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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse och kunskap för hemtjänstpersonalens 

upplevelse av mötet med kunderna utifrån aspekterna kvalitet, tid och makt. Vi har genomfört 

en kvalitativ intervjustudie med sex personer som arbetar inom hemtjänstverksamheten. 

Studiens resultat har analyserats och tolkats utifrån teorierna socialkonstruktionism och roll-

teori samt begreppet relationell makt. Resultaten visar att tiden är central i mötet mellan hem-

tjänstpersonal och kunder då den inverkar på när och hur länge insatserna ska utföras. Lyhörd-

het och att utgå från kundens behov och önskemål definieras som god omsorgskvalitet medan 

maktförhållandet växlar mellan hemtjänstpersonal och kund utifrån varje unikt omsorgsmöte. 

För att få en ökad förståelse och kunskap för hemtjänstpersonalens upplevelser av mötet med 

kunderna behöver aspekterna kvalitet, tid och makt belysas och analyseras i en och samma 

kontext. Resultaten visar att de tre aspekterna samverkar i mötet och analysen medverkar till 

att nå en djupare förståelse för hemtjänstpersonalens upplevelser. Nyckelord: hemtjänst, 

insatstid, omsorgskvalitet, socialkonstruktionism, rollteori, relationell makt 

Abstract 

The purpose of this study was to gain a deeper understanding and knowledge of home based 

care giver´s experiences of the encounter with clients from three perspectives: quality, time 

and power. We conducted a qualitative interview study with six people working in home 

based care. Our results have been analyzed and interpreted by the theories social construc-

tionism and role theory and the concept of relational power. The results of the study demon-

strate that time is central for the encounter between home care giver´s and clients affecting 

both when and how long the care should be performed. Responsiveness and putting the 

client´s needs in focus are defined as good quality of care, while the power relationship 

between home care givers and clients changes between each unique encounter. To get a 

deeper understanding and knowledge of home care givers experiences of the encounter with 

clients the three aspects: quality, time and power, needs to be highlighted and studied in the 

same context. The results demonstrate that the three aspects interact in the encounter and 

analyzing these together creates a deeper understanding of home care giver´s experience of 

the encounter. Keywords: home care, care time, quality of care, social constructionism, role 

theory, relational power 

 



Förord 

Eftersom denna uppsats har två författare vill vi redan här tydliggöra att vi båda har arbetat 
med alla delar i uppsatsprocessen. 

Vi vill tacka de medverkande intervjupersoner som har delat med sig av sina upplevelser och 
erfarenheter till oss. Utan er hade vår studie inte varit möjlig att genomföra. 

Vi vill även tacka vår handledare Peter Öberg för det engagemang och inspiration han 
delgivit oss under hela uppsatsprocessen. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för den förståelse de visat under hösten när vi 
arbetat med denna uppsats. 

Therese & Åsa  
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 
Familj och anhöriga har i ett historiskt perspektiv bistått med hjälp och stöd till människor 

som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte på egen hand har klarat sin 

vardag (Gustafsson 1999:1, Hoff m.fl.2010:8). Denna informella hjälpform har utvecklats 

över tid och har resulterat i dagens formella hemtjänst. Hemtjänstverksamheten är idag 

skattefinansierad, politiskt styrd, individuellt prövad och lagbunden och har utvecklats till en 

del av den svenska socialtjänstens verksamhet och vårt välfärdssamhälle. Individer med 

behov av hjälp och stöd i sin vardag kan med hjälp av hemtjänst bo kvar i det egna hemmet 

(Nordström 2000:24). Vårt intresse för området väcktes då detta ämne är mycket aktuellt i 

samhällsdebatten och en viktig del av socialtjänstens verksamhet. Det råder ständiga 

förändringar som ska leda till effektivisering inom hemtjänsten, både organisatoriskt och 

planeringsmässigt med digitala planeringssystem, och den största förändring som skett på 

senare tid är marknadsanpassningen av välfärdstjänsterna. En stor fokus i samhällsdebatten 

ligger på struktur, förändringar, effektivisering och planering men sällan lyfts det mellan-

mänskliga mötet i hemtjänsten fram. Många olika strukturella faktorer påverkar hemtjänstens 

verksamhet och skapar ramarna för mötet mellan hemtjänstpersonal och kunder. Vi kommer i 

denna uppsats att fokusera på just detta mellanmänskliga möte mellan hemtjänstpersonal och 

kunder, men för att studien inte ska bli för omfattande har vi utifrån tidigare forskning 

kommit fram till att begränsa oss till tre fokusområden.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna studie är att utifrån personalens perspektiv få en ökad kunskap och 

förståelse för mötet mellan kunder och personal inom hemtjänstverksamheten. Studiens 

fokusområden kvalitet, tid och makt kommer att belysas ur ett personalperspektiv för att lyfta 

fram hemtjänstpersonalens upplevelser och erfarenheter. Här nedan presenteras studiens 

centrala frågeställningar: 

• Hur definierar och beskriver hemtjänstpersonalen omsorgskvalitet i mötet med 

kunderna? 

•  Hur upplever hemtjänstpersonalen insatstidens inverkan på mötet med kunderna? 

• Vilka erfarenheter och upplevelser har hemtjänstpersonalen av maktförhållandet i 

relationen med kunderna? 
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1.3 Koppling till socialt arbete 
Omsorgsmötet mellan hemtjänstpersonal och kunder kommer till stånd efter att individer med 

behov av hjälp och stöd i sin vardag beviljats insatser utifrån Socialtjänstlagens 4 kap. 1§. 

Utifrån detta anser vi att vår uppsats har en tydlig koppling till socialt arbete och att den kan 

ge en ökad förståelse för hur omsorgsmötet, en central del av socialtjänstens verksamhet, 

upplevs utifrån ett personalperspektiv.  

1.4 Centrala begrepp 
Vi kommer här att förklara och definiera innebörden i vissa av studiens centrala begrepp.   

Kund: Benämningen kund syftar i denna uppsats på en person som har insatser enligt Social-

tjänstlagen (2001:453) som utförs av hemtjänsten i personens ordinära boende. Kunder som 

har beviljats hemtjänstinsatser är inte enbart äldre personer som det oftast associeras till i 

vardagligt tal utan kan även vara yngre personer som är i behov av hjälp och stöd i sin vardag. 

Begreppet kund är ett relativt nytt begrepp inom hemtjänstverksamheten och är kopplat till 

den marknadsekonomiska anpassningen som skett på området som lyfter fram att omsorgs-

mottagarna är kunder som köper sina tjänster och därför har möjlighet att påverka tjänsterna 

(Nordström 2000:45,Wikström 2005:89). En annan anledning till att vi valt att använda 

begreppet kund är för att inte syfta på den informella omsorgen som utförs av anhöriga. Andra 

benämningar som vårdtagare, brukare, pensionär, äldre, klient eller omsorgsmottagare är 

vanligt förekommande men vi har valt att använda begreppet kund.  

Hemtjänstpersonal: Hemtjänstpersonalen är de som arbetar inom hemtjänstverksamheten och 

utför omsorgsinsatser hos kunden. Det finns två olika yrkesgrupper, vårdbiträden och 

undersköterskor, som arbetar i det dagliga och nära omsorgsarbetet med kunden och ingår 

som intervjupersoner i denna studie.     

Omsorgskvalitet: Sociala tjänster ska enligt 3 kap 3 § Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) vara 

av god kvalitet. Den för den här uppsatsen undersökta kommunens kvalitetsdeklaration för 

insatser i ordinärt boende enligt SoL definierar god kvalitet genom till exempel likvärdiga 

tjänster, adekvat utbildad personal samt insatser som utgår från den enskildes behov och 

önskemål. Vidare poängteras ett värdigt bemötande, respekt för människors lika värde, 

delaktighet och trygghet samt kundens självbestämmande och integritet.       

Insatstid: Med insatstid menar vi i denna uppsats den planerade tiden för de biståndsbeviljade 

insatserna som hemtjänstpersonalen utför hos kunden.  
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Maktförhållande: Begreppet maktförhållande i denna uppsats syftar på den makt som 

existerar i mötet mellan kund och hemtjänstpersonal och som påverkar omsorgsrelationen.  

Trygghet – Enkelhet – Säkerhet: TES står för Trygghet – Enkelhet – Säkerhet och är ett 

digitalt planeringssystem som fungerar som ett verktyg för de dagliga insatserna i hemtjänsten 

utifrån biståndsbeslut och tillgänglig personal. I TES skapas en besöksplan och en 

insatsbeskrivning för vilka insatser som ska utföras samt vilken tid besöket ska ske. Varje 

personal som är i tjänst får ett individuellt dagsschema (insatsschema) som åskådliggör 

insatser, tider och beskrivningar. Registrering sker mot en rumsenhet som finns hos kunden 

med hjälp av en handenhet (reporter) som personalen bär med sig. När hemtjänstpersonalen 

besöker kunden för att utföra insatser registreras besökets start- och sluttid samt utförda 

insatser när personalen gör en knapptryckning på reportern (information från den undersökta 

kommunen).   

1.5 Hemtjänstens kontext 
Vi kommer här nedan att redogöra för hemtjänstverksamhetens utveckling över tid samt att 

beskriva några av de förändringar som lett till utvecklingen av dagens hemtjänstverksamhet 

samt att beskriva omsorgsmötet.    

Socialtjänstlagen 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) kap.5 §§ 4, 5 och 7 ska socialnämnden arbeta för att  

individer som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning får den hjälp och stöd de 

behöver för att möjliggöra ett kvarboende i det egna hemmet. Vidare ska dessa människor få 

möjlighet till ett tryggt och självständig liv och leva som andra trots betydande svårigheter i 

vardagen. Hemtjänstens verksamhet kan definieras som samhällets organisation vilken enligt 

socialtjästlagen har som mål att hjälpa och stödja individer som inte klarar sin dagliga livs-

föring eller på egen hand kan tillfredställa grundläggande behov (Gustafsson 1997:13). Beslut 

om hjälp och stöd i hemmet fattas utifrån socialtjänstlagen kap. 4 § 1.  

Tre utvecklingsfaser 
Hemtjänsten har under de senaste decennierna genomgått en rad olika förändringar och 

Nordström (2000:21–25) delar in verksamhetens historiska utveckling i tre faser; lönearbets-

fasen (60-70-talet), professionaliseringsfasen (80-talet) och verksamhetseffektivitetsfasen (90-

talet). Hon talar om att hemtjänsten under 60- och 70-talet har gått från ett frivilligt kvinno-

arbete till lönearbete i den första fasen, lönearbetsfasen, som innebar att det som till en början 

var ett arbete som bedrevs i hemmet utan anställningstrygghet kom att utvecklas till ett arbete 
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som kan jämställas med andra lönearbeten. Vidare beskriver Nordström statens incitament 

under 1980-talets början till att professionalisera hemtjänsten från ett okvalificerat arbete till 

ett omsorgsyrke genom kompetensutveckling och utbildningsanpassning. Denna andra 

utvecklingsfas, professionaliseringsfasen, innebar förutom ökade utbildningskostnader även 

att hemtjänstens omfattning ökade då fler målgrupper inkluderades i verksamheten. En faktor 

som bidrog till en mer ansträngd ekonomisk situation för kommunerna var äldres ökande 

hjälpbehov. Den alltmer ansträngda ekonomin i hemtjänstverksamheten ledde till den sista av 

de tre utvecklingsfaserna: verksamhetseffektivitetsfasen. I denna fas genomgick hemtjänsten 

organisatoriska förändringar utifrån Ädelreformens genomförande i början av 1990-talet som 

innebar att ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting tydliggjordes.  

Specialiserad biståndshandläggning    
Under 1990-talet genomfördes organisatoriska förändringar som har fått konsekvenser för hur 

verksamheten i dagsläget ser ut då flera kommuner införde så kallad specialiserad bistånds-

handläggning samt en beställar- och utförarmodell, BUM. Syftet var att öka rättssäkerheten 

för den enskilde, effektivisera verksamheten samt att åstadkomma en marknadsanpassning. 

Blomberg (2004:95–98) framhåller att en ökad rättssäkerhet för den enskilde skulle uppnås 

genom att kommunen organisatoriskt skilde på biståndsbeslut och utförandet av insatser i en 

beställar- och utförarmodell där skilda professioner ansvarar för de två delarna i processen. 

Vidare visas att även en effektivisering av kommunala resurser uppnås genom denna 

organisatoriska förändring. Slutligen ger den omfattande organisatoriska förändringen, där 

biståndsbeslut och utförandet av insatser skiljs åt, kommunerna möjlighet att konkurrens-

utsätta hemtjänstverksamheten, så kallad marknadsanpassning. Marknadsanpassningen av 

hemtjänstverksamheten resulterade även i att man i likhet med privata näringslivet använder 

begrepp som tjänster och kunder och det skulle ge den enskilde större möjlighet att få gensvar 

för sina önskemål om valfrihet och tjänster av god kvalitet. 

Dagens hemtjänstverksamhet 
Idag är hemtjänst en social rättighet i form av bistånd som är individuellt prövat och reglerat 

enligt socialtjänstlagen (2001:453 SoL). Det är biståndshandläggaren som utreder och be-

dömer den enskildes behov av hjälp och stöd i den dagliga livsföringen med mål om att den 

enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå. Biståndshandläggning är en myndighetsutövning 

och politiska riklinjer styr verksamhetens utformning. Den hjälp, stöd och omsorg som för-

medlas i hemtjänstverksamheten är skattefinansierad men den enskilde erlägger en avgift för 

beviljad och utförd hjälp. När biståndshandläggare har tagit ett beslut i varje enskilt fall, efter 
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utredning, skickas en beställning till för varje situation aktuell utförare, alltså hemtjänst-

verksamhet, privat eller kommunal. Utifrån denna beställning är det hemtjänstverksamhetens 

skyldighet och ansvar att utföra beviljade insatser hemma hos kunden (Nordström 2000:24, 

Lill 2010:21). I likhet med många andra sociala serviceorganisationer är hemtjänstverk-

samheten strukturellt organiserad och består av mänskliga möten. Det är dessa möten mellan 

hemtjänstpersonal och kunder som är i fokus i denna uppsats. Många har föreställningen om 

att hemtjänstverksamhetens kunder endast består av människor som på grund av hög ålder är i 

behov av hjälp och stöd men så är inte fallet. Behoven bedöms inte utifrån ålder utan faktiska 

behov och det kan hos en yngre individ föreligga en sjukdom vilket kan innebära att individen 

är i behov av hjälp och stöd i sin vardag. Kunderna består av en mycket heterogen grupp med 

olika bakgrund, etnicitet, ålder, värderingar och behov för att nämna några faktorer (Dunér 

och Nordström 2005:8, Nordström 2000:27- 40).  

Omsorgsmötet 
Omsorgsmötet som sker mellan hemtjänstpersonal och kund påverkas av många olika faktorer 

som sätter upp ramar för detta där exempelvis organisationens struktur, politiska beslut, 

kommunala riktlinjer och tillgängliga resurser kan nämnas. Vi har valt att inte fokusera eller 

vidare utveckla detta i denna uppsats utan enkom fokusera på mötet ur ett personalperspektiv.  

