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Summary/Abstract
The overarching purpose with this study was to examine elder care and how couples that have

home-help service experience visits from the home-helpers. This study look into how couples

that have home-help service experience visits from the home helpers. My starting point has

been the couples mutual experience of the visits and how they think their relationship is

affected by them. The method was qualitative, with six semi-structured interviews where I

interviewed the informants in pairs. In all, six men and six women were interviewed. All of them

received home-help service and were 60 years or older. The result suggests that the home-help

service only have a limited affect on the relationships for the elderly. To some extent they

experienced some flaws to the visits. For example the informants felt it was troublesome not be

able to know exact when the home-help service was about to come. Some of the informants

thought it was too many different people entering their homes daily. Despite those negative

comments, the informants still felt that the home-help service had no negative effect on their

relationships, on the contrary, there were informants that said that the daily visits had positive

effects to them. It stimulated the elderly to have someone to discuss with together, and to have

something to discuss afterward.

Key words: äldreomsorg, hemtjänst, hemmets betydelse, elderly people, home service, home

help service, meeting, visit, care taker, ageing.
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Inledning
Jag har sedan ett antal år arbetat inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Detta har inspirerat

mig att undersöka hur personer som lever i en relation uppfattar hemtjänstbesök. När jag har

tittat på den tidigare forskningen har jag funnit mycket forskning som rör ensamma personer

med hemtjänst. Jag tycker att det kan finnas en intressant dimension i att människor med nära

relationer skulle kunna tänkas uppleva hemtjänstbesöken annorlunda jämfört med de som

lever ensamma. Antagligen väcktes mitt intresse från början av att jag trots många besök som

undersköterska hos både par och ensamma inte upplevt någon skillnad. Jag har tänkt att det

kanske finns skillnader om man går mer på djupet. De i en relation kanske tycker att

hemtjänsten stör. Så har jag tänkt och så föddes idén till den här uppsatsen. På den vägen är

det.

Innan uppsatsen mer i sak tar över vill jag slutligen passa på att tacka Astrid, Karl, Linnea,

August, Gunilla, Torsten, Vera, Olle, Maj-Lis, Axel, Daga och Knut – ni vet vilka ni är – för

att ni ställt upp och bjudit på er själva och era funderingar. Det har varit väldigt givande för

mig att få träffa er. Jag vill också tacka min handledare Magdalena Damberg för all hjälp. Hon

har framförallt hjälpt mig hitta perspektiv och lösningar när jag har tyckt det har varit svårt att

komma vidare. 

Avslutningsvis så vill jag i denna inledning säga något om mitt förhållningssätt till detta

arbete. Jag har haft ambitionen att anknyta mina resonemang till föreliggande teorier och

tidigare forskning i min uppsats, men nog kommer det att märkas att jag är svag för det som

brukar kallas för att arbeta induktivt; att låta de egna tolkningarna få ett relativt stort utrymme.

Om man för hårt binder upp sig och låter sig styras av teorier och tidigare forskning, då finns

alltid risken att man missar de händelser och omständigheter som ligger utanför hypotesen

(Starrin et al., 1991, sid. 20 och sid. 83).

Mathias Johansson, den 16 maj
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1. Problemformulering
Omsorgen utgör en kontext som innehåller många aspekter. När jag skriver här om den

svenska äldreomsorgen så är det på sin plats att redogöra för förutsättningarna, så att

utgångstanken blir tydlig. Sörensdotter och Michaeli (2004, sid.12-13) skriver att omsorg dels

kan handla om att sörja för andras välmående, och dels kan det handla om mer konkreta

begrepp såsom skötsel, tillsyn, empati och tillgivenhet. Detta är också vad jag syftar på när

ord som äldreomsorg och omsorg nämns. Ordet är alltså komplext och det bör läsaren bära

med sig. Detta speglar verkligheten väl; för äldreomsorgen i stort är just komplext i sin

utformning. Förenklat kan man säga att begreppet i slutändan mynnar ut att det handlar om att

verka för någon annans väl och ve.

Inom den svenska äldreomsorgen och hemtjänsten är själva grundtanken att brukare tar emot

personal i sina hem1. Även om vi blir allt äldre och allt friskare så behöver de flesta av oss

hjälp av andra förr eller senare (Sörensdotter, 2001, sid. 77-79). Tanken är att kommunerna

ska eftersträva att alla som har ett hemtjänstbehov i största möjliga mån ska få bo hemma, den

så kallade kvarboendeprincipen2. Enligt rapporten Trappan mellan kvarboende och flytt

(Socialstyrelsen, 2007, sid. 9) så har denna inställning funnits ända sedan 40-talet när

författaren Ivar Lo-Johansson talade sig varm i frågan. Vården finns självklart till för att vi

vill att våra äldre invånare ska få en trygg och givande ålderdom. I vår svenska lagbok (SFS

2001:453) står det bland annat om att de ska få ett stöd i hemmet och om inte annat få

möjlighet till ett värdigt liv genom andra boendeformer. 

Szebehely (1995) säger att äldre oftast vill bo kvar hemma i största möjliga mån och att det

egentligen inte är konstigt. Hemmet är en av människans tryggaste punkter. Det finns

forskning som visar att de allra flesta gamla i Sverige vill bo kvar så länge som möjligt i sitt

hem (Szebehely, 1995, sid. 167). 

Grundtanken är att hemtjänsten ska medföra något positivt (SFS 2001:453). Hemtjänsten gör

att brukaren får det lättare att bo kvar hemma och inte måste flytta om denne inte själv vill.

1    Betydelser av begrepp såsom vårdtagare och patient innefattas i begreppet ’brukare’.  ’Personal’ används i
denna text som begrepp för den som ger vården eller hjälpen. Betydelser av begrepp såsom vårdgivare,
undersköterska och vårdbiträde innefattas i begreppet ’personal’.

2   ’Kvarboendeprincipen’ innebär rätten att bo kvar i hemmet livet ut, så länge det går att ha ett värdigt liv på det
viset.
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Förändringarna som berättigad hemtjänst innebär måste dock inte enkom vara av godo. Det

handlar trots allt om att få besök som skiljer sig från dem som hafts tidigare. Man kan nog

anta att gemene brukare tidigare i sitt liv kunnat välja vilka som ska komma innanför dörren.

Det har varit vänner, släktingar och bekanta. När hemtjänsten kommer på besök är det

människor som kommer i en yrkesroll istället för i en privat roll. Många gånger kan

människorna vara helt okända; det är sommarvikarier, ny personal och elever som är där för

att lära sig arbetet (Thorslund & Wånell, 2006, sid. 86). Även om brukaren gett sitt

medgivande om att personalen bara kan ringa på och gå in med nyckeln, är det ändå inte alltid

säkert att det känns helt bra. Vidare, när det handlar om människor så finns det aldrig någon

garanti för en god personkemi. Hur bra personalen än är på det den gör, så följer inte en god

personkemi per automatik. Varje enskild personals förmåga till ett gott bemötande är inom

hemtjänsten relativt oberoende av vad kollegor, chefer och andra tycker. Den egna moralen

får stor plats (Socialstyrelsen, 1997, sid. 28). 

Samtidigt som hemtjänsten gör att brukaren får möjligheten att stanna kvar hemma och få

adekvat hjälp, så är det ofrånkomligt att hans eller hennes osjälvständighet hotas. Brukaren

måste anpassa sig till rutiner som personalen har i en eller annan utsträckning. Med hög

personalomsättning3 kanske ett problem kan uppstå, då många olika människor på besök kan

göra tillvaron mindre personlig och verka oroande för brukaren. En personal som inte riktigt

”drar jämt” med de boende kanske kan antas göra situationen ansträngd, vilket skulle kunna

vara extra kännbart eftersom detta sker i deras egna hem.

Därtill kan integriteten hotas. Den personal som tjatar på brukaren att duscha kanske menar

väl, men det är ändå något som riskerar att inskränka på en individs egenvärde (Sörensdotter,

2001, sid. 80). Det är därtill kanske inte alltid så lätt att acceptera hjälp för den som alltid

tidigare i livet klarat av saker och ting på egen hand (Solfeldt, 1995, sid. 141). Det finns å

andra sidan också positiva sidoeffekter med att få hemtjänst för många brukare, utöver själva

hjälpen. Många gamla lever ensamma och genom besök från personliga yrkesutövare kan

värdefulla relationer byggas upp för brukarna (Szebehely, 1995, sid. 173-176). 

Behovet av en mer personlig relation till personalen skulle kunna tänkas vara mindre för

brukare som redan har en nära relation med någon i hemmet. Ett äldre par som levt samman

3  Hur många olika personer som genomgående kommer till brukaren och som beror på faktorer såsom
sommarvikariat, nyanställningar och omorganiseringar.
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under lång tid kan antas ha ett umgänge som är viktigt för dem. Blomqvist och Hellström

(2004, sid. 135-137) skriver att privatlivet kan komma att hotas när hemtjänsten träder in i

bilden. Hur blir det inte då om brukaren redan har en relation med någon och där denna stärks

med hemmet som en trygg och gemensam bas? 

Ett hem som blivit mycket mer än den faktiska byggnaden, med historik och sammanhang

(Sörensdotter, 2001, sid. 91) och en livsvän därtill kan ge en väldigt meningsfull trygghet för

individen. Det sociala behovet är kanske redan tillfredsställt. Frågan är om risken finns att par

med hemtjänst upplever att den stör deras relation? Inriktningen är i denna uppsats på att se

hur de som par upplever att de påverkas av hemtjänstbesöken. Jag ser att det skulle kunna

vara ett problem och just därför finner jag min studie relevant och intressant.

Jag antar alltså att hemtjänsten de facto kan störa relationen för brukarna4, men är framöver

noga med att inte låta mina tidigare erfarenheter av hemtjänsten färga arbetet för mycket. I

och med min insikt om att mina föreställningar kan påverka den här studien så har jag gått in i

en strävan att regelbundet ifrågasätta orsaken till mina resonemang. 

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka hur dagliga besök från hemtjänstpersonal påverkar relationen för äldre

par där båda eller den ena parten har ett hjälpbehov.

1.2 Frågeställningar 
Hur ser äldre män och kvinnor som lever tillsammans på att få hjälp av hemtjänsten i sitt

gemensamma hem?

Vilka olika erfarenheter har de av att få hjälp?

Hur påverkar hemtjänstens besök och insatser parens relation?

1.3 Avgränsningar
Jag har avgränsat mig på så vis att jag endast undersökt förhållandena kring personer med

somatiska besvär och som alltså inte har psykiska besvär eller lider av någon typ av demens5.

Jag har valt att enbart intervjua personer i par som gemensamt kan svara på mina frågor, det
4    Under detta och följande avsnitt ofta synonymt med begreppet informant, det vill säga uppgiftslämnare i det
här sammanhanget (Nationalencyklopedin 2010).
5 Med demens avser jag försämrade möjligheter till ett klart tänkande, på grund av skador eller sjukdomar i
hjärnan (Nationalencyklopedin 2).
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vill säga intervjua paren samtidigt. Jag tror annars att ett besvarande av syfte och

frågeställning inte skulle kunna uppnås. Jag har undvikit att intervjua de par som har

ytterligare någon eller några personer under samma tak, detta för att få så lika förutsättningar

som möjligt när jag bearbetar empirin. Jag har utifrån samma resonemang om jämförbarhet

endast kontaktat personer för intervju som har hemtjänst dagligen. Brukare som får besök

med tätare intervall torde ha mer att säga i ämnet.

