ge utrymme för att kunna situationsanpassa även övrig hjälp.  

I det sociala perspektivet finns en strävan att se hjälptagarens livssituation i ett 
helhetsperspektiv. För att uppnå detta kan biståndsbesluten inte vara för snävt ut-
formade eftersom hänsyn måste tas till att hjälptagarens behov varierar. ”Hel-
heten” i det sociala perspektivet inbegriper dock inte sjuka hjälptagare med be-
hov av vårdinsatser, och helheten kan aldrig bli ”hel” för sjuka och skröpliga 
hjälptagare om inte behovet av vård finns med i planeringen. Att bedöma om 
hjälpen motsvarar de egna behoven och önskemålen kan därför endast besvaras 
av den enskilde hjälptagaren och för dem handlar det främst om, att trots kräm-
por och tillkortakommanden, kunna leva ett meningsfullt liv.  

 Avtalet som en ö av tillit i ett hav av misstro 
Den största spänningen mellan perspektiven finns mellan det marknadseko-
nomiska och det sociala perspektivet. I det förstnämnda har biståndsbeslutet en 
viktig funktion genom att klart och tydligt ange vad hjälpen ska innehålla och det 
ska även ge hjälptagaren möjlighet att överklaga icke beviljade insatser. Det ska 
dessutom säkerställa att den enskilde får den beslutade hjälpen oavsett vem som 
ger den. Problemen är dock bland annat att hjälpbehovet varierar oftare än vad 
som är realistiskt för att ändra avtalet, eftersom det kan handla om vardagliga 
föränderliga behov. Eftersom biståndshandläggningen sker vid ett besök som 
visserligen kan kompletteras med ombedömningar är det vanligt att beslutet inte 
kan fungera som en helhetsbedömning av den enskildes behov i vardagen. I det 
marknadsekonomiska perspektivet betraktas biståndsbeslutet som ett fullvärdigt 
avtal för hjälpen, och underförstått att hjälptagaren garanteras detta, däremot 
finns inga förpliktelser för vårdbiträdet att befatta sig med något som finns utan-
för avtalet. Det finns alltså inte utrymme för någon hjälp utanför avtalet.  
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Vi läser uppdraget och gör det och så får det vara bra (Vårdbiträde). 
 

Vihelm Aubert (1982) illustrerar köpeavtalen som en ö av erkännanden av tillit 
och lojalitet i ett hav av illojalitet och misstro (i Vabø 2003a s.107). De strikta 
besluten/avtalen leder på motsvarande sätt till att vårdbiträdet styrs mot de 
skrivna avtalen och därmed reduceras möjligheterna att se hjälptagarens hela 
situation genom vårdbiträdets egna omdöme. Hjälpen får lätt en instrumentell 
karaktär, och hjälptagaren tenderar att ”få skylla sig själv” som inte har påtalat 
eventuella behov som inte finns nedtecknade i avtalet. Motpolen till de 
detaljerade avtalen är att hjälptagaren beviljas en sammanhållen tid där 
insatserna kan variera från dag till dag. Det kan liknas vid den traditionella 
hemtjänsten där hjälptagaren ”ägde” sin tid.  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att hjälptagarens möjlighet till inflytande i 
vardagliga situationer främst är begränsad i ett marknadsekonomiskt perspektiv 
och de största möjligheterna finns då det sociala perspektivet dominerar. I prak-
tiken visar det sig dock att hjälptagarens hälsa är av stor betydelse för den en-
skildes förmåga och vilja att ha inflytande över den egna hjälpen i vardagen. 

7.3 Beroende och ansvar 
Att sträva efter självbestämmande och inflytande i den egna hjälpen i hemtjänst-
en sätter frågan om individens beroende på sin spets. Att vara beroende av någon 
kan ses som att vara osjälvständig, vilket har en negativ klang. Samtidigt kan 
människan inte ses som helt oberoende, vilket diskuterades i kapitel 6. Frihet kan 
betraktas som förmågan att besluta och välja och med detta följer även ett ansvar 
för de egna handlingarna. Som framkommit tidigare finns det många hinder för 
den enskildes valmöjligheter. Gradvis har man uppdragit åt professionella att ta 
hand om många uppgifter som tidigare togs om hand av den enskilde.  I en 
förlängning av detta resonemang har de professionella i debatten ofta setts som 
ansvariga för samhällets problem (Juul Jensen 1983 s.53). Ingen människa skulle 
väl öppet säga att man inte vill ta hänsyn till de svaga. Att handla för andra 
innebär att ta ett moraliskt ansvar och det moraliska ansvaret innebär även makt. 
En makt som innebär att man knyter den andre till sig och gör henne/honom 
beroende av sig. Maktutövningen behöver inte vara ett mål i sig utan kan vara ett 
medel att skapa en gemenskap, och när den gemenskapen finns så utjämnas 
makten, det skapas ett ömsesidigt beroende (Juul Jensen 1983). Ett verkligt 
självbestämmande kan bara åstadkommas om samhället lever upp till sitt 
moraliska ansvar och tillförsäkrar den enskilda människan reella valmöjligheter 
(ibid. s.99).  

Gränsen mellan att påverka en annan människa på ett moraliskt försvarligt sätt 
och att påverka genom förmynderi är hårfin. Även välmenta handlingar kan lätt 
glida över till ett förmynderi över den andre. En makt som inte endast handlar 
om att få människor att göra något de inte vill (till exempel duscha) utan även 
genom att avstå att göra något (till exempel genom att försumma att ge en hjälp-
tagare information om ramarna för den egna hjälpen). Eliasson (1995) diskuterar 
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på motsvarande vis moraliskt försvarliga handlingar och förmynderi utifrån be-
tydelsen av att kunna se människor som både ”subjekt” och ”objekt”. Att männi-
skan både vill bli respekterad som självbestämmande individ men att hon sam-
tidigt är beroende av omvärldsbetingelser och av andra människor. Det handlar 
alltså om att leva med två heliga principer, å ena sidan en demokratisk princip 
som betonar människors rätt att bestämma över sina egna liv och å andra sidan 
en ansvarsövertagande princip. Eliasson menar att om vi inte klarar av att balans-
era denna konflikt leder det till en flykt in i antingen/eller ideologier med en 
”halverad” människosyn. Den här balansgången är inte enkel för vårdbiträden 
och det är en balansgång som finns i nästa alla vardagliga situationer i hemtjänst-
en. Situationer som vårdbiträden behöver samtala om då de sällan är självklara. 
Astvik (2003) påtalar betydelsen av att betrakta omsorgsarbete som kvalificerat 
relationsarbete vilket ställer krav på vårdbiträdena att finnas till och hantera rela-
tioner på lång sikt. Det försvåras dock om arbetet huvudsakligen utformas som 
ett praktiskt hushållsarbete (ibid. s.47).  

Att betona ett relationsarbete är även att utgå från den enskildes situation, och 
det kan betecknas som en situationsorienterad praxis. Denna praxis utgår från en 
förståelse av hjälptagaren som är i överensstämmelse med den moraliska princip-
en. Men den moraliska principen kräver mer än förståelse av situationen, ”Den 
kräver också strävanden för att stödja den svage och om möjligt frigöra de svaga 
från beroendeförhållanden och maktlöshet” (Juul Jensen 1984 s.94). Om man 
inte kan sätta sig in i den andres situation kan det lätt bli tal om förmyndarmässig 
maktutövning. För att vårdbiträdet ska kunna möta hjälptagaren i olika situa-
tioner och vara ett stöd för den enskildes självbestämmande och integritet krävs 
det därför att det finns en relation uppbyggd mellan dem.  

Davies (1996) utgår från distinktionen mellan att bry sig om (caring about) 
och att sörja för (caring for). Att bry sig om innebär att tillskriva vissa människor 
eller frågor större vikt än andra. Det innebär att mer tankar och energi investeras 
här. Ett exempel på detta kan illustreras med ett citat ur sagan om  Lille prinsen 
av Antoine de Saint-Exupéry 1946/1998): 

 
Om någon håller av en blomma, som är den enda i sitt slag på miljoner 
sinom miljoner planeter, så behöver han bara skåda ut i rymden för att 
känna sig lycklig. Han säger till sig själv: Min blomma finns där ute 
någonstans… (ibid. s.30). 
 

Att sörja för eller caring for innebär däremot det faktiska arbetet. Det kan handla 
om att hjälpa till med dusch, att ge medicin, att städa eller promenera, ett både 
fysiskt och emotionellt arbete. Man kan säga att tanken med att organisera 
hemtjänsten utifrån kontaktmannaskap är ett sätt att stärka betydelsen av caring 
about. Davies menar att det finns en koppling mellan caring for och caring 
about genom att båda behövs i omsorgsarbetet.  

En kritik som framförs av hjälptagarna både i denna undersökning och i andra 
undersökningar (se till exempel Socialstyrelsen 2000) är bristen på personkonti-
nuitet, eller att få hjälp av samma vårdbiträde. Eftersom det är ett villkor för ca-
ring about har det avgörande betydelse för den enskildes möjligheter till infly-
tande. Det är skillnad mellan att betrakta kontaktmannaskap som en uppsättning 
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praktiska uppgifter och kontaktmannaskap som ett relationsarbete. Det är endast 
i det sistnämnda fallet som det finns en ambition att tillmötesgå hjälptagarnas 
önskan om personkontinuitet.  

