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    SAMMANFATTNING  
    Författare: Srea Karim 

   Sociala omsorgsprogrammet, Uppsala universitet 

   Titel: En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens föreställningar kring åldrande och  

    äldreomsorg 

 

Syftet med denna uppsats är att studera föreställningar som personalen inom 

hemtjänsten innehar kring åldrande och äldreomsorg utifrån en kvalitativ studie.  I 

Studien tar jag även upp om vad äldreomsorg innebär för personalen, hur personalens 

syn på åldrande påverkar deras arbete samt om personalen tillhandahåller den vård 

och omsorg som de själva skulle vilja ha.  

 

Jag har använt det fenomenologiska perspektivet då jag analyserat mina intervjuer jag 

genomförde med mina informanter, för att kunna få en bättre förståelse för deras 

tankar, upplevelser men även deras erfarenheter. De teoretiska perspektiv jag valt att 

behandla i min uppsats är rollteorin, disengagemangsteorin. 

 

I min uppsats har jag gått tillväga på så sätt att jag intervjuat fem informanter inom en 

hemtjänst i Uppsala, som tillhör Uppsala kommun.  

 

De resultat jag kommit fram till utifrån mina fem informanter som jag intervjuade i 

hemtjänsten, stämde till en stor del överens med det som jag tar upp i tidigare 

forskning, där informanterna menar att tidsbrist förekommer i deras arbete, och att 

omsorg innebär att bry sig om vilket kan motsvara det som jag tar upp i tidigare 

forskning där Astvik & Aronsson genomförde 1994 ( Astvik, 2003 : 1- 2) en studie 

om vårdbiträdens värderingar kring sitt arbete, där arbetets positiva synpunkter 

handlade om att få kunna hjälpa människor och göra ett gott arbete.  

 

Resultatet visar att personalen i många av de teman jag utgick ifrån pekar på att det 

finns faktorer där man finner gemensamma åsikter som informanterna har. Bland 

annat menar informanterna att det finns brister som berör både tiden såväl som 

personal.  Vidare säger informanterna att samarbetet är bra, men att det ibland kan 

förekomma konflikter. Många av informanterna påpekar om ensamheten och menar 

att det kan drabba en när man blir äldre. Personlig utveckling innebär att jobba med 

människor, och på det sättet ger det en erfarenhet säger en av informanterna, medan 

en annan anser att flexibilitet är en viktig egenskap, en annan talar om delaktighet. En 

annan hävdar att man utvecklas på så vis då man kommer ut och ser det verkliga. Sista 

informanten har utvecklats på så vis då hon fått höra brukarnas livshistoria.  

 

 

 

 

 

 

 

        Nyckelord:  

 

       Vårdare, vård och omsorg, äldreomsorg, åldrande, äldre 
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1. INLEDNING  

 

Jag läser nu min sjätte termin på Uppsala Universitet, inriktning äldre och 

funktionshindrade, vilket innebär att jag skriver en C- uppsats. Jag har just 

fokuserat mig på äldrevården, då jag förra sommaren jobbade inom hemtjänsten. 

Anledningen till att jag valde att skriva om just åldrande och äldreomsorg, är för 

det i allra högsta grad är något som i vårt samhälle är båda två ämnen som är 

aktuella, då andelen äldre ökar i Sverige måste äldreomsorgen kunna ha resurser 

för att kunna se till att de äldre i vårt samhälle har det bra. Dessutom finner jag 

dessa två ämnen som intressant att få undersöka mer om.   Därför bestämde jag 

mig ganska snabbt att få veta mer om personalens föreställningar om åldrande 

samt äldreomsorg inom hemtjänsten.  

 

Då jag själv har lite erfarenhet av att arbeta med äldre, vet jag att ensamheten är 

något som många av dem äldre drabbas utav när dem blir gamla. Då vi alla 

kommer att bli gamla en dag kan vi behöva hjälp utifrån andra, som kan till 

exempel vara utifrån sina anhöriga eller hemtjänsten etc., vill jag undersöka lite 

närmare hur föreställningarna för personalen inom hemtjänsten ser ut om åldrande 

och äldreomsorg. I studien tar jag även upp om vilken inverkan personalens syn 

på åldrande ser ut men även om hemtjänstpersonalen ger den vård och omsorg de 

själva skulle vilja ha.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att studera föreställningar som personalen inom 

hemtjänst innehar kring åldrande och äldreomsorg utifrån en kvalitativ studie 

 

Frågeställningar 

 

De frågeställningar jag kommer att behandla i min uppsats är följande:  

 

 Vad innebär äldreomsorg för hemtjänstpersonalen? 

 Hur påverkar personalens syn på åldrande sitt arbete? 

 Tillhandahåller hemtjänstpersonalen den vård och omsorg de själva skulle 

vilja ha? 

  

 1.3 Disposition  

 

I kapitel 1 presenterar jag en kort inledning och sen finns syfte och 

frågeställningar med. Därefter har jag definitioner av begrepp för mitt ämne och 

sedan bakgrund till uppsatsämnet. I följande kapitel presenterar jag tidigare 

forskning och kapitel två om metodavsnittet. I kapitel tre presenterar jag de 

teoretiska perspektiv jag valt för uppsatsen som är rollteorin, 

disengagemangsteorin samt andra viktiga begrepp som jag anser vara relevanta 

för min uppsats. I kapitel fyra är resultat och analys. Kapitel fem avslutas med 

diskussion samt slutsats. 
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 1.4 Centrala begrepp 

 

Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för ett antal definitioner som jag anser vara 

viktiga i min studie, utifrån mitt val av syfte samt problemområde. De begrepp som 

jag anser vara centrala i min uppsats är ” hemtjänsten” ”vård och omsorg” samt ” 

äldreomsorg” men därefter går jag över till en kort definition av begreppet åldrande 

och slutligen tar jag upp om ålderism men även stereotypiska uppfattningar man kan 

ha om de äldre. 

 

Man talar om att hemtjänsten kan delas in i två kategorier. Den ena indelas i form 

utav uppgifter av servicekaraktär och den andra består av uppgifter inriktad mot 

personlig omvårdnad. Serviceuppgifterna kan bestå av att avse hjälp med till 

exempel inköp, ärendet på post, hjälp med att sköta hemmet, matlagning etc. Med 

personlig omvårdnad avser man uppgifter som kan bestå till exempel utav att man 

tillgodoser den äldres fysiska, psykiska samt sociala behov. Det kan vara i fråga om 

olika typer av insatser, så som att sköta personlig hygien, äta ”insatser för att bryta 

isolering” (riksrevisionsverket, 2003, sid 52). Författarna Blume och Karlström i 

“Vård och omsorgsarbete” (2000: 138) menar att hemtjänsten är där man ger vård 

och omsorg till de äldre i deras egen bostad. Insatserna ska anpassas individuellt och 

efter var och ens behov. Hjälpinsatserna kan vara omfattande och utföras dygnet runt 

veckans alla dagar i det egna hemmet.  

 

”En avgörande förutsättning för en god omsorgskvalitet är att det finns kontinuitet   

mellan vårdbiträde och vårdtagare.” (Aronsson m.fl. 1995: 17). Här är det viktigt att 

det förekommer en ömsesidighet i relationen vårdbiträde – vårdtagare. Men även att 

vårdtagaren får hjälp efter den tid som man kommit överens om.  

 

Begreppet vårda kommer ifrån fornsvenskans varpa, vilket också betyder bry sig om, 

ansvara för, angå, akta. Synonymer för ordet vårda är att ha försorg om, övervaka, 

att sköta om. ”Vård är en övergripande term för en lång rad verksamheter som till 

exempel sjukvård, psykiatrisk vård, tandvård, fotvård och kriminalvård. Vårdens 

innehåll är knutet till respektive verksamhet”. (Blume m.fl. 2000 : 16) Omsorg är ett 

begrepp som kan ha olika innebörder. Men inom vård och omsorg definieras 

begreppet så som att sörja för, omtänksamhet, omsikt, tillsyn, tillgivenhet, att bry sig 

om och att ha empati.  

 

” Vårdaren identifierar (känner igen) vårdtagarens upplevelser. Lena ser hur dåligt 

Conny mår dagen efter. ”(Höglund, Ahlström 1 996:27). Men man bör se upp med 

hur man förmedlar sina känslor gentemot den andre. Möter man kanske en situation 

där vårdaren söker de tröst på grund av något som hänt, ska känslorna vara äkta och 

uppriktiga känslor, annars bör man låta bli. “Om engagemanget för vårdtagaren inte 

finns blir ord som förmedlar att man tycker synd om eller liknande ett förbarnsligade 

av vårdtagaren” (Höglund, Ahlström 1996: 29) 

 

“Vårdarbetare handlar alltid om att utsättas sig själv för andras ångest, smärta och sorg” 

(Bergstrand, Hermansson 1 998:27). Många gånger kan det vara så att man som 

vårdtagare har svårt att vara professionell, beroende på vissa omständigheter. Kanske 

berättar tant Agda om förlusten av sin make och sörjer över det, och det kan då vid det 

tillfället medföra till att man har svårt att hålla sina känslor inombords och blir så svag 

att man kanske visar sin sorg. 
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Som vårdare är det viktigt att man har empati gentemot vårdtagaren. Man bör visa 

förståelse och medlidande, men det betyder inte att du ska tycka synd om den andre, 

för man bör alltid ha i åtanke att man ska bete sig professionellt inom sitt yrke.  “Att 

ha yrkeskunskap och visa yrkesskicklighet är att vara professionell” (Höglund, 

Ahlström 1996: 33). Professionell hållning innebär att man inom i sitt yrke alltid har 

som mål att sträva efter att kunna tillfredställa vårdtagarens behov. Här är det viktigt 

att man lär sig hålla en lagom distans till vårdtagaren. Att vara professionell innebär 

att man ska kunna ha förmågan att kunna variera mellan närhet och distans, ställa 

krav och stödja efter vad situationen kräver.   

 

En annan viktig aspekt som spelar stor roll är människosyn gentemot de äldre. 

“Respekten för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet måste ha en fast 

grund i medvetet vald människosyn: Alla människors värde och lika rätt” (Bergstrand, 

Hermansson 1998: 27). Alla människor ska ha lika rätt till möjligheter.   

 

Enligt en undersökning som författarna Larsson m.fl. tar upp i boken ”Äldrevårdens 

svaga länkar”, då KUPP (kvalitet ur patientens perspektiv) genomförde en 

undersökning med 428 äldre personer, där de skulle svara på vilka egenskaper en 

vårdgivare bör ha. Att vårdgivarna är personliga och visar tillit och förståelse, är viktiga 

faktorer som för dessa klienter.”De enskilda frågor som bygger upp dessa faktorer 

handlar om att personalen ger ärliga och uppriktiga svar på frågor.” (Larsson m.fl.  

1996: 19). Även andra faktorer som undersökningen visar är att de äldre tycker att 

bemötandet är viktigt, att man bemöter en respektfullt, och tar en på allvar samt att de är 

personliga men även positiva.  

 

HSL ( Hälso - och sjukvårdslagen)” Innehåller flera bestämmelser som rör vårdens 

kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas 

ochsäkras"http://www.socialstyrelsen.se/AZ/regelverk/lagar_och_forordningar/innehall/

lag_halsoochsjukvard.htm 090325). Lagen innehåller även bestämmelser, där vården 

ska bygga på respekt för patientens integritet samt självbestämmande för att tillgodose 

patientens behov vad gäller trygghet i vård och behandling.  

 

“Människor måste på sin ålderdom få känna trygghet och ha tillgång till en säker hälso 

och sjukvård och en god äldreomsorg” (Bergstrand, Hermansson, 1 998:16)  

  

Med välfärd ger Nationalencyklopedin en definition som säger att välfärd är “ Samlande 

benämning på människors levnadsförhållanden. Begreppet bygger på ett antal så kallad 

välfärdskomponenter,såsom arbetsförhållanden, bostad, hälsa, utbildning samt inkomst 

och förmögenhet.” (http://www.ne.se/kort/v%C3%A4lf%C3%A4rd 090422) Målet för 

kommunen är att kunna se till att det finns stöd och hjälp som de äldre behöver men 

dessutom tillräckligt med olika stödinsatser och resurser som de äldre har rätt till, enligt 

socialtjänstlagen. Varje enskild individ har rätt till skälig levnadsnivå, vilket innebär att 

kommunerna ska kunna arbeta för att de äldre kan leva och bo självständigt, under 

förhållanden som är trygga i gemenskap med andra.  

 

Att arbeta inom äldreomsorgen är ett krävande jobb där det förekommer 

väldigt ofta stress och där tiden är en avgörande faktor. En viktig faktor som 

är här viktig är gruppen. Man kan inte alltid handla utifrån sin egen 

övertygelse, ibland tvingas vi istället handla utifrån gruppens normer.  “Men 

http://www.socialstyrelsen.se/AZ/regelverk/lagar_och_forordningar/innehall/lag_halsoochsjukvard.htm%20090325
http://www.socialstyrelsen.se/AZ/regelverk/lagar_och_forordningar/innehall/lag_halsoochsjukvard.htm%20090325
http://www.socialstyrelsen.se/AZ/regelverk/lagar_och_forordningar/innehall/lag_halsoochsjukvard.htm%20090325
http://www.ne.se/kort/v%C3%A4lf%C3%A4rd
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observera att var och en fortfarande har sitt personliga ansvar, även om man 

handlar utifrån gruppens normer” (Bengtsson, 2 005:82)  

 

Öppenheten och tilliten är viktigt för att arbetsgemenskapen ska 

utvecklas. Därför är det väldigt viktigt att det förekommer ett gott 

samarbete med personalen man jobbar “Vi stöttar varandra när vi behöver 

hjälp, vi kan samarbeta och göra ett gott jobb, vi sätter de boendes väl i 

centrum” (Bengtsson, 2005: 86)  

 

Begreppet åldrande kan ha olika tolkningar samt innebörd i olika 

sammanhang.  