2 Tidigare forskning
Genom en kunskapsöversikt med utgångspunkt i flera olika forskares arbeten är målet att

kunna betrakta denna uppsats utifrån flera olika positioner. Detta är vad som brukar kallas för

en triangulering och denna hjälper mig att förhålla mig till mitt arbete utifrån ett vidare

perspektiv. Istället för att bara begränsa mig till ett perspektiv eller en forskares arbete, kan

jag relatera till det aktuella området utifrån flera synvinklar (Denscombe, 2009, 184-185). 

Som en del i trianguleringen så är den tidigare forskningen uppdelad i två avsnitt. Det första

avsnittet handlar om livskvalitet och om hur brukarna vill ha och upplever vården generellt

sett. Det andra avsnittet handlar mer specifikt om hemtjänstbesöken och om hur brukare ser

på just hemtjänsten. Under båda avsnitten finns det tre studier och avhandlingar som

kompletterar varandra under respektive område. Syftet är att dessa två områden med flera

studier under varje avsnitt ska medföra tillräckligt brett underlag inför detta komplexa ämne.

2.1 Forskningen i stort
Det har visat sig finnas gott om svensk forskning som berör hemtjänst och äldre pars

upplevelser av hemtjänsten. Den internationella tidigare forskningen som hittats är inte lika

omfattande.

Den allra mesta forskningen som finns är inriktad på vad individer tycker om hemtjänst och

om att vilja ha hemtjänst den dagen det blir aktuellt. Det finns svensk forskning som handlar

om hur män och kvinnor eventuellt skiljer sig i sin syn på hemtjänstbesöken. Det finns även

studier som talar om vad brukarna tycker om personalens insatser och relationen till samma

personal. I viss mån finns det internationell forskning som medger paralleller till vår svenska.

Här ingår hur vi generellt ser på hemmet och hur vi tänker och resonerar kring

hemtjänstbesöken i stort. Dock finns det ingen tydlig forskning kring hur brukarpar
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gemensamt upplever hemtjänstbesöken. Detta faktum rättfärdigar denna uppsats syfte och

frågeställning. Dock så är det befogat att relatera till ovanstående ämnen kring hemtjänst och

hemmet och därför är det denna som får tjäna till att tydliggöra positioneringen för denna

uppsats.

2.2 Livskvalitet
Hellström (2000) har i en svensk studie undersökt äldre människors perspektiv när det gäller

brukarrollen och livskvalitet. 448 personer ingick i studien och samtliga var 75 år eller äldre.

Dock var det inget krav att dessa personer skulle ha hemtjänst. Undersökningen fokuserade

bland annat på livskvalitet, huruvida de hade behov av hjälp från andra och i så fall hur stort

det behovet var. Ungefär 80 procent av informanterna hade hjälp av personer utanför reguljär

hemtjänst, cirka 50 procent hade hemtjänst. Med andra ord fanns det en hel del brukare som

ingick i båda grupperna. Ungefär en tredjedel av informanterna uppgav att de i en eller annan

situation hindrades från att vara ensamma som en följd av sin hälsosituation. En tredjedel av

dessa i sin tur, alltså runt 50 personer av de som ingick i studien, tyckte att deras livskvalitet

var låg eller mycket låg.  Andra resultat som Hellströms studie gav angående livskvalitet var

att det inte fanns någon skillnad i resultat beroende på kön. Såväl män som kvinnor upplevde

motsvarande grad av tillfredsställande livskvalitet. Empirin gav vidare att äldre som lever

ensamma mot sin vilja oftast mår sämre jämfört med dem som har någon att bo med. Den

visade också att de som inte kan vara kvar i hemmet, fastän de så önskar också ofta får en

sämre livskvalitet. Något som Hellström finner slående är att i ett land med väl utbyggt socialt

skyddsnät för äldre med behov av hemtjänst, så är det familj eller andra i omgivningen som

står för den mesta hjälpen och vården (2000, sid. 61-71).

Harrefors, Sävenstedt och Axelsson (2008) har i en intervjustudie kontaktat äldre par med god

hälsa. Utförarna av studien har haft ambitionen att undersöka hur äldre personer vill ha sin

personliga vård, den dag detta behov uppstår. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjordes

med tolv par i norra Sverige. Samtliga var 70 år eller äldre. Studien visade att paren generellt

hade önskemålet att få vara hemma så länge som möjligt och att få hjälpa varandra inom

familjen så länge det gick. Spontant hade informanterna nämnt partnern vid namn när frågan

om vem som kan ge bästa vården togs upp. Både män och kvinnor betonade vikten av att få

vara tillsammans så länge som det var möjligt. Dessa informanter föredrog att ta emot

hemtjänst först när så krävdes, men var öppna för att bo på vårdhem den dagen de blir så
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dåliga att de svårligen kan vara kvar hemma. Informanterna såg en gräns i hur mycket hjälp

de kan kräva av varandra innan situationen blir ohållbar. Paren uppgav att de var rädda för att

bli änka eller änkling, eftersom de då skulle bli ensamma och ensamma i sitt beroende av

hemtjänst eller motsvarande. Något som genomsyrade studien var att informanterna betonade

önskemålet att få ha ett värdigt liv i livets alla skeenden (2008, sid. 353-360).

Mallett (2004) har gjort litteraturstudien ”Understanding home: a critical review of the

literature”. Mallett ser att kvinnor och män har olika syn på vad ett bra hem kan ge oss.

Männen ser hemmet som något som åstadkommits och vill kunna vara stolta över det.

Kvinnorna har istället utgångspunkten att hemmet är till som ett ställe att slappna av och bara

vara i. Mallett har i studien undersökt hur vi kan förstå hemmets betydelse och att det inte

bara innebär en viss plats, utan att hemmets betydelse också är relaterat till aktiviteterna och

människorna där. Detta oavsett kön. Mallett har konkretiserat innebörden av ett hem genom

en rad beskrivande begrepp. Först och främst så ser hon att hemmet fungerar som ett skydd

för oss alla och envar rent fysiskt. Hon talar också om hemmet som identitetsskapande. Vi har

en plats och en historik i hemmet och det hjälper oss att identifiera oss själva i ett

sammanhang. Vidare ser Mallett att hemmet ger oss ett ställe att kunna vara oss själva på. I

hemmet kan vi förhoppningsvis slappna av och känna att vi kontrollerar situationen fullt ut.

Ett bra hem gör att vi upplever värme och tillför en själslig aspekt (2004, sid. 68-72, 79-80). 

2.3 Hemtjänstbesök
Janlöv, Rahm Hallberg och Pettersson (2006) har gjort en kvalitativ studie vid namn ”The

experience of older people of entering into the phase of asking for public home help – a

qualitative study”. Studien omfattade 28 personer som hade hemtjänst, samtliga var över 75

år. Resultaten visar bland annat på svårigheter för brukaren att anpassa sig till en ny

livssituation. Till stor del handlar det om en känsla av maktlöshet, över att inte ha något riktigt

inflytande över beslut som berör hemtjänsten och alltså dem själva. Konkreta exempel på när

upplevelsen av maktlöshet kommer ifråga är bland annat att det ses som jobbigt att inte veta

vilken hemtjänstpersonal som kommer nästa gång och att inte veta vid vilken tid de kommer.

Oro kring hur ny personal kommer fungera nästa gång var ytterligare en aspekt. Det visade

sig också att även om hemtjänsten inte alltid gjorde ett fullgott arbete, upplevde brukarna att

de behövde visa tacksamhet. Brukarna kände därtill att de ”tyngde” personalen med sitt

vårdbehov och att de drog resurser från andra. Janlöv, Rahm Hallberg och Pettersson såg tre
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olika sätt för brukarna att acceptera den här situationen som de var missnöjda med. En del

anpassade sig till situationen, andra accepterade motvilligt och ytterligare andra var mer

uppgivna i sin acceptans (2006, sid. 26-36).

I ett internationellt perspektiv finns det även en del japansk forskning i ämnet. Tsukada och

Saito (2007) har i studien och artikeln ”Factors that Affect Older Japanese People’s

Reluctance to Use Home Help Care and Adult Day Care Services”6 undersökt orsakerna till

japanska äldre människors motvilja till bland annat hemtjänst. Tsukada och Saito ser bland

annat att kvinnor i tättbebyggda områden generellt sett har svårt att acceptera brukarrollen, då

de själva brukar vara dem som sköter om hemmet.  5000 invånare över 65 ingick i studien och

Tsukada och Saito såg här ett bra underlag när de hade för avsikt att arbeta kring en rad frågor

såsom äldre och deras syn på hemtjänst. Tsukada och Saito menar att i synnerhet äldre

kvinnor var negativa till att behöva få hjälp av hemtjänsten. De uppfattade även ett mönster i

att de äldre brukarna föredrar att släktingar hjälper till när så är möjligt. Om informanterna

förmådde så ville de också hellre själva hjälpa den de lever samman med. Ungefär hälften av

de som ingick i studierna var negativa till att behöva ha hemtjänst. Däremot var de med

personlig erfarenhet av hemtjänst mindre kritiska. Empirin gav också att de med inkomst var

mer negativa till att behöva ha hemtjänst och att de som hade socialt rika liv var mindre

skeptiska till en sådan hjälp. Forskarna nämner att folkets negativa attityd till hemtjänsten

som insats kommer att kunna lindras i takt med att kvalitén på hjälpen förbättras (2007, sid.

121-137).

Katarina Andersson (2007) har i en avhandling beskrivit hemtjänsten och dess komplexitet.

Hon talar om hemtjänsten ur flera aspekter, men en som är intressant utifrån denna uppsats är

hennes reslutat och hennes diskussion kring genus. Hemtjänstpersonalen ser att brukarna

tänker och agerar väldigt könsspecifikt. Andersson ser även att hemtjänsten i sin tur utgör en

del av genusstrukturen, även om de inte är medvetna om det. Enligt Andersson finns det

många situationer där kön ställs på sin spets. Kvinnor har exempelvis ofta ett krav på att

duschas av andra kvinnor, medan män med hemtjänst inte har mycket att välja på. Kvinnorna

i hemtjänsten kan ”förstå” att man som kvinna inte vill bli duschad av en man, men menar att

det inte är lika lätt för att kvinnorna att sätta sig in i hur de manliga brukarna upplever samma

6 Den japanska kulturen torde vara relativt olik vår egen, men det kan också finnas relevanta jämförelser. I de fall
då jag i analysdelen hänvisar till denna studie, kommer jag att ha begrundat huruvida kulturella skillnader skulle
kunna spela in i det specifika fallet.  
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sak. En annan intressant aspekt är att Andersson skriver när det gäller att hemtjänsten

upplever att männen är ”lättare” att hjälpa. Däremot har kvinnorna större krav. Enligt

Andersson beror detta på att de äldre kvinnorna haft en husmorsroll där denna roll haft en stor

plats i hemmet. Männen däremot har haft färre anspråk om hur hemmet ska skötas (2007,

sid.191-196). Även om denna studie inte har ett specifikt uttalat syfte att resonera utifrån

genusaspekten, skulle Anderssons forskning kunna säga något om potentiella skillnader i

mäns och kvinnors funderingar kring om hemtjänstbesöken påverkar deras relationer. 

3. Teorier
Jag kommer att använda mig av två teorier när jag genomför uppsatsen. Jag har som brukligt

är valt dem för att de har en praktisk relevans. Med praktisk relevans menas att teorier kan

passa olika bra in på det som syftet och frågeställningen handlar om. Jag har inte bara velat att

det ska finnas en viss koppling mellan teori och forskningsområde, jag har även haft

ambitionen att de valda teorierna är sådana som kan ge stor nytta vid analysen senare i

uppsatsen (Starrin et al., 1991, sid. 33).