Tolkning av beroende och ansvar i det marknadsekonomiska 
perspektivet 
I det marknadsekonomiska perspektivet ses hjälptagarens självständiga roll som 
ett ideal. Hjälptagaren betraktas som en kund som antas välja den varan eller 
tjänsten som hon eller han bedömer ger störst nytta (Hugemark 2004 s.102). 
Hjälptagaren förväntas göra självständiga val och om en insats inte 
överensstämmer med önskemålen antas att hon eller han gör sorti, vilket tidigare 
visats vara förenat med flera olika svårigheter. Eftersom det är hjälptagaren som 
har hela kontrollen, blir vårdbiträdets roll därför främst att vara den enskildes 
”händer och fötter”. Ur ett maktperspektiv kan personlig assistans ses som ett 
alternativ till den traditionella välfärdsmodellen genom att assistenterna ger hjälp 
utifrån den funktionshindrades direktiv. Den kan även ses som ett led i 
privatisering eftersom den funktionshindrade själv kan anställa de egna 
assistenterna (Christensen 2004). Även om modellen har givit många 
funktionshindrade stora möjligheter till egen kontroll av vardagen finns det även 
problem.54  
 

It presupposes care recipients to be relatively clever in showing authority 
and ability to make decisions. Many frail elderly, especially among 
women, do not have much of such resourses. Another problem with this 
model is that it focuses too closely on the powerlessness of the recipient 
and thus fail to protect the care provider from the same condition  
(Ibid. s.136). 
 

Hjälpinsatserna kan alltså inte ifrågasättas av vårdbiträdet. Risken finns därför att 
vårdbiträdet (den personliga assistenten) gör sig skyldig till det som Eliasson 
(1995) benämner underlåtenhetssynd. I undersökningen ingår inte personliga 
assistenter men i Assistentgruppen finns, som tidigare påpekats, en ambition att 
arbeta utifrån ett liknande arbetssätt, genom att hjälptagarna där ges möjlighet att 
själva bestämma innehållet i hjälpen på ett tydligare sätt än i de övriga 
grupperna. Det finns vårdbiträden som tillmötesgår hjälptagarnas önskemål, även 
om de inte alltid anser att det är bäst för dem, men i undersökningen framgår att 
de alltid har en gräns för sitt handlande. 

 
Men oftast försöker man bita ihop och göra det ändå, men är det nåt stör-
re tar vi det med NN [Enhetschefen, min anm.] och då får vi prata ut om 
det (Vårdbiträde). 

54 För den intresserade se gärna Gynnerstedt (2004) Personlig assistans och medborgarskap, där de 
bland annat finns en artikel av Hugemark som diskuterar assistansreformens och dess tolkning ut-
ifrån en marknadsdiskurs respektive en arbetsledningsdiskurs. 
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Tolkning av beroende och ansvar i det medicinska perspektivet 
I det medicinska perspektivet finns en bild av att hjälptagaren är i behov av att 
bli omhändertagen. Detta perspektiv kan därför ses utifrån den motsatta polen i 
Eliassons (1995) modell, det finns alltså risk för övergrepp. De medicinska in-
slagen har ofta en stark auktoritet över hur vårdbiträdena handlar. Vi har tidigare 
sett att vårdbiträden vänder sig till närmaste chef om problem uppstår mellan 
vårdbiträde och hjälptagare. I situationer när hjälptagaren har önskemål som inte 
överensstämmer med vad vårdbiträdet anser lämpligt är det inte heller ovanligt 
att man tar hjälp av läkares ord. Ett exempel handlar om en kvinna som inte vill 
ha städat, medan vårdbiträdena anser att det är nödvändigt med hänsyn till att 
kvinnan har öppna sår. I det fallet skaffade personalen ett läkarintyg, som stöd 
för att få igenom att de fick städa hos kvinnan. Läkarintyget ifrågasattes aldrig av 
hjälptagaren.  

Tolkning av beroende och ansvar i det sociala perspektivet 
I det sociala perspektivet ses hjälptagaren som frisk men i behov av stödinsatser 
och i vardagen finns förutsättningar för att betrakta hjälptagaren som en dialog-
partner. Det är i detta perspektiv som balanserandet mellan en objektsyn och en 
subjektsyn tydliggörs bäst. Vårdbiträdena berättar hur de försöker anpassa insat-
serna utifrån den enskildes situation i vardagen. Det gäller både generellt gent-
emot vissa hjälptagare, men även att situationen ser olika ut olika dagar. En för-
utsättning för att kunna situationsanpassa är dock att det finns en uppbyggd rela-
tion mellan vårdbiträdet och hjälptagaren.  
 

Det är ändå människor man jobbar med och de har sina behov och de 
man är kontaktperson åt får man ta hand om lite extra, då blir det säkert 
saker som inte skulle göras egentligen, men som behövs verkligen. Finns 
det tid så gör man gärna det. De uppskattar det ju verkligen. Då vill man 
ju hjälpa till (Vårdbiträde). 

 

BEROENDE 
OCH  
ANSVAR 

Socialt  
perspektiv 

Medicinskt 
perspektiv 

Marknadsekonomiskt 
perspektiv 

Syn på  
hjälptagaren 

Objektsyn/subjektsyn Objektsyn Subjektsyn 

       Fig.12 Tolkning av beroende och ansvar ur de tre idealtypiska perspektiven 

Konsekvenser för möjlighet till inflytande 
De tre perspektivens syn på beroende och ansvar innebär att den enskildes in-
flytande betraktas och hanteras på helt olika sätt och har sina egna problem. Det 
kanske starkaste hindret för inflytande i det marknadsekonomiska perspektivet är 
att hjälptagaren inte kan betraktas som en fullfjädrad kund, som vet hur han eller 
hon alltid vill ha hjälpen. I Assistentgruppen var det tydligast att vårdbiträdena 
arbetade utifrån en subjektsyn, även om det i den arbetsgruppen fanns flera ex-
empel där vårdbiträdena inte helt överlämnade ansvaret på den enskilde hjälp-
tagaren. Exempel på tillfällen då de inte gjorde detta var bland annat att hjälp-
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tagaren önskade hjälp som stred mot kommunens riktlinjer, att hjälpinsatserna 
medförde problem för vårdbiträdenas arbetsmiljö eller att önskemålen betrakta-
des som sämre alternativ för den enskilde hjälptagaren. Det sist nämnda handla-
de framförallt om att den enskilde hjälptagaren behövde lära sig att sköta sitt 
hem. Hjälptagarna ville, som tidigare påpekats, genomgående ha inflytande över 
den egna hjälpen, men de var även måna om att hjälpen skulle fungera så smidigt 
som möjligt, dvs. att de slapp att dagligen instruera nya vårdbiträden.  
 

Man är trött på att alltid peka och peka och be att gör detta nu. Jag orkar 
inte med sånt. Det måste vara sådana som själva kan se vad man behöver 
göra (Hjälptagare 77 år). 

 
Rosenberg (2004) menar att det finns skilda sätt att se på samhället. Om vi ser 
det som ett sätt att organisera vårt beroende av varandra ligger större vikt vid 
skyldigheter, medan en organisering utifrån vår frihet från varandra betonar 
rättigheterna (ibid. s.115). Ur ett rättighetsperspektiv är tillit och empati inga 
viktiga begrepp och en rättighet behöver man inte tacka för. Om vi inte får det vi 
förväntas ha rätt till kan vi rapportera och överklaga. Men omsorg betonar att det 
handlar om en relation, många vårdbiträden vittnar om det meningsfulla i arbetet, 
utifrån att betyda något för någon annan. Hjälptagarens tillgivenhet och 
tacksamhet är vårdbiträdets belöning (Waerness 1983 s.125). Tacksamhets-
attityden ses ofta som ett hinder för hjälptagarens inflytande (Möller 1996 m.fl.), 
medan andra ser den som det enda sättet för hjälptagaren att ge något tillbaka till 
den som ger hjälpen. ”Tacksamhet är mottagarens gåva till den som ger omsorg” 
(Henriksen & Vetlesen 1998 s.25). 

Att balansera mellan ansvar och autonomi 
Att balansera mellan ansvar och autonomi beskrivs av Eliasson som kärnan i 
omsorgsrelationer (Eliasson-Lappalainen 2004 s.160). Jag har tolkat att det störs-
ta spänningsfältet mellan perspektiven finns mellan det marknadsekonomiska 
och det medicinska perspektivet. I marknadens terminologi talar vi om självbe-
stämmande och eget ansvar, medan den traditionella medicinen mer betonat an-
svarsövertagande. I takt med att hjälptagarna i hemtjänsten blivit äldre, att vård-
tiderna minskat och att personer med stora vård- och omsorgsbehov prioriterats 
har även de medicinska inslaget i hemtjänsten blivit mer omfattande. Omsorgs-
tagare som inte kan ge uttryck för egen vilja riskerar att leda till att personalen 
återtar ett paternalistiskt förhållningssätt (Gaunt & Lantz  1996). De nackdelar 
som hänfördes till institutioner riskerar alltså att utvecklas genom institutionali-
serade hem. Numera är det möjligt för den enskilde att få kvalificerad sjukvård i 
det egna hemmet. Balanseringen mellan autonomi och ansvarsövertagande har 
därmed fått en ökad aktualitet.  

Sammanfattningsvis visar de tre idealtypiska perspektiven att balanserandet 
mellan ansvar och beroende tenderar att ha olika vikt: 
• Medicinskt perspektiv – Vårdbiträdets ansvarsövertagande prioriteras och det 

finns risk för övergrepp. 
• Marknadsekonomiskt perspektiv – Hjälptagarens egna ansvar prioriteras och 

det finns risk för underlåtenhet. 
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• Socialt perspektiv – Balansen mellan ansvar och beroende prioriteras och 
därmed krävs en öppen dialog mellan hjälptagare och vårdbiträde. 

 
Vårdbiträdena är starkt upptagna av att få diskutera hur de hanterar olika situa-
tioner och behov av utrymme för att reflektera över det egna förhållningssättet 
här är påtagligt. Det går inte att hitta några standardlösningar utan frågeställning-
arna måste hållas levande. Ur hjälptagarnas perspektiv är även konsekvenserna 
av hur de blir respekterade som individer av avgörande betydelse för hur de upp-
lever hjälpen. Förutom att ge vårdbiträden tid för handledning och reflektion är 
det en förutsättning att arbetet organiseras som ett relationsarbete. Ett uppgifts-
styrt arbete där vårdbiträden betraktas som utbytbara försvårar och ibland omöj-
liggör det ”balanserandets svåra konst”. 