 

Odén m.fl. definierar i ” Äldre i samhället, förr, nu och i framtiden” 

åldrande som en förändringsprocess som innebär ständiga förluster i 

ekonomiska, eller psykiska hänseenden. Detta leder till att man som 

individ blir beroende det vill säga det leder till ” Ett ökat individuellt 

beroendeförhållande” (Odén m.fl., 1 983:10) Man kan även se åldrande 

utifrån en process, där kunskap samt livserfarenhet då ackumuleras “Och 

där möjligheterna till frigörande av intellektuella och andra resurser 

ständigt ökar” (Odén m.fl., 1 983:10). 

 

“Alla sätt att förstå åldrandet är sålunda frukten av våra synsätt på ålder” 

( Jönsson, & Lundin, 2007: 18)  

 

Begreppet ålderism myntades i slutet av 1960 talet. “Ålderism kan 

definieras som stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår 

från en människas ålder”  

(Andersson, 2002: 104). De ord vi använder för att beskriva de äldre, 

påverkar hur de äldre bemöts. Många gånger talar man om de äldre som 

skröpliga, utslitna, bedagade. Massmedian har en stor påverkan på hur de 

lyfter fram bilden av de äldre människorna i vårt samhälle. När 

massmedian talar om de äldre, lyfts då företeelser fram, där man anser de 

som offer för skandalösa förhållanden, främst inom vården, där man 

menar att det är beundransvärt att de äldre kan klara av att utföra sysslor, 

trots sin ålder. “Att grupper diskrimineras genom att de osynliggörs eller 

framställs som avvikande” (Andersson, 2002: 120)  

 

Det är mycket som vi tror oss veta, som vi tror är självklart, men alltid är 

inte fallet så.   Vi tror till exempel att alla gamla är mycket ensamma, 

sjuka. Vi bildar oss så att säga en stereotypisk uppfattning och hävdar att 

alla gamla är till exempel sjuka, förslöade, ensamma och rigida. En annan 

stereotypisk uppfattning vi tenderar att ha är att de flesta som är äldre har 

cirkulationssjukdomar, lungkapaciteten går ner, att självmord förekommer 

mer bland de äldre än bland yngre. Dessa påståenden kan i många fall 

stämma, men detta innebär inte att det alltid behöver stämma, det vill säga 

att alla gamla är sjuka, svaga etc. “Denna beroende bild möjliggör i sin tur 

en dramatisering där äldre framstår som drabbade och särskilt sårbara 

offer” (Jönsson & Nilsson, 2007, nr 4)  
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Detta behöver inte alltid stämma, , en stereotypisk uppfattning kan vara sant eller 

falskt. Det som händer är att vi tenderar till att kategorisera de äldre i en grupp i 

form av homogen grupp, där alla är lika, det vill säga alla äldre är sjuka, svaga. Vi 

lever inom ett samhälle med mycket stark prestationsorientering, vilket innebär att 

vi tenderar oss till att tro att vår uppfattning vi bildar oss om de äldre är “En 

utmanande och tankvärd förklaring till våra eländesmyter om äldre är att det i 

själva verket är de grundläggande värdemönstren i samhället som bestämmer vårt 

sätt att uppfatta inte bara de äldre utan också oss själva” (Tornstam 2005: 119). 

 

“De flesta gamla är klena och sjukliga” (Odén m.fl., 1 983:271). Vad innebär det 

i detta fall om man nu håller med om påståendet? I första hand kan det innebära 

att man har negativa känslor gentemot de äldre, som är sjukliga och klena. För det 

andra kan det innebära att man helt enkelt tror på det som sägs i själva påståendet, 

och att det stämmer överens med verkligheten. Det handlar helt enkelt om den 

kunskap eller för den delen okunskap man har om de äldre. För det tredje, kan 

man tro sig att påståendet är sant, och att man samtidigt tycker synd om de äldre.   

 

1.5 Bakgrund  
 

 Här nedan kommer jag att ge en kort presentation, i form utav siffror, för hur 

Sveriges befolkning förändrats under de senaste åren, hur åldersgrupperna och 

medellivslängden ökat under åren och talar lite kort om ädelreformen. 

 

Sveriges befolkning har under de senaste decennierna ökat enormt. ”Andelen 

personer över 65 år var 1997 högre än i något annat land, 17, 4 procent och i en 

prognos av SCB (Statistiska centralbyrån) så kommer pensionärerna 2020 att 

utgöra ca 22 procent av befolkningen” (Holgersson 2 004:144) 

 

Under 1990- talet ökade den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre med ca 56000 

personer (37 procent), enligt Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik. . 

(Riksrevisionsverket 2 003:40 -1). Åldergruppen 75 – 84 år var ökningen cirka 46 

000 personer (8, 5 procent). Men denna åldergrupp fortsätter att öka med cirka 

131 000 personer (22 procent) fram till 2020, enligt SCB: s befolkningsprognos. 

Även åldersgruppen 85 år eller äldre förväntas samma tid öka med 48500 

personer (24 procent). Vad gäller medellivslängden fortsätter även den att öka. 

Under 1990- talet har mäns medellivslängd ökat med cirka 2,6 år, från 74, 8 år till 

77, 4 år. Kvinnors medellivslängd har likaså ökat under motsvarande tid med 1,6 

år- från 80, 4 år till 82,0 år. ( alla dessa siffror kommer ifrån samma källa 

,Riksrevisionsverket 2 003: 40 -1) . 

 

En av dem största reformerna genomfördes 1992, ädelreformen. “ Ytterst 

syftade ädelreformen till att ge kommunerna ekonomiska och 

organisatoriska förutsättningar för att förverkliga övergripande mål om 

valfrihet, trygghet och integritet i vården och omsorgen av äldre och 

handikappade. Reformen syftade vidare till ett effektivare utnyttjande av 

samhällets resurser för vård och omsorg. Med ökad effektivitet och 

produktivitet snarare än ökade resurser skulle äldre- och 

handikappomsorgen tillgodose befolkningens stigande behov av vård och 

omsorg”  
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(http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=1998/99&bet=

So436 090402) 

 

  Trots att denna reform menar att man för varje individ ska skapa valfrihet, 

trygghet men även integritet i vården och omsorgen för dessa äldre och 

handikappade, förekommer det brister inom äldreomsorgen.  

 

1 .6 Tidigare forskning  

 

 I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning som jag anser vara 

relevant för min uppsats, där jag presenterar om studier som gjorts där det berättas 

om hur det är att arbeta inom vården, men berättar lite kort om hur arbetet inom 

vården förr var. Utöver detta tar jag även upp om orsaker till varför arbetet kan 

vara påfrestande.  

  

Studier om förhållanden som berör omsorgspersonalens hälsa, arbetsvillkor och 

välbefinnande, visade sig att mötet med dessa omsorgstagare, spelade en stor roll i 

omsorggivarnas arbetsmiljö.  ( Astvik, 2003: 1) Många gånger då vårdbiträdena 

skulle hjälpa omsorgstagarna kände dem skuld och otillräcklighetskänslor 

gentemot omsorgstagarna . Många hjälpte även omsorgstagare som de inte tyckte 

om att arbeta med. Ytterligare en studie som Astvik & Aronsson genomförde 

1994 ( Asvik, 2003 : 1-2) där vårdbiträdenas värderingar kring sitt arbete, visade 

att arbetets positiva synpunkter handlade om att få hjälpa människor och göra ett 

gott arbete. “Det vanligaste svaret angående arbetets negativa sidor berörde också 

relationen och kvaliteten men ur perspektivet att inte kunna göra mer eller 

tillräckligt för omsorgstagarna” (Asvik, 2003: 1). Vidare tar Olsson upp om 

vårdpersonalen (2008 : 23) och säger  att dem anställda som befinner sig inom 

vården har lägre kontroll samt inflytande skillnad till andra yrkesgrupper.  

 

Att jobba inom vården är inte särskilt rutinmässigt, utan arbetet kräver att man ska 

använda sin erfarenhet, kunskap och kreativitet.  Den kreativa delen som ingår i 

arbetet utgör främst att ständigt bemöta och möta nya människor. Att arbeta inom 

ett vårdyrke innebär att det inte finns stort utrymme under arbetsdagen tid till att 

tänka på något annat, tvärtom kräver arbetet att man har hög koncentration på det 

som pågår, i stort sett hela tiden. Det betyder att tid för reflektion och 

återhämtning ges inte stort utrymme till under arbetsdagen. Även om arbetet är 

stimulerande utvecklande, kreativt och meningsfullt, kan detta leda till att det kan 

bli en belastning i vårdarbetet. Men genom tillräckliga resurser men även en god 

organisation kan detta motverkas. Olsson (2008: 23) uttrycker sig enligt 

Härenstam mfl  och säger ”  Tillgången till resurser , god sammanhållning och 

feedback är också av stor vikt för det som är drivkraften i arbetet , att vara nytta 

till patienten”. (2 008:23) Men de hotbilder som träder fram utifrån dem anställda, 

är att man blir utbränd och utsliten, att göra något fel, eller att patienterna inte får 

den vård de skulle behöva.   

 

“Dagens kommunala äldre – och handikappomsorg har sina rötter i den hemjälp 

till äldre som började organiseras under 1950 – talet”  (Astvik, 2 003:2).  

 

En rad förändringar har skett inom hemtjänstpersonalens organisering, 

som i sin tur 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=1998/99&bet=So436
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=1998/99&bet=So436
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=1998/99&bet=So436
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medför att det påverkar de äldre med vilken hjälp de får. Under 1960 -70 

talet var det oftast samma personal som kom hem till vårdtagaren, under 

en fast vårdtid.  

 

Vidare påpekar Astvik (2 003: 2) att hemsamariterna som man kallade dåvarande 

undersköterskor och vårdbiträden var timanställada och dem saknade formell 

utbildning för arbetet. Vid den tiden bestod arbetsuppgifterna av att bland annat 

hjälpa de gamla med matlagning , tvätt, städning och inköp, rekryterade man 

medelålders kvinna som hade erfarenheter av hushållsarbete samt erfarenheter av 

eget hem. Astvik hävdar att det var ända fram till 1970- talet, som hemsamariterna 

var timanställda och i stort sett spenderade dessa hemsamariter tiden hos de 

gamla.   

 

Men vid slutet av 1970 – talet så började hemsamariterna få arbetsvillkor liknande 

andra yrkesgrupper, där de hade kontakter med arbetsledning och arbetskamrater 

och fick möjlighet till internutbildning på arbetstid. ( Astvik, 2003 : 2 -3 ) .  

 

Dessutom menar Astvik att jobba som vårdbiträde kan inte längre beskrivas som 

ett arbete där man menar att man enbart hjälper några fåtal gamla människor som 

behöver hjälp. De medicinska insatserna har ökat medan de husliga insatserna 

minskat, vilket innebär att det husliga arbetet har betonats ner och det numera 

handlar om att ta hand om de gamlas kroppsliga behov.  

 

Numera har hemtjänsten fått bestämda instruktioner för vad dem ska göra och vad 

dem inte ska göra och det kan variera vad gäller personal, det behöver inte vara så 

att samma personal går till en och samma brukare. Hjälptiden kan variera från dag 

till dag. “Tidigare kom hemtjänstpersonalen en viss tid och stannade en uppmätt 

tid” (Sörendotter 2003: 10). 

 

  Men 1990- talet har inneburit att det skett en rad förändringar inom vård och 

omsorgssektorn, där Astvik (2003: 3) anser enligt Socialstyrelsen att insatserna 

riktas mot de mest hjälpbehövande. “Och bland dem som får hjälp är det fler än 

tidigare som är i behov av mycket omfattande insatser av vård och omsorg” 

(Astvik, 2 003:3).  

 

Kommunerna har också påverkats av effektiviseringskrav och ekonomiska 

åtstramningar inom landstingen.  Dessa förändringar har i sin tur lett vidare till att 

“Inom kommunerna får nu en mycket heterogen grupp av människor med ett 

differentierat vård och omsorgsbehov stöd och hjälp för att klara sitt liv och 

boende” (Astvik, 3003: 3). Man menar att från att ha varit ett arbete där man 

kunde utföra sysslor utan någon formell utbildning, har vårdbiträdesarbetet 

utvecklas till att omfatta service såväl som kvalificerad vård och omsorg för både 

personer med allvarliga fysiska och psykiska besvär men även personer med 

sjukdomar, medför detta till att det ställs högre krav bland personalen.  

 

Som det tidigare nämnts så saknar en stor del av omsorgspersonalen 

utbildning, vilket kan ställas i kontrast till dessa förväntningar, där det 

uttrycks i socialtjänslagen, ” Där lagstiftarna utgår ifrån att utförarna har 

kunskaper och kompetens för att tillgodose varje individs unika behov. ” 

(Astvik, 2003 :  4 ) . För många gånger kan det vara så att personal som är 
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outbildad löper stor risk att medföra sina vårdtagare för risk. Många 

gånger kan det vara så att vårdbiträden och sjuksköterskor saknar den 

informella kompetensen, det vill säga den yrkesutbildning som krävs för 

läkemedelshantering då det ofta förekommer att man ska delegera 

medicin till en vårdtagare. 

(http://ltarkiv.lakartidningen.se/2002/temp/pda24421.pdf 090408).  