I mötet mellan hemtjänstpersonal och kund skapas ofta en nära och personlig relation mellan 

parterna. Denna omsorgsrelation består av en professionell från arbetslivet samt en individ 

från privatlivet och de professionella är mestadels kvinnor som arbetar inom 

hemtjänstverksamheten. Hemtjänstpersonalen utför sitt arbete i en annan persons hem med sig 

själv som det huvudsakliga arbetsredskapet (Nordström 2000:28 -39, Lill 2010:41).  

Omsorgsarbetet beskrivs även som ett känsloarbete med förpliktelser och ansvar. Szebehely 

framställer omsorgsarbetet i tre delar ” (1) praktiska sysslor utförda med (2) noggrannhet och 

omtanke av en (3) känslomässigt engagerad person”(Lill 2010:39). Genom denna uppdelning 

beskriver omsorgsbegreppet vad som utförs i relationen mellan personal och kund samt 

kvalitetsaspekten (Szebehely 1996 i Lill 2010:38–40).  

1.6 Uppsatsens disposition 
I uppsatsens inledande kapitel har vi presenterat uppsatsens syfte, frågeställningar, centrala 

begrepp, hemtjänstens kontext och studiens avgränsningar. I kapitel två beskrivs den metod vi 

har använt och hur vi har gått till väga i uppsatsprocessen samt uppsatsens trovärdighet och 

vårt etiska ställningstagande. Kapitel tre består av tidigare forskning i form av avhandlingar 

och vetenskapliga artiklar som varit relevanta för vår studie. Vidare beskrivs studiens analys-
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verktyg socialkonstruktionism, rollteori och relationell makt i kapitel fyra. Studiens resultat 

med del- och helhetsanalys redovisas utifrån studiens teman, kvalitet, tid och makt i kapitel 

fem. I kapitel sex presenteras svar på studiens frågeställningar och koppling till tidigare 

forskning. Vidare diskuterar vi vårt metodval och avslutar med en slutdiskussion där vi även 

ger förslag till fortsatt forskning.     

1.7 Avgränsningar 
Då hemtjänstverksamheten är ett stort forskningsämne med många olika infallsvinklar är det 

av stor vikt att göra avgränsningar. En avgränsning vi gjort är att endast fokusera på 

hemtjänstpersonalens upplevelser och erfarenheter i mötet med kunden utifrån de valda 

perspektiven; kvalitet, tid och makt. Vi kommer därför inte att studera eller analysera 

hemtjänstverksamhetens struktur då mötet utgör vår fokus. 

2 Metod 

2.1 Förförståelse 
Vår förförståelse och bild av hemtjänstverksamheten innan vi påbörjade denna studie var att 

den innebar en stressig tillvaro för personal och kunder och på grund av det skapade 

opersonliga möten. Vi valde efter vår primära litteraturstudie att fokusera vår studie på hem-

tjänstpersonalens upplevelser i mötet med kunderna då deras perspektiv mer sällan än kund-

ernas förekom i litteraturen. Genom litteraturen fann vi tre intressanta aspekter som belyser 

mötet i hemtjänsten, kvalitet, tid och makt och dessa valde vi som teman i vår studie.   

2.2 Vetenskapsfilosofisk ansats  
Vi har valt att använda oss av två vetenskapsfilosofiska perspektiv i denna uppsats, 

fenomenologi och hermeneutik då dessa kompletterar varandra och samverkar till att ge en 

ökad förståelse för omsorgsmötet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det 

fenomenologiska perspektivet används för att få rika beskrivningar av intervjupersonernas 

upplevelser i mötet som sedan analyseras och tolkas hermeneutiskt (Larsson 2005:30). Då 

syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hemtjänstpersonalens upplevelser i 

mötet med kunderna är den övergripande ansatsen hermeneutisk i uppsatsen. Vi vill inte 

försöka förklara eller finna orsaker till det fenomen vi valt att studera utan som Udehn 

(2007:63) beskriver; ”mänskliga handlingar och kulturella företeelser har en innebörd som 

måste förstås”. 
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Fenomenologisk ansats beskrivs enligt Kvale och Brinkmann som ”…ett intresse av att förstå 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av 

dem…” (Kvale & Brinkmann 2009:42).  Ett fenomenologiskt perspektiv fokuserar således på 

intervjupersonens upplevelser och det är genom dennes berättelse som innebörden kan förstås 

av undersökaren (DePoy & Gitlin 1999:173ff). Vi har i enighet med ett fenomenologiskt 

perspektiv valt att fokusera på upplevelser och erfarenheter hos intervjupersonerna för att få 

en förståelse av omsorgsmötet utifrån deras perspektiv. Intervjufrågor skapades i syfte att få 

tydliga skildringar av hemtjänstpersonalens upplevelser i mötet med kunderna utifrån våra 

frågeställningar och dessa presenteras i studiens resultatkapitel.   

Hermeneutisk ansats innebär att man tolkar och skapar mening åt en ”neutral” text genom att 

försöka förstå innebörden utanför det direkt beskrivna (Larsson 2005:93, Repstad 2007:137). 

Vi har valt att använda oss av den hermeneutiska cirkeln för att tolka och skapa oss en 

förståelse av vår insamlade data. Detta sätt att tolka en utskriven intervjutext går ut på att 

tolkningen sker genom att man växlar mellan textens olika delar och den helhetliga meningen 

för att nå en djupare dimension i tolkningen av texten (Larsson 2005:93, Udehn 2007:64, 

Alvesson och Sköldberg 2008:193, Kvale och Brinkmann 2009:226). I vår tolkningsprocess 

har vi analyserat och tolkat resultatet utifrån studiens olika teman; kvalitet, tid och makt för 

att få en förståelse för den helhet som omsorgsmötet innebär för hemtjänstpersonalen samt en 

förståelse för hur omsorgsmötet i sin tur påverkas av våra valda teman. 

2.3 Kvalitativ intervjumetod   
Den kvalitativa metoden har vi valt för att den ger oss möjlighet att beskriva och belysa 

hemtjänstpersonalens egna upplevelser och erfarenheter i mötet med kunder utifrån våra 

frågeställningar (jfr. Larsson 2005:91ff, Dalen 2008:11ff). Vi ville genom den kvalitativa 

ansatsen få en ökad förståelse för hur mötet mellan hemtjänstpersonalen och kunderna 

utformade sig utifrån intervjupersonernas egna ord och tankar om situationen. Vi har valt att 

använda oss av en form av forskningsintervju som benämns halvstrukturerad 

livsvärldsintervju, vilket innebär att det är ett mellanting mellan en strukturerad intervju med 

slutna frågor och ett helt öppet vardagssamtal. En sådan livsvärldsintervju har sin 

utgångspunkt i en intervjuguide som skapas utifrån olika teman (Kvale och Brinkmann 

2009:19, 43). Studiens teman, kvalitet, tid och makt, samt de teorier och begrepp, 

socialkonstruktionism, rollteori och relationell makt, vi valt att analysera utifrån ligger till 

grund för frågorna som vi formulerade i vår intervjuguide (Bilaga 1). Uppsatsen utgår från en 

så kallad abduktiv strategi då vi utifrån tidigare forskningen skapat studiens olika teman. 
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Dessa teman samt de olika teoretiska perspektiven som använts vid analys och tolkning av 

vårt empiriskt insamlade material bidrar till den abduktiva strategin (jfr. Alvesson & 

Sköldberg 2008:54ff). Vi har därmed utgått från teorier samt tidigare forskning, men med 

intervjupersonernas berättelser av sina upplevelser av omsorgsmötet i fokus för att få en ökad 

förståelse för omsorgsmötet. 

2.4 Urval  

2.4.1 Urval av litteratur 
Vi har vid ett inledande skede i denna uppsats sökt efter information, litteratur samt veten-

skaplig forskning på det ämne som för uppsatsen är i fokus för att få en översikt om kunskaps-

läget. När sedan uppsatsens syfte och frågeställningar var framarbetade sökte vi i biblioteks-

katalogen LIBRIS efter doktorsavhandlingar. Via databaserna Academic Search Elite och 

Social Services Abstract samt samsöktjänsten Ebsco Discovery Service har vi sökt efter veten-

skapliga artiklar som var relevanta inom vårt område. Den litteratur som varit av vikt för 

denna uppsats har sökts fram genom bibliotekskatalogen Higgins. De sökord som vi har 

använt oss av är; hemtjänst, makt, omsorg, tid, omsorgskvalitet samt omsorgsrelation, även 

den engelska versionen av samma ord. Dessa sökord har kombinerats i olika formationer för 

att på så sätt finna ett specifikt utbud av material. Vidare har vi genom den undersökta 

kommunens hemsida funnit dokument som varit relevanta för vår studie och uppsats.   

2.4.2 Urval av intervjupersoner 
Vi började med att kontakta områdeschefen för enheten ordinärt boende i den undersökta 

kommunen, en mellanstor kommun i Mellansverige, för att presentera studien och få hennes 

godkännande för att ta kontakt med verksamhetschefen för en kommunal hemtjänstverk-

samhet. Det resulterade i att vi fick kontakt med två verksamhetschefer för två olika områden 

inom kommunen. Vi skickade ut ett informationsbrev till de aktuella verksamhetscheferna där 

studiens syfte presenterades samt en intresseförfrågan till personalen om deltagande i studien 

(Bilaga 2). Verksamhetscheferna i sin tur presenterade studien på en arbetsplatsträff och det 

resulterade i att tre intervjupersoner blev tillfrågade och valdes ut från vardera hemtjänst-

gruppen, sammanlagt sex personer. 

2.4.3 Urvalskriterium 
Vi valde att genomföra sex intervjuer då tiden i detta avseende var begränsad. Urvalskriterier 

för val av intervjupersoner var att de arbetat inom hemtjänstverksamheten i minst två år samt 

att de hade en tillsvidareanställning som vårdbiträde eller undersköterska. Kriterierna sattes 
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för att få personal som till följd av att de arbetat länge inom hemtjänsten erhållit en gedigen 

erfarenhet och genom detta tydligare kunna beskriva och berätta för oss om omsorgsmötet.  

2.5 Tillvägagångssätt 

2.5.1 Tillvägagångssätt vid genomförande av intervjuer 
De sex intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum vid hemtjänstens lokaler på de olika 

områdena. Intervjupersonerna informerades muntligt vid intervjutillfället om studiens syfte 

och vårt etiska ställningstagande, vilket vi beskriver nedan under metodkapitlet, innan 

intervjuerna påbörjades. Intervjupersonerna skev under ett skriftligt medgivande (Bilaga 3) 

som tillät oss att spela in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Vi valde att genomföra 

intervjuerna tillsammans, men en undersökare ställde intervjufrågorna medan den andra förde 

anteckningar och ställde kompletterande frågor vid slutet av intervjun. Detta var vi tydliga 

med att informera intervjupersonerna om för att skapa en trygg och tydlig struktur i intervju-

situationen, något som även lyfts fram som viktigt av Trevithick (2008:200). Intervjuerna tog 

ca en timme att genomföra, vilket var den tid vi fått till förfogande av verksamhetscheferna, 

och vi bad om telefonnummer till intervjupersonerna efter avslutad intervju om eventuella 

oklarheter skulle upptäckas i efterhand. Även intervjupersonerna fick möjligheten att kontakta 

oss undersökare vid eventuella frågor eller ändringar i utsagorna. Något som i efterhand inte 

visade sig behövas, vare sig från intervjupersonerna eller från oss undersökare. 

2.5.2 Tillvägagångssätt vid analys 
Efter att vi genomfört de sex intervjuerna transkriberades de, för att sedan läsas i sin helhet för 

att få en övergripande bild av det insamlade materialet. Vidare sökte vi efter uttalanden från 

intervjupersonerna som kunde kategoriseras in enligt studiens teman kvalitet, tid och makt, 

men även senare i mer specifika områden inom varje tema. Genom att vi valt att tolka in-

samlad data utifrån en hermeneutisk cirkel tolkades studiens olika teman först var för sig för 

att sedan sammankoppla dessa delar till en helhet. Studiens resultat tolkades sedan fram och 

tillbaka mellan delarna och helheten för att få en djupare förståelse för hemtjänstpersonalens 

upplevelser av mötet med kunderna. Den hermeneutiska cirkelns process beskrivs av Kvale 

och Brinkmann (2009): ” Utifrån en ofta vag och intuitiv uppfattning om texten som helhet 

tolkas de enskilda delarna, och utifrån dessa tolkningar relateras delarna i sin tur till 

helheten och så vidare.” (s. 226). Under hela tolkningsprocessen arbetade vi utifrån våra 

valda analysverktyg socialkonstruktionism, rollteori och relationell makt för att tolka 

intervjupersonernas utsagor och få en förståelse för deras upplevelser av mötet ”bortom de 

direkt sagda orden”. Vi vill dock förtydliga att vi inte har använt samtliga analysverktyg i 
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varje delanalys, utan har använt dem till de delar som gett oss en djupare förståelse för 

omsorgsmötet.     

2.6 Uppsatsens trovärdighet 

2.6.1 Validitet  
Validitet handlar om trovärdigheten i en undersökning och om man undersöker det man har 

för avsikt att undersöka, eller om vårt empiriskt insamlade material svarar på studiens tre 

frågeställningar (Esaiasson m.fl. 2010:63). Kvale och Brinkmann beskriver validitet som en 

hantverksskicklighet hos undersökaren och med detta menas att undersökaren intar ett kritiskt 

förhållningssätt till studiens alla olika delar och steg. Det är viktigt att det finns en tydlig ”röd 

tråd” mellan syftet, frågeställningarna och resultatet i studien (2009:266ff). I vår uppsats finns 

dimensionerna kvalitet, tid och makt med dels i studiens syfte och dels i studiens tre fråge-

ställningar. Intervjufrågorna i sin tur är formulerade utifrån dessa dimensioner men även ut-

ifrån de teorier och begrepp som utgör studiens analysverktyg. Detta skapar en tydlig struktur 

och överblick vilket bidrar till en röd tråd i studien som i sin tur medverkar till att öka 

studiens validitet.  

 För att öka validiteten i en kvalitativ intervjustudie med endast ett fåtal informanter krävs det 

att intervjufrågorna kan frambringa tydliga, djupgående svar som undersökaren sedan kan 

analysera för att komma fram till meningsfulla kunskaper om det studerade fenomenet. Det är 

viktigt att formulera öppna intervjufrågor som möjliggör att undersökaren ” ’fångar in’ det 

man har för avsikt att försöka ’fånga in’ ” (Larsson 2005:116). I vår undersökning har vi 

formulerat öppna intervjufrågor som kan hjälpa oss att få en ökad förståelse för hemtjänst-

personalens upplevelser av mötet med kunderna. Innan intervjuerna testade vi intervju-

frågorna på en informant med kännedom inom området hemtjänst, för att kontrollera 

frågornas potential till att ge djupa och beskrivande uttalanden. Även detta kan ses som en 

faktor som ökar validiteten i vår studie. Resultatet från intervjupersonernas utsagor redovisas i 

text med omfattande beskrivningar och rikligt med citat för att öka studiens trovärdighet. 