7.4 Kunskap och tolkningsföreträde 
Som tidigare påpekats finns det olika argument angående betydelsen av att 
hjälptagaren har tillräckliga kunskaper. Bland andra Dahlberg & Vedung (2001) 
menar att hjälptagare behöver information om vem som har rätt till olika tjänster, 
hur och varför beslutsprocessen ser ut som den gör och vilka regler som gäller 
för att få rättelse. Samtidigt saknar många hjälptagare i denna undersökning 
sådan information. Som exempel kan nämnas att hjälptagarna i två av de fyra 
undersökta kommunerna inte rutinmässigt fick ta del av utredningsunderlaget. Å 
andra sidan finns argument som pekar på att det är fel att sträva efter att öka 
information till hjälptagare eftersom de inte kan agera som rationella konsu-
menter av vård och omsorg. Ett exempel på den uppfattningen framförs av Vabø 
(2003a), som menar att behov av bättre informationsinsatser främst finns i ett 
ledningsperspektiv, medan baspersonalen mer ser det nödvändiga i att de får 
utöva omdöme i sitt arbete. Själv menar Vabø att problemet handlar om en kamp 
mellan olika förståelsemodeller om vad omsorgsarbete handlar om, vilket har 
beröringspunkter med hur informationsfrågorna tolkas i de tre perspektiven. 
Vem har kunskap och tolkningsföreträde? 

Tolkning av hjälptagarens kunskap i det marknadsekonomiska per-
spektivet 
Ett starkt karakteristikum i det marknadsekonomiska perspektivet är att hjälp-
tagaren har den bästa kunskapen om vilken hjälp som är bäst, ”den vet bäst som 
har skon som klämmer”. För att stärka den enskildes ställning genomförs därför 
konsumentpolitiska åtgärder som vänder sig till medvetna konsumenter så att de 
vet vilka produkter de kan kräva (Vabø 2003b). I min undersökning visade sig 
detta bland annat genom de broschyrer som kommunens biståndshandläggare 
tillhandahöll, där det framgick vad kommunens hemtjänst kan erbjuda. Hjälpta-
garen kunde alltså önska att ”köpa” insatser från kommunens utbud. Hemtjänsten 
betraktas utifrån detta perspektiv som ett serviceföretag som tillhandahåller olika 
tjänster, biståndshandläggaren tillsammans med vårdbiträdet blir de som ”säljer” 
de utvalda tjänsterna till hjälptagaren.  
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Tolkning av hjälptagarens kunskap i det medicinska perspektivet 
Det medicinska perspektivet bygger på föreställningen att de professionella har 
den kunskap som behövs. Främst är det läkaren som innehar både kunskap och 
auktoritet, men även sjuksköterskor har kunskaper som både hjälptagare och 
vårdbiträden har att rätta sig efter. Traditionellt handlar vården mycket om att 
den utförs ”för patientens bästa”, ett s.k. paternalistiskt förhållningssätt (Gaunt & 
Lantz 1996). I hemtjänsten finns hjälptagare som kan ha mycket stora medi-
cinska insatser och det blir allt vanligare att hjälptagare även avslutar sina liv i 
hemmet, utan att behöva komma till sjukhus. Vården i livets slut, den s.k. 
palliativa vården ställer stora krav på teamarbete mellan flera yrkesgrupper, och 
de medicinska inslagen har avgörande betydelse för den enskildes 
symtomlindring och välbefinnande. Vårdbiträdet i hemtjänsten är dock 
fortfarande en viktig person även i dessa vårdformer, eftersom hon eller han 
oftast är den som står för kontinuitet i hjälpinsatserna. Hjälptagaren kan i dessa 
lägen, av naturliga skäl, aldrig betraktas som en suverän konsument av vård och 
omsorg. Andra exempel är hjälptagare som har demenssjukdomar och som 
därför behöver någon som kan ge stöd för de kognitiva sammanhangen. I detta 
perspektiv finns alltså argument för att vårdbiträdet bör ha tolkningsföreträde, då 
hjälptagaren på grund av sjukdom inte förstår information.  

Tolkning av hjälptagarens kunskap i det sociala perspektivet 
I det sociala perspektivet finns en uppfattning om att möta den enskilde med 
friska förmågor och egna uppfattningar om vad som önskas för hjälp, men här 
finns även en uppfattning om att hjälptagaren behöver stöd för att klara så 
mycket som möjligt på egen hand. Hjälpen ska vara inriktad som ”hjälp till 
självhjälp”. Warness (1996) begrepp personlig service och omsorg, som tidigare 
diskuterats har här relevans genom att personlig service kan utformas utifrån den 
enskildes önskemål medan omsorg måste inbegripa att vårdbiträdet har ansvar 
och förpliktelser gentemot hjälptagaren. En strävan är dock alltid att stärka 
hjälptagarens förmåga till självhjälp så långt som det är möjligt (ibid. s.205). 
Vårdbiträdet har därför tolkningsföreträde, men förväntas inrikta arbetet på att 
lära hjälptagaren i att kunna utföra så mycket som möjligt på egen hand.  
 

KUNSKAP Socialt per-
spektiv 

Medicinskt per-
spektiv 

Marknadsekonomiskt 
perspektiv 

Vårdbiträdets 
profil 

Pedagog Expert Säljare 

Hjälptagarens 
profil 

Elev/brukare Patient/vårdtagare Köpare 

      Fig.13 Vårdbiträdets och hjälptagarens profil ur de treidealtypiska perspektiven 

Konsekvenser för möjlighet till inflytande 
Hjälptagarens inflytande tolkas alltså på olika sätt beroende av vilka roller som 
förväntas hos vårdbiträde och hjälptagare. Ett problem som ofta återkommer i 
intervjuerna, främst bland vårdbiträdena, men även bland hjälptagarna är hur 
inflytandefrågorna påverkas av den enskildes förmåga att göra sin röst hörd. 
Undersökningen visar att det finns hjälptagare som framför egna behov och 
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önskningar, och vårdbiträdena hörsammar ofta det, om det till exempel är någon 
som vill ha hjälpen på en viss tid eller tycker att det är viktigt att det inte kommer 
för många vårdbiträden. Vårdbiträdena återkommer dock ofta till att många av 
hjälptagarna aldrig har några önskemål och synpunkter på hjälpen. Trots det, 
visade undersökningen att många hjälptagare har önskemål och synpunkter på 
hjälpinsatserna som de aldrig framfört till personalen. De anpassade sig till den 
rådande situationen. Men det handlar även om att hjälptagarna saknar kunskap 
om vad som är möjligt att få hjälp med. Det finns även en uppfattning att vissa 
hjälptagare kan kräva hjälp som vårdbiträdet anser vara felaktiga i relation till 
vad andra hjälptagare får som inte uttalar sina önskemål. Vårdbiträdena hamnar 
då i en situation där de har svårt att bemöta detta i förhållande till andra 
hjälptagare som de anser behöver mer hjälp.  
 

Det handlar inte om att jag inte vill göra det, jag skulle jättegärna göra 
det till någon som verkligen behövde det. (…) För när hon klarade det 
fyra veckor när jag hade semester, att knappt någon behövde gå dit, så 
tror jag nog att….och när jag vet att min tid hade behövts hos en annan 
för att han eller hon behöver mig mer. Kanske är handikappad på nåt an-
nat sätt och verkligen inte klarade av att kliva upp på stolen och ta ner 
sina kaffekoppar och tvätta ur dom. Eller till någon som behöver duscha 
tre dagar i veckan men får inte det för att det inte finns personal men jag 
ska ha tid att äta lunch och titta på TV hos en. Då blir man väldigt delad  
(Vårdbiträde). 

Tolkningsföreträde 
Den största spänningen ligger mellan det marknadsekonomiska och det medi-
cinska perspektivet. Man kan enkelt uttrycka det som att tolkningsföreträdet lig-
ger hos hjälptagaren i det marknadsekonomiska perspektivet medan det ligger 
hos vårdbiträdet i det medicinska. Det är endast i det sociala perspektivet som 
det finns möjlighet till balans. Med andra ord skulle det kunna uttryckas som att 
balanseringen av vem som har tolkningsföreträde står mellan hjälptagaren och 
vårdbiträdet, men är påverkat av de tre perspektiven. Vad som är intressant är 
även vilken typ av kunskap som är av betydelse. Den medicinska kunskapen 
ifrågasätts sällan, varför situationer där hjälptagaren har stora vårdbehov tenderar 
att stärka vårdbiträdets tolkningsföreträde, trots att det är allmänt känt att hjälp-
tagaren är den som har närmast kunskap om hur en eventuell sjukdom kan upp-
levas. Genom att stärka informationsinsatser skapas förutsättningar för hjälptaga-
ren att agera som en kund som köper en tjänst. I det empiriska materialet finns 
stöd för att hjälptagarna vill ha bättre kontroll över vilka tjänster som är bevilja-
de, hur lång tid de ska få hjälp m.m. Det finns alltså önskemål från hjälptagarna i 
studien som ger stöd för en marknadsekonomisk inriktning och därmed behov av 
förbättrad information. Å andra sidan finns även exempel från hjälptagarna som 
visar att de varken kan eller vill uppträda som fullfjädrade kunder och det har 
nära samband med det egna hälsotillståndet. I dessa fall kan kraven på det egna 
ansvarstagandet upplevas övermäktigt. Till exempel att själv hålla ordning på 
egna rättigheter eller att behöva ringa för att få hjälpen ändrad. Genom att avdela 
speciell tid för ömsesidiga samtal om hur hjälpen upplevs har Dialoggruppen 



skapat en möjlighet att ta vara på hjälptagarens kunskaper i det som de kallar 
brukarsamtal. Dessa samtal kan ses som en omsorgsdialog (Christensen 2004 
s.133) som utgår från olika kunskapsperspektiv som bedöms som lika viktiga.  
 