 

Astvik säger att nu vid 2000- talets början kan man uppge att äldre- och 

handikappomsorgen anses som en kris i bransch, där man talar om ungdomarnas 

intresse för en karriär inom vård och omsorg minskar i väldigt stor utsträckning 

samtidigt som antalet elevers val av gymnasieskolans omvårdnadprogram, har 

halverats sen 1900 – talets början. ( Astvik, 2003 : 4). Ett annat problem som 

Astvik samtalar om är att långtidssjukskrivningar som förekommer inom sektorn 

har ökat kraftigt.  Bakomliggande faktorn bakom den ökade sjukfrånvaron är 

framför allt stressrelaterade belastningssjukdomar.  Olsson anser att bristen på tid 

i relation till det som skall göras, är den stora orsaken till att det leder till stress. 

Olsson (2008: 43) menar enligt Szebehely och Eliasson där hög arbetsmängd 

såväl som tidsbrist blir i synnerhet påtaglig inom ett serviceyrke där kärnan i 

arbetet utgörs av interaktionen. Olsson uttrycker i överensstämmelse med 

Trydegård som säger att detta kan vara känsligt i yrken inom vård och omsorg, 

“Där relationen mellan vårdtagare och hjälpare ofta har karaktär av ett djupare 

känslomässigt engagemang än en servicerelation” (Olsson, 2008: 43)  

 

Som det tidigare nämts så är bristen på tid i relation till det som skall göras, 

orsaken till att det leder till stress, men att det inom vården ges lite utrymme till 

återhämtning och reflektion, trots att arbetet kan vara utvecklande och 

stimulerande kan det leda till en belastning i vårdarbetet. Men då menar Olsson 

(2008: 43) att det sociala stödet som ges utifrån kollegor är en viktig del för att 

anställda ska kunna i sin tur hantera de känslor som kund och patientrelationer 

leder till, där Olsson fortsätter med att säga att de anställda behöver få möjligheter 

till att få tala med varandra, dels för att avreagera sig men även för att kunna 

stämma av sina egna upplevelser med kollegorna. Olsson säger vidare att 

anställda behöver det kollegiala stödet samt den sociala samhörigheten på 

arbetsplatsen ” För att kunna bearbeta de känslor som arbetet mot kunder, 

patienter, klienter eller studenter leder till” (Olsson, 2008: 44). 

 

2. METOD 

 

Detta kapitel kommer jag att inleda med att presentera vilken val av ansats jag 

gjort för min studie. Jag tar kort upp om meningskoncentrering. Därefter går jag 

över till urval och datainsamling, där jag berättar hur jag gått tillväga när jag 

samlat in mitt material. Sen talar jag om intervjuguide. Sedan kommer ett litet 

avsnitt med förförståelse. Därefter talar jag om de forskningsetiska principerna. 

Slutligen diskuterar jag om tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

Enligt Kvale (1997: 13) bygger den kvalitativa forskningsintervjun utifrån 

vardagens samtal. Vidare definierar Kvale den kvalitativa forskningsintervjun 

följande: “Den definieras som en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av 

den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” 

(Kvale, 1997: 13)  

http://ltarkiv.lakartidningen.se/2002/temp/pda24421.pdf%20090408
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 Syfte med denna uppsats är att studera föreställningar som personalen inom 

hemtjänsten har kring åldrande och äldreomsorg utifrån en kvalitativ studie. Jag 

har gått tillväga på så sätt att jag valt att genomföra kvalitativ studie, då jag tycker 

att det är den metod som är lämpligast för att få en bättre förståelse för 

personalens tankar, upplevelser samt erfarenheter och intervju är den metod som 

jag kommer att använda mig av i min uppsats. 

 

För att tolka mina intervjuer jag genomfört med mina informanter använder jag 

mig utav Creswell (2007) samt Kvale för den fenomenologiska ansatsen, och 

Kvale (1997) då jag kommer att använda mig utav modellen 

“meningskoncentrering”. 

 

2.1 Fenomenologisk förhållningssätt  

 

Fenomenologin grundades inom sociologin, som en filosofi utav Husserl i början 

på 1900- talet. Senare utvecklades fenomenologin som existensfilosofi av 

Heidegger.(Steinar, 1 997:54). Enligt Cresswell definierar han fenomenologin på 

följande sätt: “A phenomenological study describes the meaning for several 

individuals of their lived experiences of a concept or a phenomenon” (Creswell 

2007: 57). Det fenomenologiska perspektivet koncentrerar man sig på utifrån 

informantens livsvärld, att det sker en öppenhet för den intervjuades upplevelser, 

att man gör prioritering utav exakta beskrivningar samt att man försöker sätta 

förkunskapen inom parantes. ( Kvale ,1997: 42). 

 

”Fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det 

sätt på vilket det framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, 

försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos individernas medvetande, 

förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelser och göra deras väsentliga 

mening explicit. Fenomenologin söker gå utöver de omedelbart upplevda 

innebörderna för att artikulera en förreflektiv nivå av levda innebörder, för att 

göra det osynliga synligt” (Kvale , 1997: 54) 

 

 Syftet med meningskoncentrering enligt Kvale (1997) innebär att man pressar 

samman uttalanden som är långa till kortare, genom att man formulerar om 

meningar som intervjupersonen sagt, utan att ändra dess innebörd, man 

omformulerar dem meningar som intervjupersonen sagt till kortare samt koncisare 

meningar. 

 

2.2 Meningskoncentrering 

 

Jag kommer här nedan att redogöra för hur jag har gått tillväga då jag tolkat 

materialet utifrån “Meningskoncentreringens” fem steg, men dess innan vill jag 

nämna vad dessa fem steg går ut på. 

 

Steg 1: ”Först läser forskaren igenom hela intervjun för att få en känsla av 

helheten.” 

 

Steg 2: “Sedan fastställer han meningsenheterna som de uttrycks av 

intervjupersonen.” 
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Steg 3: “ För det tredje formuleras det tema som dominerar en naturlig 

meningsenhet så enkelt som möjligt. Forskaren försöker här tolka 

intervjupersonens svar utan fördomar och tematisera uttalandena utifrån hennes 

synvinkel sådan den uppfattas av forskaren.” 

 

Steg 4: “Det fjärde steget består i att ställa frågor till meningsenheterna utifrån 

undersökningens specifika syfte.” 

  

Steg 5: “I det femte steget knyts hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman 

samman i en deskriptiv utsaga.”  

 

(Kvale, 1997: 177) . 

 

Jag läste igenom hela intervjun för att kunna få en känsla utav helheten och 

därefter formulerade jag teman som är väsentliga, det vill säga jag delar utskriften 

i så att säga väsentliga meningsenheter samt att jag därefter formulerade teman 

som är väsentliga utifrån mina intervjufrågor. Sedan försökte jag utifrån att jag 

tolkat informanternas svar att kunna försöka att förstå i det som de har sagt, utan 

att jag blanda in mina egna erfarenheter så att det på något vis inte påverkar 

innehållet. 

 

Vid bearbetning av mitt insamlade material, jag gick tillväga genom att 

transkribera mitt material jag fått fram. Alla intervjuerna jag genomförde 

transkriberades, genom att jag lyssnade av bandspelaren och skrev ner hela 

intervjun. Under intervjuns gång noterade jag allt som hände, även då pauser i 

form av ”jaa” skratt men även tystnad. Detta gjorde jag på grund av att jag ville 

hålla mig så nära så möjligt till mina informanter. 

 

2.3 Urval 

  

“Den kvalitativa forskningsintervjun söker att förstå världen ur de intervjuades 

synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 

livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna.”  

 

”Den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp, det rör sig om ett 

samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett 

ämne av gemensamt intresse.”( Kvale, 1997: 54) . 

 

Syftet med studien är att få veta mer om personalens föreställningar om åldrande 

och äldreomsorg inom hemtjänsten. För att kunna få reda på detta, gick jag 

tillväga på så sätt att jag samlade information genom att göra en kvalitativ studie 

inom en hemtjänst. Jag började med min planering i god tid, eftersom jag visste 

tidigt att det var en kvalitativ studie jag ville göra. Jag var även ute i god tid med 

att ta kontakt med enhetschefen.  

 

Anledningen till att jag inte kunde intervjua när det gäller de fem tillfrågade 

personerna som arbetar inom hemtjänst, var pga. att ingen av personalen ville 

jobba övertid, även om jag fick enhetschefens godkännande. Utöver detta var 

enhetschefen väldigt tydligt med att man inte fick genomföra intervjuerna under 
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arbetstid. . Personalen var inte villig med att ställa upp “Vi får inte betalt för att vi 

jobbar övertid”, svarade dem.  Men därefter tog jag kontakt med enhetschefen 

inom samma hemtjänst, som var positiv till studien och hon gav godkännande om 

att jag kunde intervjua personalen under arbetstid. Efter några dagar ringer hon 

upp mig och meddelar mig dag och även tid för intervjun. Två av dem var 

intresserade utav att ställa upp, vilket gjorde mig jätteglad och jag såg fram emot 

att få intervjua dem.  Men när jag kommer dit, blir jag en aning besviken, på 

grund av att den ena informanten inte kan ställa upp, då hon skulle iväg på någon 

kurs, innebar detta att jag kunde vid det tillfället bara intervjua en.  

 

Denna situation som jag då befann mig i, det vill säga att jag inte hittade 

informanter ledde till att jag började känna tidspress och stressad. Så jag tar 

kontakt med samordnaren inom denna hemtjänst och ber henne kolla till om det 

finns personal som är villiga att ställa upp, och väldigt snabbt hittade hon personal 

som gärna ställde upp.  

 

Jag talade kort om för informanterna jag fått tag på, vem jag var samt vad min 

studie gick ut på. Därefter talade jag om för dem hur jag senare skulle använda 

mitt material. Jag utgick från att det kunde bli känsligt för informanterna att ställa 

upp, där dem skulle dela med sig utav sina upplevelser samt erfarenheter, så jag 

var väldigt noggrann med att informera dem om de etiska principerna.  

  

Det jag försökt här ovanför att beskriva är vad man kallar för bekvämlighetsurval, 

som innebär att man helt enkelt tar vad man får “Oavsett vilken urvalsmetod vi 

använder, måste vi försäkra oss om ett urval som passar den undersökning vi ska 

genomföra.” (Solvang, 1997: 104). 

 

Bekvämlighetsurval var det som passade som bäst in i min situation, på grund av 

tidspress.  På grund utav den tidspress som förekom var jag tvungen att ta med 

dem personer jag fick helt enkelt tag på, som var villiga med att ställa upp vid det 

tillfället, vilket i mitt fall var den enda möjligheten för att kunna genomföra 

studien.  

 

Datainsamlingen gick jag tillväga på så sätt att jag genomförde fyra intervjuer, där 

två av deltagarna intervjuades samtidigt, medan de tre övriga då intervjuades 

enskilt. 

 

Vid första intervjutillfället, var informanterna till en början en aning tveksam över 

om jag fick spela in intervjun på band eller inte, så jag talade ytterligare en gång 

till för dem om vad som gällde, enligt de forskningsetiska principerna. Därefter 

fick jag deras tillåtelse och spelade hela intervjun på band, då detta gjorde det 

möjligt för mig att kunna närvara under intervjuns gång, vilket skulle vara svårt 

om jag under hela intervjun skulle vara tvungen att lyssna på dem samtidigt som 

jag skulle föra anteckningar. Jag lade märke till att informanterna visade varandra 

respekt, genom att vänta på sin tur, vilket i detta fall ledde till att jag tyckte att det 

var väldigt intressant att få genomföra intervjun. Tiden för denna intervju var en 

timme och 17 min.  

 

När det gäller de andra tre informanterna, fick jag deras tillåtelse att spela in på 

band, vilket gjorde även här möjligt för mig att följa och koncentrera mig på dem 
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utan att behöva föra anteckningar eller känna mig stressad och jag kunde på så vis 

visa dem att jag lyssnar samtidigt som jag visar dem intresse i det dem berättar, 

vilket medförde att jag kunde i lugn och ro försöka leva mig in i deras situation i 

det dem berättade om. Eftersom dessa tre intervjuer genomfördes enskilt var 

intervjutiden 1 timme vid första tillfället , därefter 50 min respektive 1 timme och 

20 min  

 

Alla fem intervjuerna jag genomförde gjorde det möjligt för mig på så sätt att jag 

kunde lyssna på intervjuerna jag genomfört med mina informanter om och om 

igen, vilket underlättade för mig vid transkriberingen, där jag kunde urskilja på 

vad informanterna hade svarat. 

 

Intervjuguiden har jag utformat efter den inläsning jag gjort kring mitt ämne som 

är uppbyggt kring mitt syfte samt frågeställningar. Intervjuguiden är uppbyggt i 

två delar, där den ena delen består av bakgrundsfrågor som till exempel ålder, 

utbildning mm och där den andra ”huvuddelen” består utav huvudfrågor som ni 

kan se enligt bilagan.  Innan jag gick in på mina så att säga “huvudfrågor” lät jag 

dom kort presentera om sig själva, ålder, namn, hur länge dem arbetat inom 

äldreomsorgen, för att få veta lite mer om dem.  

 

Jag har som jag tidigare nämnt valt att genomföra min studie till att intervjua 

personal inom hemtjänsten. ”Den här aktuella intervjuformen är en 

halvstrukturerad intervju: den omfattar en rad teman och förslag till relevanta 

frågor. Men på samma gång finns möjlighet att göra förändringar vad gäller 

frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och 

berättelserna från den intervjuade” (Kvale 1997:117) Detta använde jag mig utav 

och jag tog inte frågorna precis i tur och ordning.  

 

2.4 Förförståelse  

 

Min förförståelse för ämnet jag behandlar i min uppsats utvecklades när jag 

jobbade som sommarvikarie inom en hemtjänst. Under den tiden kom jag i 

kontakt med andra brukare, personal och fick se hur det såg ut när man kommer ut 

i verkligheten och fick se och uppleva det hela själv. Vad jag menar med att se 

och uppleva, är att jag fick se hur många av brukarna hade det, många var 

ensamma och hade inte mycket att göra om dagarna, men blev så otroligt glad så 

fort man kom till dem. Mycket av den information som informanterna delgivit 

mig under intervjun, kände jag igen. Därav ville jag skriva om detta ämne. 