Användning av täta citat i analyspresentationen medför att läsaren själv kan granska vad som 

framkommit i intervjuerna för att kontrollera validiteten i undersökarens tolkningar 

(Denscombe 2004:124).  

Ytterligare ett sätt att öka validitet i en undersökning är genom olika slags triangulering, 

d.v.s. att man i olika delar av undersökningen använder sig av fler än en metod, teori, under-

sökare m.m. för att säkerhetsställa att studiens resultat blir giltigt (Larsson 2005:109). Vi har 
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använt oss av teoritriangulering då vi belyser studiens resultat ur socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, genom rollteorin samt genom det relationella maktbegreppet vilket skapar en 

djupare förståelse för omsorgsmötet. Även de två vetenskapsfilosofiska perspektiven, 

fenomenologi och hermeneutik, har bidragit till att belysa studiens fokus på 

hemtjänstpersonalens upplevelser av omsorgsmötet samt att tolka och skapa mening i deras 

utsagor och detta ökar uppsatsens trovärdighet.  

2.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet i forskningssammanhang handlar enligt Larsson (2005:115ff) om studiens 

tillförlitlighet och pålitlighet gällande bland annat resultatets konsistens och inre logik. 

Reliabilitet i kvalitativ forskning kan även förklaras genom hur väl och hur säkert studien 

undersöker det fokuserade fenomenet (Kvale & Brinkman 2009:263). Vi har för att öka 

studiens reliabilitet försökt att undvika ledande frågor vilket annars kan påverka studiens 

resultat och minska reliabiliteten. Vidare har samma intervjuguide används vid samtliga 

intervjuer men det har förekommit skillnader på de följdfrågor som ställts i de olika inter-

vjuerna vilket har skapat en djupare förståelse för hemtjänstpersonalens olika upplevelser av 

mötet. Fokus har varit att ge informanterna möjlighet att ge sina egna berättelser stort 

utrymme för att få en djupare dimension av det studerade fenomenet. Innan första intervjun 

genomförde vi en så kallad provintervju för att säkerställa att frågorna gick att förstå och 

fungerade för en intervju (jfr. Dalen 2008:36). Vid transkribering av intervjuutsagorna har vi 

beaktat noggrannhet då vi har kontrollyssnat på intervjuutsagorna och jämfört med det 

utskrivna materialet för att upptäcka eventuella felskrivningar eller andra brister. 

2.6.3 Generaliserbarhet 
Patton påvisar å ena sidan att kvalitativ forskning har begränsningar i att generalisera resultat 

på grund av urvalets omfång (Larsson 2005:118). Kvale & Brinkmann menar å andra sidan att 

det finns möjlighet att generalisera kvalitativa intervjustudier genom så kallad analytisk 

generalisering då resultatet kan jämföras med liknande situationer och kontexter (Kvale & 

Brinkmann 2009:282).  Resultatet i vår studie kan appliceras på och jämföras med en annan 

hemtjänstverksamhet för att utröna likheter eller olikheter, men även för att få en ökad 

förståelse för hur andra omsorgsmöten kan gestalta sig. 

2.7 Etiska överväganden  
I denna uppsats har vi följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning som presenteras i Kvale och Brinkmann (2009:84–90). 

Viktiga områden där etiska överväganden kan vara nödvändiga i en kvalitativ studie är 
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informerat samtycke, konfidentialitet samt konsekvenser av undersökarens handlande och 

agerande (Kvale & Brinkmann 2009:84). Genom dessa ställningstaganden ville vi försäkra 

oss om att intervjupersonerna kände en trygghet i att medverka i studien. Alla 

intervjupersoner och även vi som undersökare skrev på en blankett innehållande de etiska 

ställningstagandena för studien, innan intervjuerna påbörjades (Bilaga 3).  

Informerat samtycke innebär att man som undersökare berättar om det övergripande syftet 

med studien och att deltagande i studien är frivilligt och när som helst kan avbrytas (Kvale & 

Brinkmann 2009:87). Detta genomfördes innan samtliga intervjuer, först muntligt och sedan 

skriftligt på blanketten om medgivande (Bilaga 3). 

Konfidentialitet betyder att deltagarna ska försäkras en anonymitet i studien genom att det inte 

ska vara möjligt att identifiera uttalanden till specifika deltagare (Kvale & Brinkmann 

2009:88). Vid intervjutillfällena visade det sig att anonymitet var av stor vikt för deltagarna. 

Vi har i vår studie endast presenterat de sex deltagarna gemensamt som grupp och vid citaten 

valt att enbart använda oss av begreppet ”hemtjänstpersonal” för att försäkra oss om att 

deltagarnas identitet förblir okänd för läsaren. Vi har inte heller namngett varken stad eller de 

olika områdena där studien är genomförd för att ytterligare skydda deltagarnas anonymitet. 

Konsekvens innebär att studien inte ska orsaka skada för intervjupersonerna som deltar. 

Undersökaren får inte sätta sitt eget intresse att få svar på frågor i främsta rummet om det kan 

innebära svårigheter för deltagarna (Kvale & Brinkmann 2009:89). Då frågor om makt upp-

levdes som lite svåra och känsliga att tala om var vi noga med att inte pressa intervju-

personerna för att få svar. Vi har även varit noga med att informera intervjupersonerna om att 

de kan kontakta oss om de vill ändra eller förtydliga något i sina utsagor eller om de inte 

längre vill delta i studien av olika anledningar.  

3 Tidigare forskning  
Vi kommer i detta kapitel att presentera tidigare forskning som kan relateras till vårt syfte och 

frågeställningar i denna uppsats. Vi vill dock först förtydliga de olika begrepp som används 

för kund och hemtjänstpersonal i den tidigare forskningen. Kunden benämns som 

omsorgstagare, hjälpmottagare och klient medan hemtjänstpersonalen benämns som 

vårdgivare, vårdbiträde och omsorgspersonal. Dessa är några av de begrepp som används och 

vi kommer i presentationen av tidigare forskning att använda de begrepp som författarna i 

respektive forskning har använt, men att vi i den övriga uppsatsen håller oss till begreppen 
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kund och hemtjänstpersonal. Vi kommer att börja med den tidigare forskningen som rör tema 

omsorgskvalitet.  

3.1 Tidigare forskning om omsorgskvalitet 
Den tidigare forskningen presenterar olika faktorer som anses vara avgörande för att uppnå 

och förmedla en god omsorgskvalitet i mötet med kunden men även vad som anses hota den 

goda omsorgskvaliteten. Vi kommer här nedan att presentera faktorer som anses vara centrala 

för omsorgskvalitet.  

Astvik (2003) och Larsson (1996) framhåller vikten av att verksamheten tillgodoser 

personalen med nödvändiga resurser som t.ex. tid och kunskap för att bemöta klienternas 

behov för att uppnå god omsorgskvalitet i mötet mellan vårdbiträdet och klienten. Brist på 

kompetens och utbildning gällande de arbetsuppgifter som omsorgsgivarna väntas ombesörja 

kan hota omsorgskvaliteten då en obalans mellan krav och resurser påverkar omsorgsgivarna 

och omsorgskvaliteten negativt (Larsson 1996, Astvik 2003). Omsorgsverksamhetens klienter 

ökar i sin heterogenitet med ökat antal äldre, olika bakgrunder, sjukdomar och mer komplexa 

behov vilket ställer högre krav på hemtjänstpersonalens kunskap och utbildning för att kunna 

bemöta denna komplexa grupps hjälpbehov. Omsorgspersonalens ökade ansvar att själva 

styra, strukturerar, planera och genomföra de beviljade insatserna hos klienterna kan med 

bristande resurser i kompetens, utbildning och tid leda till att omsorgspersonalen känner sig 

otillräckliga, stressade och otrygga i sin arbetssituation (Astvik 2003).  

Vidare visar den tidigare forskningen på vikten av kontinuitet i relationen med klienterna. 

Personalkontinuitet leder till klientkännedom och forskningen syftar då till kunskap och 

kännedom om klienternas vanor, behov och önskemål (Ingvad & Olsson 2001, Astvik 2003, 

SOU 2008:51). Denna klientkännedom har i den skandinaviska omsorgsforskningen lyfts 

fram som central för att uppnå god omsorgskvalitet men även omsorgspersonalens erfaren-

heter och yrkeskompetens har poängterats (Astvik 2003). Wreder (2005) menar att omsorg är 

ett emotionellt och relationellt arbete som kräver både inlevelseförmåga och empati vilket gör 

att omsorgstagaren och dennes önskningar och behov sätts i centrum. Aktivering och 

rehabilitering är även mycket viktiga ingredienser i den goda omsorgen enligt Wreder (2005, 

2008). Frekvent och återkommande nämns promenader, frisk luft samt tid att sitta ned och 

prata med de äldre som ytterligare centrala faktorer för att uppnå en god omsorgskvalitet. 

Promenader och pratstunder ses av omsorgspersonalen som det ”lilla extra” och inget som 

naturligt ingår i arbetets vardag. Omsorgspersonalen uttrycker att den” sociala biten” som 
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pratstunder, hålla en hand eller stryka en kind ofta är viktigare för de äldre omsorgstagarna än 

den fysiska omvårdnaden och hjälp med praktiska göromål. Det som anses öka kvaliteten 

enligt omsorgspersonalen är det som ingår i det ”lilla extra” (Wreder 2005, Wreder 2008, 

Eriksson m.fl. 2009). Vidare nämns ett gott bemötande i mötet mellan omsorgspersonal och 

kund i diskussionen om att uppnå god omsorgskvalitet där omsorgspersonalens bemötande är 

nära kopplat till deras kompetens, attityd och förhållningssätt. En annan faktor som påverkar 

kundens upplevelse av god omsorgskvalitet är att insatserna utförs som beviljats enligt 

biståndsbeslut samt att dessa utförs på överrenskommen tid. En genomförandeplan som 

klargör kundens behov, vanor och önskemål anses höja kundens möjlighet till med-

bestämmande i utförandet av beviljade insatser och därmed öka omsorgskvaliteten. 

Genomförandeplanen ger även möjlighet att på ett enkelt sätt utvärdera och följa upp 

insatserna (SOU 2008:51).  Stress, tids- och personalbrist är faktorer som hotar en god 

omsorgskvalitet och vidare kan dålig ekonomi, brister i arbetsorganisation och arbetsledning 

vara faktorer som påverkar omsorgskvaliteten negativt (Larsson 1996, Hannan m.fl. 2001, 

Astvik 2003, Wreder 2005, Wikström 2005, Andersson 2007).  

Ingvad och Olsson (1999) påtalar att parternas, vårdtagare och vårdbiträde, förväntningar på 

utbytet av omsorgsarbetet har en central innebörd i hemtjänstens dynamik. I mötet mellan 

vårdtagare och vårdbiträde existerar ett praktiskt, emotionellt och socialt utbyte. Utifrån 

parternas olika förväntningar på omsorgen skapas förutsättningarna för mötet och den hjälp 

som skall förmedlas och som förmedlas. De konflikter som uppkommer i omsorgsmötet är 

ofta knutna till parternas olika förväntningar på utbytet menar Ingvad och Olsson.  Szebehely 

(2003) lyfter i sin forskning om hemtjänstverksamhetens i ett nordiskt perspektiv, även fram 

omsorgsrelationens betydelse för att skapa och uppnå en god omsorgskvalitet. Det är just 

relationen mellan hemhjälpare och hjälpmottagare som är avgörande för hur kvaliteten på 

insatserna uppfattas men även avgörande för hur hemhjälparna finner meningsfullhet och 

tillfredställelse i sitt arbete.  

3.2 Tidigare forskning om insatstid 
I den tidigare forskningen framträder tydligt hur tidsaspekten anses ha en stor betydelse för 

hur hemtjänstarbetet och omsorgsmötet upplevs av personalen, men även för kundernas 

upplevelser av omsorgsmötet (Szebehely 1995, Szebehely 2003, Astvik 2003, Wikström 

2005, Andersson 2007, Eriksson m.fl.2009). Tiden anses ha en styrande och strukturerande 

roll och en stor inverkan på hemtjänstpersonalens arbete då personalen schemalägger, 

planerar och utför insatser på tid hos äldre. Hemtjänstpersonalen anser att det är tiden som 
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styr deras insatser hos de äldre både när det gäller när insatserna ska utföras och hur länge de 

ska vara hos den äldre. Hemtjänstpersonalen anser även att det krävs tid för att kunna bemöta 

de äldre med värdighet och respekt samt för att kunna se och vara lyhörd för de äldres behov 

(Szebehely 2003, Andersson 2007). 

En annan faktor när det gäller tidsaspekten i hemtjänsten är bristen på tid och konsekvenser av 

detta. Andersson (2007) påpekar hur bristen på tid kan leda till upplevelser av maktlöshet men 

även en legitimitet och en anledning att lämna de äldre när den planerade tiden inte räcker till. 

Hemtjänstpersonalen upplever att de ständigt måste omorganisera sitt schema efter att nya 

äldre eller situationer dyker upp vilket gör att de ständigt upplever tidspress. Vidare framhålls 

svårigheter i att hela tiden förhålla sig till klockan utan att visa detta för de äldre, personalen 

upplever dock att de äldre är medvetna om att personalen har tidsbrist (Andersson 2007). 

Wikström (2005) framhåller att det frekvent framkommer i intervjuerna med vårdbiträdena att 

de förlitar sig på att vårdtagarna har förståelse för den stress som förekommer i mötet samt att 

detta är anledning till att de får kortare eller avbruten hjälp. Även Larsson (1996) framhåller 

att vårdbiträdena känner sig stressade i omsorgsrelationen men att detta även gäller hjälpmot-

tagarna.   

 Vidare menar Szebehely (2003), Astvik (2003) och Wikström (2005) att vårdbiträdena i sin 

yrkesroll ansvarar för klienternas välbefinnande, hälsa och liv och att detta skapar stress hos 

vårdbiträdena när det råder tidsbrist. Denna tidsbrist, som kan bero på personalbrist, gör att 

personalen måste omprioritera hjälpbehoven hos klienterna och hjälpbehov av lägre rang prio-

riteras bort. I forskningen framkommer att tidbrist och personalbrist i högsta grad påverkar 

kvaliteten i omsorgen om de äldre.  