The central problem is that the more time is limited and on beforehand 
fixed in terms of content, the more difficult it becomes to give the care re-
cipient a degree of power to shape the care dialogue (Christensen 2004 s 
135). 
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Fig.14 Huvudsakliga spänningsfält mellan perspektiven, relaterat till de  
studerade paradoxerna. 

 
I intervjuerna med hjälptagarna och vårdbiträdena framkom att hjälptagarens 
inflytande i vardagshjälpen blev speciellt framträdande i samband med de fyra 
paradoxala fenomen: tiden, biståndsbeslutet som ramverk, beroende och ansvar 
samt kunskap och tolkningsföreträde. Hur vårdbiträdet handlade var beroende av 
de sociala regelsystemen på arbetsplatsen, vilka i sin tur var konstruerade som en 
blandning av de tre idealtypiska perspektiven. Även om ett perspektiv 
dominerade på arbetsplatsen var det vanligt att de krockade med varandra, vilket 
gjorde att vårdbiträdet inte självklart hade ett ”bästa” handlingsalternativ. Även 
om det marknadsekonomiska perspektivet visade sig ha en framträdande plats, 
fanns det sociala och medicinska perspektivet levande i hemtjänstens vardag 
Därmed kom hjälptagarens inflytande och självbestämmande att tolkas och 
hanteras på olika sätt. 
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8. Några slutsatser och 
reflektioner 

Syftet med avhandlingen var att öka förståelsen för möjligheter och hinder för 
hjälptagares inflytande och självbestämmande i hemtjänstens vardag, genom att 
studera den påverkan som olika idealtypiska perspektiv har. Avslutningsvis görs 
här en summering med en reflektion av undersökningens resultat genom att åter-
vända till de frågor som ställdes inledningsvis.  

8.1 Tre idealtypiska perspektiv med olika 
tolkningar av inflytande 
Inledningsvis diskuterades tre idealtypiska perspektiv i hemtjänsten, som sedan 
låg till grund för analyser av hur arbetet organiserades i de fyra hemtjänst-
grupperna. De idealtypiska perspektiven användes sedan för att förstå 
vårdbiträdenas handlingsstrategier i mötet med hjälptagaren. En tes var att 
brukarinflytande kan tolkas och hanteras på olika sätt, beroende av vilka olika 
perspektiv som dominerar. Genom att visa de mönster som karakteriserade 
perspektiven framträdde olika sätt att tolka hjälptagarnas inflytande och 
självbestämmande, vilka här sammanfattas  
 
Inflytande och självbestämmande i det marknadsekonomiska 
perspektivet 
Hjälptagaren ses här som en kund på marknaden som kan göra sina egna val av 
vilken hjälp som önskas. Stor vikt läggs vid biståndsbeslutet och det är här som 
hjälptagaren kan argumentera för vilken hjälp som behövs. Hjälptagaren för-
väntas uppträda rationellt och vad som är överenskommet ska sedan utföras av 
hemtjänsten, vilket innebär att det inte spelar någon roll vem som utför tjänsten. 
Hjälptagaren har en nära allians med biståndshandläggaren och om det inte fung-
erar enligt avtalet kan en annan utförare väljas. Hjälpen i vardagen är tydliggjord 
i mätbara insatser och vårdbiträdet förväntas endast utföra föreskrivna uppgifter, 
varför det inte finns utrymmet för annat än vad som är förutbestämt. De problem 
som framstår med inflytande och självbestämmande i detta perspektiv handlar 
bland annat om att hjälptagaren inte alltid kan uppträda som en rationell aktör 
som kan göra egna val, vilket visat sig genom sjuklighet, allmän skröplighet eller 
brist på information. Ett annat problem är att den överenskomna hjälpen är 
”färskvara”, som diskuterades tidigare, varför det är en dålig överensstämmelse 
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mellan vad som föreskrivs och vad hjälptagaren faktisk får hjälp med i vardagen. 
Att endast ge föreskriven hjälp riskerar att leda till underlåtenhet. 
 
Inflytande och självbestämmande i det medicinska  
perspektivet 
Här betraktas hjälptagaren som patient eller vårdtagare med behov av vård och 
behandling. Eftersom hjälpen är ordinerad av läkare, som traditionellt har stor 
legitimitet, förväntas inte något ifrågasättande. Hjälptagaren ses utifrån sjuk-
domsbilden, och ju sjukare hjälptagare ju större är beroendet av hjälp. Hjälptaga-
ren förväntas anpassa sig till vården och behandlingen och kan bidra med egna 
upplevelser av symtom, men i övrigt är det personalen som vet hur vården och 
behandlingen ska utföras. Sjuksköterskan är en viktig person för både hjälptaga-
ren och vårdbiträdet och om hjälptagaren har stora hjälpbehov finns möjlighet att 
knyta närmare kontakter med personer som har föreskriven medicinsk kompe-
tens. De största problemen för hjälptagarens möjlighet till inflytande och självbe-
stämmande är den förväntade passiva patientrollen. En passiv hjälptagare till-
sammans med aktiva experter, riskerar att leda till övergrepp mot hjälptagaren. 
Till exempel genom att vårdbiträdet bestämmer vad som är bäst för hjälptagaren 
i vardagen. 
 
Inflytande och självbestämmande i det sociala perspektivet 
Hjälptagaren ses här som både subjekt och objekt. I grunden betraktas 
hjälptagaren som frisk men i behov av hjälp för att klara det dagliga livet. 
Samtidigt finns det en idé om ”hjälp till självhjälp”, genom att alla insatser ska 
ske med syfte att hjälptagaren ska förmås att klara så mycket som möjligt på 
egen hand. Vårdbiträdet har därför en pedagogisk roll där hon/han ska lära 
hjälptagaren till ett mer självständigt liv. Det är vardagen som står i fokus och 
relationen mellan hjälptagaren och vårdbiträdet framhålls som betydelsefull. 
Härigenom eftersträvas hjälptagarnas egna synpunkter på hur de upplever 
hjälpinsatserna. Dialogen mellan hjälptagare och vårdbiträde förväntas ge 
möjlighet till inflytande och självbestämmande och därför måste det finnas 
utrymme i vardagsarbetet, allt kan inte vara förutbestämt. Problemen i detta 
perspektiv handlar till stora delar om kravet på ”hjälp till självhjälp”. Det är 
ingen självklarhet vad den enskilde hjälptagaren klarar själv och i många fall 
handlar det om att uppgifterna kan ta så stor kraft och tid i anspråk att det inte 
finns så mycket tid till annat.  

8.2 Hjälptagarnas möjligheter och hinder 
för inflytande 
Studien har visat att hjälptagarna vill ha inflytande i de egna hjälpinsatserna 
samtidigt som de upplever att det finns brister och även mycket gamla människor 
är måna om att ha inflytande över den egna hjälpen i hemtjänsten. Deras vilja till 
inflytande handlar i hög utsträckning om att bevara den egna kontrollen över 
vardagen trots behov av hjälp. Hjälptagarnas vilja till inflytande hör nära 
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samman med det som Antonovsky (1991) hänför till begreppet ett salutogent 
perspektiv, som ställs i kontrast till ett patogent perspektiv eller sjukdoms-
orienterat perspektiv. I det salutogena perspektivet betonas den enskildes 
möjlighet till Känsla av sammanhang. För att uppnå det krävs begriplighet, 
genom att det måste finnas en möjlighet att förstå och förutse vardagen, 
hanterbarhet vilket står för möjligheten att möta olika krav samt meningsfullhet, 
genom att kraven ska vara värda investeringar och engagemang.  

Undersökningen har visat att det är inflytande över små vardagsnära ting som 
är väsentliga för hjälptagarna och de problem som de framför handlar i stora drag 
om brister i begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att förstå och förutse 
vardagen kan hänföras till att hjälptagaren vill ha kontroll över hjälpinsatserna 
genom att bland annat veta vad som ingår, när hjälpen ges samt av vem. Här 
finns en önskan att inte bara vara mottagare av något utan också att veta vad som 
gäller runt den egna hjälpen. Flera hjälptagare påtalar även att de får motta olika 
hjälp från olika vårdbiträden, och att de själva anpassar sig efter vem som råkar 
komma. Det salutogena perspektivet hör väl hemma i den socialt orienterade 
logiken men det finns även drag från det marknadsekonomiska perspektivet. Vi 
har även sett att hjälptagarna värderar vårdbiträden, som själva ”ser” vad som 
behöver göras, högt. Detta kan tolkas som att det finns behov av att bli 
omhändertagen utan att fungera som ”arbetsledare” i hemmet. Dessa uttalanden 
ligger mer i linje med den medicinskt orienterade logiken. Vi ser alltså att 
hjälptagarnas önskemål om inflytande hör nära samman med att kunna ha 
inflytande i vardagen i betydelse att kunna bevara en känsla av sammanhang, 
vilket främst anger en strävan efter att hemtjänsten ska domineras av den socialt 
orienterade logiken. 