Dels kommer jag att använda mig av sociologen Erving Goffmans (2007) metaforer från

teatervärlden, om hur vi agerar gentemot varandra i vår strävan att förhålla oss tillvarandra för

att fungera ihop socialt. Dels ska jag använda mig av den så kallade sociala

konstruktionismen, en teori som tjänar till att beskriva hur vi ser på verkligheten och hur vi

förhåller oss till situationer som uppstår i livet. Tanken är att dessa två teorier tillsammans ska

hjälpa till att ringa in det som syftet och frågeställningen handlar om. 

3.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv
Goffmans metafor från teatervärlden om att livet är ett skådespel handlar om att vi i vår

interaktion och i vårt samspel med andra strävar efter att spela olika roller (2007, sid. 11-13).

Vilken roll man väljer att spela beror på vilken situationen är. Vi är våra roller och vi har

målet att presentera en bild som vi tror på och som passar in i det sociala sammanhanget.

Detta är enligt Goffman vad man kan kalla för att överföra jagintryck till varandra (2007, sid.

215-217). Med detta uttryck menas att vi är omsorgsfulla i vår ambition att framstå på ett visst

sätt inför andra.

Goffman talar om att vi har en fasad som dels utgörs av vad vi vill att omgivningen ska se,
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men också av hur omgivningen vi befinner oss i ser ut. För att relatera till denna uppsatsens

ambition så skulle då informanternas hem med möbler och inredning vara en del av fasaden.

Hur brukaren väljer att framstå är en annan del av samma fasad. Goffman väljer att kalla detta

för manér. Vi är på ett visst sätt som vi önskar att omgivningen ska uppfatta oss som, likt

skådespelaren som på film vill vara trovärdig i sin roll. Så hemmet i kombination med

personens manér skapar den fullständiga bilden av det intryck som omgivningen ges i det här

fallet (2007, sid 28-35 och sid. 97-99).

Därtill tillkommer det Goffman kallar för regionen; den plats eller det område där fasaden och

skådespelet visas upp. Den främre regionen är den plats där framträdandet äger rum. Vi som

människor kan enligt Goffman ha mer invanda, generösa och avslappnade roller gentemot

dem som står oss närmast . Men när hemtjänsten knackar på dörren så skulle rollen förändras,

då sammanhanget nu blir ett nytt. Brukaren får göra ett eget framträdande i den främre

regionen och visa upp sin mest personliga fasad, för människor som rimligen inte står denne

speciellt nära (2007, sid. 97-99).

Goffman skriver även om att vi ibland måste framföra våra roller i form av det han kallar

team. Ett team sitter på kunskaper som bara de känner till. Det behöver inte vara så dramatiskt

utan kan handla om enkla saker som att alla i teamet vet vad de ska göra nästa dag, eller att de

i teamet gemensamt har samma politiska åsikt. Hemligheterna kan vara allvarligare, som att

dölja att man ligger i skilsmässa. Då kan det vara aktuellt att hålla uppe fasaden för

omgivningen.  När det gäller teamformen så exemplifierar Goffman bland annat med att det

äkta paret visar en sida när de är i andras sällskap, jämfört med hur de är när de är ensamma

eller med nära vänner. Om brister i teambildningen synliggörs för omgivningen och vi blir

medvetna om detta, då blir det svårt för oss att hantera situationen. Det blir exempelvis

pinsamt för restauranggästerna att behöva bevittna ett storgräl mellan ett äkta par. Det är inte

bara de som framför sin roll som vill visa upp den så trovärdigt som möjligt. Även

omgivningen vill att andra ska spela sina roller lika bra som de själva. Vi vill att allt ska förbli

begripligt och hanterbart (2007, sid. 73-80).

En så vanlig och intim plats som hemmet skulle alltså kunna vara en plats där brukare med

hemtjänst ”störs”. Det rollspel de innan vant sig vid att ha, skulle nu endast kunna ske under

de tider inte hemtjänsten är där. Frågan är hur mycket personalbesöken påverkar rollspelandet,

och huruvida informanterna upplever det jobbigt eller ej att inte kunna få hålla sig till sin
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nära-anhörig-roll i sina egna hem. 

3.2 Social konstruktionism
Social konstruktionism är ingen enskild teori utan kan ses som ett samlingsnamn för hur vi

kan se på diverse discipliner inom humanvetenskaperna. På ett sätt kan man säga att teorin är

radikal, den utmanar tanken kring om det egentligen finns en objektiv verklighet. I vad som

tas upp här kring social konstruktionism är ansatsen generell i sin natur, men med ett

avslutande fokus på det som kan tänkas vara relevant när det gäller hemtjänstbesök för

brukarpar.

3.2.1 Beskrivning av social konstruktionism

Vi som människor tar saker och ting för givna när det gäller hur verkligheten ser ut. Men vad

verkligheten egentligen handlar om är att vi tillsammans bestämmer hur vi ska uppfatta den.

Genom en social överenskommelse så formar vi verkligheten ihop (Börjesson, sid 20, 2009).

 

Det finns både sociala och språkliga aspekter som förklarar våra relationer, våra tankar och

vår världsbild. Till mans väljer vi genomgående vad vi ska tro på. Det behöver inte vara ett

eget val, utan kan också vara en påverkan av vår omgivning. Att ha något att tro på är ett

måste för att det bildar en utgångspunkt när vi försöker förstå samma omgivning. Visst kan

det vara lättare att tycka att det en polisman säger om kriminalitetsproblemen i landet är mer

rätt, jämfört med det som tonårskillen säger när han tycker att det bara är ”invandrare som

stjäl”. Men ser man detta socialkonstruktionistiskt så blir inget mer sant än det andra. För

båda exemplen gör anspråk på hur realiteten kan uppfattas. Det finns inget som per automatik

säger att det som händer direkt kan kopplas till språket. Språket talar om verkligheten men

den behöver för den skull inte beskriva den som världen verkligen är. När vi diskuterar en sak

kanske vi skulle kunna säga samma sak fast på ett annat sätt. Vad är det egentligen som säger

att vissa ord berättar mer som det är än andra? Det är bara vi som har bestämt att det ska vara

så. I vår värld har vi i många miljöer någon som ses som mer ”lämpad” eller mer ”initierad”

än andra, beroende på vad vi talar om. En lärare som beskriver ett ämne för eleverna eller det

äldre barnet som styr leken är exempel på detta. Vi har bestämt, mer eller mindre omedvetet,

att det ska vara så. När sedan saker och ting utvecklar sig annorlunda – eleven kanske läser

vidare och blir professor - då konstruerar vi verkligheten på nytt för att kunna förhålla oss till

den. Vi ser på den före detta eleven annorlunda, även fast han kanske är samma människa i

grund och botten. Människan bygger upp ett nätverk av meningssystem för att vi ska kunna
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veta vad som är rätt och fel. Men det är inget i sig som alltså är sant eller falskt, det är sant

eller falskt för att vi har bestämt att det ska vara så (Börjesson, 2009, sid. 16-24, 39-48). 

Med samma tankesätt kring vad som är sant och vad som är konstruerat kan man kritisera det

som vi kallar vår verklighet. Inte ens djupt rotade idéer kring vetenskapen slipper undan.

”Detta betyder inte att postmoderna ansatser ger mera lösliga, mera oklara bilder av världen

än den realistiskt inriktade vetenskapen. Det handlar snarare om anspråket, i det här fallet det

vetenskapliga, om entydighet eller pluralism” (Börjesson, 2009, sid. 17). 

Det finns två olika inriktningar inom den här traditionen på hur långt man ska gå i sin

användning och applicering av den sociala konstruktionismen. Det finns dem som menar att

allt är sociala konstruktioner. All vår förståelse kommer via språket. Språket är i sin tur socialt

konstruerat. Inte ens vardagliga saker som sjukdomar och bilar slipper undan stämpeln av att

vara sociala konstruktioner (Börjesson, 2009, sid. 64). Detta blir dock allt för filosofiskt till

sin natur för att kunna hjälpa till att besvara denna uppsats syfte och frågeställning. Därför så

kommer den andra synen inom teorin att tillämpas. Det vill säga så utgår jag i det här arbetet

från synen att även om vi kan ifrågasätta vad som är sant i det vi uppfattar av verkligheten, så

finns det fortfarande fysiska ting som vi kan acceptera som sanna.  

För att exemplifiera utifrån syftet med denna uppsats: man skulle kunna säga att det sker en

social konstruktion för den som får hemtjänst. Denna omvandling sker utifrån nya roller. Det

träder in personer i hemmet som är omsorgsgivare. Själva blir de omsorgstagare, eller

brukare. Brukare som personal formar en ny verklighet tillsammans och var för sig på en och

samma gång. De påverkas och utvecklas av varandra. Och hemmet i sig omvandlas också. Vi

bygger ständigt sociala konstruktioner för att beskriva världen vi lever i. Brukaren hade en

invand konstruktion om vad hemmet och livet innebar. Brukaren har levt i en verklighet som

för denne upplevts som i högsta grad sann. Nu med hemtjänsten så är dennes sanning, eller

verklighet om man så vill, annorlunda. Sedan behöver inte en sådan här konstruktion medföra

att brukaren mår dåligt över den förändrade situationen. Hur vi hanterar konstruktionen är en

annan sak, som på sätt och vis denna uppsats handlar om, men som i övrigt ligger utanför just

detta avsnitt.

Det finns många aspekter i detta ämne och det är lätt att allt ter sig luddigt och svårbegripligt.

Men kontentan är till syvende och sist, enligt Börjesson, att allt handlar om att vara alert inför
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det faktum att vi är subjektiva i vår objektivitet. Det gäller alltifrån vad vi tycker om senaste

modet till arbeten som detta. Vi kan aldrig till fullo finna en utsiktspunkt som inte är färgad av

vår tids kultur, samhälle eller egna erfarenheter och personligheter. Var vi än står när vi

betraktar något, så står vi fortfarande någonstans (Börjesson, 2009, sid. 63).

3.3 De två teorierna tillsammans
Goffmans dramaturgiska perspektiv och den sociala konstruktionismen ska i detta arbete tjäna

till att komplettera varandra. Goffman berättar för oss om vårt sociala behov av att spela roller

inför andra och inför oss själva. Men Goffman säger inte något om hur vi kan betrakta

verkligheten när vi spelar våra roller. Det kan den sociala konstruktionismen göra.

För att konkretisera så hjälper Goffman till att förklara hur par som har hemtjänst skulle

kunna tänkas uppleva hemtjänstbesöken. Paren måste kanske vara på ett visst sätt som de inte

är vana vid i sina egna hem, inte för personer som de inte umgås med privat. Kanske vänjer de

sig vid sin roll som brukare och anpassar sig till tanken att deras hem nu utgör ett främre rum

inför nya människor. Den sociala konstruktionismen kan vidare då förklara hur paret med

hemtjänst konstruerar den nya verkligheten i sin ambition att kunna förhålla sig till den. Om

paret tycker att hemtjänstbesöken stör deras relation skulle det kunna tyda på att deras nya

utsiktspunkt i livet inte blev vad de hade önskat.

Avslutningsvis, oavsett hur brukarna ser på hemtjänsten skulle deras upplevelse av

hemtjänstbesöken kunna förklaras av båda nämnda teorierna tillsammans. De behöver inte

utesluta varandra. De kan hjälpa till att förklara en situation från två olika perspektiv. Ett

brukarpar som är nöjt med hemtjänsten skulle exempelvis kunna vara det dels tack vare att de

kan slappna av i sin roll som brukare och dels tack vare att de funnit en ny utsiktspunkt i livet

som de tillsammans accepterat.