Tidigare har man fått höra mycket att det är si och så, att många är mycket 

ensamma och att när man blir gammal är man i många fall begränsade av andras 

hjälp osv.  Min förförståelse består även att jag tror att många som jobbar inom 

hemtjänsten vet att de gör ett gott jobb genom att hjälpa andra som är begränsade 

på grund utav sitt hinder, men att det är ett låglönatarbete och det har en status 

som i många fall nervärderas i samhället.  

 

 2.5 Forskningsetiska principer 

 

Forskning är väldigt viktigt för individernas och samhällets utveckling.  Därför 

har samhället och samhällets medlemmar ett berättigat krav på att forskning 

utgörs i god kvalitet. Vetenskapsrådet tar upp fyra allmänna krav på forskningen 
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(http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

090411) och dessa är:  

 

- Informationskravet: här ska forskaren informera deltagarna som är med i 

undersökningen om forskningsuppgiftens syfte, deltagarna kan när som helst 

avbryta sitt deltagande. Jag informerade mina informanter om studiens syfte, lite 

kort om vem jag är och att det är frivilligt att delta i den Jag informerade dem 

om materialet, att det skulle enbart användas till min forskning, därefter skulle 

de insamlade materialet raderas.  

 

- Samtyckeskravet: Forskaren måste ha deras samtycke. Informanterna bestämmer 

här själva över sitt deltagande, de ska själva kunna bestämma hur länge och på 

vilka villkor de skall delta samt att informanterna får avbryta när som helst. Jag 

frågade om jag fick deras tillstånd till att spela in intervjuerna på band, alla 

deltagare gav sitt samtycke till det. Jag informerade de även om att de har rätt att 

avbryta deltagandet när som helst.  

 

 

 

- Konfidentialitetskravet.: Alla uppgifter som förekommer under undersökningen 

ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras så att 

utomstående inte kommer åt dessa.  Jag informerade deltagarna om att dem är 

anonyma och att deras namn sedan ersattes utav ett annat namn.  

 

- Nyttjandekravet: All material man fått insamlat får endast förbrukas för 

undersökningens syfte. Jag berättade slutligen om att de material jag fått 

insamlat är endast avsedd att andvändas till forskningens ändamål.  

 

2. 6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet är två begrepp som används inom kvalitativ 

studie. “Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är 

vid bearbetning av informationen” (Holme, Solvang 1997: 162). Jag anser att jag 

har tillförlitlighet med min studie och jag anser även att materialet är tillförlitligt. 

Intervjuerna jag genomförde spelades in på band. Här framgick det väldigt klart 

och tydligt om vad som sagts.  

 

Trovärdighet definierar Kvale som följande “En metod undersöker vad den är 

avsedd att undersöka, till den utsträckning i vilken våra observationer verkligen 

speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss” (Steinar, 1 997:215) Med 

detta innebär det om man använt sig av begrepp som är relevanta för uppsatsen 

men även om man använt kartläggningsmetoder som är relevanta för det ämne 

man har fokus på i sin uppsats. Jag anser att det finns en hög trovärdighet i min 

studie, genom att jag fått svar på de frågor jag ställde. Jag upplevde informanterna 

som ärliga i deras sätt att berätta och jag anser även att jag fått ut innehållsrika 

svar utav mina informanter.  

 

 

 

 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
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2.7  Avgränsningar 
     

I denna studie vänder jag mig enbart till personal inom hemtjänsten, som dagligen 

har kontakt med dessa äldre inom hemtjänsten.  Hemtjänsten som jag vände mig 

om till, tillhör kommunen, i Uppsala. Jag har valt i min uppsats att inrikta mig på 

hur personalens föreställningar om åldrande samt äldreomsorg ser ut inom 

hemtjänsten, hur personalens syn på åldrande påverkar deras arbete men även om 

hemtjänstpersonalen tillhandahåller den vård och omsorg de själva skulle vilja ha.  

Tyvärr jag har inte kunnat hitta män, som velat ställa upp till min studie, så det 

vart enbart kvinnor. I denna studie spelade härkomsten ingen roll vad gäller mina 

informanter.  Jag vill här nämna att jag intervjuade två personer samtidigt, men att 

svaren som kom fram inte på något sätt inte skiljdes åt än de andra tre övriga som 

intervjuades enskilt. Svaren jag fått fram från dem som intervjuades samtidigt, har 

inte påverkat resultatet på något vis.  

 

3. TEORIER OCH BEGREPP  

 

I följande kapitel kommer jag att presentera vilka teoretiska referensramar som jag 

anser vara användbara till mitt empiriska material, som jag anser vara relevanta 

till att anknyta till analysen.  

 

          3.1 Rollteorin 

 

“Att ta på sig en roll och spela den är detsamma som att uppträda på ett sätt som 

förväntas av en i en viss situation” (Modigh, Olsson, 2000: 56). Dessa 

förväntningar kan komma från andra människor i vår omgivning, men även från 

oss själva. Vissa roller tvingas på oss, medan andra kan vi själva välja. Man 

brukar skilja mellan tilldelade samt förvärvade roller, där exempel på tilldelade 

roller kan utgöra såsom åldersrollen och könsrollen. Ålder och kön är något man 

inte kan ändra på, men dock kan man ändra på rollerna om man är medveten om 

dem. Exempel på förvärvade roller kan vara t.ex. den position man har inom 

arbetet och familjen, och här kan vi själva påverka genom att försöka ändra de 

rättigheter, uppgifter och skyldigheter vi har.                         

 

Rollteorin handlar om individer som utvecklar och anpassar olika roller under 

våra liv. Enligt Tornstam finns det människor i vår omgivning som riktar olika 

förväntningar på hur vi ska bete och bära oss åt, på liknande sätt har vi även 

förväntningar på hur vi själva ska vara. Vidare menar Tornstam att vi enbart inte 

bara spelar en roll under vårt liv, det vill säga individen i många fall spelar inte 

bara en roll genom sitt levnadslopp, utan kan ha flera roller åt samma gång, så 

som att vara förälder kan man samtidigt vara “pensionär” Detta kallar Tornstam 

för multipla roller. ( Tornstam, 2005 : 130) . 

 

Som yngre kan det vara lättare att ta till sig nya roller, men Tornstam anser att när 

man blir äldre kan det bli svårare att lämna gamla roller.  

 

Enligt Tornstam tilldelar vi individer i olika åldrar också olika förväntningar, där 

det finns normer för hur människan förväntas vara när man är i en viss ålder. Han 

menar att ju äldre man blir desto svagare och färre blir då normerna, och att det i 

sin tur medför att friheten ökar för hur rollen som äldre ser ut. Då normerna 
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försvagas strävar vi individer i vår omgivning efter kategorisering, då vi i vår 

strävan att sortera, förstå men även skapa ordning i vår tankevärld, bildar ofta 

stereotyper. Men dessa stereotyper menar Tornstam kan ibland vara falska, men 

det kan dessutom vara rättvisande. (  Tornstam, 2005 : 104) .  

 

          3 .2 Disengagemangsteorin 

 

Disengagemangsteorin presenterades i början av 60- talet av Elisabeth Cumming 

och Walter Henry. ( Dehlin mfl, 2000:179)  där helt nya antaganden gjordes. Ett 

av antagandena som gjordes var att teorin om människans goda åldrande inte 

medför att man fortsätter att ha samma önskningar och behov som tidigare. 

 

 Man menar att människan har en naturlig drift att kunna lösgöra sig från 

samhället när man blir gammal. Det är denna drift som vidare stöter ut de gamla 

ur samhället.  

 

Disengagemangsteorin utgår från tre hypoteser, där man menar i den första 

hypotesen att samhället stöter ut de gamla. Den andra hypotesen sker då individen 

i samhället självmant drar sig tillbaka, genom att de engagerar sig i mindre sociala 

roller de tidigare haft i livet. Den sista hypotesen menar att denna process inte på 

något sätt ger negativa följder för individen, utan tvärtom är det förenat med 

känslor av välbehag och tillfredställelse. (Tornstam, 2 005:176)  

 

Teorin ifrågasätter antagandet från aktivitetsteorin, där man anser att de äldre 

måste vara aktiva för att nå en anpassning som är god under ålderdomen. Istället 

talar man här för att de äldre helst ska minska sin aktivitetsnivå under ålderdomen, 

och istället söka roller som är passiva samtidigt minska de utåtriktade kontakterna 

och kunna lägga mer fokus för sitt inre liv. Genom att kunna minska trycket från 

framträdande samhällsnormen, som säger att man ska vara konkurrenskraftig och 

produktiv på arbetsmarknaden “Främjas de äldres känsla av människovärde och 

möjlighet till ett harmoniskt liv” (Dehlin mfl , 2000 : 255).  

 

 Enligt disengagemangsteorin beskrivs åldrande som en period, där individen drar 

sig undan från andra och samhället. “Individen vänder sig allt mer inåt, mot sig 

själv, och fokuserar därmed också mer på dåtid, än nutid och framtid.” 

(Andersson, 2 002:317)  

 

3.3 Vårdrelation 

 

Vårdrelation, det vill säga relationen mellan patient och vårdtagare, utgörs 

grunden i vårdprocessen och vårdandet. Vårdprocessen innebär att man ska kunna 

tillgodose individens mest grundläggande behov. Vårdrelationen bygger på 

ömsesidighet. Att bygga upp den grundläggande relationen till patienten, är 

egenvårdarens uppgift, genom att kunna ge en trygg och djup relation. 

 

“Ett grundmotiv för vårdandet är att vilja den andra människan väl” (Roxberg, 

2 005:2). Med det förhållningssättet innebär det bland annat att vårdaren möter 

patienten med respekt och att vårdaren även förhåller sig ödmjuk i förhållandet till 

patienten. Roxberg (2 005:2) uttrycker det enligt Eriksson som anser att varje 

människa i grunden är en naturlig vårdare och att denna ursprungliga förmåga 
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görs sig verksam i en fördelaktig miljö. Roxberg hävdar att i grunden så bygger 

vårdandet på ömsesidighet. 

 

Att visa empati är en viktig del inom vård och omsorg. Att man som personal ska 

kunna sätta sig in i vårdtagarens situation är en viktig förmåga för vår förståelse. I 

“Vård och omsorgsarbete” (Blume m.fl., 2000: 176) skriver Ulla Holm i sin bok 

Empati, där hon menar att “Professionell hållning innebär ständig strävan att i 

yrkesutövandet styras av det som på kort och lång sikt – gagnar den hjälpsökande, 

inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. ”  

 

3.4 Grupper  

 

Modigh samt Olsson tar upp om olika grupper i “Utveckling, livsvillkor och 

socialisation” (2000: 55) där det finns olika typer av grupper, bland annat talar 

dem om primärgrupp där det är en liten grupp, och människorna i gruppen känner 

varandra väl. Sekundärgrupp är större, om man nu ser till antalet medlemmar. 

Referensgruppen är en grupp som utgörs av att man vill känna samhörighet, man 

vill tillhöra gruppen, bli accepterad av gruppen. Sista som är formella grupper där 

medlemmarna utför vissa uppgifter, t.ex. på en arbetsplats.  

 

 Men enligt Axelsson & Thylefors definierar de en grupp som består av tre 

människor eller flera som “Har ett eller flera gemensamma mål, är ömsesidigt 

beroende av varandra för att nå målet” (Axelsson & Thylefors, 2005: 37)  

 

Delaktighet såväl som samordning är mer tidskrävande i en organisation än i 

större grupper. Detta beroende på att det är svårt att tillföra relationer och 

kommunikationsvägar när man får ytterligare en medlem som tillförs i gruppen.  

Det visar sig även när grupper som är fler än sju till nio medlemmar, så minskar 

medlemmarnas aktivitet och tillfredställelsen försvagas.  

 

“Ju större en grupp är, desto mer tenderar den att, eller måste den, formaliseras för 

att kunna hålla samman” (Axelsson & Thylefors, 2005: 39)  

 

Här finns det även en besläktad term, nämligen team. Ett team, en grupp eller 

arbetslag har ansvar för en gemensam uppgift, som tex kan vara att man 

tillsammans i ett team har ansvar för omvårdnaden av samtliga patienter inom en 

avdelning.  

 

Författarna tar upp om informella och formella grupper, där formella grupper har 

en tydlig struktur och uppsatta mål. Formella grupper kan vara arbetsgrupper  av 

olika slag.  I den formella gruppen har man gemensamma intressen. Exempel på 

informella grupper kan vara personer som äter lunch tillsammans, de åker samma 

buss till arbetet eller har gemensamma fritidsintressen. Där man arbetar under hög 

belastning, i miljöer som är bullriga , ges väldigt lite utrymme till att kunna 

tillfredställa sociala behov. Möjligheten att kunna kommunicera och röra sig, 

kräver en viss tid. Men med kafferaster och andra tillfällen kan man i lugn och ro 

kunna få diskutera livet både utanför och på arbetet samtidigt som det  underlättar 

den informella gruppbildningen.  Eftersom personalens behov av att kunna tala 

med varandra är viktigt, har många arbetsplatser “Lagt in olika former av 

arbetsplatsmöten i schemat” (Axelsson & Thylefors, 2005: 41). Vad som är 
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väsentligare för den informella gruppen är att de ges lite tid till småprat, då och då 

under arbetets gång. “Det är ett bättre sätt att integrera den formella och 

informella aspekten på arbetsgrupper” (Axelsson & Thylefors, 2005: 41-2).  