Undersökningen visade att hjälptagarna upplevde flera hinder för eget in-
flytande och självbestämmande. Dessa kategoriserades i fyra områden som be-
dömdes som speciellt bekymmersamma. För det första upplevdes tiden som be-
kymmersam, framförallt genom att vårdbiträdena verkade stressade, vilket inne-
bar att det var svårt att hinna ha inflytande över hjälpen som skulle ges inom 
snäva tidsramar. För det andra visade det sig att hjälpinsatserna var omgärdade 
av riktlinjer vilket begränsade utrymmet för vad den enskilde kunde få hjälp 
med. Det var vanligare att hjälptagaren visste vad man inte kunde få hjälp med, 
än att de egna behoven och önskemålen var utgångspunkt. För det tredje var 
hjälptagarens beroendesituation ett förhållande som påverkade möjligheten till 
inflytande och självbestämmande. En gemensam uppfattning var betydelsen av 
att lära känna de vårdbiträden som gav hjälpen. Det var då lättare att framföra 
egna önskemål. För det fjärde visade undersökningen att hjälptagarna allmänt 
saknade kunskap om vad som beslutats om den egna hjälpen, varför det var svårt 
att hävda egna rättigheter. Hjälptagarna anpassade sig till stora delar i situationen 
men det förekom även att de använde sig av egna knep för att få eget inflytande 
eller att de aktivt deltog i utformningen av den egna hjälpen. 
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8.3 Perspektiven i vårdbiträdets vardag 
De tre idealtypiska perspektiven har vart och ett sin egen logik vilket innebär att 
inflytande och självbestämmande tolkas på olika sätt. Perspektiven är 
objektiverade och påverkar genom att sätta gränser för vad man ska och kan 
göra. Med hjälp av de idealtypiska perspektiven kunde de fyra arbetsgrupperna 
analyseras, varvid framkom att alla tre perspektiven fanns närvarande i samtliga 
grupperna, men samtidigt visade undersökningen också att vissa perspektiv 
dominerade mer än andra. De sociala regelsystemen är inte statiska eftersom 
individerna i organisationen skapar och omskapar dem kontinuerligt. När 
undersökningen gjordes framkom däremot ett mönster av hur de såg ut just då. 
En intressant fråga är varför vissa perspektiv dominerade i vissa grupper men 
inte i andra? Min tolkning är att ledningens styrning hade stor betydelse för 
vilket perspektiv som dominerade. I Dialoggruppen dominerade det sociala 
perspektivet, bland annat genom att arbetet organiserades som ett relationsarbete 
och att enhetschefen var en viktig person för vårdbiträdena. Det fanns alltså ett 
stöd från ledningshåll som stärkte en social inriktning på arbetet och stöd för ett 
socialt perspektiv fanns även högre upp i organisationen, där enhetschefens roll 
som skapare av värdegrund i arbetsgruppen betonades. I Avtalsgruppen tolkades 
det marknadsekonomiska perspektivet som dominerande, bland annat eftersom 
hjälptagarna kallades kunder och att så stor vikt lades vid biståndsbesluten. Här 
fanns en stark tro på ett marknadsekonomiskt perspektiv från ledningen, men 
samtidigt fanns ett motstånd bland vårdbiträdena som hade en uppfattning att 
ledningen inte förstod vad det innebar att arbeta i hemtjänstens vardag. Eftersom 
organiseringen runt biståndsbesluten och uppdragen hade så starkt styrande 
effekt på vardagsarbetet fick det marknadsekonomiska perspektivet ändå stort 
utrymme. Även i Assistentgruppen tolkades det marknadsekonomiska 
perspektivet som dominerande, men här fanns även starka inslag av det sociala 
perspektivet. Motiveringarna var bland annat att hjälptagarna betraktades som 
kunder och den sammanhållna hjälptiden med betoning på ”hjälp till självhjälp”. 
Arbetsgruppen hade tillskapats av ledningen för att speciellt efterlikna insatsen 
personlig assistans enligt LSS. Tidsgruppen var den enda arbetsgruppen där det 
inte gick att entydigt identifiera något dominerande perspektiv. I gruppen fanns 
inte heller någon tydlig idé om arbetets inriktning från ledningen. Vårdbiträdena 
hade en uppfattning att ledningen inte förstod vad deras arbete innebar och en 
uppgift för dem var därför att notera vad de gjorde hos vårdtagarna. 
Undersökningen visade därmed att styrningen från ledningen på ett avgörande 
sätt inverkade på vilka perspektiv som dominerade i hemtjänstens vardagsarbete.  

8.4 Inflytandets paradoxer 
De sociala regelsystemen villkorar de sociala transaktionerna, men är inte deter-
minerande. Det finns alltså en viss grad av tolkningsfrihet och oreglerade om-
råden för handlingar. Även om de dominerande regelsystemen gestaltar kontext 
och villkor för de sociala handlingarna är det alltså individerna som skapar, 
tolkar och implementerar dem. De olika perspektiven med sina kännetecken i 
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sociala regelsystem finns inbäddade i hemtjänstens vardag och ger vårdbiträdena 
en speciell förståelse för omgivningen. Ledningens styrning visade sig vara av 
stor betydelse, men vårdbiträdena var också med och formade regelsystemen 
genom sociala processer i vardagsarbetet. Deras handlingar kunde både stärka 
olika perspektiv och försvaga dem genom regelbrott, och därigenom kan de 
fungera som förändringsfaktorer av de sociala regelsystemen.  

I undersökningen identifierades fyra motsägelsefulla fenomen, inflytandets 
paradoxer, där det blev speciellt tydligt att vårdbiträdet inte hade en klar 
handlingsstrategi för hur hjälptagarens inflytande och självbestämmande skulle 
bemötas. I mötet med hjälptagaren hade vårdbiträdet visst handlingsutrymme 
vilket därmed möjliggjorde regelbrott. Det kunde till exempel vara att 
vårdbiträdet tog över beslutsansvar för en hjälptagare trots att den dominerande 
logiken utgick från ett marknadsekonomiskt perspektiv med krav på kundens rätt 
att själv bestämma. Regelbrott kunde även förekomma om inte handlingsreglerna 
var tydliga, enskilda vårdbiträden kunde därför tolka reglerna på olika sätt. Ett 
exempel på det är tolkningen av innebörden i hur ”hjälp till självhjälp” ska ges. 
Regelbrotten kan vara till hjälptagarens favör genom att vårdbiträdet därigenom 
bättre bemöter den enskildes aktuella behov och önskemål, men de kan även vara 
tvärtom, genom att de utgör hinder för hjälptagarens inflytande. De sociala 
regelsystemen är alltså dynamiska och i ständig förändring och undersökningen 
visade att de blir speciellt tydliga när perspektiven krockar. Avslutningsvis 
sammanfattas de fyra paradoxerna för att öka förståelsen för hur inflytande och 
självbestämmande hanteras och varför regelbrott är vanliga i dessa sammanhang. 

8.4.1 Tiden 
Att organisera med ungefärliga tider innebär att det är vårdbiträdena som avgör 
när hjälpen ges och hur länge besöket varar. För hjälptagaren innebär det att 
gränsen för hjälptiden varierar beroende på omständigheter och därmed ges möj-
lighet för den enskilde att påverka i vardagen. Men det är inte alltid som tiden 
hanteras utifrån den enskildes behov, andra omständigheter inverkar. Det som 
visat sig är att tiden är starkt beroende av den aktuella bemanningssituationen (vi 
har sett att det i arbetsgrupperna förekommer sjukskrivningar hos vårdbiträden 
och vikariebrister). Hur enskilda hjälptagares tider hanteras beror även på andra 
hjälptagares behov. Det finns alltså risk för att de flexibla tiderna innebär att ti-
den hos enskilda hjälptagare minskas då vårdbiträdet bedömer att mer hjälp be-
hövs hos någon annan. När tiden är knapp påverkar det vårdbiträdena genom att 
de tvingas pressa in extrauppgifter i de redan ansträngda tidsramarna. Den lineä-
ra tiden har stor betydelse i samtliga arbetsgrupper och även om det finns en för-
ståelse för betydelsen av processtid tycks den komma i andra hand. Vårdbiträdet 
blir ofta den som måste förklara tidsbrister för hjälptagaren och är därmed den 
som får personifiera både systemet (Thorsen s.260). Systemets tillkortakomman-
den kan lätt uppfattas som försummelser från vårdbiträdets sida. En vag och 
oprecis tid innebär för hjälptagaren att de får mindre kontroll över den egna tids-
planeringen. Denna oförutsägbarhet och ovissa väntan har vi sett att flera hjälp-
tagare är missnöjda med. De ungefärliga tiderna ger vårdbiträdet möjlighet att si-
tuationsanpassa hjälpen och det ger därmed utrymme för processtid, och i under-
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sökningen visades betydelsen av detta, till exempel när vårdbiträdet stannade 
längre hos någon som var ledsen, att det fanns möjlighet att handla, göra apo-
teksärenden, att hjälpa till med extradusch m.m. Att hantera tiden som processtid 
och lineär tid var ett återkommande tema bland vårdbiträdena. När den lineära 
tiden förespråkas bryter vårdbiträdena ibland mot detta då situationen innebär att 
de känner sig otillräckliga. Många vårdbiträden tänjer även på sin egen tid för att 
kompensera hjälptagarna, om utrymme saknas i organisationen. I förväg fasta ti-
der som är begränsade tenderar att brytas. Flexibla tider å sin sida ger ingen ga-
ranti för att hjälptagarna får tillräcklig hjälp. 

8.4.2 Biståndsbeslutet som ramverk 
I undersökningen har det visat sig att biståndshandläggarna betonar möjligheten 
för den enskilde att ha inflytande över när behoven ska fastställas. Det finns dock 
problem med de allt mer restriktiva biståndstilldelningarna, bland annat genom 
de kommunala riktlinjerna. Ett annat problem som visade sig var att de beslut 
med åtföljande uppdrag som överlämnades till arbetsgrupperna kunde vara olika 
detaljerat utformade och att de inte följs strikt i någon grupp. Vårdbiträdena upp-
levde ofta problem i mötet med hjälptagarna som hade andra behov än vad som 
var förbestämt. Skulle de följa vad som stod i uppdraget eller skulle de ge hjälp 
som var aktuell? Att den enskilde inte fick den föreskrivna hjälpen var ibland ett 
svar på att hjälpen anpassades till aktuella behov och önskemål, men det kunde 
även vara tecken på att hjälpen gavs utifrån det enskilda vårdbiträdets godtycke 
eller ett svar på personalbrist. Att lösa problemet genom tydligare och mer detal-
jerade beslut, som förespråkas i det marknadsekonomiska perspektivet, visade 
inga tecken på att det ledde till bättre följsamhet av besluten. Snarare tvärtom, då 
vårdbiträdena uppfattar de detaljerade föreskrifterna som löjeväckande, och 
ibland omöjliga att följa. Vårdbiträdena bröt ofta mot reglerna i dessa samman-
hang. Till detta kan läggas att hjälptagarna hade dålig kunskap om vad som var 
beslutat och vad de hade för rättigheter. Ur hjälptagarens perspektiv fanns en 
önskan att veta vad som ingick i tjänsten och hur lång tid som var beviljad, dess-
utom är det endast beslutet som är möjligt att överklaga, varför det handlar om 
den enskildes rättssäkerhet. Trots noggranna biståndsbeslut tycks många hjälpta-
gare sakna information om hjälpens innehåll. Från vårdbiträdena fanns det även 
en önskan att besluten skulle ha en viss detaljeringsgrad för att de ska kunna ha 
dem som argument, om det uppstod delade meningar om vad hjälpen skulle in-
nehålla. Ur ett ledningsperspektiv ville man även ha besluten som kontroll av att 
vårdbiträdena inte gjorde mer än vad som var föreskrivet.  