4. Metod
Under denna metoddel så kommer jag att gå igenom hur jag arbetat. Detta för att möjliggöra

för andra att bedöma vad jag har gjort och för att vetenskapligheten och trovärdigheten ska

kunna granskas. Jag ser dock ett värde i att kontinuerligt förklara bakgrunden till metodiska

aspekter även under andra avsnitt. Metod är inget som nödvändigtvis måste begränsas till ett

kapitel som detta. Detta är jag inte ensam om att tycka, Jacobsson argumenterar för detta med
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att det är bättre att anpassa sina överväganden till det man själv ser ett värde i utifrån sin unika

studie (Jacobsson, 2008, sid.166). 

Min föreställning är att det inte finns några, på förhand, entydiga svar på hur brukare och

sammanboende med brukare eventuellt påverkas av hemtjänstens besök. Ämnet är komplext

och behovet av att förstå det på ett både nyanserat och djupgående sätt gör att jag valt att

arbeta med en kvalitativ forskningsansats (Denscombe, 2009, sid. 232-233). Att arbeta

kvalitativt är det bästa sättet att ta hänsyn till individens beskrivningar av dennes upplevelser,

dennes situation och dennes livsvärld (Kvale, 1997, sid. 117). Genom att intervjua

informanterna parvis, med hjälp av semistrukturerade frågor, så har tanken varit att rimlig

hänsyn tas till att syftet är komplext och att frågeställningen är relativt öppen. Jag har behållit

nödvändig flexibilitet (Robson, 2005, sid. 270-271). Exempelvis en enkät hade försvårat för

informanterna att berätta om sina upplevelser, erfarenheter och tankar i ämnet. Ett direkt möte

ökar chanserna till gensvar (Denscombe, 2009, sid 29). Genom att frågorna som sagt varit

semistrukturerade har jag haft en utgångspunkt som varit gemensam vid alla intervjuer, men

samtidigt har jag inte varit bunden till vissa frågor och öppen för vissa följdfrågor, beroende

på de svar som jag får (Robson, 2005, sid. 270).

Jag har sett det som viktigt att göra intervjuerna med paren tillsammans då deras personliga

relation är själva kärnan för hela uppsatsens upplägg. Detta är nödvändigt då det är utifrån

brukarnas gemensamma sammanhang som de upplever hemtjänstens besök. Paren har inte

alltid tyckt likadant, men genom frågornas relativt öppna karaktär har tanken varit att bådas

tankar, känslor och upplevelser ska kunna komma till tals. Jag har velat få en förståelse för

hela sammanhanget, så att insikten blir djupare och speglar verkligheten. Jag har inte haft en

huvudsaklig målsättning att tänka ur genusperspektiv, men i och med att könsfördelningen

varit helt jämn så har det underlättat det för mig att se somliga svar även ur detta perspektiv.

Jag har ställt frågor som inte enbart har med relationer att göra, men som jag har sett som

relevanta då de kan bidra till att förklara varför informanterna ser på hemtjänstbesöken på ett

visst sätt. Ett exempel på detta rör hemmet. Personer som har en viss uppfattning kring

hemmet de tillbringar väldigt stor del i, skulle kunna uppfatta hemtjänstbesöken på ett visst

sätt beroende av vilken bild de har av sitt hem.

Informanterna har inte behövt ”ställas till svars” på egen hand. Ett utjämnat maktperspektiv

på så vis bidrar förhoppningsvis till goda resultat och till god etik. Sedan måste jag
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någonstans ändå vara medveten om att jag i slutändan har ett visst maktövertag då jag styr

intervjun (Kvale, 1997, sid. 118-119). 

4.1 Urval
Jag har valt att intervjua par med hemtjänst i städerna Oskarshamn och Linköping. De

intervjuade är personer med egna bostäder och som inte har några psykiska besvär eller

diagnoser kopplade till demens. Ett viktigt urvalskriterium har varit att de har daglig hjälp

från hemtjänst, detta eftersom syftet är att undersöka hemtjänstens inverkan på informanternas

gemensamma liv. Alla har haft hemtjänst minst två gånger om dagen. Totalt har jag intervjuat

tolv personer, sex män och sex kvinnor.

Jag har inte velat riskera att svaren blir för beroende av hur en viss enskild hemtjänstgrupp

arbetar eller fungerar gentemot brukarna. Därför har en ambition varit att de jag intervjuade

inte ska ingå i samma hemtjänstgrupp och därför har jag också sett det som en styrka att en

del inte ens bor i samma kommun. Jag har dock intervjuat två par som haft hjälp av samma

hemtjänstgrupp men har gjort bedömningen att detta undantag inte torde påverka resultat och

analys. Samtliga informanter är pensionärer som är 60 år eller äldre. Ett av de sex

informantparen som jag träffade var i en situation där mannen och kvinnan hade ett ungefär

lika stort behov av hjälp. Hos tre av paren var det kvinnan som hade det största vårdbehovet.

Hos ett av de par jag intervjuade så hade enbart kvinnan hjälpen. Hos det sjätte och sista

informantparet var det enbart mannen som behövde hjälp av hemtjänst7. Ser man det

sammantaget så har kvinnan fler vårdtimmar än mannen bland mina informanter. Jag har gjort

bedömningen att detta inte påverkar det som jag föresatt mig att undersöka.

Jag har valt att inte precisera mig närmare än så. Jag anser att fler detaljer skulle riskera att

distrahera snarare än bidra till relevanta slutsatser. Åldern medför lätt subjektiva värderingar

och paralleller till hur en viss person kan tänkas ha det, det behöver inte säga något om

verkligheten. Det finns ju pigga 100-åringar och sjuka 60-åringar. Jag har istället valt att ge

informanterna fiktiva namn, för att göra det mer överskådligt för både läsaren. Samtliga

personer bor i lägenhet även om det i sig inte var någon tänkt urvalsfaktor från början. Jag ser

inte att allas gemensamma boendeform har haft betydelse för den här uppsatsens resultat och

analys.

7 Under avsnitt 5.1 kommer fördelningen av hjälp att konkretiseras mer, bland annat med hjälp av fiktiva namn. 
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4.1.1 Bortfall

När jag genomförde de sex intervjuerna så fick jag vid två tillfällen anledning till att fundera

över huruvida empirin var användbar. Vid det ena tillfället så började jag en bit in på intervjun

att misstänka att den ene av de två som jag talade med var dement. Jag genomförde intervjun

men valde bort den efteråt, då jag inte ansåg att empirin var helt tillförlitlig. Det fanns vissa

svar som skulle kunnat vara intressanta för min studie, men det hade varit svårt att plocka ut

delar som jag trott inte var påverkade av demensen och samtidigt bibehålla en

forskningsmässig trovärdighet. Jag hade hamnat i en situation där det hade varit svårt att värja

sig från potentiella misstankar om godtycklighet. För tydlighets skulle gjorde jag alltså

egentligen sju intervjuer med 14 personer, men endast sex av intervjuerna med tolv personer

är medtagna i denna studie.

Vid det andra tillfället var bara en av informanterna på plats. Då jag haft för syfte att endast

intervjua par, valde jag att boka om intervjun till ett senare tillfälle då båda kunde delta. Då

var båda med och samtalade med mig. Detta är egentligen inget egentligt bortfall, men jag

hann få vissa kommentarer av den ene informanten innan jag förstod att den andre

informanten inte skulle närvara. Dessa kommentarer har jag strukit ur min empiri.

4.2 Access
4.2.1 Att hitta informanter

Jag har fått kontakt med mina intervjupersoner genom att samtala med hemtjänstgrupper i de

två valda kommunerna. Jag har haft ambitionen att mina informanter skulle vara så oberoende

som möjligt till hemtjänsten i samband med min studie. I verkligheten blev detta inte enkelt

då jag inte fann andra vägar att finna informanter som uppfyllde mina kriterier för dem. I den

ena kommunen gick jag först via omsorgschefen. Jag sökte upp denna chef på dennes kontor

och berättade om mina avsikter i stort. Även om informanterna är livegna tycker jag att det är

på sin plats att förhöra sig om cheferna ger sitt godkännande, dels för att jag vill att de ska ha

kännedom om mina avsikter, men framför allt för att informanterna inte ska drabbas på något

sätt i efterhand (Denscombe, 2009, sid. 251). I den andra kommunen tog jag hjälp av en

anhörig som jag litar på och som arbetar inom hemtjänsten. Genom denna anhöriga kom jag i

kontakt med en chef och fick en försäkran om att de inte hade något att invända mot att jag
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skulle intervjua brukare hos dem. Efter att ha fått godkännande från de båda cheferna tog jag

kontakt med sex hemtjänstgrupper i de två kommunerna. Detta gjorde jag genom att gå till

hemtjänstens egna lokaler under tider som jag visste att de hade mindre att göra och mer tid

att lyssna på mig. Jag berättade i stort om vilka brukare som jag ville komma i kontakt med

och hemtjänstgrupperna hjälpte mig med förslag på personer. Det har underlättat att jag själv

arbetat både som undersköterska och enhetschef och därför har en god insyn kring hur

hemtjänsten fungerar. 

Jag har haft ambitionen att undvika att intervjua personer som jag känner sedan tidigare, för

att kunna gå in i mötet så objektivt som möjligt. I ett fall så lyckades jag inte uppfylla denna

målsättning. Ett av brukarparen som jag intervjuade har jag tidigare träffat i rollen som

undersköterska. Då detta var flera år sedan har jag ändå tyckt att intervjun kan ha ett värde

och tagit med den i studien. Jag mindes våra tidigare möten som okomplicerade och utan

incidenter. Hade jag haft minnen av att informanterna på ett eller annat sätt hade dåliga

erfarenheter av mig hade jag nog kunnat fatta ett annat beslut. Möjligen kan det vara så att de

risker som förelåg att jag skulle bli mindre objektiv i just detta fall, kompenseras av det

faktum att paret vet vem jag är och därför i högre grad vågar öppna sig och som i en följd av

detta bjuder på intressanta resultat. Jag har i mötet med dem mer försökt fånga känslan av

intervju än av samtal. Detta skiljer sig alltså från andra möten med informanter jag haft.

Genom att jag i högre grad eftersträvat att endast hålla oss till frågorna, har jag försökt

kompensera för att de känner till mig sedan tidigare och i grunden har ett avslappnat sätt

gentemot mig. Jag har velat undvika att samtalet med dem ska ha blivit allt för informellt.

Även om jag ville minimera hemtjänstens inblandning så såg jag det som en positiv

omständighet att dessa visste vilka som skulle kunna vara intresserade och vilka som

uppfyllde mina kriterier. Därtill har ju personalen haft tystnadsplikt8 även om jag inte berättat

mer än nödvändigt. Man kan ifrågasätta huruvida urvalet på detta vis riskerar att bli

snedvridet, då informanterna alla lär ha lätt att tala med främmande människor och skulle

kunna tänka sig ha lätt att vara sig själv även i närheten med främlingar. Dessa skulle utifrån

detta resonemang också kunna tänkas fara mindre illa av hemtjänstbesöken jämfört med dem

som är mer inbundna till sitt sätt. Jag har å andra sidan valt att se det som en styrka, att jag

kommit i kontakt med personer som vågat vara öppna och informativa. 

8    En straffsanktionerad plikt att inte röja enskild personers förhållanden (Nationalencyklopedin 2010).
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4.2.2 Första mötet med informanterna

Jag valde att närma mig de potentiella informanterna försiktigt och sakligt, för att de skulle

kunna känna sig bekväma med förfrågan och med den eventuella intervjun. Detta försökte jag

att uppnå genom att låta undersköterskorna lämna över igenklistrade kuvert som innehöll

informationsbrev (se bilaga 1). I brevet beskrev att jag skulle kontakta dem och i vilket syfte.