 

3.5 Samarbete  

 

Axelsson & Thylefors beskriver samarbete som ett ömsesidigt beroende och att 

det kräver ansträngningar av olika slag, där parterna har en positiv ställning till 

varandra oavsett personliga olikheter. Enligt Torbe och Kobayashi i ” 

Arbetsgruppens psykologi” ( Axelsson & Thylefors, 2005 :208) definierar dem 

samarbete följande:  

 

” Samarbete är att ge – att ge något av sig själv till andra. Att ge upp en del av 

jagkänslan. Man kan inte samarbeta med mindre än att man har denna vilja... Det 

man får tillbaka är andras samarbete” (2 005:208).   

 

I ett samarbete försöker man sträva genom att kunna matcha varandra och att 

kunna visa hänsyn på olika sätt. Exempel på detta kan vara att en person som 

arbetar i snabb takt, måste kunna anpassa och försöka dra ner sitt tempo, när 

denne arbetar med en person som inte utför arbetet i lika snabb tempo. Utöver 

detta bör man visa ömsesidighet, där var och en på ett generöst sätt delar med sig 

av sina reflektioner och kunskaper. Ett samarbete kräver tillit till sjäva 

arbetsrelationen men dessutom till varandras yrkeskompetens. Har man svårt att 

kunna kommunicera med varandra, kan det förekomma samarbetsproblem, som 

senare kan utvecklas till konflikter.  

 

Om självkännedomen är god och arbetskamraterna kan öppet diskutera sina 

tillkortakommanden och styrkor, leder detta till att gruppen lättare kan ta till vara 

gruppens totala resurser på ett meningsfullt sätt. 

 

” Feedback handlar om kunskap om konsekvenser. Att få veta hur man sköter sitt 

arbete är ett väsentligt bidrag till individens och gruppens lärande och 

utveckling.” (Axelsson & Thylefors, 2005: 143)  

 

Arbetsgrupper som inte erbjuds feedback, om hur de lyckas i sitt arbete leder då 

till betydligt flera missnöjda medlemmar och är dessutom mindre effektiva i 

jämförelse med andra grupper. ” Det är också lättare att både ge och ta emot 

feedback om det finns tydliga och för alla kända kriterier för arbetsuppgifternas 

mål, genomförande och kvalitet. “ (Axelsson & Thylefors, 2005: 144)  

 

4. ANALYS OCH RESULAT 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten och analys jag fått fram i min 

studie, men dess innan vill jag börja med att presentera kort om deltagarna som 

medverkat i studien och berätta informanternas motiv till varför de valde att arbeta 

inom äldrevården.  Utifrån de svar informanterna gett mig kommer jag att belysa 

med citat. Jag har även ersatt deras namn med fingerade namn, detta pga. att 

kunna dölja deras anonymitet. Jag kommer att presentera dessa teman här 

nedanför som jag utgått från meningskoncentrering.  
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4.1 presentation av intervjupersonerna och deras val till att arbeta inom 

äldrevården 

 

Anna är 27 år och har läst ett program i en stad i södra Sverige. Anna har tidigare 

studerat på universitet en massa kurser, jobbat som personlig assistent och jobbat 

på Ica. Inom äldrevården har hon jobbat ett och ett halvt år. Hon är utbildad 

undersköterska. Hennes val av att just arbeta inom äldrevården säger hon såhär:  

 

Mm,oj, mig var det mer en slump, eftersom jag vill bli sjuksköterska. Jag sökte till 

undersköterska jobb och det här låg bra och nära till där jag bor sådär.  (Anna) 

 

Britt – Marie är 52 år och är utbildad undersköterska. Hon har tidigare arbetat som 

tandsköterska och har jobbat inom äldrevården nu i tre år. Britt – Marie säger 

såhär: 

 

Under tiden till att jag utbildade mig till undersköterska, så sommarjobba jag och 

sen fick jag fast jobb, och sen blivit kvar. (Britt – Marie) 

 

Carina är 62 år och har läst ett program, liknande socionom i två terminer och sen 

lite små kurser. Hon arbetar heltid, dagtid. Carina har jobbat 31 år inom 

äldrevården och är vårdbiträde. Hon säger följande:  

 

Det var så länge sen (skratt), ja det var väl så, när jag började... (paus) man 

hoppade på ett jobb och sen när man började så tyckte man att det gick bra och 

sen har man fortsatt va. (Carina)  

 

Daniella är 23 år och är utbildad undersköterska. Hon jobbar deltid, dagtid och har 

jobbat fem år inom äldrevården och säger såhär:  

 

Jag tycker om att jobba med människor, lite spänning, man vet inte vad som 

händer dag till dag. (Daniella)  

 

Erika är 32 år och har studerat på universitet. Hon har tidigare jobbat som 

barnskötare men jobbat nu inom äldrevården i 12 år. Hon är utbildad 

undersköterska och är lite av samma åsikt som Britt – Marie, och hon säger såhär: 

 

Det började med ett sommarvikariat 1997 och sen var man kvar i huset.  (Erika)  

 

Analys:  

 

Det framgår i studien att samtliga deltagare framför deras val till att just arbeta 

inom äldrevården är att de sökte jobb och har sedan blivit kvar. Det självklara 

valet till att de började arbeta inom äldrevården var för att man blivit kvar och 

fortsatt sen jobba. En har valt arbetsplatsen p.g. a att det låg nära till där denne 

bor, den andre började det hela med att hon började sommarjobba så har hon 

sedan blivit kvar, den tredje blev kvar då hon börjat jobba, en annan pga. att hon 

tycker om att jobba med människor och en annan nämner sitt sommarvikariat och 

sen varit kvar. 
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4.2 Reflektioner kring åldrande 

 

Under studiens gång har jag funnit att deltagarna framfört olika reflektioner kring 

åldrande, där många av deltagarna relaterar begreppet åldrande med ensamhet, 

sjukdomar, vissa anser åldrande vara negativt medan andra tycker att begreppet i 

sig inte alls är något negativt. 

 

Här nedan säger följande deltagare om sina reflektioner kring åldrande: 

 

Tyvärr så klingar det inte positivt i och med vårt samhälle, men samtidigt, så finns 

det så bra resurser och just med hemtjänsten att man har möjlighet att bo kvar 

hemma.  Att åldras... (paus) livet har olika steg, barn och ungdom, tonåren och 

sen så familjebildandet, allt det där ingår där, och sen så skaffa jobb, utbildning, 

man ska skaffa sig kunskap, erfarenheter, man har ju dom olika staplarna i livet. 

Ja och sen pensionen, man är ju på topp någonstans och sen så dalar det ner.  

Man blir beroende av andra. Det finns ju dom som är ensamma, och då blir man 

ju lite rädd.  (Anna)  

 

Anna menar att åldrande inte är något negativt men samhället har gjort att vi får 

den bilden som framställer åldrandet som något negativt. Hon menar att åldrande 

sker i olika staplar som man går igenom livet från barndom till pensionen. Vidare 

säger hon att många äldre är väldigt ensamma idag, men det gäller dock inte alla. 

Hon säger att:  

 

Men sen finns det ju dom som har det jättebra, som har familj och vänner och har 

ett aktivt liv.  (Anna)  

 

Britt – Marie menar att det hon kommer att tänka på när hon hör just åldrande är 

sjukdomar, det tillhör åldrande, hon berättar följande:  

 

Jag vet inte vad jag ska säga (skratt) Det är väl kanske ensamhet, krämpor tänker 

jag på och sjukdomar. Dom flesta får ju krämpor när de blir gamla, det är ju ett 

åldertecken. Men lite grann som Anna säger, att man tänker sig trappstegen, men 

sen vet man inte hur man själv har det, det vet man inte. Jag har ju en svärmor 

och hon är 99 år, hon har ingen hemtjänst alls. Man är på topp tills man är 30, 

redan då dalar det ner för en (skratt). Jag känner ju, jag är lite över 50, jag 

känner att jag börjar bli stelare, än för 20 år sen, i ryggen.  (Britt – Marie) 

 

Carina har liknande tankar kring åldrande, men menar att åldrandet i sig inte är 

något negativt, och säger följande kring åldrande: 

 

Ja det är ju så, åldras man och är yngre så har man mycket vänner och kanske 

kan vara ute och resa, sen blir man ju bara äldre och äldre och blir mer ensam 

och sitta inne. Man har inte samma möjligheter, man kanske inte har samma lust 

heller att göra saker när man blir äldre, sen finns det många äldre som är väldigt 

aktiva, uppe i hög ålder, så det är nog väldigt olika.  (Carina) 

 

Carina säger att när man blir äldre blir man mer och mer ensam och tappar orken 

till att göra något, men att det finns många som är aktiva trots sin ålder. På frågan 

om vad det innebär för henne att åldras svarar Carina följande:  
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Man blir trött, trötthet... (paus) man känner sig gammal och ensam. Många är 

ensamma, men är också väldigt pigga, det är så olika. Dom som vi träffar är ju 

oftast sådana som är väldigt ensamma, dom som är pigga och är med i 

föreningslivet, dem träffar ju inte vi, det blir ju så. Vi träffar bara dom som är 

trötta och ensamma och så.  (Carina)  

 

Vidare menar Carina att åldrande inte är något negativt, utan de äldre har varit 

med om så mycket i sitt liv och att det de har att berätta om är roligt att få lyssna 

på och säger såhär:  

 

Åldrande är ju ingenting negativt, har man jobbat väldigt mycket med gamla 

människor så blir man ju... (paus) är man ung och har väldigt lite erfarenheter av 

gamla människor, då kan man kanske tycka att gamla är obehagliga och sådär. 

Men jag tycker många gamla har väldigt mycket erfarenhet av mycket, erfarenhet 

av livet och vet saker. Det är roligt att få lyssna på det dom har att säga. Har man 

levt ett helt liv så har man mycket erfarenheter utav livet så att säga.  (Carina)  

 

Daniellas tankar kring åldrade, resonerar hon följande:  

 

Man får rynkor, ser gammal ut helt enkelt. Jag vill inte bli gammal, vill vara evigt 

ung (skratt). (Daniella) 

 

Hennes bild utav åldrandet beskriver Daniella att:  

 

Man växer upp, blir gammal, man dör. Ja, man föds, man växer upp, man blir 

gammal och man blir rynkig. Man skaffar jobb och utbildning och bra framtid, 

stadgar sig, skaffar familj och sen dör man. Det var den dära “eviga trädet” lite 

tråkigt faktiskt, man kan göra så mycket mer när man är ung.  (Daniella) 

 

Daniella menar att åldrande i sig är naturligt, men hon inte skulle vilja bli 

gammal. Det skulle vara roligare om man kunde vara evigt ung. 

 

Erikas tankar kring åldrande, diskuterar hon såhär: 

 

Ja oftast när man tänker på just åldrandet, man är mera skröplig, inte orkar lika 

mycket. Jag ser det som ett negativt begrepp, man blir ensam, och tänker “vem 

kommer och hjälper mig”. Man ser döden väldigt nära, det är ju svårt.. ( paus) 

Man är inte pigg längre, vilja kunna orka mer fast man inte kan, känna sig 

isolerat, låta saker vara för att kraften försvinner och framför allt sjukdomar.  

(Erika) 

 

Erika anser att som gammal tappar man orken, och att man blir ensam när man 

blir äldre. Därefter säger hon såhär:  

 

Tiden går, man vet att man inte blir yngre, det är något som man måste acceptera, 

då tänker man “hur kommer jag att klara mig framöver”. Tiden går och man 

kommer nära ålderdomen. Jag är inte rädd att bli gammal, jag kan ju prata om 

att jag är gammal, fast jag inte är så gammal. På något sätt accepterar jag 
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åldrande och tar emot det med öppna armar, förr eller senare blir man ju 

gammal, men rädd är jag inte. Men åldrande är inte alls något negativt. (Erika). 

 

Analys: 

 

I studien framgår det att de flesta av deltagarna anser att man som gammal blir 

ensam. Anna, Britt – Marie samt Daniella menar att man följer olika steg som 

gammal, att man föds, man blir gammal, man dör osv. Vidare säger Anna att 

många är ensamma men att det sen finns dem som har familj och vänner och har 

ett aktivt liv. Carina uttrycker sina tankar kring åldrande, att man som gammal vet 

mycket och har mycket erfarenheter, då man levt ett helt liv och det de har att 

berätta om är roligt att få lyssna på och säger hon med om att man som gammal 

inte har samma möjligheter som äldre, men att det finns dem som är aktiva i hög 

ålder.  

 

En av informanterna anser att när man blir äldre, är man inte lika pigg längre, men 

har viljan att kunna orka, men inte kan och att man låter saker vara för att kraften 

försvinner, där disengagemangsteorin ifrågasätter antagandet från aktivitetsteorin, 

där man anser att de äldre måste vara aktiva för att kunna nå en anpassning som är 

god under ålderdomen. Istället menar man att de äldre ska minska sin 

aktivitetsnivå under sin ålderdom, och istället ska söka roller som är passiva men 

dessutom minska de utåtriktade kontakterna och lägga istället mer fokus för sitt 

inre liv.  

 

4.3 Synen på åldrande och inverkan på arbete 

 

Jag har under studien funnit att deltagarna svarat olika på frågorna som handlar 

om deras syn på åldrande och inverkan på arbete. Här nedan reflekterar Anna hur 

hennes syn på åldrande och inverkan på arbete ser ut: 

 

En sak som jag har förstått, det är verkligen innebörden av att skaffa familj 

(skratt). Man märker så stor skillnad. Sen finns det ju dom som har familj som är 

väldigt ensamma, men det är väldigt ofta väldigt stor skillnad på dom, att dom 

som har familj dom är inte alls lika deprimerade, dom har lite mer socialt liv och 

har lite mer att leva för. (Anna)  

 

Britt – Marie är av en annan åsikt och beskriver det som följande:  

 

En del verkar rätt så nöjda med att vara gammal med, tycker jag. Dom verkar 

trivas med sitt liv fast dem är gamla, dom är positiva och har det ganska bra. 