I undersökningen fanns exempel på att man betonade den enskildes inflytande 
i olika sammanhang. I Avtalsgruppen prioriterades betydelsen av objektiva och 
noggranna biståndsbedömningar för den enskildes rättssäkerhet, och där ansågs 
det viktigt att inte blanda samman beställning och utförande. Även i Tidsgruppen 
betonades betydelsen av att biståndsbeslutet strikt skulle följas. I Dialoggruppen 
och Assistentgruppen förordades däremot den enskildes möjlighet till inflytande i 
mötet med vårdbiträdet. Även i dessa grupper fanns biståndsbesluten som grund 
för hjälpinsatserna, men det fanns en större tolerans för att hjälptagaren tillsam-
mans med vårdbiträdet kunde anpassa den dagliga hjälpen. Det fanns alltså två 
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motsatta sätt att betrakta var den enskilde var mest betjänt av att påverka den 
egna hjälpen. Det kunde antingen vara i samband med biståndsbedömningen el-
ler i dialog med vårdbiträdet (kontaktmannen). Ur vårdbiträdenas perspektiv 
fanns en övertygelse om att hjälpbehoven inte kunde förbestämmas och detalj-
planeras varför de tenderade att se hjälptagarens aktuella situation, respektive 
personalsituation framför att strikt följa av biståndsbeslutet. För hjälptagaren in-
nebär den prioriterade dialogen med vårdbiträdet att det ger utrymme för att på-
verka den dagliga hjälpen, men samtidigt såg de en brist i att inte veta vad de 
hade rätt till för hjälp och hur lång hjälptid som var beviljad.  

8.4.3 Beroende och ansvar 
Det som hjälptagarna menar med självbestämmande och inflytande handlar 
främst om små nära ting, som att veta vem som kommer, att slippa vänta och att 
få hjälp att byta en glödlampa m.m. I mångt och mycket handlar det även om att 
bli tagen på allvar. Vi har sett fler exempel på hjälptagare som slutat påtala 
önskemål då de menar att det inte leder till något. Vårdbiträdenas balanserande 
mellan beroende och ansvar, visade sig höra samman med de dominerande 
perspektiven i arbetsgrupperna, men det handlade även mycket om att visa 
omdöme i enskilda situationer, och det hängde även intimt samman med om det 
fanns en uppbyggd relation mellan hjälptagaren och vårdbiträdet. Vi har sett 
exempel på att vårdbiträdena ofta hamnar i lägen då de är tveksamma till hur de 
ska hantera situationerna och det fanns även delade meningar mellan 
vårdbiträdena. Hjälptagarnas egna ansvar diskuterades mycket bland vård-
biträdena och behovet av att reflektera över det egna förhållningssättet var 
påfallande. I intervjuer med hjälptagarna fanns tecken på att vårdbiträdena både 
tog för mycket ansvar i vissa situationer, men även att de överlämnade för 
mycket ställningstagande till den enskilde. Undersökningen visade att enskilda 
vårdbiträden bröt mot regelsystemen både för att överlämna mer ansvar till 
hjälptagaren och tvärtom.  

8.4.4 Kunskap och tolkningsföreträde 
Behöver hjälptagaren mer information eller är det ett sätt att betrakta 
hjälptagaren som en rationell kund på omsorgsmarknaden? Undersökningen 
visade att många hjälptagare ville ha mer information och många gånger 
saknades grundläggande information om de egna hjälpinsatserna. När 
vårdbiträdena mötte hjälptagarna kunde de ha olika utgångspunkter här. De 
dominerande perspektiven föreskriver olika förståelse för den enskildes behov av 
kunskaper. De regelbrott mot perspektivens regelsystem som främst framkom 
var att vårdbiträdena, med makt i form av kunskap om organisation och 
hjälpinsatserna, tenderade att agera mer som ”experter” och ”pedagoger” än som 
”säljare”, vilket stärktes av hjälptagarnas okunskap.  

 
De tre perspektiven finns samtidigt närvarande i hemtjänstens vardag och inget 
av dem ensamt kan fullt ut ses som eftersträvansvärt för att stärka hjälptagarens 
möjlighet att ha inflytande över den egna hjälpen, även om undersökningen visat 
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att det sociala perspektivet många gånger skapar bäst förutsättningar. Att möta 
enskilda hjälptagares vilja och förmåga till självbestämmande handlar snarare 
om att vara medveten om de tre perspektivens styrande funktion.  

Det är först i mötet med vårdbiträdet som det avgörs om hjälptagaren får den 
avsedda hjälpen och om deras inflytande och självbestämmande respekteras. I 
denna studie har jag mött många äldre som trots stora hjälpbehov visat att 
inflytande i vardagen är avgörande för att livet ska kännas meningsfullt. För att 
stärka hjälptagarnas inflytande behöver deras egna röster få ett betydligt större 
utrymme både när det gäller den egna hjälpen, men även för att ha som underlag 
när hemtjänsten utvecklas. Inflytandet paradoxer har visat att vårdbiträden och 
hjälptagare är överens om var problemen för inflytande är som störst. 
Vårdbiträdenas handlingar har i dessa sammanhang avgörande betydelse, och det 
är ofta vårdbiträdet som får stå till svars för konsekvenser av besparingar och 
hemtjänstorganisationens tillkortakommanden. För att stärka hjälptagarnas 
inflytande visar undersökningen att hemtjänsten behöver organiseras som ett 
relationsarbete och det måste finnas tid och utrymme för hjälptagaren och 
vårdbiträdet att kunna situationsanpassa mötet. Det är även viktigt att inte bara 
biståndshandläggarna erbjuds utbildning och handledning i hur de kan säkra 
hjälptagarnas inflytande för att få den hjälp de har rätt till. Även vårdbiträden 
behöver utbildning och handledning för att i det vardagliga arbetet kunna hantera 
inflytandets paradoxer. 

Vårdbiträdet har en underordnad position i hemtjänstens organisation och i det 
dagliga arbetet finns påtryckningar från de tre perspektiven från olika överordna-
de personer. Det är den närmaste chefen, enhetschefen som kan sägas represente-
ra ett socialt perspektiv, sjuksköterskan som representerar det medicinska per-
spektivet och biståndshandläggaren som i mångt och mycket kan sägas represen-
tera det marknadsekonomiska perspektivet. Det är sannolikt att dessa yrkesgrup-
pers yrkesmässiga särintressen har ännu tydligare fokus på de tre perspektiven, 
då det för dem även handlar om att bevaka det egna yrkets arbetsfält vilket inte 
varit fallet bland vårdbiträdena. En annan intressant fråga vore därför att studera 
vad som är utslagsgivande i situationer där dessa yrkesgrupper står inför de mot-
satta kraven från de olika sociala regelsystemen.  
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Appendix: Metod, material 
och tillvägagångssätt 

Det empiriska materialet till studien insamlades tillsammans med en utvärdering 
av ett projekt som hade som syfte att öka hjälptagares inflytande i hemtjänsten. 
Eftersom jag genomförde båda undersökningarna hade datainsamlingen ett 
dubbelt syfte, vilket tydliggjordes för samtliga informanter redan från början. 
Som extern utvärderare var jag inte bunden till projektgenomförandet och inte 
heller till de personer som ingick i projektet. Att intervjua och sedan tolka 
datamaterialet utifrån de olika syftena innebar speciella ställningstaganden, som 
beskrivs här. Inledningsvis ges en kort redogörelse av Projekt Personlig Service 
(Wikström 2004), varefter det empiriska materialet som använts i avhandlingen 
presenteras. Speciellt med tanke på att hjälptagare ingick i studien, och att dessa 
befinner sig i en utsatt position, har de forskningsetiska frågorna haft stor 
betydelse. Därför har en forskningsetisk ansökan granskats och godkänts av 
Forskningsetikkommittén vid Lunds universitet.55 Avslutningsvis beskrivs hur 
materialet har bearbetats och analyserats och det illustreras med ett schema över 
arbetsprocessen.  