Jag eftersträvade inte något omedelbart svar, utan lät de potentiella informanterna hinna tänka

över saken. Jag ville inte att de ska behöva bestämma sig ogenomtänkt. (Denscombe, 2009,

sid. 252). 

Jag lämnade även mitt telefonnummer i brevet om de själva ville ta kontakt med mig i förväg.

Det valde dock ingen att göra. Precis som under sökandet efter informanter så blev det även

på det här stadiet svårt att i önskad grad vara oberoende av hemtjänstens kontakt till

informanterna. Vid ett par tillfällen så var det hemtjänsten som ringde mig och sade att deras

brukare tackat ja till intervju. Jag anser dock inte att hemtjänstens närvaro i detta fall påverkat

mitt fortsatta arbete. Mötena som jag har haft med informanterna har inte uppvisat tecken på

att vara hämmade av att hemtjänstens i högre grad varit inblandade. Den första kontakten

skedde alltså telefonledes. Jag ringde upp efter ett par dagar och berättade igen om syftet med

att jag ville intervjua dem. På detta vis menar jag att jag har tagit största möjliga hänsyn till

deras integritet.

En omständighet som bekymrade mig i detta skede var att hemtjänsten i vissa fall ville att

mina potentiella informanters besked om att vara med eller ej skulle gå genom dem. Det var

svårt för mig att bortse från detta önskemål då jag varit i beroendeställning till hemtjänsten,

om inte jag är samarbetsvillig, så varför skulle dem vara det. Sedan har även vissa brukare

själva velat informera och tala med hemtjänsten om det jag ska göra. Sådant har jag inte

kunnat göra mycket åt men har ju också varit deras val. Även här vill jag betona att

hemtjänstens tystnadsplikt har varit av godo. I det stora hela kan jag inte se att hemtjänstens

inblandning har solkat ner mina etiska metoder, men jag tycker ändå det finns ett värde i att

lyfta fram problemet, då etiska överväganden alltid är viktiga att göra.

4.2.3 Intervjuns utförande
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Jag har till intervjuerna haft med mig målsättningen att försöka maximera informanternas

upplevelse av att det är ett bra samtal, och minimera deras upplevelse av att det är en intervju9

(). Jag har därför försökt att bjuda på mig själv när jag funnit anledning och jag har kunnat

tala om annat utöver intervjufrågorna när jag inte sett att det påverkar intervjun på ett negativt

sätt. Min ambition är att det öppna samtalet kan bidra till ett gott resultat (Trost, 2005, sid.

34), utöver att jag tycker det är medmänskligt i sig. Sedan kan kvalitativa intervjuer alltid

ifrågasättas då intervjuaren kan påverka informanten att svara på ett eller annat sätt, även om

denna påverkan kan ske omedvetet genom det sociala sammanhanget och genom de egna

värderingarna som vi aldrig fullständigt kan frigöra oss ifrån. I min strävan efter att påverka

så lite som möjligt så har jag i största möjliga mån försökt undvika att påverka informanterna,

genom att tänka på vad jag säger, hur jag uppträder och hur jag framstår. Jag har haft

objektiviteten som ett ideal (Alvesson & Deetz, 2010, sid. 82-87).

Att spela in intervjuerna var särskilt värdefullt eftersom jag intervjuade par. Det blir lätt att

man som intervjuare missar något annars. Jag kunde vara mer närvarande vid intervjun, när

jag inte behövde memorera eller anteckna hela tiden. Därtill blev resultatet mer otvetydigt

(Denscombe, 2009, sid. 259). Innan inspelningen frågade jag informanterna om detta gick bra

och här hade ingen något att invända. 

Intervjuerna hölls i samtliga fall i informanternas hem. Vilken plats intervjuerna hålls på är

viktigt för hur samtalet förlöper och för vilka svar som ges (Alvesson & Deetz, 2010, sid.

216-217). I just detta sammanhang så trodde jag redan från början på hemmet; då det trots allt

är deras hem som utgör en viktig del av ämnet jag intresserat mig för. Här finns

förhoppningsvis rätt förutsättningar till ett bra samtal med den trygghet det innebär. Dessutom

var det så att många av mina informanter endast svårligen skulle kunna ta sig till andra platser.

Hemmet är också en plats som är grundläggande för de flesta pars relationer och en viktig del

för det som den här uppsatsen handlar om. Valet av plats kändes i sammanhanget relativt

enkelt att göra. 

Vid intervjuernas framförande hade jag för avsikt att ställa objektivt formulerade frågor (se

bilaga 2). Jag ville helst att mina informanter skulle bidra med så osökta svar som möjligt för

att öka värdet av resultatet. Jag har velat ha deras svar och inte mina. I verkligheten blev det

9  Detta sätt att försöka undvika känslan av att samtalet endast är en intervju skedde inte vid ett tillfälle, vilket
kan läsas om under det tidigare avsnittet  4.2.1.

23



dock i flera fall så att jag ändå blev tvungen att problematisera i form av följdfrågor. Det

hände vid flera tillfällen att informanterna inte såg problem med någonting i frågan det gällde.

I de fallen kände jag ibland att det var viktigt att ge dem andra infallsvinklar på saker och ting.

Det hjälpte ibland informanterna att utveckla sina resonemang och se för- och nackdelar som

de inte tänkt på först. Samtidigt var jag även då noga med att betona för dem att de skulle

svara som de ville och inte som de trodde att jag ville. Jag har efteråt känt att min inblandning

vid informanters okritiska resonemang har varit bra för studien. Jag tycker att jag funnit en

acceptabel balans mellan att påverka informanterna att berätta mer och att inte få dem att

utveckla resonemang på en irrelevant eller osaklig nivå. 

Jag medger att mina följdfrågor inte alltid blev så bra som jag hade önskat. Därför har jag i

min empiri valt bort två stycken avsnitt där jag känner att det finns en risk att mitt

framläggande har påverkat intervjupersonerna för mycket. Intervjupersonerna började vid

dessa tillfällen byta ståndpunkt som jag kände kunde vara bekräftelse på vad jag tyckte, mer

än vad de själva ansåg om saken. Det behöver inte ha varit så, men för att inte riskera att

”smitta ner” andra delar av resultatet som jag i uppsatsen presenterat, har jag gjort denna

gallring.

Intervjuerna hölls i fyra fall i informanternas kök och i resterande två fall i deras vardagsrum.

Jag såg att informanterna inte upplevde situationen som besvärlig, utan att de var öppna och

obesvärade kring det mesta jag ställde frågor kring, om inte allt. Vid samtliga tillfällen valde

jag att inledningsvis tala om annat för att lätta upp stämningen. Efter det upprepade jag syftet

med mitt besök och informerade dem om att jag kunde avbryta samtalet om de på något sätt

fann situationen oönskad. Jag berättade även att de fick höra av sig om de kände att de ville

komplettera sina svar, eller om de hade andra funderingar. Detta valde dock ingen att göra. Ett

problem som inträffade vid ett par tillfällen var att den ene informanten talade mycket mer än

dennes partner. Jag försökte efter bästa förmåga rikta en del frågor mot den mer tystlåtne

partnern. Detta gjorde att jag ibland fick mer jämvikt mellan hur mycket de båda

informanterna sade, men inte alltid. När det inte blev denna jämvikt så är det något som jag

har fått hänsyn till vid redogörandet av mitt resultat och min analys. Hänsynen har jag tagit på

så vis att jag har undvikit att dra för självklara slutsatser kring den som inte sagt så mycket.

4.2.4 Intervjuguide

Jag utformade en intervjuguide med syfte att testa frågorna på två anhöriga till mig som lever
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i en relation. Denna testintervju gjorde jag i syfte att se hur frågorna fungerade i praktiken.

Jag hade ingen ambition att använda intervjun till själva forskningen, men fann tillfälle att

korrigera och omformulera vissa av mina frågor. Jag lärde mig framför allt betydelsen av att

relevanta följdfrågor med tydlig konkretion var av vikt. Den här testintervjun gjorde att jag

kunde gå in säkrare i rollen inför de riktiga intervjuerna, efter att ha fått praktiskt erfarenhet

av hur samtalet kan utveckla sig. Det har förhoppningsvis både jag och informanterna vunnit

på (Trost, 2007, sid. 57).

I min intervjuguide (se bilaga 2) så har jag medvetet låtit flera frågor vara mer av abstrakt

natur, relativt sett. Detta för att jag haft som mål att informanterna ska berätta så

förutsättningslöst som möjligt inom ett visst ämne. Många gånger har följdfrågor – varav en

del också kan läsas om i intervjuguiden – behövts för att utveckla och problematisera

samtalen. Men inte alltid. De gånger det inte krävts har jag fått resultat som jag ser som

”tyngre” och ”trovärdigare”. Detta märks i min resultat- och analysdel, då den här typen av

otvungna svar har fått större plats. Dock måste jag medge att de ”otvungna” svaren var färre

än jag hade hoppats på.

4.2.5 Bearbetning av empirin

Efter intervjuernas genomförande transkriberade jag dem i textform så fort som det var

möjligt. Jag valde sedan att koda mitt material och att ge informanterna fiktiva namn för att

avidentifiera dem. Efter att upprepade gånger läst igenom det transkriberade materialet så

plockade jag ut de avsnitt som jag ansåg relevanta för min studie. Dessa stycken sorterade jag

sedan under teman och underliggande teman i syfte att tydliggöra och systematisera mitt

material.

4.3 Validitet och reliabilitet 
En av de mest avgörande faktorerna kring huruvida en sådan här uppsats ska kunna ses som

lyckad eller ej är om jag undersökt det jag föreställt mig att undersöka. Det är det som kallas

validitet. Ska jag undersöka hur en relation påverkas av hemtjänstbesöken ska jag ställa frågor

som kan tänkas hjälpa till att besvara den frågan. På samma sätt är reliabiliteten av stor vikt;

det som handlar om att resonemangen kan ses som trovärdiga och att slutsatserna som dras

håller en tillräckligt god kvalitet (Jacobsson et al., 2008, sid. 165)
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Tydligast är dessa två begrepp inom den kvantitativa och positivistiska forskningsgrenen.

Men även inom den kvalitativa finns det ett tydligt värde i att kunna påvisa redighet och

trovärdighet i forskningen, låt vara att den kan vara svårare att konkretisera. Det finns ett par

olika skolor i hur vi på bästa sätt ska anpassa de viktiga begreppen till den kvalitativa

forskningen. Det finns dem som föreslagit begrepp som ”credibility” och ”authenticity” i en

strävan efter en bra anpassning. Andra forskare föredrar istället att tydligare särskilja validitet

och reliabilitet från den kvantitativa forskningen och göra det till ett helt egna begrepp, som

tillsammans ska tjäna till att göra den kvalitativa forskningen legitim och motverka risken för

uppfattningen att ”anything goes” (Jacobsson, 2008. sid 165).

Jacobsson (2008, sid. 166) avråder uppsatsstudenter som arbetar kvalitativt att använda de här

begreppen, men oavsett vad så finns det en vikt i att vara trovärdig och att göra sin

undersökning utifrån en relevant utgångspunkt. Så vad man än vill kalla begreppen inom den

kvalitativa forskningstraditionen så finns de här medtagna, för att visa på att jag ser det som

viktigt att mina slutsatser och resonemang uppfyller de grundläggande kraven för att det ska

kunna kallas en god forskning. Jag har alltså genomgående i denna studie funderat kring de

här sakerna. Detta gäller allt ifrån om frågorna i intervjuguiden är relevanta till om mina

analyser kan besvara mitt syfte med studien. Jag har inte tänkt utifrån specifika begrepp, som

exempelvis de som nämns ovan. Istället har jag fokuserat på vad begreppen står för. 