En annan faktor som enligt vårdbiträdena ligger bakom tidspressen och tidsbristen i mötet 

med vårdtagaren är att de upplever att beviljad och planerad insatstid inte stämmer med det 

faktiska behovet vårdtagaren har. Tidsbristen kan även enligt vårdbiträdena bero på att det hos 

vissa vårdtagare kan vara svårt att få möjlighet att utföra den hjälp och det stöd som är 

beviljad vilket orsakar att vårdbiträdet blir sen till nästkommande besök hos en annan vård-

tagare. Den avsatta tiden hos vårdtagaren kan enligt vårdbiträdena upplevas som ett hinder för 

att bemöta vårdtagarnas önskemål gällande insatsernas utförande och detta skapar en känsla 

av frustration hos vårdbiträdena. Det framkommer även att vårdbiträdena ibland känner att de 

har tid att sitta ned och samtala med vårdtagaren men att detta inte förekommer så ofta 

(Wikström 2005). 
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 Szebehely (1995) har jämfört vårdbiträdens och hjälptagares upplevelser av tid, hon delar in 

tiden i hjälptid och arbetstid och visar att vårdbiträdenas arbetstid är mindre än pensionärernas 

behovsbedömda hjälptid. Av den bedömda tiden får pensionärerna mindre tid än de har behov 

av och detta leder enligt Szebehely till att omsorgsarbetet hamnar i en negativ spiral. 

Hjälptagarna blir missnöjda med att de inte får sina behov tillfredställda och vårdbiträdena 

söker sig till personalgruppen för att få stöd i en stressig tillvaro istället för att skapa relationer 

med hjälptagarna. På detta sätt får hjälptagarna än mindre hjälptid och missnöjet blir större.  

3.3 Tidigare forskning om makt 
I relationen mellan vårdtagare och vårdbiträdet är maktaspekten ständigt närvarande och 

maktförhållandet mellan dessa parter påverkas av flera olika faktorer. Dessa faktorer kan 

exemplifieras av att vårdtagaren är sjuk och beroende av hjälp och inte besitter förmågan av 

att påverka omsorgen och därav hamnar i underläge i omsorgsrelationen (Larsson 1996, 

Gustafsson 1999, Ingvad & Olsson 1999). Gustafssons (1999) framhåller att det i alla 

omsorgsrelationer existerar en balansgång mellan ansvarstagande och maktutövning mellan 

omsorgsgivare och omsorgsmottagare. I hjälprelationer där omsorgsmottagarens behov av 

hjälp är stort blir ansvaret och makten mer synlig än i de fall där hjälpbehovet hos 

omsorgsmottagaren är litet. Därför är varje specifikt möte unikt när det gäller förståelsen av 

maktaspektens synlighet eller osynlighet i relationen. Ibland kan makten ses som nödvändig 

för att omsorgsmottagaren ska få den hjälp och omsorg som den är i behov av. Makt behöver 

inte markeras som varken positiv eller negativ utan som en möjlighet att besluta eller påverka 

personen i olika sammanhang och situationer enligt Gustafsson.  En annan förklaring på att 

maktaspekten osynliggörs i mötet med omsorgsmottagarna är att makten ligger högre upp i 

strukturen och påverkas av normer och regler. Omsorgsgivarna arbetar efter dessa riktlinjer 

och regler och detta ses av omsorgsmottagarna inte som maktutövning då omsorgsmottagarna 

inte vet vem som fattat beslut eller beviljat insatser. Både Andersson (2007) och Gustafsson 

(1999) påvisar att de äldre inte vill stöta sig med hemtjänstpersonalen och ställa krav vilket 

visar att de äldre är i en beroendeställning. En äldre kvinna i Anderssons studie uttryckte att 

hon inte ville vara en ”besvärlig kund” vilket även detta synliggör den beroendeställning som 

de äldre upplever i mötet med hemtjänstpersonalen.  

Det framkommer även i den tidigare forskningen att vårdbiträdet medvetet väljer att anpassa 

och underordna sig vårdtagaren som en del i skapandet av en väl fungerande relation dem 

emellan. En del av anpassningen kan vara att vårdbiträdena använder sig av sociala normer 

eller roller för hur man bemöter hjälpbehövande människor för att skapa en fungerande 
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relation. Anpassning kan bestå i att vårdbiträdet agerar och är på ett speciellt sätt för att 

anpassa sig till olika vårdtagare och för att undvika konflikter. Vårdbiträdets strategi i att 

underordna sig vårdtagaren kan ses som ett led i att vinna ett förtroende hos vårdtagaren för 

sitt ansvarstagande och sin arbetsförmåga i omsorgsmötet med vårdtagaren (Ingvad 2003).   

4 Teorier och begrepp 
Vi har valt att använda teorierna socialkonstruktionism, rollteori samt begreppet relationell 

makt för att analysera insamlad data. De två förstnämnda teorierna utgår ifrån att den 

verklighet vi befinner oss i är socialt konstruerad och skapas i ett socialt samspel (Giddens 

2003:104, Alvesson & Sköldberg 2008:81ff, Payne 2008:246,). Det relationella makt-

begreppet utgår från att makt finns i alla typer av relationer och att den påverkas av olika 

resurser, diskurser och sammanhang (Franzén 2005:89ff).  Analysverktygen ska hjälpa oss att 

förstå och förklara det som framkommer i intervjuerna med hemtjänstpersonalen, vår 

empiriska studie (jfr. Bengtson 2006). 

4.1 Socialkonstruktionism 
 Socialkonstruktionism innebär att människor formas och konstrueras utifrån tidigare erfaren-

heter, kultur och sociala sammanhang i ett samspel med andra individer och grupper och det 

existerar därmed inget som anses vara naturligt (Wennberg 2001:69, Payne 2008:240). 

Utifrån detta skapas en bild och förståelse av verkligheten som kan se olika ut för olika 

individer och där ingen förståelse är mer giltigt eller rätt än någon annans. Samtidigt påverkas 

denna egna verklighetsuppfattning av samhället då individer som lever i samhället skapar för-

väntningar utifrån sin egen verklighet på till exempel olika kontexter, relationer och andra 

människor vilket i sin tur skapar en gemensam förståelse och bild av verkligheten. (Payne 

2002:21). Den kunskap människor har om verkligheten styr beteendet och sättet att agera, de 

blir vanemässiga, och gemensamma för fler människor genom olika sociala processer.  På 

detta sätt uppkommer olika slags institutioner (normer) i samhället som är vidare än bara en 

människas vanor och när människor föds in i samhället finns redan en uppsjö av färdiga 

institutioner som man socialiseras in i. Socialisationen handlar således om hur man, i detta fall 

hemtjänstpersonalen, lär in och tillägnar sig, internaliserar, handlingsmönster och normer och 

gör dem till sina egna för att de ska bilda en meningsfull verklighet. Här är språket och 

samspel med andra människor en viktig faktor för hur människan får kunskap om verklig-

heten den lever i. Genom denna socialisation blir människan således en social produkt. 

Individens verklighet skapas och återskapas ständigt i nya konstruktioner utifrån att 
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människan påverkar samhället samtidigt som samhället påverkar människan och det bildar en 

cirkulär process (Wennberg 2001:69–74, Payne 2002:38, Alvesson & Sköldberg 2008:85–

89).   

Utifrån detta tänker vi att hemtjänstpersonalen befinner sig i en socialt konstruerad situation 

som är unik för varje möte, men där förväntningar från parterna utgår från den bild de har av 

hur ett omsorgsmöte ska te sig. Är det möjligt att hemtjänstpersonalens och kundernas upp-

fattning av ”verkligheten” skiljer sig åt? Hur skapas en gemensam verklighet mellan dessa 

parter i omsorgsmötet?   

4.2 Rollteori  
Tornstam (2011:135) beskriver rollteorin som en motsvarighet till teatern där människor är 

aktörer och förväntas spela och agera utifrån de roller som förväntas i olika sammanhang och 

situationer. Rollerna och rollutförandet skapas utifrån både omgivningens och människans 

egna förväntningar, rollförväntningar, på hur individer ska agera och bete sig och detta 

speglar individens faktiska beteende och identitet (Repstad 2005:55–64, Payne 2008:248). 

Angelöw och Jonsson (2000:31ff) tydliggör att det inom rollteorin inte handlar om samma 

roller som man spelar på en teater där skådespelaren ska gestalta och leva sig in i en roll så 

bra som möjligt utan inom rollteorin anses rollerna som något som det egna jaget 

internaliserar från omgivande uppfattningar, normer och värderingar. Till stor del försiggår 

internaliseringen omedvetet och det finns fler olika ”input” som exempelvis ideologier och 

massmedia som mottas i internaliseringsprocessen.  

Inom rollteorin görs en åtskillnad mellan förvärvade och tillskrivna roller och denna skillnad 

speglar även skillnader i rollförväntningar. Rollen som kvinna eller man är något som vi utan 

påverkan har tillskrivits medan yrkesrollen består av något vi själva har valt och förvärvat 

(Angelöw & Jonsson 2000: 32, Repstad 2005:64, Tornstam 2011: 135ff).  Angelöw och 

Jonsson (2000:31–33) framhåller att de sociala rollerna inte i förväg är förutbestämda utan att 

dessa skapas i ett oavbrutet fortlöpande samspel mellan individer och grupper samt i olika 

samhälliga förhållanden. Vidare är rollförväntningar ett viktigt begrepp inom rollteorin där 

omgivningens respons på individers beteende i stor del beror på i vilken omfattning roll-

förväntningar och rollutförandet stämmer överrens. Rollförväntningarna kan både vara tydliga 

och diffusa, där t.ex. en students roll kan anses tydlig utifrån förväntningen om att studenten 

aktivt ska delta i undervisningen och uppfylla krav om godkända resultat medan rollen som 
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samhällsmedborgare anses mer diffus. Är det möjligt att hemtjänstpersonalen upplever att för-

väntningar från verksamheten och förväntningar från kunden kommer i konflikt?  

Rollkonflikt ett annat viktigt begrepp i denna uppsats och rollkonflikter kan gestalta sig på 

olika sätt inom och mellan olika arenor. En rollkonflikt kan innebära att en individs 

uppfattning och förväntning på sig själv och därmed sin roll, inte stämmer överrens med 

andras förväntningar och detta skapar en motstridighet mellan parternas förväntningar. En 

annan rollkonflikt kan gestalta sig utifrån att det inte går att förena rollförväntningarna från 

olika arenor. En yrkesroll på arbetslivets arena kan stå i motsats till de rollförväntningar som 

finns i den familjära arenan. Vidare kan olika individer med samma roll, t.ex. yrkesroll och i 

detta fall hemtjänstpersonal, inneha skilda förväntningar och uppfattningar om vad som 

innefattas och ingår i rollen och en rollkonflikt kan föreligga (Tornstam 2011: 150ff, Nilsson 

1996: 174ff). Angelöw och Jonsson (2000:33–35) beskriver ytterligare en form av rollkonflikt 

där individen anser att hon ska vara exempelvis duktig, effektiv och ordentlig i sin yrkesroll 

men att de omgivande omständigheterna inte möjliggör att hon kan prestera efter sina ”inre 

krav”. Med hjälp av denna teori förväntar vi oss att kunna skildra hemtjänstpersonalens 

upplevelser i mötet med kunderna. Förändras hemtjänstpersonalens roll utifrån vem de möter 

och vilka förutsättningar eller krav som upplevs i mötet? Är det möjligt att 

hemtjänstpersonalen inte kan uppnå de egna inre kraven av att tillgodose kundernas behov på 

grund av yttre påverkansfaktorer? 

4.3 Relationell makt 
Makten existerar i alla sammanhang och enligt Mats Franzén (2005) kan makten delas in i tre 

maktbegrepp: strukturell, intentionell och relationell makt. Av dessa tre maktbegrepp är det 

ofta det strukturella och intentionella som relateras till i vardaglig mening av makt. Strukturell 

makt handlar om ett bestämt förhållande mellan olika strukturer i samhället, om över- och 

underordningar. Makten kan ses som en kraft men det är maktens form, vidd och utsträckning 

som är central och uttryck som ”härska över” eller ”behärska” kan kopplas till den strukturella 

makten. Den strukturella makten kan kopplas till hemtjänstverksamheten där hemtjänst-

personalen är strukturellt underordnade sina chefer. Intentionell makt däremot har sin ut-

gångspunkt i ett handlande subjekt, en aktör med mål och visioner. Detta handlande subjekt 

kan vara en individ, en grupp eller ett samhälle och makten kan variera utifrån olika 

omständigheter. Inom det intentionella maktperspektivet fokuseras det handlande subjektet 

men även maktens styrka och avsikt samt mål (2005:86-93). Detta maktbegrepp kan kopplas 
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till hemtjänstverksamheten där hemtjänstpersonalen är ett handlande subjekt med mål och 

vision om att utföra det som är i förhand beskrivet i insatsplanen.    

Vi har valt att använda det tredje av dessa maktbegrepp, relationell makt, som analysverktyg i 

vår studie. Det relationella maktbegreppet utgår från att makt finns i alla typer av relationer 

och gör det möjligt att ta hänsyn till både det handlande subjektets påverkan i ett maktför-

hållande men även de omgivande strukturerna som människan verkar inom. Utifrån detta får 

vi som undersökare möjlighet att analysera mötet mellan hemtjänstpersonal och kunder i ett 

omsorgsmöte där strukturerna är förutbestämda och reglerade och där båda parterna kan ses 

som handlande subjekt. Vidare påvisar det relationella maktbegreppet att om vi inte skulle 

finna makt i en relation kan det tolkas som om att makten är utjämnad och balanserad, men 

detta tillstånd är tillfälligt och kan snabbt förändras. Det mest centrala i det relationella makt-

begreppet är att det sammanför och förenar all makt som verkar i relationer mellan människor. 

Makt i en relation är föränderlig och relativ och den kan inte intas eller delas, men den kan 

bekämpas och växla, menar Franzén (2005:90). Vidare påtalar Franzén maktens produktiva 

roll och syftar på att makten producerar och har en positiv verkan i form av att bidra till att 

något vidmakthålls eller skapas. Detta poängterar samtidigt att makten inte i första hand 

fungerar negativt via förbud eller hinder. Det relationella maktbegreppet verkar mot det 

vardagliga tänkandet om att makt endast förhindrar och förbjuder att göra vissa handlingar. 

Vidare i denna diskussion om det relationella maktbegreppet framhåller Franzén att makten 

inte ska ses som en motsats till frihet utan att den verkar och formar vissa förhållanden samt 

det som sker i dessa förhållanden. Makten kan enligt Franzén (2005:92) samt Swärd och 

Starrin (2007:248ff) inte ses som absolut utan som relativ och rörlig och att det är samman-

hanget som påverkar. Franzén framhåller att ”vi handlar – vi utövar makt och gör motstånd – 

hela tiden. Gamla maktförhållanden raseras och nya byggs upp, ibland väldigt långsamt, 

ibland förvånansvärt raskt” (2005: 92). Vi utgår ifrån att det i omsorgsmötet inte är förut-

bestämt att någon av de deltagande parterna har makten utan den växlar mellan parterna och 

påverkas av situationens specifika förutsättningar.     