Projekt Personlig Service (PPS) 
Projektet initierades av handikapprörelsen som menade att det fanns behov av att 
utveckla hemtjänsten för att öka hjälptagares självbestämmande i överens-
stämmelse med de handikappolitiska målen. Projektet genomfördes i fyra 
kommuner under åren 2001–2003 och syftade till att öka inflytande och 
delaktighet för enskilda personer som har hemtjänst. Inom projektets ram 
genomfördes flera insatser, bland annat att hjälptagarna skulle få större in-
flytande över hjälptiden och vad hjälpen innehöll. PPS var ett nationellt projekt 
och det fanns två centrala projektledare som inledde det genom att söka efter 
lämpliga kommuner. I projektet ingick cirka 100 hjälptagare och cirka 50 
vårdbiträden. Till projektet knöts även förvaltningsledning och politiker i de 
olika kommunerna. Utvärderingen genomfördes på uppdrag av sju handikapp-

55 LU 752-3 respektive LU 753-3. 
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förbund56 och Socialstyrelsen. Syftet med utvärderingen var att söka svar på om 
och hur PPS kunde leda till ett ökat brukarinflytande samt vilka konsekvenser det 
kunde leda till för personal och verksamhet. Trots att kommunerna hade samma 
övergripande målsättning för sina projekt kom de att utformas på olika sätt och 
med olika förutsättningar i kommunerna. Utvärderingen visade bland annat att 
hjälptagarna var positiva till att själva ha inflytande över den egna 
vardagshjälpen och detta gällde även äldre personer.57 De upplevde att de under 
projekttiden fått bättre inflytande över vad, när, hur och var hjälpen ges. Det 
gällde även vem/vilka som gav hjälpen, men här hade inflytandet inte förbättrats i 
lika hög grad. I ett personalperspektiv framkom en positiv inställning till ökat 
brukarinflytande och det fanns tecken på att ett ökat brukarinflytande även kunde 
leda till ett mer meningsfullt arbete för vårdbiträdena. Även ur ett 
ledningsperspektiv sågs ett ökat brukarinflytande som eftersträvansvärt, men 
deras uppfattning var att det ibland var svårt att realisera på grund av 
organisatoriska hinder. Sammantaget visade utvärderingen tecken på att 
attityderna till ökat brukarinflytande hade påverkats i positiv riktning under 
projektets genomförande, men att det fortfarande fanns flera hinder.   

Det empiriska materialet 
En viktig fråga har varit hur jag skulle hantera materialet utan att betrakta det 
som en fördjupad utvärdering. Denna fråga har jag levt med under hela analys-
arbetet och min ambition har varit att utelämna de insatser som gjordes inom 
projektets ram för att i stället fokusera på hur arbetet normalt organiserades i 
arbetsgrupperna och hur dess aktörer (främst vårdbiträdet och hjälptagaren) 
hanterade situationer där inflytandeproblematiken kom till sin spets. Förfarandet 
har dock inte följts helt konsekvent, eftersom det i vissa sammanhang har berikat 
frågeställningarna att beröra vissa insatser i projektet. I de fall insatser i projektet 
berörs framgår det tydligt i den löpande texten. Data har samlats in från olika 
källor och vid olika tillfällen, dels hösten 2002 och dels hösten 2003.  
 
Enkäter till hjälptagare 
En enkät skickades ut till samtliga hjälptagare som berördes av projektet somma-
ren 2002, totalt besvarades den av 75 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens 
på 62 %, en ny enkät skickades ut till de hjälptagare som ingick i projektet hös-
ten 2003. Av dessa inkom 55 ifyllda enkäter vilket motsvarade en svarsfrekvens 
om 66 %.58 Enkäterna tillsammans med ett följebrev överlämnades av represen-
tanter från de egna kommunerna men skickades in i bifogat frankerat svarsbrev 

56De Handikappades Riksförbund (DHR), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR), Riks-
förbundet för Trafik- och Polioskadade (RTP), Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), Synskada-
des Riksförbund (SRF), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Reumatikerförbundet. 

57 En av de fyra kommunerna vände sig enbart till hjälptagare <65 år. 
58 I det stora hela torde det vara samma personer som besvarade de två enkäterna, men någon regi-

strering av dem har inte förekommit och vissa förändringar av ursprungsgrupperna förekom i 
kommunerna.  
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direkt till utvärderaren. Påminnelse skickades ut via hemtjänstens personal. Re-
sultatet av enkäterna har fått en marginell plats eftersom frågorna främst berörde 
projektet. Vissa resultat59 finns dock med då det betraktats som värdefullt i för-
hållande till frågeställningarna. 
 
Enskilda intervjuer med hjälptagare 
Enskilda intervjuer genomfördes med två hjälptagare från varje kommun under 
hösten 2002 och då ingick 12 hjälptagare.60 Under hösten 2003 genomfördes 
intervjuer med åtta hjälptagare, av dessa hade sju av dem även intervjuats vid 
föregående intervjutillfälle.61 Urvalet av intervjupersoner skedde genom att de 
själva fick en förfrågan om deltagande tillsammans med den första enkätens 
utskick. Av de 12 intervjupersonerna som ingick i den första utvärderingen hade 
fler än hälften själva meddelat att de även ville intervjuas, övriga blev tillfrågade 
att medverka av den lokala projektledningen. Kriterierna för medverkan var att 
de tillsammans med dem som anmält sig frivilligt skulle representera olika kön, 
olika åldrar samt att de skulle ha olika omfattande insatser från hemtjänsten. 
Totalt intervjuades nio kvinnor och tre män vid det första tillfället och vid det 
andra tillfället fem kvinnor och tre män. Det fanns inga utmärkande skillnader 
mellan de personer som intervjuades och de som besvarade enkäten. De hade 
ungefär lika mycket hjälp från hemtjänsten, och de var inte speciellt missnöjda 
eller nöjda med den egna hjälpen. De flesta intervjuerna genomfördes i 
hjälptagarnas hem.62 Som stöd för intervjuerna fanns en frågeguide med ett antal 
teman varför intervjuerna kan betraktas som halvstrukturerade. Stort utrymme 
fanns för intervjupersonen att utveckla intervjun efter eget intresse. Varje 
intervju tog cirka 60 minuter, spelades in på ljudband och skrevs ut ordagrant. 
Jag genomförde själv 10 av 12 intervjuer vid första intervjutillfället och samtliga 
intervjuer vid det andra intervjutillfället.63 Totalt genomfördes 20 intervjuer med 
hjälptagare.  
 
Fokusgruppintervjuer med vårdbiträden 
Fokusgrupper kan ses som en forskningsteknik där forskaren samlar data om ett 
förbestämt ämne genom gruppinteraktion, i detta fall cirklade samtalet runt 
brukarinflytande (Wibeck 2000). Avsikten med att välja fokusgrupper var att 
studera hur deltagarna talade om brukarinflytande och hur interaktionen 
gestaltade sig i samtalet.64 Det var även ett sätt att nå fler personer vid ett 
tillfälle, alltså ett resursskäl. Fem fokusgruppsintervjuer genomfördes under 

59 Främst från den första enkäten. 
60 I projektet ingick fem kommuner inledningsvis (alltså totalt 10 hjälptagarintervjuer) och utöver 

dessa gjordes ytterligare intervjuer med två hjälptagare som ingick i en av kommunernas distrikt 
som senare uteslöts ur projektet. 

61 En person blev ersatt på grund av dödsfall. 
62 Undantag är att en person intervjuades på en växelvårdenhet vid båda intervutillfällena och en per-

son som intervjuades på ett servicehus vid första intervjutillfället. 
63 Två av intervjuerna vid första intervjutillfället genomfördes av en av de centrala projektledarna. 
64 Naturligtvis gällde det även hur man samtalade om projektet, men i detta sammanhang har jag valt 

bort dessa delar. 
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hösten 2002 respektive under hösten 2003. Grupperna bestod av 2-6 personer 
och alla deltagarna var involverade i projektet. Urval av intervjupersonerna 
gjordes av vårdbiträdenas chefer och kriterierna var att det i varje grupp 
eftersträvades olika åldrar, olika lång erfarenhet av arbete i hemtjänsten och om 
möjligt även en manlig representant.65 Totalt ingick 20 personer vid första 
intervjutillfället och 14 personer vid det andra intervjutillfället. Tanken var att 
samma personer som deltagit vid första intervjutillfället även skulle ingå vid den 
uppföljande intervjun, men av olika skäl, bland annat en stor personalrörlighet, 
var det endast fyra personer som var med vid båda intervjuerna. Samtalsguiden 
var löst formulerad att deltagarna kunde föra en relativt fri diskussion med 
varandra. Efter en inledande fråga där samtliga fick säga några ord var det fritt 
för var och en att träda in i diskussionen. Som intervjuare var min roll då mer 
samtalsledare, genom att se till att samtalet höll sig till frågeområdena. 
Intervjuerna genomfördes inom respektive kommun och tog cirka 1 timme och 
20 minuter. Totalt genomfördes 9 fokusgruppsintervjuer med 34 vårdbiträden.  
 
Fokusgruppintervjuer med de lokala ledningsgrupperna 
Hösten 2002 genomfördes fem fokusgruppersintervjuer med personer från 
projektets ledningsgrupper i kommunerna och fyra genomfördes hösten 2003. 
Urvalskriterierna var att den lokala projektledaren i projektet skulle ingå i varje 
grupp och dessutom skulle varje grupp bestå av representanter från både 
förvaltningarna och de lokala intresseföreningarna, som på något sätt var 
engagerade i projektet. Grupperna bestod av 3-8 personer från varje kommun. 
Två kompletterande telefonintervjuer genomfördes med personer, som av olika 
skäl inte kunde medverka vid fokusgruppsintervjuerna vid båda intervju-
tillfällena och som enligt urvalsprincipen skulle höra till gruppen. Totalt 
intervjuades 25 personer vid första intervjutillfället varav tre var män. Vid andra 
intervjutillfället ingick 16 personer varav fyra var män. 12 personer ingick vid 
båda intervjutillfällena. Intervjuerna tog igenomsnitt 1 timme och 20 minuter.  
 
Enskilda intervjuer med vårdbiträden 
Totalt genomfördes 8 enskilda intervjuer med vårdbiträden, två från respektive 
kommun. Urvalet skedde genom att vårdbiträdena själva fick anmäla sitt intresse 
att delta. Intervjuerna genomfördes i kommunens egna lokaler. Vårdbiträdena 
var mellan 21 – 44 år och två av dem var män. Två hade vårdbiträdesutbildning 
och sex hade undersköterskeutbildning. Deras yrkeslivserfarenhet från hemtjänst 
och äldreomsorg varierade mellan 2½ år och 28 år. Intervjuerna genomfördes 
endast hösten 2003 och respektive intervju tog cirka 1½ timme.  
 