Ett viktigt övervägande för den här studien specifikt har handlat om vilka faktorer som är

relevanta för parens relation, utifrån mina resonemang kring hemtjänstbesöken. Jag har sett

det som ett naturligt val att ställa frågor kring hemtjänstbesöken, det är något centralt för det

jag vill undersöka. Det var inte lika självklart att resonera utförligt kring deras egen relation,

relationen till deras vänner, eller kring betydelsen av deras hem. Jag valde i slutändan att göra

det, eftersom dessa faktorer skulle kunna ha stor del i hur par med hemtjänst upplever

hemtjänstbesöken. Jag har velat kunna se djupare på en eventuell problematik och se

orsakssamband. Om jag exempelvis inte skulle ta hänsyn till att ett par som är missnöjda med

hemtjänsten inte heller vill ha några vänner privat på besök, då skulle jag kunna komma att

missa relevanta aspekter i min analys. För att avslutat exemplet så skulle ett sådant resultat

kunna tyda på att paret är emot besökare generellt. Ett sådant övervägande hade jag inte

kunnat göra om endast hemtjänstbesökens roll hade fått ta plats. 

4.4 Etiska överväganden
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Jag har använt mig av Vetenskapsrådet (2010) forskningsetiska riktlinjer när jag funderat

kring de etiska aspekterna. Det finns anledning att närmare gå in på en del aspekter utifrån

just mitt arbete, då varje studie får brottas med sina unika problem (Jacobsson, 2008, sid.

166). 

Först och främst ville jag att informanterna i god tid skulle veta om att jag vill intervjua dem.

Jag ville att de skulle vara införstådda med vilket syftet är och hur jag tänkt mig intervjun

(Robson, 2005, sid. 68-69). Intervjuerna hölls när inte personalen riskerade att vara

närvarande. Jag gav informanterna möjlighet att ställa frågor både före och efter intervjun och

komplettera sina svar om de så ville. 

En risk som funnits när jag genomförde intervjuerna med två personer samtidigt, var att den

ene kunde påverka den andre. Det är inte givet att paren skulle komplettera varandra; de

skulle också kunnat reducera varandras svar. Det här var en risk som jag sett som nödvändig

att ta. Själva nyttan med att intervjua två åt gången har varit ovärderlig för att ett relevant

resultat i det här fallet ska ha gått att uppnå. När jag gjorde mina intervjuer så var ibland den

ene informanten betydligt mer tystlåten än den andre. Så ser jag det som att det kan vara i

vilken relation som helst. För mig blev det dock ett problem då jag ville veta parens

upplevelse och inte bara den enes. Hade jag intervjuat paren var och en för sig, hade jag

kanske kunnat uppnå en större balans i den här frågan. Men då hade jag missat betydelsen av

att se paren tillsammans. Jag har sett det som ofrånkomligt att intervjua informanterna parvis,

eftersom det är själva essensen för vad denna uppsats handlar om. En fullständigt jämförlig

svarsfrekvens mellan paren kan förmodligen inte uppnås. Som människor är vi olika och

istället för att se det som ett problem har jag vid mina överväganden valt att se det som en del

av resultatet. När maken exempelvis nästan är helt tyst jämfört med makan, så säger även det

någonting om det som jag föresatt mig att ta reda på. Jag har sett det som att parens svar

tillsammans ger mer än bara ord eller verbala svar. 

En aspekt som är värd att betona är vikten av att ha med sig respekten in i mötet med

informanterna. Paren som jag har träffat har en relation till varandra och med mina frågor så

har jag berört deras relation, indirekt och ibland till och med direkt. Det har varit mitt mål att

kunna vara lyhörd inför detta faktum, och uppträda på ett sådant sätt att det inte utmanar

informanternas upplevelser av mötet med mig på ett negativt sätt. Informanterna ska inte på
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något sätt behöva lida skada. Här ingår också att agera konfidentiellt (Denscombe, 2009, sid.

195 och Alvesson & Deetz, 2010, sid. 217-218). 

I och med att personalen har tystnadsplikt så finns goda förutsättningar till en bra

konfidentialitet. Informanterna var och har varit i beroendeställning, inte bara till mig, utan

även till personalen. Eftersom personalen vet vilka jag har talat med,  har jag varit noga med

att inte berätta mer än det ytterst nödvändiga av vad jag och informanterna talat om. Även om

personalen läser uppsatsen efteråt så är den absoluta föresatsen att de inte ska veta vem som

sagt vad. Kravet om konfidentialitet säger ju att data som avslöjar informanter måste

bearbetas så att ingen kan spåras (Kvale, 1997, sid. 109). 

Slutligen måste jag vara medveten om att det informanterna sagt inte måste vara sant, ens om

de är välmenande och i eget tycke uppriktiga. För någonstans är de ofrånkomligen påverkade i

sina svar av att de är i beroendeställning till personalen, och det är något som jag alltså haft

med i beräkningen när jag utvärderat informanternas svar. De kan även ha påverkats av mig

som intervjuare och försökt ge svar som de trott att jag vill ha (Alvesson & Deetz, 2010, sid

217). 

På samma gång som informanterna kan vara partiska i sina svar så måste jag vara klar över att

även jag är subjektiv när jag söker besvara syfte och frågeställning. Hur objektiv jag än

strävar efter att vara så påverkar jag. Jag har min bakgrund och mina tankar kring hur saker

och ting borde kunna vara. Vad jag än har kommit fram till i resultat- och analysdelen så

påverkas dessa avsnitt fortfarande av hur jag i grunden uppfattar att paren eventuellt störs av

hemtjänstbesöken. Utmaningen när man arbetar kvalitativ med de komplexa förhållanden som

forskningstraditionen bygger på, är att kunna förhålla sig till sin subjektivitet. Det gäller att ha

objektiviteten som ett ideal och minimera graden av irrelevanta påståenden och osakliga

grundanden (Alvesson, M. & Deetz, S, 2010, sid. 74-80).

Ett annat övervägande som jag har fått göra har rört den sneda könsfördelningen som jag fick.

Jag tänker på det faktum att det var flera vårdtimmar för kvinnliga informanter jämfört med

vad det var för de manliga. Jag kan dock inte se att detta har påverkat mitt resultat. Jag har

varit ute efter att undersöka hur parens relation påverkas av hemtjänstbesöken. Könet i sig har

ingen given koppling till detta. Jag har begrundat om det kan finnas några intressanta svar

utifrån genus. Det skulle ju faktiskt kunna finnas det, exempelvis att kvinnor tycker på ett

28



visst sätt om hemtjänsten och att detta bottnar i att det är dem som haft den mesta hjälpen

bland mina informanter. Jag har dock inte funnit en sådan koppling och följaktligen inte dragit

några slutsatser i frågan.

5 Resultat och analys
Här nedan följer den empiri intervjuerna har gett. På många platser finns citat i dialogform

med. I och med att denna uppsats ämne är relationellt till sin natur, har jag funnit det passande

att visa på samspel och diskussion informanterna emellan. Utgångspunkten i det här avsnittet

är två huvudteman; hemmet och relationerna och hemtjänstbesök. Det förstnämnda temat

finns med dels utifrån tanken om att hemmet är en viktig plats för relationen och dels för att

belysa relationerna som utspelar sig i samma hem. Det sistnämnda temat finns med då det är

utifrån besöken som jag undrar hur informanterna upplever hemtjänstbesöken. Denna

huvudsakliga och strukturella uppdelning utgör även grundstommen i intervjuguiden.

Uppsatsens två teman ska alltså tillsammans tjäna till att besvara denna uppsats syfte och

frågeställning. Sedan finns det i detta kapitel även underliggande teman inom respektive

område. Dessa följer inte nödvändigtvis intervjuguiden, även om likheter finns. Istället låter

jag empirin i sig styra vilka teman som det har blivit.  Inom huvudtemat hemmet och

relationerna följer i tur och ordning områdena hemmets betydelse, parets relation och

relationen till släkt och vänner. Inom huvudtemat hemtjänstbesök följer i tur och ordning

områdena att få hjälp, om för- och nackdelar med hemtjänstbesöken samt vad som händer

runt och kring hemtjänstbesöken. Jag avslutar kapitlet med en samlad analys. Utöver själva

resultatet, empirin, kommer avsnittet att inkludera den tidigare forskningen och mina två

valda teorier Goffmans dramaturgiska perspektiv och social konstruktionism. 

5.1 Informanterna
I syfte att vara överskådlig följer här de fiktiva namnen på dem som jag har träffat och

intervjuat, vem de lever med samt hur hjälpen är fördelad:

Astrid och Karl - där hon har det största10 vårdbehovet

Linnea och August - där de har ungefär lika mycket hjälp

Gunilla och Torsten - där hon har det största vårdbehovet

Vera och Olle - där endast hon har hjälpen

Maj-Lis och Axel - där hon har det största vårdbehovet
10 Med ’största’ vårdbehovet avses här att båda har hjälp av hemtjänsten, men en av dem behöver mindre hjälp

Exempelvis kan den ene behöva hjälp vid dusch men båda behöver hjälp med städningen
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Daga och Knut - där endast han har hjälpen.

5.2 Hemmet och relationerna
5.2.1 Hemmets betydelse

Jag besökte paren i deras respektive hem och samtliga bodde i lägenhet. Utifrån min egen

föreställning så hade inte alla det så modernt eller fräscht, men oavsett hur stort eller litet det

var så var alla belåtna med hemmet. Goffman säger att våra manér och våra möbler är olika

delar som tillsammans bildar vår fasad i hemmet. De kompletterar vår roll när vi får besök

(2007, sid. 28-35 och sid. 97-99). Jag upplever att de manér informanterna bemötte mig med

var svåra att koppla till just möblemanget. Jag såg inget olika beteende beroende på om det

fanns lite möbler eller om hemmet var överbelamrat, eller om möblerna var gamla och i vissa

fall trasiga, eller om paren hade det bättre ställt (för så var det, i ett par fall). Jag uppfattade

inte att informanterna var på ett visst sätt beroende på interiören. Deras manér tydde på att de

var nöjda med hemmen oavsett situation. Mallett skriver i sin litteraturstudie att hemmet

innebär så mycket mer än bara skydd från väder och vind. Hemmet ger också en själslig

aspekt och hjälper oss att skapa vår identitet (Mallett, 2004, sid. 68-72). De här aspekterna

kände jag igen utifrån det som jag såg. Den absoluta majoriteten av informanterna framförde

sin ståndpunkt i linje med nedanstående citat:

”Jag har inte varit ute på bra länge nu. Det blir bara så. Men jag är inte trött på att vara hemma. Det är bra

här.” (Knut)

Hustrun flikar in lite senare under samtalet:

”Vi är så vana vid allt, så jag känner inte att jag saknar något. Vi har allt vi behöver… jag tror vi aldrig

kommer att flytta.”  (Daga)

”Innan var vi väldigt aktiva. Vi har arbetat inom idrottsföreningar och varit ute och rest. Vi var inte hemma

så mycket. Vi har varit med i PRO också. Men nu är det annorlunda. Nog är det så. Vi är ju mest bara

hemma. Fast det är skönt, det tycker jag allt. Att vara där man känner igen sig.” (August)

För att vidareutveckla Malletts resonemang i frågan så kan vi förstå citaten ovan som att

hemmets betydelse blir större ju äldre man blir. Detta behöver inte nödvändigtvis vara kopplat

till ålder, utan att det kan finns andra orsaker; att ju mer vi befinner oss i en miljö vi är

hemmastadda i, ju mer ökar miljöns betydelse. Den sociala konstruktionismen ger stöd för ett

sådant resonemang, utifrån perspektivet att vi konstruerar synen på vår verklighet utifrån

förändringar som sker (Börjesson, 2009, sid. 20). I det här fallet; är man mer i sitt hem jämfört
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med förr, så är det skönare om man kan anpassa sig till tänkandet att man uppskattar denna

nya tillvaro. Annars är det lätt att bli missnöjd eller till och med olycklig över hur livet

utvecklat sig. Människan vänjer sig helt enkelt vid den nya tillvaron, som en följd av hennes

strävan att anpassa sig till den. 