När man preciserar begreppet makt är det vanligt att själva handlingen framhålls, det vill säga 

maktutövningen, samt även förmågan och då avses förfogandet av maktresurserna. Den ut-

övade maktens effekter kan både vara positiva och negativa men behöver i sig inte vara 

varken positiva eller negativa (Swärd & Starrin 2007:249). Utifrån det relationella makt-

begreppet förväntar vi oss att förstå makten som är närvarande i mötet mellan hemtjänst-

personal och kunder.   
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5 Resultat och analys   
I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet från de genomförda intervjuerna samt 

koppla detta resultat till de valda analysverktygen, socialkonstruktionism, rollteori samt 

relationell makt. Vi har som tidigare beskrivits i uppsatsen valt att tolka studiens resultat ut-

ifrån den hermeneutiska cirkeln och kommer därför att presentera resultatet och tillhörande 

analys enligt de teman som valts för studien, kvalitet, tid och makt, var för sig. Varje tema 

inleds med en kort beskrivning av vad som framkommer i den tidigare forskningen och 

litteraturen inom de olika temana. Kapitlet avslutas med en helhetsanalys där de olika temana 

sammanvävs men vi börjar med en kort presentation av intervjupersonerna.         

5.1 Presentation av intervjupersoner 
De sex intervjuade personerna i denna studie är mellan 29 och 57 år och består av en man och 

fem kvinnor, men då vi inte funnit några specifika skillnader i deras utsagor utifrån kön har vi 

valt att benämna intervjupersonerna ”hemtjänstpersonal” i denna uppsats. De intervjuade 

personerna har var och en mellan 10 till 25 års erfarenhet av att arbeta inom hemtjänsten.  Tre 

av de intervjuade har en gymnasial undersköterskeutbildning medan resterande tre är vård-

biträden. Vidare har de erhållit yrkesspecifik fortbildning inom den kommun de arbetar. Det 

framträder tydligt att intervjupersonerna valt hemtjänstyrket utifrån att de vill arbeta med 

människor och de upplever att det ger dem en tillfredställelse genom att vara behövda.  

5.2 Tema omsorgskvalitet 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) kap. 3 § 3 ska insatser inom socialtjänsten vara av god 

kvalitet och personalen ska inneha en lämplig utbildning och erfarenhet samt att verksam-

heten ska utvärderas och säkras. I lagtexten framkommer tydligt socialnämndens ansvar och 

tillika förutsättningar för att uppnå en god omsorg men vi har i denna uppsats valt att studera 

hur personalen beskriver och definierar omsorgskvalitet i det mellanmänskliga mötet när 

omsorgsinsatser förmedlas. Den undersökta kommunen har i en kvalitetsdeklaration för 

insatser i ordinärt boende enligt SoL, som vi tidigare nämnt i inledningen av uppsatsen, 

definierat omsorgskvalitetens innehåll och vision. Där poängteras ett värdigt bemötande, 

respekt för människors lika värde, delaktighet och trygghet samt kundens självbestämmande 

och integritet (den undersökta kommunens hemsida). Det är i omsorgsmötet mellan kund och 

hemtjänstpersonal som den goda omsorgen ska produceras, det är i detta möte som upp-

levelser socialt konstrueras gällande omsorgskvalitet. Det är hemtjänstpersonalens upplevelse 

av god omsorgskvalitet som är vår fokus. Tillgodoses kundens behov i omsorgsmötet? Finns 

förutsättningarna för att uppnå en god omsorgskvalitet? Stämmer kundens och hemtjänst-
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personalens definitioner om vad som resulterar i god omsorgskvalitet? Finns det kopplingar 

mellan tidsaspekten och omsorgskvaliteten? Frågorna är många och vi kommer här nedan att 

presentera resultatet som kan kopplas till omsorgskvalitet.   

5.2.1 Information om kunderna 
Samtliga intervjupersoner anser att information om kundernas behov och insatser är en viktig 

del i omsorgsarbetet. Flera av intervjupersonerna framhåller att det är deras skyldighet och 

ansvar att ta del av ny information gällande kunderna för att på bästa sätt tillgodose kundernas 

behov i omsorgsmötet. 

”Jag förbereder mig alltid när jag träffar en ny kund, för att då får vi ju papper ifrån 
handläggaren där det står lite grann bakgrund om kunden /…/ ja varför den har fått 
hemtjänst och plus vad den ska ha för insatser. Det försöker jag alltid läsa så att jag är 
förberedd när jag kommer till kunden. Så det tycker jag är A och O /…/ det tycker jag är 
en skyldighet jag har.” 

Några av intervjupersonerna talar även om vikten av att få tillgång till information om nytill-

komna kunder inför första mötet för att ha möjlighet att bemöta en ny kund på bästa sätt. De 

anser att första mötet har en central roll i hur omsorgsrelationen kommer att utvecklas och de 

upplever att många kunder har en negativ bild eller känner en osäkerhet inför att få hjälp och 

stöd från hemtjänsten. En intervjuperson berättar:  

”Första bemötandet, det är det som är viktigast om man tycker att det är bra med 
hemtjänst eller inte /…/ ger man ett dåligt bemötande redan där kan det vara kört.”  

Det händer ibland att det tillkommer nya kunder som är i behov av insatser och hjälp omedel-

bart och att tiden då inte finns för att läsa och ta del av informationen om kunden berättar 

några av intervjupersonerna. Vid bristande informationsinhämtning på grund av tidsbrist eller 

att informationen inte stämmer upplever en del av intervjupersonerna en känsla av otill-

räcklighet och brist på professionalitet i sitt bemötande gentemot kunderna och att omsorgs-

kvaliteten i mötet försämras.  

”Till exempel på fredagar så kan de ringa klockan fyra, nu får ni ny kund, och då blir det 
snabbt in och då hinner man inte få information liksom. Då gör vi också så gott vi kan 
/…/ när vi inte visste något, det kändes inte bra, det var hemskt egentligen.”  

5.2.2 Närvaro i mötet och kundens delaktighet i fokus  
Samtliga intervjupersoner poängterar vikten av att vara lyhörd i mötet med kunden, de 

beskriver hur de pejlar av, känner in, läser av och lyssnar in det unika i varje möte. En av 

intervjupersonerna beskriver betydelsen av att kunna läsa av kunderna:   
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”Att man är lyhörd alltså det är A och O liksom inom omvårdnad, det är att man är 
lyhörd, att man lyssnar.” 

Vidare framhålls i intervjuerna att kundernas behov, intressen och önskemål är det som styr i 

insatsutförandet och i mötet med kunden. Intervjupersonerna eftersträvar att få nöjda och 

glada kunder som mår bra samt att kunderna får den hjälp och det stöd som de behöver utifrån 

sitt behov. Några av intervjupersonerna framhåller att deras erfarenhet av arbetets utförande 

och deras relation till och kännedom om kunderna påverkar omsorgskvaliteten positivt. Vad 

gäller kundens delaktighet framkommer att det som genomsyrar mötet mellan hemtjänst-

personalen och kunden är att kunden ska vara i centrum.  

”Kunden ska vara i centrum och att man tar tillvara på den kundens intressen och 
behov.”  

5.2.3 Kontinuitet, tidsfixering och tillfredställda behov 
Vid intervjuerna med hemtjänstpersonalen ställdes frågan: Vad tror du är god omsorgskvalitet 

för kunden? Samtliga intervjupersoner tar upp och betonar kontinuitet som en viktig faktor för 

kundernas upplevelse av en god omsorgskvalitet i mötet. De framhåller att kunderna värde-

sätter att det är en begränsad personalstyrka som utför insatserna i deras hem och att 

kontinuiteten ligger till grund för relationsskapande.  

”Det första man får höra är, kommer du tillbaka i morgon? Alltså de vill ju att det 
kommer samma personer /…/ det är viktig /…/En del är ju väldigt så här integritets, det 
tar väldigt lång tid att komma in hos en kund, så då får man jobba in sig. Då är det 
viktigt med kontinuitet.” 

En annan faktor som intervjupersonerna belyser kring kundernas upplevelser av god omsorgs-

kvalitet är att hemtjänstpersonalen kommer i tid för att utföra insatserna. Intervjupersonerna 

anser att kunderna är tidsstyrda och därav spelar tiden en viktig roll i kundernas upplevelse av 

kvalitet.    

”Om kunden är van vid att vi kommer klockan åtta på morgonen och så helt plötsligt 
börjar vi komma sju, då har ju vi liksom ruckat på tryggheten för kunden /…/ då ruckar 
man ju på hennes kvalitet.” 

5.2.4 Hot mot god omsorgskvalitet 
Intervjupersonerna anser att det största hotet mot god omsorgskvalitet är att det inte finns 

några tidsmarginaler för oförutsedda händelser i mötet med kunderna. De oförutsedda 

händelser som intervjupersonerna beskriver framhåller de som orsaker till att de inte alltid kan 

uppnå god omsorgskvalitet och ett tillfredsställt arbetsutförande hos kommande kunder.  
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”Det får inte hända för mycket för då finns det inga marginaler/…/ Ja för du vet ju aldrig 
hur det ser ut när du kliver innanför dörren /…/ den [kunden] kan ju ligga på golvet, 
man vet ju ingenting /…/ Är man själv så tar det ett tag innan man får tag på någon eller 
om man ska larma och så /.../ så det är ju”. 

”Det blir förseningar, vi arbetar med människor liksom. Jag kan inte lova att vi kommer 
8.15 för att tänk om /…/ den före som vi har, är dålig och vi kanske måste ringa 
ambulansen. Dom [kunden] kanske ligger på golvet eller om det har hänt något, man vet 
aldrig”.   

En av intervjupersonerna anser att brist på personalkontinuitet för kunderna är ett hot mot god 

omsorgskvalitet då omsorgen bygger på en god relation mellan kunden och hemtjänst-

personalen. Intervjupersonen menar att om det är för många personal i omlopp kring kunden 

försvåras relationsskapandet i mötet.     

”Det ju väldigt viktigt att de kan ha någon som de kan lita på och någon som de kan 
känna förtroende för. Det växer ju fram i och med kontinuiteten, att man har några 
personer och inte att det kommer massor av olika människor. Det kan vara jobbigt att ta 
in /…/ i alla fall om man är gammal och sjuk och kanske inte orkar.” 

 

5.3 Delanalys av temat omsorgskvalitet 
I intervjuerna framkommer det att personalen värderar ett gott bemötande av kunden vid 

första mötet som centralt för att uppnå en god omsorgskvalitet och förhandsinformationen 

spelar en viktig roll. De uttrycker en känsla av otillräcklighet och brist på professionalitet när 

de av olika anledningar inte hinner ta del av förhandsinformation och inte är förberedda inför 

mötet med en ny kund. Utifrån rollteorin kan detta kopplas till de egna ”inre” kraven som 

personalen har på sig själva att vara förberedda och ge ett gott bemötande vid det första mötet 

med en ny kund. Om de ”inre” kraven på att vara förberedd och påläst inte tillgodoses kan en 

rollkonflikt uppstå mellan de egna inre kraven och deras verkliga handlande i rollen som hem-

tjänstpersonal. Detta orsakar att hemtjänstpersonalen upplever att en god omsorgskvalitet inte 

uppnås i ett första möte. 

En viktig faktor för att uppnå en god omsorgskvalitet i mötet med kunderna är enligt intervju-

personerna att vara lyhörd inför kundens önskemål och behov samt att sätta kunden i centrum. 

Detta synliggör hemtjänstpersonalens definition av en god omsorgskvalitet och till lika 

speglar den förväntning som finns på den yrkesroll de har. Dessa förväntningar kan komma 

från olika håll och ha olika innebörd beroende på var de kommer ifrån. Förväntningarna kan 

exempelvis komma från organisationen, kunderna, chefen, arbetskamraterna, verksamheten 
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eller dem själva (jfr. Nilsson 1996: 174ff, Tornstam 2011: 150ff). Utifrån rollteorin menar 

man att individen utifrån både egna och andras förväntningar, normer och värderingar skapar 

den roll som de i hemtjänstarbetet agerar utifrån, alltså rollutförandet (jfr. Repstad 2005:55–

64, Payne 2008:248, Tornstam 2011:135). I intervjupersonernas utsagor framkommer även 

deras upplevelser av vad kunderna definierar som god omsorgskvalitet där framför allt 

kontinuitet och tidens centrala betydelse nämns. Dessa två faktorer, kontinuitet och tid, som 

enligt hemtjänstpersonalen är viktig för kundernas upplevda omsorgskvalitet finns på en 

strukturell nivå som personalen inte kan styra över i så stor omfattning. Detta kan skapa en 

rollkonflikt hos personalen då inte kundernas och deras egna förväntningar stämmer överrens 

för att uppnå en god omsorgskvalitet.      

I intervjupersonernas utsagor framgår att de definierar omsorgskvalitet utifrån hemtjänst-

verksamhetens mål, värdegrund och yttre stuktur. Socialtjänstlagens innehåll avseende 

kvalitet, kommunala riktlinjer samt verksamhetens kvalitetsdeklaration styr hemtjänstverk-

samheten men även intervjupersonernas definition av vad omsorgskvalitet innebär. Utifrån 

socialkonstruktionistiskt teori kan vi se att intervjupersonernas definition och upplevelse av 

omsorgskvalitet i mötet med kunderna har internaliserats utifrån samhällets normer och 

värderingar (jfr. Wennberg 2001:69–74, Payne 2002:38, Alvesson & Sköldberg 2008:85–89). 

Socialtjänstlagen utgör utgångspunkten för kvalitetsbeskrivningen som sedan omvandlas och 

anpassas i nedgående led till hemtjänstverksamheten där mötet mellan hemtjänstpersonal och 

kunder äger rum. I varje omsorgsmöte möts intervjupersonernas bild och definition av god 

omsorgskvalitet, det vill säga hans eller hennes ”verklighet” möts med varje unik kunds 

”verklighet” av vad kvalitet innebär för dem. Detta möte utgör ett gemensamt verklighets-

skapande då de delar med sig av sina uppfattningar, t.ex. om kvalitet, som socialt konstruerar 

mötet.        

5.4 Tema insatstid 
Tid är en faktor av betydelse när människor planerar och organiserar sin vardag och denna tid 

är något som hemtjänstpersonalen ofta ägnar sina tankar. Inom hemtjänstverksamheten talas 

det om ”effektiv tid”, ”insatstid” och ”gångtid” för att nämna några tidsbegrepp (Nordström 

2000:122ff). I vår uppsats är omsorgsmötet i fokus vilket kommer att ge insatstid och gångtid 

utrymme. Gångtiden är den tid som hemtjänstpersonalen har för att förflytta sig mellan 

kunderna. I flera studier, bl.a. Wreder (2005) och Andersson (2007), framkommer att tiden 

har en mycket viktig roll i omsorgsmötet och att framför allt kunderna har önskemål om att få 

vetskap om när hemtjänstpersonalen kommer för att möjliggöra en planering av vardagen. För 
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kunderna handlar det om att ha kontroll över sin vardag samt att deras rutiner inte ska rubbas i 

för stor utsträckning (Nordström 2000:123). Planeringen av insatstiden i den undersökta 

kommunen sker i planeringssystemet TES, som vi tidigare i uppsatsen har beskrivit och 

definierat. ”Kringtiden”, som i denna uppsats benämns åktiden, är den tid som används av 

hemtjänstpersonalen vid förflyttning mellan kunderna. Vi kommer nedan att presentera 

resultatet från intervjuerna som kan kopplas till omsorgsmötet och tiden.   