Dom orkar ju inte så mycket som vi gör, för dem är det skönt att få vara hemma. 

Dom är glada så länge dem kan vara hemma, utan att komma till sjukhuset. Jag 

tror inte många frivilligt går med i ålderdomshem, dom flesta vill nog vara kvar 

hemma, dem känner nog sig ännu mer gamla när de kommer till ålderdomshem. 

(Britt – Marie) 

 

Carina menar att hennes bild av åldrande har påverkat arbetet och formulerar sig 

på följande sätt: 
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Bilden utav åldrandet... (tyst) ja... det är väl lite annorlunda nu kanske, det är det 

väl kanske. Förut var äldre människor kanske, ja dom klarade sig mera själva 

förut än vad dom gör idag på gott och ont. Man kanske inte ville besvära sådär 

när man var äldre förr, nu kan även äldre människor som är vana, att ta för sig, 

att dem får mycket hjälp, att dom är van vid det, men äldre människor förr, dom 

kanske var lite försynta och lite rädda och ville jätte gärna kunna klara sig själva.  

(Carina) 

 

Daniella resonerar kring synen på åldrande i samband med arbetet lite annorlunda 

och menar såhär: 

 

Nej, min bild av åldrande har inte påverkat mig alls när jag började jobba inom 

äldrevården. Den har alltid varit densamma. Man växer upp, blir gammal.  Visst 

är det ju inte så farligt och bli gammal, det händer ju alla. (tyst) naturligt, men 

tråkigt. Ung och sprattlande och göra allt.  (Daniella) 

 

Återigen påpekar Daniella även här om det ”eviga trädet”, att man blir gammal, 

dör osv. Vidare berättar Daniella att hon tycker att hon gör ett bra jobb och tycker 

om att prata och umgås med vårdtagarna.  

 

Erika hävdar att hennes föreställningar om åldrande har påverkat arbetet, och 

säger vidare såhär: 

 

Den har ändrats, självklart, det har den. “Åh vad ensamma dom känner sig”, 

tänker man. Hur kommer mitt sociala liv att se ut när jag blir gammal. Jag är inte 

rädd för att bli gammal, men det åldrandet kommer föra med sig, skrämmer mig. 

Man blir ensam och inte orkar mer, det är jag rädd för (tyst). Man vet ju aldrig 

hur livet kommer te sig, men annan bild får man, det måste jag säga. Oftast när 

jag arbetar lägger jag extra mycket tid på den sociala biten. Till exempel om jag 

ska värma maten i 3 -4 minuter, då passar jag på och sätter mig ned och pratar 

då.  Dom väntar ju på att man kommer. Man ska aldrig lämna dom ledsna och tro 

att man inte bryr sig om dem. (Erika) 

 

Analys: 

 

Informanterna i studien är av lite olika åsikter då det gäller frågor som berör synen 

på åldrande och inverkan på arbetet. Erika och Anna nämner om ensamheten, men 

båda beskriver det på olika sätt, där Anna säger att innebörden av att skaffa familj 

är viktigt, medan Erika kopplar ensamhet med sociala livet.  Britt – Marie säger 

att de gamla är nog glada så länge de kan få vara hemma, Daniella talar även här 

om olika steg, att man växer upp blir gammal osv. och sist ut Carina som säger att 

gamla förr kanske inte ville vara besvärliga med att be om hjälp jämfört med idag 

då många kanske är vana att ta för sig den hjälp som erbjuds.  

 

         4.4 Tillfredställande arbetsuppgifter 

 

Under studien har informanterna fått berätta om vilka uppgifter dem betraktar i 

sitt arbete som tillfredställande och vad som är minst/mest tillfredställande med 

sitt jobb. Här nedan följer en redogörelse för hur deltagarna uttalar sig omkring 

dessa frågor. Såhär berättar Anna: 
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Det känns som att man gör en bra sak tycker jag, även om man kan bli less 

ibland, så känner jag att man får väldigt mycket tillbaka av de gamla, dom är så 

tacksamma. Så många blir så himla glada att vi finns och att man hjälper dom 

med maten eller pratar med dom. Jobbet i sig är ganska tillfredställande. T.ex. 

byta blöjor, torka, det är inte så jätte spännande men i stora hela är det väl 

trevligt, man känner sig nyttig.  (Anna) 

 

Anna fortsätter därefter vidare med vad hon tycker är minst och mest 

tillfredställande inom sitt arbete och säger: 

  

Mest, att man gör ett nyttigt jobb, utan oss skulle dom inte kunna bo kvar hemma, 

så det är speciellt att få just jobba med människor, minst tillfredställande kan ju 

vara själva statusen undersköterska, det klingar. Det jag kan tycka att just 

personalen ibland, att det är väldigt mycket tjafs, tyvärr är det så, lågutbildade 

kvinnojobb, där är det mycket tjafs, det är ju rent statistiskt sett så har man sett 

och det kan jag tycka är fruktansvärt jobbigt, att människor inte slutar med det 

och försöker ha det bra, göra ett gott jobb. Man behöver inte älska alla sina 

arbetskamrater, men kan acceptera varandra, men även att det förekommer 

tidsbrist.  (Anna) 

 

Britt – Marie berättar såhär när jag frågar henne vilka uppgifter hon betraktar som 

tillfredställande: 

 

Att man gör så att dom kan få bo kvar hemma länge, om inte hemtjänst fanns 

skulle dom få bo någon annanstans. Att det finns personal till hands är viktigt, vi 

kan ju inte alltid kanske komma direkt när de larmar. Känns att man gör ett bra 

jobb och försöker hjälpa de så gott man kan.  (Britt – Marie)  

 

På frågan om vad som är minst samt mest tillfredställande i hennes arbete, 

uttrycker hon det såhär:  

 

Ja minst kan vara att man får komma någonstans man inte tycker om, ens 

personkemi inte stämmer hos den brukare man kommer till är jobbigt. Det tar 

krafter på en, veta att man ska dit, kan vara obehagligt, psykiskt.  Mest 

tillfredställande är med personalen, samarbete, det mesta i alla fall. Man är inte 

på samma ställe, det varierar, inte som man jobbar på boenden, då är man på 

samma ställe hela tiden.  (Britt- Marie)  

 

Carina kommenterar kring dessa frågor såhär:  

 

Göra det så bra som möjligt så att man gör ett bra jobb och folk blir glada och 

positiva. 

Mest, ja det är väl ju naturligtvis att man är omtyckt när man kommer, det tycker 

jag är positivt, att man är liksom väntad, att dom tycker att det är roligt att man 

kommer. Man kan ge någon annan människa nytta.  (Carina) 

 

Det Carina tycker som minst tillfredställande säger hon följande: 
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Att man inte är tillräcklig, att man inte har tillräckligt med tid kanske, tidsbrist, 

att man måste jäkta ut och in för att hinna med istället för att kunna sitta ner och 

ta det lite lugnt och kanske lyssna, lyssna av den som berättar, eller pratar. Ibland 

behöver dom ju bara prata av sig lite grann, det finns ju väldigt lite sån tid tycker 

jag, men även behövs det ibland ett bra samarbete med personalen.   (Carina)  

 

Daniella säger hon med att den sociala biten är viktig och berättar såhär: 

 

Den sociala biten, umgås och prata. Det blir ju en del utav deras liv också, ställa 

upp och lyssna, inte bara vara som ett objekt. Att man inte bara går dit och gör 

det man ska och säger t.ex. ” Sitter du i rullstol” ” jaha hej hej” och så gör sitt 

och sen går man, utan att prata, att få dem att känna att det är någonting lite mer.  

(Daniella)  

 

Daniella formulerar sig såhär vad gäller frågan om minst och mest tillfredställande 

i sitt arbete:  

 

Man tänker inte så mycket på det tråkiga faktiskt, utan det är just att man försöker 

se det som är positivt. Om man tänker mer på det som är tråkigast och väljer över 

det som är bra, då gör man inte lika bra jobb, men det som är så roligt också det 

är att det är så pass mycket olika personer, med olika kulturer, som man träffar i 

vardan, får man lite variation. (Daniella)  

 

Erika känner sig nöjd när vårdtagaren tar sig i uttryck och säger att han eller hon 

är nöjd och beskriver det såhär: 

 

Det som jag känner mig nöjd och glad, är när jag hört vårdtagaren säga hur nöjd 

och belåten personen är. Jag känner att jag växer när dom är tacksamma.  

 

Vad som är minst och mest tillfredställande svarar Erika följande: 

 

Minst, tidsbristen, man har inte tillräckligt med tid och det påverkar arbetet 

negativt. Det leder ju ofta till stress, att man upplever stress. Man kan ju inte 

skynda på de äldre. Mest, att man finns till, man mår så bra när man är 

tillräcklig. Ibland har man mycket att göra hos en vårdtagare, men att det man 

gör är tillräcklig.  (Erika)  

 

Analys:  

 

Många av deltagarna i studien pekar ut tiden som en faktor som leder till att 

kvalitet i arbete inte blir bra. Anna, Carina och Erika påpekar det här med tiden, 

att det finns lite tid till att göra saker som att tex prata med dem menar Carina. 

Britt – Marie säger att variationen medför att det inte blir så tråkigt arbete och 

Daniella säger att man inte bara ska gå dit och göra sitt, sen iväg därifrån, utan att 

man tar sig tid till att prata med dem och att få de äldre att känna att det är mycket 

mer än bara gå dit och utföra sina arbetsuppgifter. 

 

 

 

 



 30 

4.5 Innebörden av omsorg  

 

I studien visar det sig att deltagarna svarade olika vad gäller omsorg, där det 

handlade om vad omsorg innebär för respektive individ. Först ut är Anna som 

säger såhär:  

 

Att se va den enskilde personen behöver för hjälp för att kunna ha en dräglig 

tillvaro. Jag brukar alltid tänka på min mamma, hur skulle dom behandla min 

mamma, så att man inte gör bara det man ska , det som finns på pappret. Det kan 

ju göras lite extra ibland, det kan vara allt från att lägga om sår eller om man ser 

någonting som verkligen behövs göras. Behandla dom som om det vore din egen 

mamma, så känner jag, då blir det en god omsorg för mig.  (Anna)  

 

Britt – Marie uttrycker sig följande:  

 

Lyssna på dom, och göra som dom vill ha det och inte som vi vill ha det. Att de 

inte får vänta för länge med att få hjälp, många ligger kvar i sängen, de kanske 

inte säger någonting, bara ligger där och väntar, det är inte alla som vill larma 

bara för att dem inte får någon hjälp.  (Britt – Marie)  

 

För Carina innebär omsorg att bry sig om och formulerar sina tankar kring det 

såhär:  

 

Att bry sig om, tycker jag är jätte viktigt. Att vara positiv och glad när man 

kommer, inte komma in och vara sur och även om den person man träffar är 

kanske lite gnällig och sur, och det kan ju va så att man kommer dit sen, men att 

kunna göra situationen omvänt och säga “nu är jag här”. Omsorg är ju väldigt 

mycket, men det som dom vill ha hjälp med och det som behövs.  (Carina)  

 

Daniella säger att omsorg innebär för dem och trivas i sin miljö som de har, att 

försöka få dem att trivas i sin miljö men säger även såhär:  

 

Ja men det här med dagligt omhändertagandet, bry sig om att ställa upp, finnas 

där, hjälpa till med sysslorna dom inte klarar själva.  (Daniella) 

 

Erika som är sist ut formulerar sig såhär:  

 

En gång på tv då jag såg, sa moder Theresa ungefär såhär “Räck din hand till 

dom som inte klarar sig” Att sträcka fram sin hand och kunna hjälpa till, är 

viktigt. Det innebär att kunna ställa upp och hjälpa någon, hjälpa till och ge stöd.  

 

Analys: 

 

Samtliga deltagare tar sig i uttryck vad gäller att “bry sig om” men tolkar och 

definierar det på olika sätt. Anna säger att det är vikigt och se att de äldre får en 

dräglig vardag och behandla dem som om det vore sin egen mamma, medan Britt 

– Marie anser att man hjälper de äldre efter deras behov och inte tvärtom. Att vara 

positiv och bry sig om är viktigt för Carina.  Daniella och Erika tänker ungefär i 

samma bana, dvs. bry sig om är att kunna sträcka fram en hand säger Erika, och 
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Daniella menar att man hjälper till med sysslorna dem inte klarar själva, är ju på 

vis att sträcka sin hand mot den som är i behov av hjälp.  

 

Då alla informanterna talar om att bry sig om stämmer det överens med 

det man talar om i en vårdrelation där man talar om empati, som innebär 

liknande “bry sig om”. En av informanterna tar sig i uttryck och menar att 

man ska behandla brukarna som om det vore ens egen mamma, talar 

Roxberg (2005: 2) att man som vårdare ska möta patienten med respekt 

men även att vårdaren ska förhålla sig ödmjuk till patienten.  Vidare 

menar Roxberg att i grunden bygger vårdandet på ömsesidighet.  

 

4.6 Om resurserna är tillräckliga  

 

Många av deltagarna påpekar om tiden, att det skulle vilja ha mer tid hos brukarna 

och att det finns brist i personal, frågorna här berör om bland annat om det finns 

något man skulle vilja ändra på så att de äldre har det bättre, om resurserna är 

tillräckliga för att det ska leda till en bra vård och omsorg samt om man är nöjd 

med samarbetet som finns bland personalen och om resurserna som finns för att 

ge en bra omsorg till de äldre svarar Anna såhär:  

 

Det man skulle vilja ändra på det är det här med systemet som det är, att 

kommunen inte har några pengar, då känns det lite jobbigt. Det känns som om 

man inte gör ett bra jobb, eller man gör ett bra jobb, men det är fortfarande de 

här pengar tänkandet man får höra. Man skulle vilja ha mer tid hos personalen, 

men då behövs personal och då kostar de, ja men det är en ond cirkel.  Som det 

ser ut just nu är det så rutinmässigt, det finns inte tid för det här lilla extra.  