För att se det med en annan utblick så finns det även stöd i det Harrefors, Sävenstedt och

Axelsson (2008, sid. 353-360) säger i sin studie, om att vi vill vara kvar hemma så länge som

möjligt. Astrid sammanfattar kanske det hela bäst av alla informanter, när det gäller att

hemmet uppskattas även om där egentligen skulle kunna sägas finnas brister:

”Hemmet är allt. Ibland skulle vi önska det var större men det är handikappvänligt så man kan inte få det

bättre… och det här är ju hemma för oss… dessutom så gör det inget att det är så litet, för vi är ju inte så

stora” (skratt) (Astrid)

Den sociala konstruktionismen kan som sagt sägas vara tydlig vad gäller hur vi formar oss

och anpassar oss att förhålla oss på ett bra sätt till vår situation. Vi bestämmer tillsammans hur

det är (Börjesson, 2009, sid. 20). De jag träffat har haft en annorlunda och förmodligen mer

stimulerande miljö förut. Vilken bakgrund de än har haft har jag på deras berättelser fått veta

att de levt aktiva liv förut, utan vårdbehov av utomstående. Informanterna har blivit äldre och

de har inte samma roll som innan i livet. Därför har de valt att acceptera att de inte kan ha

samma krav på vad livet kan ge dem längre. Utifrån nämnda teori tycker jag man kan se att

övergången inte alltid är så enkel. Anpassningen sker inte över en natt.

”På sommaren har vi koloni, men nu när blivit sämre kan jag inte ligga kvar. Men vi är där på dagarna. Vi

har blommor och så är vi oense. Han vill sätta grönsaker. Jag nöjer mig med blommor… fast det är skönt att

vi har kolonin... ja, absolut.” (Linnea)

Linnea har vant sig vid att inte kunna sova över i kolonin. Hennes gamla invanda konstruktion

har omformats. När hon så småningom inte längre kan åka dit alls, så skulle den nya

konstruktionen kunna innebära att det hon ändå är nöjd med att ha ett hem ”som hon trivs

med”. Om hon hanterar situationen på det sättet vill säga. I värsta fall kanske hon inte

hanterar övergången så bra, och blir besviken över hur livet utvecklat sig. Ska man tro Mallett

om hemmets stora betydelse och att hemmet gör att vi kan slappna av och hitta styrka

(Mallett, 2004, sid. 79-80), så borde ett hem kunna kompensera för brister eller ouppfyllda

önskningar som ligger utanför det. Det skulle även kunna vara så att även kolonigården är en
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plats där hon verkligen har gjort sig hemmastadd. Detta skulle alltså i motsats till vad Mallet

menar innebära att även platser där man inte bor för jämnan, kan ha en betydelse som är

jämförbar med hemmet.

5.2.2 Parets relation

Under mina sex intervjuer var det för mig slående hur överens de var kring uppfattningen om

sin relation. Utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv så skulle man kunna säga att hur de

uppträtt inför mig som ett team kan vara helt annorlunda jämfört med hur de uppträder mot

varandra när de är ensamma igen (Goffman, 2007, sid. 73-78). Det kan vara så att

informanterna bemött och varit mot mig som de brukar vara mot hemtjänsten. Det kan jag inte

veta säkert, men det fanns en oförställdhet som gjorde att jag kände att samtliga informanter

hade en annan fasad till mig som var mindre påtaglig. När Goffman säger att vi i olika

situationer uppträder som team (2007, sid. 73-80), upplevde jag att informanterna inte alls

behövde anstränga sig för att presentera en gemensam överenskommen bild. Det var som att

år av samarbete hade skalat av de ojämnheter som funnits på vägen. Goffman skulle kanske

säga att de spelat sina roller så bra så att jag blev ”lurad”. Jag hävdar dock att min

medvetenhet om hur olikt vi visar upp oss dagligen för varandra beroende på människa och

sammanhang gör att jag även skulle kunna se när vi agerar mer oförställt och mindre ”stelt”.

Vilken sanningen än är så var informanternas attityd till deras egen relation ofta prestigelös.

När jag talade med dem låtsades de inte att de hade det si eller så bra tillsammans, relationen

fick bara vara som den var utan att de uppvisade behov av att visa upp några manér i frågan.

Som när Knut och Daga talade kring saken:

”Jag tycker inte vi blir trötta på varann. Man vänjer sig vid att ha varann. Sen är vi ofta i olika rum. Men det

blir bara så. Det behöver inte vara fel i det.” (Knut)

Hustrun tillägger en kort stund senare:

”Vi har haft många år ihop och det är härligt tycker jag. Vi vet var vi har varandra. Sen kan det gå timmar

utan att vi är i samma rum. Men jag tycker inte det är konstigt. Ibland pratar vi mycket istället.” (Daga)

Jag (intervjuare) nickar sakta och Knut säger:

”Jag tror alla har det så. Jag menar i vår ålder, vi är ju inte unga längre. Tiderna förändras.” (Knut)

Den här prestigelösheten och avslappnade attityden av att inte låtsas om något som inte är,

märks även när Linnea och August resonerar om hur de ska få tiden att gå. Jag tolkade parens

uppträdande gentemot varandra som generösa, utifrån tanken om att det inte finns lika mycket

att låtsas om när vi vet det mesta om varandra. Goffmans menar att vi har behov av att
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framställa oss på vissa sätt inför andra, något som inte blir lika framträdande här (2007, sid.

11-15).

”Jag lägger patiens ibland. Och så ser jag på tv. Det beror på. Det beror på hur jag mår just då. Du är ju ute

fortfarande mycket” (Linnea, tittar på maken)

”Jo, men jag är hemma också en del. Det är jag. Fast jag läser kanske mer.” (August)

”Jo, det gör du nog. Men vi behöver inte alltid prata eller göra nåt ihop. Jag klarar inte att prata när jag vill

se på tv. Det är skönt att bara ha något att ägna sig åt. Man behöver inte alltid prata ” (Linnea)

Jag har i empirin kunnat se att informanterna vill kunna ta hand om varandra innan

utomstående tar vid. När jag frågade dem kring hur de tycker att hemmet förändrats med tiden

var det flera par som osökt förklarade att även om hemtjänsten fanns så har de tidigare försökt

klara sig själva och ta hand om varandra så gott det går. Exempelvis sade Astrid om sin

relation till Karl:

”Vi har haft krämpor förr. Men när jag har varit dålig har Karl varit pigg och kunnat hjälpa mig. Han lagar

mat och står i… men sen finns det en gräns har vi känt… hemtjänsten var välkommen det var den.” (Astrid)

 

Detta att vilja rå om varandra så långt det går känns även igen i den tidigare forskningen.

Harrefors, Sävenstedt och Axelsson (2008, sid. 353-360) talar i sin studie om att vi när vi blir

gamla vill kunna vara hemma så länge som möjligt och att vi vill ta hand om varandra innan

hemtjänsten gör entré i livet. Detta stämmer också väl in på vad Tsukada och Saito (2007, sid.

121-137) kom fram till i Japan. Här verkar inte föreligga några kulturella skillnader – vilket är

viktigt att poängtera så att irrelevanta eller felaktiga slutsatser inte riskerar att dras. Utöver det

jag kunnat se i min empiri finns det även andra aspekter när det gäller informanternas relation:

”Jag är glad att vi har varandra. Ja, det är jag. Jag har väninnor som är ensamma. Och dom kan inte komma

ut och hälsa på. För en har dåliga ben. Sen har min kusin en dålig rygg. Och så är dom ensamma. Jag kan

tycka synd om dom. Jag har ändå min gubbe. Och jag kan inte hälsa på dom heller, så det blir liksom bara

så att man ringer varandra ibland. Det är skönt att ha någon här hemma, det är det.” (Astrid)

Astrid säger det även andra par talar om. När relationer med människor utanför hemmet

minskar då stiger uppskattningen av relationen med partnern i hemmet. 

”Vi är nästan alltid tillsammans, det är vi. Vi är ju inte ute mycket… sen gör vi inte saker tillsammans hela

tiden… vem gör det… det är så skönt att slippa bo själv. Jag tycker det är bra att vara med någon, ha någon
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att vara med. Annars hade jag varit själv tror jag… det hade blivit ensamt.” (Gunilla)

Det Gunilla säger genomsyrar informanternas framställanden i mycket av det som de talar

om. Det är ett faktum att många äldre får färre kontakter med andra när åren går. Personer går

bort och personer får svårt att ta sig någon annanstans. Istället blir de kvar hemma och de som

inte lever ensamma där, omformas och omformar sig att ägna sig åt den de har i hemmet. Det

är deras verklighet och som jag tolkar det så anpassar de sig till de rådande förutsättningarna.

De måste vara så flexibla, vi måste alla vara det, för att ha en för oss realistisk bild som är

acceptabel. Sedan kan man fråga sig i vilken mån förmågan till flexibilitet kommer av sig

själv och i vilken mån den inte gör det. Det kanske kan vara så att vi vänjer oss vid de flesta

förändringarna i livet omedvetet. Den sociala konstruktionismen lär oss att vi alltid betraktar

världen från en viss synvinkel (Börjesson, 2009, sid. 63). Exakt hur processerna inom oss

fungerar; det som sköter om vår anpassning till livet, det är en svårare fråga att kunna svara

på.

Gunillas resonemang ovan tyder på att trots att hennes liv förändrats med bortgångar och allt

färre anhöriga, så är hon ändå nöjd och tillfreds med tillvaron. Hon hade många vänner att

umgås med förr, nu har hon ”bara” sin make, ändå så har hon hittat en mening med

vardagslivet. Gunilla visar att hon klarar många förändringar i livet utan att det färgar henne i

nuet. Det faktum att hon haft mannen vid sin sida hela tiden kan ha hjälpt henne att hantera

förändringarna. Hon verkade så nöjd med tillvaron tillsammans med sin make när jag träffade

dem. Gunilla och hennes make är säkerligen inte de enda som har anpassat sig så väl till sin

nya tillvaro. Det faktum att de har haft flera år på sig att tillsammans vänja sig vid alla

förändringar har nog hjälpt. Om vi utgår från Goffmans tes om hur vi går in i våra roller så

tyder detta på att det underlättar om man får lång tid på sig att vänja sig vid sin roll. Jag tänker

då på att det finns drag hos oss själva vi vill dölja och andra vi vill framhäva som en del i vårt

personliga framställande (Goffman, 2007, sid. 64). Med mitt resonemang kan anpassningen

ibland vara svårare att göra, som när Gunilla förlorat en del vänner genom åren. Det är lätt att

oönskade förhållanden kring sin person avslöjas; sorg och misströstan i det här fallet, men

tiden har hjälpt henne att gå vidare. Är man då två som kan samarbeta och samverka vid en

tillvänjning, då får man draghjälp av varandra, något som medför positiva följder. 

5.2.3 Relationen till släkt och vänner

Från att tidigare ha varit föräldrar eller haft många vänner, så har ålderdomen medfört
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förändringar för alla de par som jag har samtalat med. Majoriteten hade få vänner kvar i livet,

men det fanns undantag. Karl och Astrid hade exempelvis utöver goda kontakter till barnen

även givande relationer till ytterligare personer:

”Ja vi har bra kontakt med grannarna. En som hjälper till. Och så har jag en bror med.” (Karl)

Den andre säger:

”Jag har väninnor som jag ringer till. Det blir svårare att hälsa på varandra när vi blir äldre. Men det är ju

ändå många som vi har kontakt med.” (Astrid)

Vad gäller barnen så finns det skillnader för alla jag träffat, för de flesta av naturliga skäl.