5.4.1 Motsvarar insatstiden kundernas behov? 
Flertalet av intervjupersonerna upplever att den planerade insatstiden stämmer överrens med 

kundernas faktiska behov. De beskriver en flexibilitet kring möjligheten att utöka insatstiden 

hos kunden om de märker att tiden inte räcker till.  

”Jo men den[tiden] har blivit bättre. Förr hade vi väldigt ont om tid, men sen vi fick 
tesen[planeringssystemet]så har det faktiskt blivit bättre, för nu säger vi till om vi märker 
att vi inte hinner det här hos den här kunden. Då lägger vi till kanske tio minuter och då 
får vi ju det på schema.” 

En fråga som ställdes under intervjuerna var: Hur tror du kunden upplever insatstiden? 

Svaren från intervjupersonerna skiljer sig åt på denna fråga och det framkommer upplevelser 

av att kunderna känner stress i omsorgsmötet.   

”Ja många upplever som att vi inte har så mycket tid faktiskt. De tycker att det går fort. 
För vi har ju mycket tio minuters besök på kvällen, då ligger de flesta besök på 10 och 15 
minuter /…/ Det är ju morgon som det största besöket är då med morgonhjälpen, men 
sen blir det lunchen 10 - 12 minuter. Det är ju korta besök och det är ju klart att då 
upplever de det som stress. Fast det gör ju inte en annan för man vet att man hinner /…/ 
Ja, så det är väl nackdelarna att det är korta besök för kunden då.” 

 I motsatts till ovan nämnda beskriver en intervjuperson betydelsen av ett gott bemötande i 

omsorgsmötet med kunden för att kunden inte ska uppleva stress. Intervjupersonen poängterar 

vikten av att ta till vara på tiden hos kunden och ge kunden ett ”närvarande” bemötande vilket 

leder till att tiden inte blir central, utan vad man som personal kan ge och förmedla i mötet 

med kunden. Intervjupersonen påpekar att hon inte vill ge en bild av att det inte förekommer 

stress i hemtjänsten för det anser hon att det gör, men att hon arbetar för att motverka den med 

hjälp av ovan nämnda strategier i omsorgsmötet.    

”Jag vet att det är väldigt stressigt i hemtjänsten det ska jag inte sticka under stolen. Men 
man kan göra det här lilla extra för [kunden] och det tar inte många minuter. Ta av dig 
jackan och sätt dig med [kunden ] då upplever hon att du har tid med henne /…/ Även en 
tillsyn kan kännas lång om man gör det på rätt sätt.”  
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En förklaring som nämns när intervjupersonerna talar om att kunderna inte upplever stress är 

att kunderna upplever ett lugnare omsorgsmöte sedan införandet av planeringssystemet TES i 

jämförelse med hur kunderna upplevde omsorgsmötet innan.   

”Jag tror också att de har blivit lugnare. Jag tror att förr när vi inte hade tesen 
[planeringssystemet] då /…/man jagade upp sig man sprang in och ut för att hinna med 
allting. I dag vet man, det här hinner jag med. Man kan liksom ta det /…/det känns bättre 
i dag än vad det gjorde förut. Jag tror mycket har med tesen att göra.”  

5.4.2 Flexibilitet 
Samtliga intervjupersoner framhåller att de upplever att kunderna är tidsstyrda och värdesätter 

att hemtjänstpersonalen kommer i tid. De flesta av intervjupersonerna beskriver på olika sätt 

hur de ändrar ordningen på kunderna utifrån det planerade schemat för att tillgodose 

kundernas önskemål om tider för att få nöjdare kunder i omsorgsmötet. De poängterar att det 

är relationen och kunskapen om kunderna som avgör hur och vem av kunderna som de kan 

ändra tiden för. Det framhålls även i intervjuerna att denna flexibilitet som ordinarie personal 

ges möjlighet till genom personkännedom och relation till kunderna saknas hos vikarier.    

”Jag kan göra så här till exempel. Ibland är det så här att jag ser vissa som absolut vill 
ha klockan ett och de är inplanerade klockan två /…/ då gör jag om, så den [kunden] får 
sin tid och den andra får efteråt /…/För man vill att dom ska vara nöjda.”  

5.4.3 Kundernas behov av social samvaro 
De flesta intervjupersoner beskriver upplevelsen av att kunderna i många fall är ensamma och 

i behov av socialt umgänge. Några intervjupersoner berättar att de erfar en känsla av att 

kunderna är i behov av social samvaro, men att insatstiden endast består av det praktiska 

insatsutförandet. Vidare berättar de att om det vid tillfälle skulle finnas tid över används den 

till social samvaro och hemtjänstpersonalen kan då t.ex. sitta ned och prata samt ta en kopp 

kaffe med kunden.  

”Ja, det finns de som till och med bäddar sin säng fast de inte kan för att man ska hinna 
sitta ner i stället, bara sitta o prata. Många har ju bara oss /.../ de har liksom inga andra 
och då förstår man ju att de vill ha den här tiden att sitta och prata, för det är ju oerhört 
viktigt, det är ju det /…/ det tycker jag.” 

Röda korset och andra ideella ledsagare nämns i intervjuerna som möjliga utförare för det 

som kunderna nämner som social samvaro, men det framkommer i en del intervjuer att 

intervjupersonerna upplever en motsträvighet hos kunderna för att kontakta och släppa in 

dessa ideella organisationer. Intervjupersonerna upplever att kunderna helst ser att det är hem-

tjänsten som bistår med dessa insatser då de har en relation och känner varandra.  
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”Många kunder vill att vi ska följa med till sjukhuset för det gjorde vi ju jämt förr, men 
idag är det ofta Väntjänsten och Röda korset som står för den biten. Det är vissa kunder 
som vi får följa med som kräver lite extra. Då kan de bli beviljade att någon från 
hemtjänsten följer med, men då måste det vara beviljat från handläggaren. Det är många 
kunder som saknar att det inte är vi som får följa med till tandläkaren och till doktorn i 
och med att vi känner de så väl, utan då kommer det någon helt ny person och det upp-
lever många som jobbigt. Ja, det är ju jättesynd att de har tagit bort den.” 

5.4.4  Trygghet – Enkelhet – Säkerhet (TES)  
Det råder skiljda meningar bland intervjupersonerna om hur planeringsverktyget TES på-

verkar mötet mellan kund och hemtjänstpersonal. Några intervjupersoner upplever att det har 

blivit mycket bättre avseende möjligheterna att justera insatstiden hos kunden och ser in-

förandet av TES som en positiv förändring. En intervjuperson upplever dock att planerings-

verktyget TES inte tar hänsyn till att personalen arbetar olika fort utan endast fokuserar på en 

snittid vid planering.    

”Nu sen vi fick den här tesen då, jag upplever det bra. Jag tycker att det är bra. Jag tror 
man stressade mer förr. Nu vet jag att jag har mina tider hos min kund eller mina kunder 
som jag går hos. Jag känner mig mindre stressad med det här med tesen. I början kände 
man stress /…/ men nu känns det bra. Nu är man inne i det där också.” 

”Vi har ett planeringssystem som heter TES. Det är både för och nackdelar med det 
planeringssystemet. För att det som är positivt är att man kan gå tillbaka och titta vad 
som har hänt hos en kund, vem som har varit där, varför det har hänt så. Nackdelen med 
planeringssystemet är att man jobbar olika och det mäter tiden, de mäter ju tiden hur 
mycket vi jobbar hos en kund, hur mycket tid vi är där, men vi är ju människor så vi 
jobbar ju olika.” 

5.4.5 Stress 
Det framkommer tydligt i intervjuerna att det förekommer upplevelser av stress hos hem-

tjänstpersonalen. De beskriver flera olika bakomliggande orsaker till uppkomsten av stress. 

Bland annat beskrivs oförutsedda händelser som en orsak till stress men även ovissheten av 

att inte veta hur en kund kommer att agera i omsorgsmötet om det i kundens historik finns 

aggressivitet eller psykisk ohälsa med i bilden.  

”Det är vissa som kan vara så där aggressiva som är ju psykiskt typ sjuka och så där /…/ 
Man vet aldrig hur de reagerar liksom. Så det man känner liksom innan man kommer in, 
man blir liksom så där [intervjupersonen tar sig för bröstet med ett oroligt 
ansiktsuttryck]”.  

En annan faktor som kan orsaka stress hos intervjupersonerna är att de är väl medvetna om 

hur viktigt det är för kunderna att de kommer på utsatt tid vilket leder till inre stress om något 
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inträffar som försenar dem. Något som flera av intervjupersonerna framhåller är att oavsett 

hur stressade de känner sig så gör de allt för att inte visa eller berätta detta för kunderna. Trots 

detta upplever flera av intervjupersonerna att kunderna genomskådar och ser på personalens 

kroppsspråk om de är stressade. De framhåller att de är svårt att dölja för en person som man 

har en relation till och känner väl.     

”De ser det på oss /…/ när vi kommer läser de av oss, om vi kanske inte tar av oss jackan 
och står där – ja nu måste jag till nästa. Det har ju mycket med kroppsspråket att göra 
också, hur vi gör, de läser ju av oss när vi kommer /…/ De ser att vi är stressade det 
beror helt enkelt på oss. Tanken är att de inte ska märka det alls, det är väl målet, men 
det lyser igenom när man är stressad. Är man riktigt professionell då ska man ju ta det 
utanför kunden.”  

 Vid tidsbrist av olika anledningar beskriver några av intervjupersonerna en upplevelse av 

otillräcklighet och en känsla av att inte utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt.  

 ”Sen är det så att vissa kunder är väldigt noga med tiderna, det kan jag uppleva som 
stressigt”.  

”Det är jobbigt när man är som jag sa, försenad. Om man inte hinner, då blir det press. 
Man tycker inte att man har gjort så bra jobb”.  

 

5.5 Delanalys av temat insatstid 
I intervjupersonernas utsagor kan vi urskilja hur tiden framträder som central i mötet mellan 

hemtjänstpersonal och kunder, men att den har olika innebörd och betydelse för de två 

parterna utifrån varje unik situation. Hemtjänstpersonalen upplever att tiden har stor betydelse 

och att den skapar förutsättningar för omsorgsmötet i form av insatstider och tydligt 

strukturerad planering. Vidare beskriver intervjupersonerna hur de utifrån sin kunskap och 

erfarenhet av verksamheten och omsorgsarbetet bidrar till att tiden används effektivt och 

flexibelt. Å ena sidan upplever de att insatstiden är tillräcklig och att de har möjligheten att 

ändra tiden om de upplever att den inte räcker till i utförandet av insatser hos kunderna. Å 

andra sidan beskriver intervjupersonerna att det inte finns några tidsmarginaler vid oförut-

sedda händelser och detta påverkar omsorgsarbetet med kunderna. Kunderna upplevs av 

intervjupersonerna som tidsstyrda och kontrollerande gällande när insatsernas ska utföras. 

Vidare framhålls kundernas upplevelser av att de får korta besök och att dessa känns 

stressande. Enligt socialkonstruktionistisk teori kan tiden ses som en faktor som bestämmer 

ramarna för hur mötet konstrueras och upplevs av hemtjänstpersonal och kunder. 

Hemtjänstpersonalen besitter en kunskap om hur arbetet är organiserat, dvs. när och hur 
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insatserna kommer att utföras samt vilken tid som finns till förfogande. Utifrån denna 

kunskap konstrueras hemtjänstpersonalens ”verklighet” då hemtjänstpersonalen har ett 

helhetsperspektiv på verksamheten och det dagliga arbetet. Kunderna däremot har inte 

möjlighet att överblicka verksamhetens tidsorganisering utan ser bara sin egen tid och sina 

egna behov vilket formar kundernas ”verklighet” och tidsfixering. Vidare kan kundernas 

behov och förväntan på en social samvaro med hemtjänstpersonalen förstås genom deras 

traditionella syn på vad som ingår i hemtjänstarbetet som även det har format deras bild av 

”verkligheten” (Payne 2002:38, Giddens 2003:89). Detta kan förklara intervjupersonernas och 

kundernas olika uppfattningar om tidens betydelse i det sociala samspelet som påverkar den 

sociala konstruktion vilket omsorgsmötet innebär.  

5.6 Tema maktförhållande 
Enligt Skau (2007) finns maktaspekten alltid närvarande i samspelet mellan parterna i en 

hjälpapparat, men det är ofta dolt. Makt grundar sig i olikheter mellan människor och kan 

gestalta sig i en självvald underkastelse eller ske genom tvång. Maktförhållandet mellan kund 

och hjälpare hamnar i bakgrunden av hjälpförhållandet då få människor vill framstå som en 

person med makt eftersom makt har en negativ klang. Skau framhåller att makten i relationen 

mellan klient och hjälpare existerar utan att man aktivt utövar den, det räcker med att någon 

av parterna får ”sin vilja igenom” (Skau 2007:35ff). Vi kommer här nedan att presentera 

resultatet från intervjuerna som kan kopplas till makt i omsorgsmötet. 

5.6.1 Makt som något negativt? 
Intervjupersonerna hade till en början svårt att ens tänka sig att makt existerar i omsorgsmötet, 

men med viss eftertanke klargjordes av intervjupersonerna flera situationer och händelser där 

maktförhållandet mellan kund och hemtjänstpersonal trädde fram. Det som genomsyrade 

inställningen till makt var att den sågs som något negativt och inte gynnsamt i omsorgs-

relationen.  

”Oj, oj /…/ det har jag liksom inte tänkt på alls /…/ Det är svårt att svara på det själv, 
för är det en kund som inte säger så mycket men jag vet vad jag ska göra där, då går jag 
ju i skåp och lådor och gör som jag vill /…/ då kanske det är en makt i att jag har 
makten, jag har liksom aldrig tänkt så egentligen.”  

5.6.2 Delade maktpositioner i mötet 
Det framkommer i intervjuerna att vissa av intervjupersonerna anser att kunderna besitter en 

delad position gällande maktförhållandet då kunden beskrivs ha makten i vissa situationer 

medan de i andra situationer befinner sig i underläge. Det sistnämnda kan exemplifieras 
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utifrån att några av intervjupersonerna beskriver och förklarar att det är deras yrkesposition 

som omsorgsgivare som ger dem makten i omsorgsrelationen med den hjälpbehövande 

kunden. Kunden beskrivs av några intervjupersoner som sjuk, ensam och gammal och i stort 

behov av den hjälp som hemtjänstpersonalen förmedlar i mötet.   

”Jämlik är ju svårt då eftersom den jag kommer till kanske är väldigt sjuk och sådär och 
jag är frisk”. 