Samarbetet är bra, ibland mindre bra, svårt när det är stor grupp att få allt och 

funka. (Anna) 

 

Britt – Marie menar att det är kvällarna som hon upplever som mest stressigt och 

uttrycker sig följande om det: 

 

Jag tycker det behövs mer tid till kvällar, där tycker jag det behövs mest tid, där 

är det väldigt stressigt. Dagarna känns bättre att jobba, men kvällarna är alldeles 

för tajt, mer personal.  Dem gamla säger bara att man har så bråttom, man 

hinner ju inget annat, där skulle jag vilja att det fanns mer pengar till personal.  

Tycker att det funkar bra bland personalen men ibland är det lite tjafs. (Britt – 

Marie)  

 

Carina påpekar hon med om tiden och skulle vilja ha mer tid och säger såhär: 

 

Ja, det jag skulle vilja ändra på.. ( paus)  tiden skulle jag vilja ha mycket mer. Att 

vara kvar en längre stund hos brukarna. I stort sett är samarbetet bra, alla vi är 

ju så olika och det är svårt att få en sån stor grupp och många viljor, det kan vara 

knepigt. Vi skulle behöva mer resurser, det tycker jag. Finns det mera personal då 

blir det ju större resurser, då har man möjlighet till att kunna få mera tid, och 

slippa jäkta fram och tillbaka, men det ju också så att ekonomin styr.  Vi är ju så 

stor grupp och då blir det ju alltid konflikter, ser man en liten grupp kanske det är 

lättare att samarbeta. (Carina) 
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När det inte finns tid leder detta till stress och Daniella säger såhär om det:  

 

Få mera tid, att det inte är så pass mycket att göra, det är stressigt. Man bör 

lägga mer tid till det som finns. Det blir många gånger att man hinner bara gå in 

och göra det man ska lite fort och sen springer igen. Jag tror tiden är viktig, om 

det finns dagliga verksamheter, få ut dom så dom inte sitter inne. Man måste 

försöka få ut dom i samhället. Mer personal behövs helt klart. (Daniella) 

 

Frågan som handlar om man är nöjd med samarbetet som finns och resurser för att 

ge de äldre en bra omsorg berättar Daniella följande: 

 

Visst det finns brister i personalen, det tycker jag, man blir oense. Många sitter 

och fikar och andra får inte fika, det är mycket splittrat på den biten.  (Daniella) 

 

Erika menar att yrket i sig är dåligt betald och är ett krävande jobb och säger 

vidare såhär kring detta: 

 

Det här yrket är väldigt dåligt betald samtidigt som det är ett krävande jobb, 

samtidigt som det ställs krav på en. Men mest upplever man brist på personal, 

mindre personal ställer högre krav på personalen till vårdtagarna. Tiden spelar 

roll här och är viktig. Vissa personaler, där det är dubbel bemannad, kan många 

tycka att det är jobbigt att jobba två och två, då känns det som om man hänger på 

nacken på en. Men man måste förstå varandra, då blir det gott samarbete.  Men 

visst, det händer att det blir konflikter ibland inom arbetsgruppen. (Erika) 

 

Analys: 

 

Det som man kan finna gemensamt är att personalen har gemensamma faktorer de 

nämner, som de anser bör finnas mer av. Alla påpekar om tiden och att det behövs 

mer personal. Men är tiden en brist, då behöver man sätta in mer personal, vilket 

leder till att det kostar. Anna uttrycker det hela som en ”ond cirkel”. Britt – Marie 

upplever kvällarna som mest stressiga och menar att där skulle det behövas mer 

personal. Daniella säger att man bör ha flera aktiviteter åt de gamla, så de får 

komma ut och inte bara sitta inne. Carina tycker att samarbetet är bra, men att det 

kan vara svårt när man är en  stor grupp, kan man ha olika åsikter. Erika berättar 

att det är dåligt betald inom yrket och det är ett krävande jobb, men även hon 

anser att tid och personal är något som här behövs. Vad gäller om deltagarna är 

nöjda med samarbetet som finns inom arbetsgruppen och om resurserna är 

tillräckliga nog för att ge brukarna en bra omsorg, tycker Anna att samarbetet är 

bra, men att det är svårt när det är en stor grupp. I stort sett funkar samarbetet bra, 

enligt Britt – Marie, medan Carina anser att en stor grupp leder till konflikter vad 

gäller samarbetet. Daniella tycker att det är väldigt splittrat på just den biten, då 

det handlar om fika. Att många sitter och fikar, och inte andra får fika. Slutligen 

Erika som tycker att det förekommer ett gott samarbete när man förstår varandra. 

Men även Erika påpekar att det ibland händer att det sker konflikter inom 

arbetsgruppen.  

 

Enligt Axelsson & Thylefors gör de en definition av grupp som består av tre 

människor eller flera som har antingen ett eller flera mål som är gemensamma.  

(2005: 37. Vidare menar en informant att är man en stor grupp så kan det vara 
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svårt, då många har olika viljor, vilket även medför att när man är en grupp där 

antalet medlemmar är fler än sju till nio, minskar medlemmarnas tillfredställelse 

och aktivitet försvagas.  

 

Axelsson & Thylefors beskriver samarbete som ett ömsesidigt beroende och att 

det kräver i ett samarbete ansträngningar av olika slag, och där parterna har en 

positiv ställning till varandra oavsett om det förekommer personliga olikheter. 

(2005: 207).  Vidare menar författarna att man försöker i ett samarbete sträva efter 

att kunna matcha varandra och dessutom kunna visa hänsyn till varandra, där en 

av informanterna påpekar att vissa får fika, medan andra inte får fika, att just den 

biten anses av informanten som orättvist.   

 

4.7 Personalen borde göra något 

 

I studien när jag frågade informanterna om det i deras arbete händer att man ser att 

något inte står rätt till, men inte gör något åt det, och vad detta kan bero på svarar 

deltagarna lite olika på den frågan, först ut Anna som berättar såhär: 

 

Nä, om man ser något som borde göras, så säger man ju till och så 

förhoppningsvis så blir det någonting gjort, t.ex. om man gått till en brukare, tex. 

hon inte kan bo kvar hemma längre, så ser man ju till att det händer någonting. 

Man pratar med chefen och pratar med biståndshandläggaren, så det sätts igång 

en utredning. (Anna)  

 

Så här säger Britt – Marie om detta: 

 

Det är vi som ser det viktiga, chefen ser ju inte vad som händer där ute, det är vi 

som gör det och sjuksköterskorna ibland också, men annars ska man ju säga till 

om det är något som är fel, om inte anhöriga gör det. (Britt – Marie)  

 

Carina var till en början osäker då jag ställde henne frågan men bytte ganska snart 

sin åsikt och säger följande:  

 

Det vet jag inte.. ( tyst) kanske det gör, jo men det gör det väl, att det förekommer 

men oftast tar man ju upp det. Ser man en sak som att det här barkar åt skogen, 

då måste man ju ta upp det. Men sen kan det ju va så att vårdtagaren inte vill, 

även om vi tycker att det är tokigt av någon anledning. Dom vill ju leva sitt liv, 

dom vill inte att vi ska komma in i deras privata liv så att säga, det är ju inte alltid 

så lätt.  (Carina) 

 

Daniella menar att det händer att personalen ser vad som borde göras, men av 

många anledningar inte kan göra något åt det och säger så här kring detta:  

 

Det händer att det är så, att många gånger ser man men inte göra något åt det. 

Det beror på att det inte ibland finns tid, man hinner inte, stressigt. (Daniella) 

 

Erika menar att det förekommer att man ser vad som borde göras men inte gör 

något åt det och säger följande:  
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Jo, det händer ju hela tiden, det kan vara från personal till personal. T.ex. om 

man säger till en såhär ” du var ju där , du tog inte med dig soporna”. Många 

gånger kan det vara för att man är slarvig, men en kollega kan vara väldigt snabb 

med att försvara sig, men gör det på ett dåligt sätt, dom har gjort något fel men 

istället för att erkänna, försvarar dem situationen på ett dåligt sätt.  (Erika) 

 

Analys: 

 

När man ser något som står på tok ser man till att det görs, menar Anna, men Britt 

– Marie säger att det är de som ser det viktiga som händer där ute och inte chefen, 

där rollteorin menar att förvärvade roller kan vara exempelvis den position man 

har inom sitt yrke och inom familjen, och här kan vi själva påverka genom att 

försöka ändra de skyldigheter, uppgifter och rättigheter vi har.  Carina uttrycker 

sig kring detta, att det händer att man ser kanske att saker inte står rätt till, men åt 

andra hållet, kan man inte tvinga vårdtagarna till något, vilket inte alltid är lätt för 

personalen. Daniella säger att det kan hända att man ser vad som borde göras men 

pga. tiden som leder till stress, kan det vara svårt och Erika anser att många 

gånger kan det vara så att personalen är slarvig, men det kan även vara så att man 

har vart hos en brukare och inte tex. kastat soporna, och dem försvarar sig med 

detsamma.  

 

4.8 Omhändertagandet av de äldre 

 

I studien visar det sig tydligt att alla svarar gemensamt på frågan som gäller, om 

man skulle vilja omhändertas på samma sätt, som man omhändertar sina brukare, 

så svarar alla ja, men formulerar det på olika sätt, Anna säger såhär: 

 

Ja jag hoppas det, men jag skulle inte vilja att då flera kommer till en, så som vi 

har det nu. Det kan nog vara lite jobbigt.  (Anna) 

 

Britt- Marie för ungefär en liknande åsikt om detta: 

 

Ja, utom en sak, att det kommer mindre antal, inte flera som kommer till en. Inte 

alla går till alla som vi gör nu. Det blir jätte många olika som kommer, det klagar 

man också på.  (Britt – Marie) 

 

Carina framför ett lite större tankeutbyte kring detta, och berättar följande: 

 

Jag vet inte (skratt) inte så långt kvar kanske. Jo men det skulle jag nog vilja. Jag 

skulle nog också tycka att det är väldigt tråkigt att folk springer ut och in och 

bara är där en kort stund. Liksom förr jag jobbade, man kunde vara där ganska 

länge, man kunde göra sockerkaka tillsammans, fika, kunde göra saker 

tillsammans, det kan man inte idag. Det var inte lika mycket sjukvård heller, då 

var det väl mera att dom åkte från sjukhus. Nu är det mycket vård hemma, 

sjukvård om man säger så, men det finns inte pengar till att få det sättet idag, som 

det var förr. (Carina) 

 

Daniella har en liknande åsikt som Anna och Britt – Marie: 
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Ja, det är klart. Men jag tycker att jag gör ett bra jobb, det tycker jag. Jag skulle 

inte vilja att det kom så många som hjälpte mig, det skulle nog bli för rörigt, det 

tror jag.  (Daniella) 

 

Erika skulle vilja omhändertas på samma sätt som hon omhändertar sina brukare 

och säger såhär: 

 

Ja, men absolut. Jag känner lite grann, att när jag är där gör jag lite mer än vad 

som står på schemat, så skulle jag vilja ha det. Det lilla extra man gör. På 

morgonen är det som värst och det kan ta längre tid, men att man gör sitt bästa.  

(Erika) 

 

Analys: 
 

Vad jag fann som gemensamt i frågan jag ställde, var att alla vill bli 

omhändertagna på samma sätt som de omhändertar sina brukare. Anna och Britt- 

Marie säger att de inte skulle vilja att flera kommer till en, som det är just idag när 

de arbetar. Carina anser att det är vore tråkigt om man skulle bara springa ut och 

in, men att förr gjorde man mera saker tillsammans, fikade, bakade sockerkaka 

tillsammans, men att det inte idag ser ut på det viset. Idag är det mer sjukvård. 

Daniella svarar ja på frågan och säger lite som Anna och Britt – Marie, att hon 

skulle vilja bli omhändertagen på samma sätt som hon omhändertar sina brukare 

men inte skulle vilja att flera kom till henne. Erika menar att det lilla extra som 

hon gör, så skulle hon vilja själv ha det. Att hon inte enbart följer vad som står på 

schemat, utan hon gör mer än det som bara står på schemat, och precis så skulle 

hon vilja ha det. 