Enskilda intervjuer med biståndshandläggare 
I varje kommun fanns en biståndshandläggare knuten till projektet, vilka inter-
vjuats enskilt i projektets slutskede. Tre av de fyra biståndshandläggarna hade 
varit med under hela projekttiden, medan en av dem hade börjat sin anställning 
senare. Intervjuerna genomfördes i kommunens lokaler och tog cirka 1½ timme. 

65 I tre av de fyra grupperna fanns en manlig representant vid båda intervjutillfällena. 
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Alla fyra kommunerna hade en s.k. delad organisation där biståndshandlägg-
ningen var separerad från personalledning.   
 
Summering av det empiriska materialet 
Totalt byggde det empiriska materialet på två enkäter,66 32 enskilda intervjuer 
och 18 fokusgruppsintervjuer med totalt 75 personer67. Samtliga intervjuer spe-
lades in på band och skrevs ut ordagrant. 

Etiska överväganden 
De etiska övervägandena har spelat en väsentlig roll och de forskningsetiska 
principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har tjänat som 
stöd (Vetenskapsrådet 2002). De grundläggande kraven är där att den enskilde 
ska skyddas och det konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. Informationskravet 
innebär att de berörda ska informeras om undersökningens syfte. De 
medverkande hjälptagarna fick ett följebrev tillsammans med enkäten där 
projektets syfte och hjälptagarnas medverkan preciserades, där påtalades att 
materialet även skulle användas i en licentiatavhandling. Informationen gavs 
även vid ett introduktionsmöte med representanter från de lokala och centrala 
ledningsgrupperna. Alla intervjuer inleddes även med information om syftet. I 
informationen påpekades även att allt deltagande i undersökningen var frivilligt. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan. De hjälptagare som intervjuades hade antingen anmält eget intresse 
eller blivit ombedda från personal i kommunen. Det är naturligtvis skillnad att 
själv anmäla intresse för att medverka än att bli ombedd, speciellt då man 
befinner sig i en beroendeställning. Inför hjälptagarintervjuerna ringde jag till 
varje person och samtalade om intervjun och bad om samtycke. Fokusgrupps-
intervjuerna inleddes även med att få samtycke till intervjun. Samtycke till första 
och andra datainsamlingen skedde på motsvarande sätt. Konfidentialitetskravet, 
eller kravet på förtrolighet har nära samband med offentlighet och sekretess. 
Detta krav har påpekats i följebrev till enkäter och i inbjudan till 
hjälptagarintervjuer. En strävan har varit att inte röja enskilda hjälptagarens 
identitet och det har bedömts som extra viktigt med tanke på den 
beroendeställning som de befinner sig i. Konfidentialitetskravet innebar att 
hjälptagarna inte sammanfördes med de olika kommunerna utan betraktades som 
en egen grupp i analysen. Nyttjandekravet bemöttes med att alla som deltog i 
utvärderingen fick lämna samtycke till att det empiriskt material även skulle 
användas till lic.avhandlingen. För att uppfylla de forskningsetiska kraven har 
även en forskningsetisk ansökan granskats och godkänts av Forskningsetik-
kommittén vid Lunds universitet.68  

66 Endast enstaka uppgifter från dessa ingår i denna studie, eftersom de flesta frågorna var direkt 
kopplade till projektet. 

67 Varav 4 vårdbiträden och 16 ledningsgruppspersoner ingick vid två tillfällen.  
68 LU 752-3 respektive LU 753-3. 
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Bearbetning och analys 
Fokus i studien  
Det centrala för studien var hjälptagarnas möjligheter till inflytande i vardags-
situationer. Hjälptagarna var alltså de centrala aktörerna, och för att få förståelse 
för hur de upplever sin situation genomfördes enskilda intervjuer med personer 
som var beviljade hjälp från hemtjänsten. Men för att förstå problematiken var 
det även nödvändigt att studera den kontext där det utspelas. Den enskildes 
inflytande och självbestämmande tolkas, förstås och konstrueras i olika 
kontexter, vilket i sin tur påverkar vilka handlingsstrategier som vårdbiträden 
och hjälptagare använder sig av. Det är ingen slump att det ser ut som det gör 
och för att kunna förstå och förklara detta tog jag hjälp av teorin om sociala 
regelsystem (Burns & Flam 1987). De sociala regelsystemen är den tolkningsram 
som gör att aktörerna förstår och konstruerar en gemensam verklighet. För att 
kunna tydliggöra regelsystemens kontextberoende genomfördes en relativt 
detaljerad beskrivning av arbetets organisering i de fyra arbetsgrupperna Detta 
för att tydliggöra de villkorliga relationerna mellan kontext, handlingar och 
tolkningar (Flyvbjerg 2001). Genom att fokusera på inflytandeproblematiken har 
andra delar ”skalats bort”. För att ytterligare synliggöra problematiken har 
fenomenet även betraktats utifrån tre idealtypiska perspektiv som tjänat som 
förklaringsgrund.   
 
Komparation  
All empiriskt forskning innebär komparation av något slag och komparationer 
utgör grunden för att tolka och se kopplingar till både praktiska och teoretiska 
kriterier (Ragin 1987). I denna undersökning har urvalet av undersökningsgrupp 
inte kunnat göras medvetet eftersom gruppen i ett tidigare skede var utsedd i 
syfte att ingå i projektet. Trots detta uppvisar de fyra arbetsgrupperna både 
likheter och skillnader av betydelse för att kunna göra komparationer. Likheterna 
var bland annat att samtliga arbetsgrupper har hemtjänstverksamhet som 
arbetsområde och att de reglerades av samma lagstiftning.  Skillnaderna var 
framför allt att de var organiserade på olika sätt och att det i en av kommunerna 
endast fanns hjälptagare som var yngre än 65 år, medan praktiskt taget alla 
hjälptagarna i de övriga kommunerna var 65 år eller äldre. Tilly (1984) 
diskuterar olika sätt att genomföra komparation där individualizing innebär att 
varje fall behandlas som unikt. Jag använde mig av den metoden genom att jag 
tolkade varje arbetsplats separat med sin egen karaktäristik, men jag använde 
även variation-finding genom att identifiera likheter och skillnader som hade 
betydelse för forskningsfrågan och de olika idealtypiska perspektiven.   
 
Tillvägagångssätt 
Eftersom det empiriska materialet hade bearbetats och analyserats i samband 
med utvärderingen var empirin sedan tidigare känd för mig, men i 
avhandlingsarbetet fanns ett annat utgångsläge och andra frågeställningar. I 
datainsamlingen fanns vissa frågeställningar som endast rörde projektet, vissa 
som endast berörde licentiatavhandlingen och några som hade relevans för båda 
studierna. Jag gick dock igenom allt materialet igen som om det var nytt. För att 
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bringa ordning i den stora datamängden tog jag hjälp av det Kvale (1997) kallar 
meningskoncentrering. Kortfattat innebär det att de meningar som 
intervjupersonerna uttryckt formuleras mer kortfattat, i koncentrat. Den använda 
analysen är inspirerad av empirisk fenomenologisk analys och genomfördes i 
olika steg (se figur 14 i slutet av appendix). Det empiriska materialet 
analyserades i tre olika delar: arbetsgrupperna, hjälptagarna och vårdbiträdena, 
men det fanns inte några tydliga gränser mellan dem.69 Fyra analyssteg följdes i 
stora drag i alla tre delarna. Första steget innebar att intervjuerna på ljudbanden 
genomlyssnades tillsammans med läsning av utskrifterna för att få en känsla av 
helheten. Detta inleddes med ett par ”nyckelintervjuer”, som Thomsson (2002) 
benämner enskilda intervjuer som framstår som speciellt intressanta. Motivet för 
detta var att de kunde vara till hjälp för att fördjupa förståelsen även för de 
följande intervjuerna. För mig var det lätt att hitta nyckelintervjuer eftersom 
utvärderingen hade medfört att jag många gånger hade återvänt just till dessa 
intervjuer. I nästa steg noterades meningsenheter och mycket empirinära begrepp 
och dessa kunde sedan eftersökas i de andra intervjuerna. I ett tredje steg 
formulerades teman som dominerade, och här användes indelningar i kategorier. 
Dessa fördes in i ett preliminärt analysschema för att kunna se likheter och 
skillnader. Det fjärde steget i analysen av arbetsgrupperna innebar en jämförelse 
mellan de olika sociala regelsystemen och även arbetsgruppernas närhet till de 
idealtypiska perspektiven. Det fjärde steget i analysen av det empiriska 
materialet från hjälptagare och vårdbiträden innebar att de centrala temana från 
respektive grupp sammanfördes och analyserades i relation till de idealtypiska 
perspektiven. 
 
Generaliserbarhet 
Tyngdpunkten var, som tidigare nämnts, att skapa en ökad förståelse för det stu-
derade fenomenet. En viktig fråga är om resultaten kan vara generaliserbara. Na-
turligtvis kan man inte generalisera ur ett positivistiskt perspektiv genom att ska-
pa universella lagar och det har inte heller varit någon målsättning. Uppgiften har 
snarare varit att beskriva fenomenet på djupet för att kunna upptäcka både det 
specifika och det representativa. Alla sociala fenomen är komplexa men utma-
ningen ligger i att hitta den sociala ordningen i de sociala fenomenen - att få fram 
sammanhängande ramverk. 

Genom att sammanföra hjälptagarnas och vårdbiträdenas upplevelser med en 
relativt detaljrik beskrivning av de fyra olika arbetsplatserna menar jag att feno-
menet har kunnat synliggöras för att öka förståelsen för både det specifika och 
det representativa i det studerade sociala fenomenet. Resultatet bör därför kunna 
vara överförbart även till andra hemtjänstgrupper.  

69 I analys av arbetsplatserna ingick även de enskilda intervjuerna med vårdbiträdena och i analys av 
vårdbiträdena ingick även fokusgruppsintervjuerna med vårdbiträden. 
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