Maktaspekten blir tydlig i mötet med kunder som har en demenssjukdom då fler av 

intervjupersonerna framhåller att det är nödvändigt att styra i dessa möten för att få genom-

föra planerade insatser. Intervjupersonerna beskriver en sorts strategi där de är bestämda, rakt 

på sak och lämnar inga alternativ till kunden.  

”Vissa situationer gör vi så [bestämmer] och det är ju så att när det är de där svåra 
demenssjuka, om man frågar dem till exempel – vill du duscha i dag? – jag har duschat i 
morse, och det har de inte gjort. Om man inte hjälper dem, försöker lirka och prata så att 
de kommer in /…/ då gör de inte det, de gör det aldrig och då blir det så att det ändå är 
vi som ska bestämma liksom. /…/ bestämma men inte tvinga, det går inte.” 

Vidare beskriver en del av intervjupersonerna kundernas brist på makt utifrån att de inte har 

möjlighet att påverka varken vilken personal som ska komma eller på vilka tider insatserna 

ska utföras.     

”Det är väl egentligen jag som har det största att säga till om, upplever jag i alla fall. Ja 
de är ju lite i underläge ändå, jo det tycker jag att de är, för de får ju inte ens bestämma 
vilken personal de vill ha eller någonting. Och tiderna, ja tiderna i den mån det går men 
i det stora hela är det ju vi som bestämmer tiderna och sånt.” 

Vissa intervjupersoner beskriver å andra sidan att kunderna besitter en makt i omsorgsför-

hållandet utifrån att insatserna utförs i kundernas hem och att insatserna ska genomsyras av 

kundernas önskemål, vilja och behov. Genomförandeplanen beskrivs av en del intervju-

personer som deras arbetsbeskrivning samt som en möjlighet för kunden att påverka och 

bestämma hur och när olika insatser ska utföras vilket stärker kundens maktposition i om-

sorgsmötet. Vissa av intervjupersonerna beskriver att de har erfarenheter av att vissa kunder 

har utnyttjat dem utifrån att kunderna har önskat mer stöd och hjälp än vad som finns beviljat. 

Vidare beskriver intervjupersonerna att de även har erfarit känslan av att vara ”piga” hos 

kunden.  

”Nu kommer hemhjälpen ja och det är liksom attityden hos vissa /…/ ja absolut det 
känns som om man inte betyder någonting. Man är något som katten har släpat in”. 
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5.6.3 Olika strategier och förhållningssätt 
Alla intervjupersoner upplever att de använder olika förhållningssätt, strategier och roller 

utifrån vilka kunder de möter. Anledningen till de olika strategierna och förhållningssätten 

beror på vad som fungerar och råder i varje unikt omsorgsmöte. Några av intervjupersonerna 

upplever ibland sig själva som skådespelare. Hos vissa kunder upplever intervjupersonerna att 

de kan ha en tuff jargong och skojar medan de hos andra kunder är mer lågmälda och tyst-

låtna. Vidare beskrivs hur de hos vissa kunder ”tassar på tå” och intar en undergiven position 

och detta förhållningssätt är vanligare vid ett första möte med en ny kund.  

”Man är inte lika hos alla. Man är ju inte samma person när man går in till ”Agda” och 
”Kurt”. Nej jag menar vi jobbar ju med olika åldrar också man spelar olika roller 
faktiskt. Man ska ha en tuff jargong en gång, sen ska man vara kanske lite undergiven 
någon annan gång och ja, det är väldigt olika. Det är mera gåpåigt och skojigt med en 
karl, man kan liksom mera hårt då, än en liten tant.” 

”Ja det är ju den här fingertoppskänslan. Alltså man möter en ny kund så då känner man 
av den och så liksom, här ska jag vara så. Vissa går man på tårna väldigt så här och 
hela tiden lyssnar in och så, och vissa som man kommer till, då är man den här gulliga 
/…/ ja, man säger inte flaska nästan, man kanske är lite tyst och låter kunden få prata så 
att, ja, man har lite skådespelartakter i sig.” 

De flesta av intervjupersonerna beskriver skillnaderna i förhållningssätt och strategier 

gentemot kunden utifrån både kön och ålder på kunderna. En av intervjupersonerna uttrycker 

att yngre kunder har högre krav och vet vad de vill vilket medför att hemtjänstpersonalen intar 

en undergiven position i förhållande till kunden i mötet. Äldre kunder däremot beskrivs av 

intervjupersonen som att de självmant intar en underordnad position då de inte vill vara till 

besvär eller störa.  

”Ja stor skillnad mot för en 90-åring och en 60-åring. En 60-åring vet ju vad den har för 
rättigheter, men en 90-åring vill inte vara till besvär. De vill ju inte ens larma om de 
ligger på golvet. För tänk om de sitter och fikar eller någonting och så ringer jag på 
larmet, nej jag vill inte störa dom. /…/ Men de andra [60-åringarna] menar på att det är 
deras rättighet och det är helt rätt. Ja så att det är olika vilken ålder som de är i.” 

Flertalet av intervjupersonerna framhåller att de beter sig olika, men även talar om olika saker 

beroende på om kunderna är män eller kvinnor. En intervjuperson berättar att vid utförandet 

av insatser kan det vara skillnad mellan kunders krav och förväntningar vid insatsutförandet, 

t.ex. vid städning då manliga kunder ofta lämnar över ansvaret till hemtjänsten medan 

kvinnliga kunder i större utsträckning har en mer kontrollerande och delaktig roll i 

städinsatsutförandet.  
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”Kvinnor som jag har gått till, /…/ först och främst så kan de vara lite mera så här 
[intervjupersonen sätter upp två händer som att mota bort] mot hemtjänsten och det är 
oftast när vi ska in och städa, för vi kvinnor vet ju precis hur vi gör. /…/ Ja, då kommer 
vi då va, de flesta farbröderna – ja, gör som du brukar göra du, det blir säkert bra, säger 
dom. Men så säger inte kvinnor heller utan då kommer den här makten över dem, att 
dom ska gå runt och titta att jag verkligen – har du dammsugit där i hörnet, och har du 
gjort så och så och så vidare så, där känner man en väldig skillnad.” 

När intervjupersonerna svarar på frågan om skillnaderna i förhållningssätt gentemot kunden 

kan bero på klass eller etnicitet anser de att det finns skillnader men de har svårt att förklara 

hur. Intervjupersonerna beskriver att deras personliga och moraliska värderingar inte får synas 

i mötet utan poängterar vikten av att ha en neutral inställning i omsorgsmötet med kunden.  

”Vi får ju inte ha något eget ”tänk” så att säga, vi ska ju tänka utifrån kunden. Vi får 
inte gå in och tänka men gud vad prylar, här lär man ju städa och plocka bort, så får ju 
inte vi göra /…/ Utan vill kunden ha det stökigt och rörigt då ska han få ha det fast det 
stör oss, så det gäller liksom och veta /…/ Man lär lägga liksom alla moraliska tankar 
och sådant åt sidan, så är det, man får inte visa någonting när man är där hos kunden”. 

 

5.7 Delanalys av temat maktförhållande 
Vid intervjuerna framkom det tydligt att intervjupersonerna upplevde att frågor kring 

maktförhållandet i mötet med kunden var svåra samt lite obekväma att besvara. 

Intervjupersonerna tolkade begreppet makt negativt och ville i början av intervjufrågorna om 

makt inte förknippa sitt handlande till detta begrepp (jfr. Skau 2007:35). Franzén (2005:89–

91) framhåller att man i vardaglig mening associerar makt till förbud och hinder samt en 

motsats till frihet. Vidare beskriver Franzén att vardagliga föreställningar om makt handlar 

om att någon tagit makten i besittning och vi som undersökare kan tydligt urskilja att intervju-

personerna inte vill framstå som en person med makt över någon annan. I vår analys kan vi få 

uppfattningen av att intervjupersonerna försöker finna situationer då antingen de eller kunden 

använder makten som ett slags verktyg i mötet. Intervjupersonerna beskriver att deras arbete 

utgår ifrån kundens vilja och önskemål samt att kunden ska vara i centrum, de påtalar att 

mötet ska präglas av viktiga aspekter så som lyhördhet och respektfullhet inför kunden. Även 

detta kan kopplas till att hemtjänstpersonalen inte vill bli förknippade med en person som 

tagit makten i omsorgsmötet. Trots detta kan vi se att makten är närvarande i mötet med 

kunderna men att den inte framstår i en negativ form genom att hindra eller förbjuda. Utifrån 

intervjupersonernas berättelser tolkar vi att makten är närvarande i omsorgsrelationerna men 

att den framstår som relativ och att den växlar utifrån vilken omsorgsrelation personalen 
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beskriver. I intervjupersonernas utsagor kan vi se en rad olika faktorer som påverkar hur 

maktförhållandet gestaltar sig i mötet med kunden. Det framkommer ingen generell syn på att 

makten på förhand innehas av någon av parterna i omsorgsmötet i intervjupersonernas 

berättelser, men de beskriver situationer och omsorgsrelationer där vi kan urskilja att makten 

finns och växlar utifrån rådande omständigheter. Exempel på sådana situationer kan vara när 

hemtjänstpersonalen möter en ny kund och att de då intar ett avvaktande och reserverat 

förhållningssätt för att på så sätt lära känna och skapa en relation till kunden. Ytterligare ett 

exempel på att maktförhållandet påverkas av relationen och dess gällande förutsättningar är 

att intervjupersonerna uttrycker upplevelser av att vissa kunder behandlar dem som ”pigor”. 

Intervjupersonerna beskriver hur de i mötet med kunder som har en demenssjukdom använder 

sig av olika strategier och förhållningssätt där de upplever att det krävs en mer styrande roll 

för att utföra beviljade insatser. Här kan vi se att makten har en produktiv roll i mötet med 

dessa kunder då makten skapar en möjlighet för kunden att få sina behov tillgodosedda. I 

dessa situationer verkar makten som något positivt då den möjliggör att hjälpen till kunden 

upprätthålls utan att förbjuda eller förhindra (jfr. Franzén 2005:91).  

Hemtjänstpersonalen har själva valt sin yrkesroll vilket enligt rollteorin beskrivs som en 

förvärvad roll. I sitt arbete som hemtjänstpersonal möter de många kunder med olika 

förväntningar på och normer om hur hemtjänstpersonalen ska agera och handla. Detta kan ses 

som att kunderna utifrån sin verklighet och förväntning tillskriver hemtjänstpersonalen olika 

roller, t.ex. rollen som piga (jfr. Angelöw & Jonsson 2000: 32, Repstad 2005:64,Tornstam 

2011: 135ff). Intervjupersonerna beskriver att deras roller skiftar beroende på vilka kunder de 

möter och hur situationen är konstruerad. Exempelvis skiftar deras roll mellan att vara glad 

och hurtig till en mer allvarlig dimension och de jämför sig med att vara skådespelare. Denna 

anpassning och underordning som hemtjänstpersonalen använder i och med att de skiftar 

roller utifrån kundernas förväntningar kan även ses som en strategi för att undvika konflikter 

och missnöje hos kunderna utifrån ett relationellt maktperspektiv (jfr. Skau 2007:36).             

5.8 Helhetsanalys  
I de ovan redovisade teman som vi i denna uppsats har fokuserat på framkommer tydligt att 

kvalitet, tid och makt påverkar varandra samt samspelet i den sociala konstruktionen som 

omsorgsmötet innebär. Tiden ses som central och har en styrande och strukturerande funktion 

för hur mötet upplevs av både hemtjänstpersonal och kunder. Tiden anses å ena sidan vara 

tillgänglig för personalen och å andra sidan otillgänglig för kunderna. Hemtjänstpersonalens 
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erfarenhet och kunskap skapar ett lugn, de vet och har format olika vanor och normer om hur 

deras arbete ska gestaltas vilket speglar deras handlande men även upplevelser av mötet med 

kunderna. Utifrån hemtjänstpersonalens kunskap om hur tiden strukturerar och styr mötet 

använder de sig av olika strategier för att skapa en god omsorgsrelation trots att tiden är 

knapp. I intervjuerna beskrivs betydelsen av ett närvarande bemötande för att tona ner tidens 

betydelse i omsorgsmötet. Dessa strategier kan ses som en anpassning från 

hemtjänstpersonalen sida för att uppnå en god omsorgskvalitet och nöjda kunder men även en 

egen arbetstillfredsställelse. Vi kan dock se hur tidsbrist speglar hemtjänstpersonalens 

upplevelser och handlande negativt i mötet med kunderna och att det resulterar i sämre 

omsorgskvalitet och stress. Intervjupersonerna uttrycker frustration, otillräcklighet och brist 

på professionalitet vid tidsbrist och dessa faktorer påverkar omsorgsmötet.  

Hemtjänstpersonalen innehar en tvetydig position gällande maktförhållandet i omsorgsmötet. 

De styrs av verksamheten och högre strukturella tydliga mål och riktlinjer om hur de ska 

utföra sitt arbete samt hur de ska förhålla sig till kunderna i omsorgsmötet. Vidare ska de 

anpassa sig efter kundernas behov och önskemål men även sina egna förväntningar om att 

utföra ett tillfredsställande och gott arbete. Detta skapar en ständigt pågående balansgång 

mellan alla olika förväntningar och vi kan se hur detta påverkar deras egen syn på att inte ha 

någon makt i omsorgsmötet. En annan aspekt av maktförhållandet framträder i och med att 

hemtjänstpersonalen har förmågan att hjälpa och stödja samt att de har kontroll över tiden, när 

och hur insatser ska utföras, vilket ger dem en maktposition i mötet. Slutligen kan vi 

konstatera att kunskap om varje deltema, kvalitet, tid och makt, är nödvändig för att få en 

djupare förståelse för hur dessa teman samverkar i mötet mellan hemtjänstpersonal och 

kunder. Analysverktygen har spelat en stor roll för den förståelse vi fått av omsorgsmötet 

utifrån att de har medverkar i studiens alla delar, allt från utformandet av intervjufrågor till 

den slutliga teoretiska analysen av resultatet. 

6 Diskussion och svar på studiens 
frågeställningar 

I detta avslutande kapitel kommer vi att föra en metoddiskussion samt en kritisk slut-

diskussion som avslutas med förslag till fortsatt forskning inom området. Vi börjar med att 

presentera svar på studiens frågeställningar samt koppla till tidigare forskning.   
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6.1 Sammanfattning av studiens resultat  
Studiens syfte var att få en ökad kunskap och förståelse för omsorgsmötet mellan personal 

och kunder utifrån hemtjänstpersonalens upplevelser och erfarenheter. Studiens tre fokus-

områden kvalitet, tid och makt har belysts ur ett personalperspektiv för att lyfta fram hem-

tjänstpersonalens upplevelser och erfarenheter. Vi kommer här nedan att besvara studiens 

frågeställningar samt koppla dessa till tidigare forskning.  