 

4.9 Personlig utveckling 

 

I studien visar det sig att alla svarat olika, då sista frågan handlade om personlig 

utveckling, vad personalen tänker på när de hör begreppet personlig utveckling då 

det kopplas till arbetet, vad det första är som de kommer att tänka på, så svarar 

Anna: 

 

Hänsyn, att man lär sig väldigt mycket att ta hänsyn till människor. Att jobba med 

människor är ju en erfarenhet, det är en erfarenhet på andra sätt. Den 

erfarenheten går inte att mäta genom att läsa böcker. Jobbar man med människor 

så får man helt annan erfarenhet, lite mer livsöden och känslor, och ödmjukhet 

tycker jag man får. Jag tycker jag utvecklas på det sättet.  (Anna) 

 

Såhär svarar Britt – Marie på frågan:  

 

Man får vara flexibel förstås, måste anpassa sig efter andra och liksom tänka bort 

sig själv.  (Britt – Marie) 

 

Carina anser att delaktighet är något här som spelar viktig roll och säger såhär: 

 

Vara delaktig, i det som händer och kanske vara med och styra, eller inte styra, 

men att man frågar vad man tycker. Att man säger vad man tycker och att dom 
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som är högre eller arbetskamrater lyssnar på en och tar åt sig, men att alla får 

vara delaktiga och säga vad de tycker.  (Carina) 

 

Daniella uttrycker sig såhär kring frågan jag ställde:  

 

Man växer ju, man mognar, blir mer vuxen. Man lär sig samsas i olika 

situationer, man utvecklas hela tiden som person, när man kommer ut och ser allt 

det verkliga.  Samarbete och delaktighet, även fast man inte tycker om varandra, 

så måste man kunna samarbeta, det handlar ju inte bara om oss.  (Daniella) 

 

Erika säger att hon lärt sig mycket av de gamla, utifrån deras livshistoria och 

fortsätter med att säga följande:  

 

Jag har ju hört mycket från deras livshistoria, på det sättet har jag utvecklat mig, 

i deras anamnes. Men även social samvaro, där vårdtagarna berättar om hur det 

var förr, man har ju lärt sig mycket som man inte vetat förr. Man mognar på det 

sättet som person. Viktigt är här att man ska kunna förstå de människor man 

jobbar med.  (Erika) 

 

Analys: 

 

Att jobba med människor ger erfarenhet, säger Anna. Även att kunna ta hänsyn till 

människor man jobbar med. Britt- Marie anser att flexibilitet är en viktig egenskap 

och man måste anpassa och kunna tänka bort sig själv, medan Carina tycker att 

delaktighet är viktigt och att dem som befinner sig högre eller arbetskamrater tar 

till sig och lyssnar. Daniella påpekar att man utvecklas när man får komma ut och 

se hur det är i det verkliga och Erika har utvecklats på så sätt, då hon fått höra 

brukarna livshistoria.  

 

RESULTAT 

 

Resultaten jag kommit fram till i analysen och tolkning, när jag intervjuade dessa 

fem informanter var att jag fann flera faktorer som var gemensamma. Bland annat 

framträder det en tydlig bild utifrån temat “Innebörden av omsorg” att omsorg 

innebär för alla att bry sig om, men de olika informanterna uttryckte sig kring 

detta på olika sätt. Brister som finns inom deras arbete nämner alla fem om 

personal men även tiden. Ibland finns det lite tid till att göra saker som att t.ex. 

prata med dem, säger en av informanterna.  Vad gäller samarbetet som finns inom 

personalen så tycker många av informanterna att det funkar bra, medan andra 

tycker att när det är en stor grupp kan det vara svårt då det leder till konflikter än 

om man befann sig i en mindre arbetsgrupp, och att vissa får fika medan andra 

inte, men att förstå varandra blir ett gott samarbete säger en av informanterna. 

Visst kan det hända att personalen ser vad som borde göras om något inte står rätt 

till, säger alla. Det kan främst bero på tiden som leder till stress, det kan vara så att 

personalen är slarvig. Alla vill bli omhändertagna på samma vis som de 

omhändertar sina brukare, där tre av informanterna helst inte skulle vilja att flera 

kommer till en som de gör nu, att springa ut och in vore tråkigt säger en annan. 

Men en annan säger även om att det lilla extra hon gör åt sina brukare, så skulle 

hon själva vilja ha det då hon blir äldre. Temana kring åldrande, anser två av 

informanterna att åldrande bygger på olika staplar i livet, så som barn, ungdom, 
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tonåren osv. Att man som gammal har mycket erfarenheter säger en annan 

informant. Vidare säger en av informanterna att åldrande är något man får helt 

enkelt acceptera. Utifrån temat “Åldrande i samband med arbetet” berättar två av 

informanterna jag intervjuade om ensamheten, men definierar det på olika sätt, där 

den ena säger att innebörden av att skaffa familj har hon insett är viktigt, och den 

andre menar att ensamheten förknippas med det sociala livet. Att de äldre kan 

vara hemma så länge de kan, och slipper komma till sjukhuset är de äldre nog 

glada, säger en, medan en annan informant talar även här om olika steg, att man 

växer upp, blir gammal osv. Enligt en av informanterna anser hon att de gamla 

förr inte kanske ville vara besvärliga, men att de äldre idag kanske är vana att ta 

för sig den hjälp som erbjuds.  Personlig utveckling innebär att när man jobbar 

med människor ger det erfarenhet, en annan anser att flexibilitet är en betydande 

egenskap. Delaktighet nämner en annan informant, en talar om att man utvecklas 

när man kommer ut och ser hur det är i det verkliga och sista informanten har 

utvecklats på så vis att hon fått höra brukarnas livshistoria.  

 

 När jag analyserat samt tolkat de fyra intervjuerna med de fem informanterna 

inom hemtjänsten, var detta resultatet jag kom fram till.  

 

5. DISKUSSION OCH SLUTSATS  

 

Så här långt är det dags att presentera vad jag kommit fram till i studiens gång. Jag 

ville med denna uppsats få en djupare förståelse för hur personalens 

föreställningar om åldrande samt äldreomsorg ser ut inom hemtjänsten. 

 

Jag har under analysens gång funnit en del omständigheter som gemensamt utifrån 

mina fem informanter. Från temat ” Innebörden av omsorg” svarade alla att bry 

sig om är en viktig egenskap, men informanterna hade olika definitioner kring 

detta tema.  

 

 Här anser Aronsson mfl ( 1995:17) att en avgörande förusättning för att det ska 

resultera en god omsorgskvalitet, ska det då finnas kontinuitet mellan vårdbiträde 

och vårdtagare, och att den relationen ska bygga på ömsesidighet. Men utöver det, 

så är det även viktigt att se till att vårdtagaren får den hjälp efter den tid som man 

har kommit överens om.  

 

Vidare menar informanterna att det finns brister vad gäller tid och personal.  Men 

där påpekar Sörendotter (2003: 13) att det skett förändringar i vad gäller 

hemtjänstspersonalens organisering. Under 1960 -70 talet, kom då oftast samma 

personal hem till vårdtagaren, under en fast vårdtid, men att det numera inte ser ut 

på det viset. Det kan nu komma olika personal hem till en vårdtagare, och man har 

även bestämda instruktioner för vad som skall göras och tvärtom. Hon påpekar 

även att när man är klar med det man ska göra, går man då därifrån, vilket en av 

informanterna menar att ibland kan man göra lite mer än vad som står på schemat. 

Vidare menar hon att det husliga arbetet inte finns kvar, istället handlar det om att 

man tar hand om de gamlas kroppsliga behov, där en av informanterna säger att 

idag är det mera sjukvård, vilket det inte var förut.  
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Alla fem informanter instämmer att det finns brister inom arbetet, där de pekar ut 

tiden som en faktor, men även en av informanterna anser att det inte finns tid till 

att t.ex. prata med brukarna.  

 

Axelsson & Thylefors (2005: 41-2) anser att kafferaster och andra tillfällen i lugn 

och ro, ger gruppen en möjlighet till att kunna diskutera livet både på och utanför 

jobbet som i sin tur underlättar den informella gruppbildningen. Personalens 

behov anser författarna vara en viktig aspekt, och många arbetsplatser har då fört 

in olika former av arbetsplatsmöten placerade in i schemat. Vad som anses ännu 

viktigare är att gruppen får möjlighet till att då och då få småprata under arbetets 

gång. 

 

Det förekommer ett gott samarbete bland personalen menar vissa men att det 

ibland kan förekomma konflikter bland personalen. Andra menar att när man är en 

stor grupp, blir det oftast konflikter, och att vissa får fika och andra inte säger en 

av informanterna.  

 

Bengtsson uttrycker i “Trygg äldreomsorg” (2 005:85) att du som individ inte 

alltid kan handla utifrån dina egna övertygelser, utan tvingas ibland att handla 

med hänsyn till gruppens normer. Vidare anser Bengtsson att tillit såväl som 

öppenhet är viktiga beståndsdelar för att arbetsgemenskapen ska utvecklas. Att 

man bygger upp en vårdrelation, d.v.s. mellan vårdtagare och patient, där 

relationen baserar på bland annat empati är viktigt. Att man som personal har 

förmågan att kunna sätta sig in i vårdtagarens situation. Men att visa empati ska 

inte innebära att du visar medlidande, utan här får man inte glömma att man 

fortfarande ska bete sig professionellt inom sitt yrke. Höglund och Ahlström, 

påpekar i ” Samtal i vård och omsorg” (1996: 33) att visa yrkesskicklighet men 

att dessutom ha yrkeskunskap är att vara professionell. Att man som professionell 

har förmågan att kunna variera mellan närhet och distans, men även kunna ställa 

krav såväl som stödja efter vad situationen kräver.  

 

Ensamheten anser vissa av informanterna är något som kan drabba en när man blir 

äldre. En av informanterna tar sig i uttryck där hon menar att man som gammal 

inte är pigg längre, där disengagemangsteorin ifrågasätter antagandet från 

aktivitetsteorin, där man anser att de äldre måste vara aktiva för att nå en 

anpassning som är god under ålderdomen.  Istället menar man att de äldre helst 

ska minska sin aktivitetsnivå under ålderdomen, och att man istället ska söka 

roller som är passiva men även minska de utåtriktade kontakterna och istället 

lägga mer fokus för sitt inre liv. 

 

Att åldras menar informanterna inte är något negativt, varav en svarar att det inte 

klingar positivt när man hör begreppet åldrande, medan den andre säger att 

åldrandet inte alls är något negativt, att bli gammal är något man får acceptera. 

Även en annan informant säger att åldrandet i sig inte är negativt, utan det är 

roligt att få höra det dem har att berätta. En annan informant tar även här upp om 

olika steg som livet bygger på, bland annat att man skaffar jobb och utbildning, 

bra framtid etc.  

 

Men massmedian lyfter fram en annan bild av de äldre. Massmedian i vårt 

samhälle har stor påverkan på hur de lyfter fram bilden av de äldre.  När 
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massmedian talar om de äldre, så lyfts då företeelser fram som kan vara till 

exempel, där man ser de äldre som offer för skandallösa förhållanden. Detta gäller 

främst inom vården, där man anser att det är beundransvärt att äldre människor 

kan klara av att utföra olika görmål, trots sin ålder.  

 

Personlig utveckling innebär att jobba med människor, och på så vis ger det en 

erfarenhet säger en av informanterna. En annan menar att flexibilitet är en viktig 

egenskap. Delaktighet säger en annan. En talar om att man utvecklas då man 

kommer ut och får se hur det är i det verkliga. Sista informanten har utvecklats då 

hon fått höra brukarnas livshistoria.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att det har varit otroligt lärorikt och dessutom 

intressant att få genomföra denna studie.  
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http://www.socialstyrelsen.se/AZ/regelverk/lagar_och_forordningar/innehall/lag_halsoochsjukvard.htm
http://www.socialstyrelsen.se/AZ/regelverk/lagar_och_forordningar/innehall/lag_halsoochsjukvard.htm
http://www.ne.se/kort/v%C3%A4lf%C3%A4rd
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Bilaga 1 

 

INTERVJUGUIDE      

 

Bakgrundsfrågor: 

 

 Ålder? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vad har du för position inom ditt yrke? 

 Hur länge har du arbetat inom äldrevården? 

 Vad fick dig att välja just att arbeta inom äldrevården? 

 

 

Huvudfrågor: 

 

ÅLDRANDE 
 

 Reflektioner kring åldrande 

 

 Vad är det första du kommer att tänka på när du hör begreppet åldrande? 

 Vad innebär det för dig att åldras? 

 Hur ser din bild utav åldrande ut? 

 

Synen på åldrande och inverkan på arbete  

 

 Har din bild ändrats med tid eller sedan du började arbeta inom äldrevården? 

 Påverkar dina tankar kring åldrande dig då du arbetar eller utför dina arbetsuppgifter? 

 

Tillfredställande arbetsuppgifter  

 

 Vilka uppgifter betraktar du i ditt arbete som tillfredställande? 

 Vad är minst / mest tillfredställande med ditt jobb? 

 

VÅRD OCH OMSORG 

 

 Innebörden av omsorg 

 

 Vad innebär det för dig att ge omsorg? 

 Vad innebär omsorg för dig? 

 

 

 

 

Om resurserna är tillräckliga 
 

 Finns det något som du skulle vilja ändra på för att tillgodose behoven av de äldres 

brukare som du tar hand om, vad gäller vård och omsorg, i så fall vad? 

 Anser du att resurserna är tillräckliga för att kunna ge dessa äldre brukare en god vård 

och omsorg? 
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 Är du nöjd med samarbetet med arbetsgruppen, de resurser som finns tillgängliga för 

att ge en god vård och omsorg till de äldre? 

 

Personalen borde göra något 
 

 Händer det att ni ser vad som borde göras, men inte gör det ,vad beror det på? 

 

Omhändertagandet av de äldre 

 

 Skulle du vilja omhändertas på samma sätt som du omhändertar dina vårdtagare? 

 

Personlig utveckling 

 

 Om du kopplar begreppet ” personlig utveckling” med ditt jobb,vad är det första du 

tänker på? 

 

 Är det något du vill tillägga som du inte har sagt?  
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Bilaga 2 

Srea Karim  

Uppsala Universitet 

Sociologiska institutionen 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Srea Karim och jag går Sociala omsorgsprogrammet, med inriktning äldre och 

funktionshindrade. Jag läser nu mitt tredje år, vilket innebär attjag skriver C- uppsats i år.  

 

Min uppsats handlar om personalens föreställningar om åldrande inom hemtjänsten, och 

därför vänder jag mig om till er och behöver er hjälp för att kunna genomföra min studie.  

 

Informationen ni utger under studien kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

informationen ni utger, har endast jag tillgång till. Ni får när som helst under intervjuns gång 

avbryta, och deltagandet är frivilligt. 

 

Tack på förhand!  

 

Srea Karim 

 

 

Mobil: 073 – 592 51 27    Handledare : Luis Conde Costas 

E – post : Srea_ @ hotmail.com  E- post luis.conde_costas@soc.uu.se 

 

 

 

 

 

 