 

Hur definierar och beskriver hemtjänstpersonalen omsorgskvalitet i mötet med kunderna? 

I intervjuerna framkommer att relationen till kunderna är viktig för att uppnå en god omsorgs-

kvalitet och detta stämmer överrens med tidigare forskning (Astvik 2003, Szebehely 2003, 

SOU 2008:51). Förhandsinformation nämns som viktigt för relationsskapandet och främst vid 

ett första möte med en ny kund. Intervjupersonerna anser att deras erfarenhet och relation till 

och kännedom om kunderna påverkar omsorgskvaliteten positivt. Lyhördhet för kunden 

behov, önskemål och intressen är något som framhålls som betydelsefullt gällande omsorgs-

kvalitet i mötet med kunderna (jfr. Larsson1996, Astviks 2003 och Wreders 2005). Brist på 

tid och tidsmarginaler vid exempelvis oförutsedda händelser med stress som påföljd beskrivs 

av intervjupersonerna i vår studie som hot mot god omsorgskvalitet och detta är i likhet med 

tidigare forskning (Larsson 1996, Hannan m.fl. 2001, Astvik 2003, Wreder 2005, Wikström 

2005, Andersson 2007).   

Hur upplever hemtjänstpersonalen insatstidens inverkan på mötet med kunderna?   

Tid är något som upplevs som centralt i mötet mellan hemtjänstpersonalen och kunderna i vår 

studie, vilket även överrensstämmer med tidigare forskning. Hemtjänstpersonalen planerar, 

strukturerar samt utför insatser hos kunderna utifrån tid och detta medför att tiden har stor 

betydelse i mötet (jfr. Szebehely 1995, Astvik 2003, Szebehely 2003, Wikström 2005, 

Andersson 2007, Eriksson m.fl. 2009). I den tidigare forskningen (Wikström 2005, Andersson 

2007) framhålls att hemtjänstpersonalen känner stress när tiden hos kunden inte räcker till vid 

utförandet av insatser men detta stämmer inte helt överrens med vår studies resultat. Vårt 

resultat påvisar att intervjupersonerna upplever att tiden för det mesta stämmer överrens med 

kundens faktiska behov och att de alltid har en möjlighet att förändra insatstiden om det skulle 

krävas. Det framkommer i intervjuerna att hemtjänstarbetet cirkulerar mycket kring tid och att 

den anses som flexibel då de har möjlighet att ändra i schemat utifrån kundernas behov och 

önskemål. Hemtjänstpersonalens erfarenhet och kännedom om kunderna skapar denna 
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möjlighet till flexibilitet. Införandet och användandet av planeringsverktyget TES beskrivs av 

intervjupersonerna som något som inverkat positivt i mötet med kunderna. De beskriver en 

upplevelse av att ha kontroll och överblick över tiden och arbetsdagen och att de lättare kan 

undvika stress i mötet med kunderna. Men det finns även nackdelar med planeringsverktyget 

som framkommer i intervjuerna och det är att det inte finns utrymme för oförutsedda 

händelser. Brist på tidsmarginaler kan leda till stress och en känsla av otillräcklighet i mötet 

med kunderna och detta framkommer både i vår studie och i Wikström (2005) och Andersson 

(2007).  

Vilka erfarenheter och upplevelser har hemtjänstpersonalen av maktförhållandet i 
relationen med kunderna? 

Det framkom i vår studie att maktförhållandet mellan hemtjänstpersonal och kunderna inte är 

något som intervjupersonerna reflekterat över. De har svårt att direkt se att makten existerar i 

mötet och detta kan kopplas till att makt har en negativ klang och att hemtjänstpersonalen inte 

vill framstå som personer med makt (jfr. Franzén 2005:89, Skau 2007:35). Efter vidare efter-

tanke tydliggör dock intervjupersonerna situationer där makten framträder. Intervjupersonerna 

beskriver kunderna som sjuka och hjälpberoende i motsats till hemtjänstpersonalen som ses 

som friska och med förmåga att hjälpa och stödja vilket medför att hemtjänstpersonalen 

besitter makten. Just detta maktförhållande att hjälparen innehar makten i ett hjälpförhållande 

framkommer även i Larsson (1996), Gustafsson (1999) och Ingvad och Olsson (1999). En 

annan sida av maktens position i omsorgsmötet beskrivs av intervjupersonerna när hemtjänst-

personalen utför sitt arbete i kundens hem och detta sker efter kundens behov samt önskemål. 

Denna beskrivning påvisar kundens möjlighet att påverka samt stärker kundens maktposition i 

omsorgsmötet. Båda parterna i omsorgsmötet kan använda sig av olika strategier och 

anpassningar för att skapa en god relation och undvika konflikter. Intervjupersonerna 

beskriver hur de självmant intar en undergiven position i mötet med vissa kunder för att på så 

sätt bygga en god omsorgsrelation och detta överrensstämmer med Ingvads forskning (2003). 

Det framkommer även att intervjupersonerna upplever att kunderna intar en undergiven 

position och anpassar sig i mötet för de inte vill vara till besvär. Detta kan ses som en strategi 

för att även de vill skapa en god omsorgsrelation med hemtjänstpersonalen och detta stämmer 

med Gustafssons (1999) och Anderssons (2007) forskning. I vissa omsorgsmötet som 

intervjupersonerna beskriver är det nödvändigt för hemtjänstpersonalen att styra för att få till 

stånd de insatser som kunden är i behov av. Dessa omsorgsmöten kan exemplifieras med att 

kunden har en demenssjukdom och därför kan inte hemtjänstpersonalen överlämna 
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valmöjligheten och ansvaret till kunden utan de måste ”lotsa” i mötet och detta är något som 

även Gustafsson (1999) framhåller i sin forskning.  

6.2    Metoddiskussion 
Utifrån att studiens syfte är att skapa en ökad förståelse och kunskap om hemtjänstpersonalens 

upplevelser i mötet med kunderna var den kvalitativa metoden ett lämpligt val för oss. Den 

kvalitativa intervjumetoden har gett oss möjlighet att sätta oss in i och få förståelse för 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter på djupare nivå. Vi hade även önskat att vi 

fått möjligheten att delta i hemtjänstpersonalens arbete på fältet genom en deltagande 

observation för att bättre koppla deras beskrivna upplevelser till en kontext, men detta var inte 

möjligt inom tidsramen för en C-uppsats. Intervjupersonerna ingår som en del i hemtjänst-

verksamheten och detta kan vara något som påverkat resultatet på grund av att man vill vara 

lojal mot både arbetsgivare och arbetskamrater. Vidare har vi inte haft möjlighet att kontakta 

intervjupersonerna utanför arbetet utan har genomfört intervjuerna under deras arbetstid på 

deras arbetsplats. Urvalet av intervjupersoner har skett genom verksamhetscheferna på de 

olika områdena vilket även det kan ha haft inflytande på studiens resultat.   

Vi har lagt en stor fokus på att intervjupersonerna ska känna sig trygga och avspända i 

intervjusituationen och tydligt visat intresse för deras utsagor och medverkan i studien. Vi 

lämnade även ett stort utrymme för intervjupersonerna att uttrycka sina upplevelser och vi 

ställde många följdfrågor för att nå en djupare nivå av förståelse för deras situation.     

6.3 Slutdiskussion 
Vid arbetet med denna uppsats har det vid flera tillfällen uppkommit funderingar kring 

skillnader mellan tidigare forskning och den bild vi fått av hemtjänstverksamheten efter 

genomförd studie. Den bild vi nu fått består av en verksamhet som präglas av betydande 

omsorgsrelationer där kunden är i centrum och tiden anses vara tillräcklig men även flexibel 

och detta är något som skiljer sig från den tidigare forskningen. Vi ställer oss frågande till om 

denna positiva bild som intervjupersonerna förmedlar kan präglas av att hemtjänstverk-

samheten inom kort kommer att konkurrensutsättas genom införandet av LOV, vilket inte 

ännu har genomförts i den undersökta kommunen (Lagen om valfrihetssystem inom vård och 

omsorg, 2008:962). Denna förändring kommer att ge kunderna möjlighet att själva välja 

utförare och utifrån detta vill ingen hemtjänstverksamhet framstå som en verksamhet med 

brister. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat det positiva resultatet kan vara att vi har 

intervjuat hemtjänstpersonal med en gedigen erfarenhet och bakgrund i yrket och att resultatet 
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kan ha sett annorlunda ut om intervjupersonerna bestått av exempelvis vikarier med en kortare 

erfarenhet.         

Vi anser även att det är intressant att hemtjänstpersonalen upplever planeringsverktyget TES 

positivt, då det även kan ses som ett maktinstrument där arbetsgivaren har total kontroll över 

personalens arbetssituation. Kan det möjligen vara så att TES fungerar som en form av 

bekräftelse som skapar en tydlighet för personalen om att de utför sitt arbete på ett bra och 

tillfredställande sätt? Omsorgsmötet skiljer sig åt utifrån varje unik kunds förmåga, behov och 

förväntningar vilket skapar en diffus arbetssituation utan tydliga villkor och förutsättningar. 

Möjligen kan detta vara en förklaring till den positiva bild som hemtjänstpersonalen ger av 

planeringsverktyget då det skapar en struktur i omsorgsmötet. 

Vi anser att vår studie bidrar med en ökad förståelse och kunskap för omsorgsmöten i 

hemtjänstverksamheten då vi utifrån våra teoretiska analyser har nått en djupare nivå av 

tidens, kvalitetens och maktens betydelse för mötet. Tiden, som i den tidigare forskningen 

framstår som bristande, har i vår studie visat sig vara både tillräcklig och flexibel i omsorgs-

mötet. Omsorgskvaliteten framträder som något som internaliserats utifrån samhällets normer 

och förväntningar medan maktens existerande i mötet ifrågasätts. 

Slutligen kommer vi att presentera förslag till fortsatt forskning inom området. Utifrån att vi 

har studerat en kommunal hemtjänstverksamhet har ett intresse väckts att vidare studera och 

jämföra om det förkommer skillnader eller likheter mellan en kommunal och privat bedriven 

verksamhet gällande hemtjänstpersonalens upplevelser av mötet med kunderna. Eftersom vårt 

fokus i denna uppsats inte har varit på kundernas olikheter i form av etnicitet och klass kan 

även detta vara intressant att vidare utforska. Förekommer det skillnader i hemtjänst-

personalens bemötande beroende på vilka kunder de möter? Vidare kan omsorgsmötet 

studeras utifrån ett genusperspektiv. Har kunderna olika förväntningar beroende på om 

hemtjänstpersonalen är man eller kvinna? Skiljer sig förväntningarna i hemtjänstgruppen åt 

beroende på om arbetskollegan är en man eller kvinna?    

Vi anser att arbetet med uppsatsen varit mycket intressant och utvecklande och har gett oss en 

ökad förståelse för hemtjänstpersonalens arbete. Denna kunskap och förståelse som vi 

tillägnat oss under uppsatsarbetet kommer att vara betydelsefull för oss i vårt framtida 

yrkesliv och förhoppningsvis även för läsare som studerar eller arbetar inom hemtjänst-

verksamheten.  
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjufrågor:  

Bakgrund 

1. Vilket år är du född? 

2. Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? 

3. Varför har du valt detta yrke? 

4. Trivs du med ditt arbete? Varför?  

5. Vilken utbildningsbakgrund har du? 

Kvalitet 

6. När du besöker en kund anser du att du har tillräcklig information om kunden och 

dennes behov för att utföra planerade insatser? Hur får du information om nya kunder? 

7. Vad anser du vara god omsorgskvalitet i mötet med kunden? 

8. Vad tror du är god omsorgskvalitet för kunden? 

9. Hur uppnår man god omsorgskvalitet i mötet med kund? 

10. Vilka hot finns mot en god omsorgskvalitet? 

Tid 

11.  Hur upplever du den tid du har för att utföra insatserna hos kunden? Hur tror du 

kunden upplever den? 

12. Hur upplever du att den planerade tiden hos kunden stämmer överrens med det 

faktiska behovet hos kunden? 

13. Vilka möjligheter har du att styra över din arbetsdag? På vilket sätt eller varför inte? 

14. Vilka situationer i mötet med kunden upplever du som stressande? varför? 

15. Om du hade mer tid hos kunden på vilket sätt skulle det då påverka mötet och 

insatsutförandet?  

Makt 

16. Hur upplever du maktförhållandet i mötet med kunden? Är det ett ojämlikt 

förhållande? Hur? 
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17. Upplever du att du använder dig av olika strategier eller förhållningssätt för att utföra 

insatser beroende på vilken kund du möter? I så fall vilka strategier? Kan ev. 

skillnader bero på kön, etnicitet eller klass? 

18. Vilka möjligheter har kunderna att påverka hur insatserna ska utföras? 

19. Vilka möjligheter finns att göra omprioriteringar enligt kundens önskemål? 

 

Om tid finns…. 

Vill du tillägga något eller har du några frågor? 

Hur arbetar ni med kvalitetsfrågor? 
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Bilaga 2 

2011-09-27 

Hej! 
Vi är två studenter vid socionomprogrammet på Högskolan i Gävle. I vår avslutande del av 

utbildningen ska vi skriva en C-uppsats och vår fokus kommer att vara på 

hemtjänstpersonalens upplevelser i mötet med kunder utifrån tid, kvalitet och makt. Vår 

studie kommer att bygga på intervjuer/samtal med personal vid hemtjänsten och vi behöver 3 

intervjupersoner från ert område.  

Vi vänder oss till Dig som har en tillsvidare anställning samt två års erfarenhet av att arbeta 

inom hemtjänsten. Intervjuerna är frivilliga och Du som medverkar kan när som helst avbryta 

Din medverkan. Du som medverkar i intervjuerna/samtalen kommer att vara anonyma i 

studien. Dina upplevelser och erfarenheter av mötet med kunderna är viktiga för oss. Har Du 

frågor kontakta oss! Med vänliga hälsningar Åsa & Therese 

 

 

Åsa Broman 073-950 48 14 vsn08abn@student.hig.se 
 
Therese Källberg 073-078 62 64 vsn08tkg@student.hig.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vsn08abn@student.hig.se
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Bilaga 3 

 

 

 

Medgivande att delta i intervju 

 

Detta är ett skriftligt medgivande att delta i en intervju för examensarbetet 
”Fokus på hemtjänstpersonalens upplevelser av kvalitet, tid och makt i mötet 
med kund”.  Intervjun kommer att spelas in på band.  

Den intervjuade kan i vilket läge som helst välja att låta bli att besvara en fråga 
eller att avbryta intervjun. Även om intervjun har genomförts kan den 
intervjuade ångra sig och be att intervjun inte används. 

Namn och andra detaljer som gör att den intervjuade kan identifieras kommer att 
anonymiseras. Intervjuerna kommer endast att användas för denna studies 
ändamål och kommer därefter raderas. 

 

 

Ort och Datum…………………………………. 

 

 

………………………….         ……………………… 

 

Intervjupersons namnteckning                       Intervjuarens namnteckning 
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