Barnen har blivit vuxna och flyttat hemifrån sedan länge. För andra par så ser situationen

annorlunda ut.

”Det är sällsynt att någon annan än hemtjänsten kommer hit. Vi är gamla nu så de andra är borta… vi har

inga barn heller… förut var vi ett gäng, det har upphört. Ja, nog märks det att vi har färre gäster. Sen blir det

knepigt ibland, för vi har inga barn eller släktingar heller. Det är hemtjänsten då. De blir nästan som

släktingar kan man säga… vi har haft hemtjänst i femton år tror jag.” (Torsten).

Två av de sex informantparen hade ingen eller mycket dålig kontakt med barn eller släktingar.

Ett gammalt par hade erfarenheten av att ha förlorat en son, och det tärde mycket på deras

vardag än idag, sade dem. Andra, som Maj-Lis och Axel, hade kontakten med sina barn som

en av de viktigaste på ålderns höst:

”Jag tycker inte livet har förändrats så mycket. Det blev lite tomt när barnen flyttade ut men vi har så bra

kontakt med dom. Man kan inte klaga.” (Maj-Lis)

Maken håller med:

”Det är grabben och hans tjej som oftast kommer, utan tvekan… de är här någon gång i veckan. Men jag

önskar det var oftare. Men han arbetar och så. Men det förstår jag. Det måste han.”  (Axel)

Maj-Lis utvecklar vidare:

”Han har inga egna barn men hans fru har det, så vi har blivit plastföräldrar kan man säga.” (Maj-Lis)

(paret skrattar)

Det citaten ovan beskriver är de umgängen vissa av brukarna har utöver varandra och

hemtjänst. Jag har velat undersöka hur hemtjänstbesöken påverkar relationen för paren. Min

tanke är att relationer till andra anhöriga kan utgöra en viktig aspekt för ett pars relation. När

personer som Maj-Lis och Axel umgås med sin son och hans familj, så utvecklas och

stimuleras även de två förstnämndas inbördes relation. De får något att förhålla sig till
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tillsammans. Utifrån Goffmans teori kan jag se orsaker till att en nära släkt eller nära vänner

tillsammans kan ha en öppen och nära relation. Det är personer som ingår i samma team

(Goffman, 2007, sid. 73-78) som de själva och som de litar på. Här kan då hemtjänsten rent

teoretiskt komma in och störa i ett sammanhang som även involverar ytterligare människor

som är viktiga för dem som jag intervjuat. Som citaten ovan delvis säger så har det inte varit

ett problem för informanterna ifråga. Några av dem som hade nära anhöriga frågade jag om

de var noga med att bjuda in sina släktingar och vänner vid tidpunkter när hemtjänsten inte

var där. Men så verkade inte vara fallet. Detta skulle kunna tänkas bero på att även de nära

anhöriga tycker att hemtjänstbesöken inte stör. De kan ha fått samma attityd till hemtjänsten

som brukarna de besöker. Det är inte ologiskt att ett nära sällskap delar samma syn kring en

åsikt. Vi vill ju anpassa oss och möta varandra när vi kommunicerar. När Goffman talar om

sina termer fasad och team så skulle det även kunna inkludera detta sammanhang. Hur

anhöriga till brukarna och informanterna ser på saken kan jag dock förstås ej säkert veta,

eftersom jag inte träffat dom. Ämnet i sig är intressant att diskutera och resonera kring,

eftersom de berör något mycket viktigt i ämnet, hur informanterna tycker att hemtjänsten

inverkar på deras liv. Där ingår de anhöriga i allra högsta grad. För har anhöriga en viss syn

på hemtjänsten, då är det i högsta grad intressant för informanterna vad dessa anhöriga tycker.

Vi vill gärna komma överens inom gruppen och att alla ska uppleva det så (Goffman, 2007,

sid. 28-29 och sid. 73-75).

För att utveckla tankarna kring brukarnas relationer till släkt och vänner så talas det i

Hellströms studie om livskvalitet och om vad som gör de gamla nöjda med tillvaron. Att inte

behöva leva ensam, är sammantaget en av de mest återkommande ståndpunkterna (Hellström,

2000, sid. 61-71). Det finns en likhet till mitt resultat enligt citaten ovan. Drar man paralleller

till den här uppsatsen och även tittar på personer utanför själva hemmet som ändå blir en del

av sammanhanget, så kan jag utifrån min empiri alltså se att det ibland finns fler än bara en

partner som kan berika tillvaron för informanterna. En annan likhet med det som Hellström

kommer fram till berör genus. Jag har inte sett några skillnader kring att trivseln kring

tillvaron och livet skulle ha att göra med om man är man eller kvinna. Det verkar snarare vara

individuellt. De gånger mina informanter var missnöjda med något, även om det inte var stora

saker, så fann jag ingen överrepresentation hos det ena könet och ingen annan intressant

genusaspekt i frågan heller. Å andra sidan är tolv intervjuade män kvinnor inget stort underlag

och det är svårt att dra slutsatser generellt sett. 
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Jag har tidigare jämfört mina resultat med Harrefors, Sävenstedts och Axelssons studie (2008,

sid. 353-360). Den studien visade bland annat att männen och kvinnorna föredrog hemtjänst

först när så krävdes. Detta såg alltså som sagt även jag. Hemtjänst var en sista utväg, liksom

sjukhemmet den dagen hälsan försämras ytterligare. Mina resultat visar dock även en annan

sida av myntet, att det trots allt finns tillfällen när hemtjänsten föredras som hjälpare, före

någon annan. Knut och Maj-Lis tillhör två olika par, men delar samma ståndpunkt: 

”Även om jag tycker om våra barn, för det gör väl alla. Men jag vill ändå inte att de ska behöva gå hit och

hjälpa till. Nä, hemtjänsten är till för sånt. Hemtjänsten är väl inte perfekt kanske men det fungerar.” (Knut)

”Ja, visst får väl Lars komma hit och hjälpa oss (skratt). Men jag tror han inte hinner. Han arbetar ju. Nä,

det går så bra med hemtjänsten ändå. Jag kan inte önska mig annat.” (Maj-Lis)

Kanske Knuts och Maj-Lis åsikt är påverkad av att båda haft hemtjänst under fler år när jag

utförde intervjuerna med dem. De föredrar att hemtjänsten istället för släkten kommer och

hjälper till. De vet hur det blev i verkligheten med hemtjänst och det behöver alltså inte

handla om en dålig relation till de anhöriga. 

5.3 Hemtjänstbesök
5.3.1 Att få hjälp

Harrefors, Sävenstedt och Axelsson (2008, sid. 353-360) intervjuade personer som inte

nödvändigtvis hade personlig erfarenhet av hemtjänst. Mina resultat tidigare under avsnittet

parets relation stärker detta. Här kan man även titta på Tsukadas och Saitos studie (2007, sid.

121-137) som visat att det finns ett mönster i att de med personlig erfarenhet av hemtjänst

hade en belägenhet att vara mindre kritiska. Det finns rimligen stora kulturella skillnader

mellan Japan och Sverige. Jag ser dock att detta att vara mer kritisk kring något som man inte

känner till jämfört med när man verkligen vet hur det är, ligger bortom sfären av kulturella

avvikelser. Jag har en föreställning om att vi har en tendens att bli mer kritiska kring saker vi

inte känner till så väl. Det går vidare att tänka sig, här i enlighet med den sociala

konstruktionismen, att vi anpassar oss och bestämmer gemensamt vad vår ålderdom har för

gemensamt med ett ökat vårdbehov. Vi bestämmer tillsammans att blir man gammal så är det

acceptabelt att ha hemtjänst. Vår flexibilitet, som är en följd av en ny acceptabel

utgångspunkt, ”räddar oss” att acceptera våra levnadsförhållanden (Börjesson, 2009, sid. 60).
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För att koppla Goffmans teori till det den här uppsatsen handlar om så har brukarna två olika

roller att förena inför hemtjänsten. Dels finns det en fasad att visa upp i en främre region. Dels

måste paret agera som ett team inför samma hemtjänst. Det uppstår ett behov av att förena två

olika roller, vilket kanske inte är så enkelt (Goffman, 2007, sid. 33-34, 167-168). Det skulle

kunna finnas insinuationer och menande pauser mellan brukare som inte är överens just när

hemtjänsten är där, istället för det öppna grälet. Goffman lägger ingen värdering i att

ovannämnda begrepp är av godo eller av ondo. Han konstaterar mest bara att det är så här det

ser ut, och det är så här vi interagerar med varandra (2007). Av mina resultat så framstår det

som att informanterna klarat av att förena dessa roller. Jag har tidigare diskuterat det faktum

att brukare som hade egen erfarenhet till hemtjänst blivit mer positiva till den. 

Det fanns dock även resultat som jag fick fram vid vissa av mina intervjuer som visade på ett

visst missnöje med hemtjänsten. Detta skulle kunna vara en följd av det Goffman säger, att det

kan vara svårt att förena olika roller. Här känner jag även igen mig i Janlövs, Rahm Hallbergs

och Petterssons studie (2006, sid. 26-36) om att det kan finnas svårigheter för brukare att

acceptera att de behöver hjälp i sina egna hem. Svårigheten med att acceptera hjälpen ser jag

som tvånget att behöva tänka om och anpassa sig till hur verkligheten har förändrats. Vera

som jag talade med upplevde exempelvis maktlöshet och oro över hennes möjligheter i och

med hennes medicinbehov:

”De är hur bra som helst men jag tycker det är jobbigt ibland. Dom har så mycket att göra ibland, så dom

blir sena. Det är inte bra. Jag får ligga i sängen och vänta på morgonen då. Jag har medicin också som jag

måste ta. Och ibland är jag trött så jag skulle egentligen bara vilja få ta medicinen och somna om. Jag

brukar säga till min man lite på skämt att ’kan dom inte komma snart så jag kan gå och lägga mig igen’”

(Vera)

 Det fanns en kvinnlig informant som inte heller hon var positiv till hemtjänsten. Det skulle

kanske kunna ha sin orsak utifrån kön. Detta är något som Katarina Andersson talar om i sin

avhandling (2007, sid. 191-196). I den diskuterar hon genusaspekten och att kvinnan har

större krav och förväntningar på hemtjänsten. Andersson skriver att kvinnorna varit vana vid

att vara dem som har uppsikt över hemmet och att vara den där kompetenta husmodern och

värdinnan. Jag gör tolkningen att genus inte är en relevant aspekt för den empiri som jag har

fått fram. Även om Vera och någon till hyste visst missnöje så fanns det även män som inte

var helt nöjda. 
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”Jag hade helst velat ha hand om tvätten själv. Jag var noga med att mangla lakanen förr. Men nu orkar jag

inte och det blir inte så bra alltid, hur hemtjänsten gör alltså.” (Torsten)

Paralleller till Anderssons studie ur genusaspekten kan jag alltså inte se, inte utifrån de resultat

som jag har fått fram. Informanterna var överlag nöjda eller till och med mycket nöjda med

hemtjänstbesöken. De såg ett tillfälle till att få hjälp med sin vardag och mer än en person

nämnde spontant att det möjliggjorde för dem att vara hemma.  

”Hjälpen är underbar. Jag har aldrig känt att det skulle vara jobbigt, att det inte fungerar, att inte få vara

ifred. Nej, jag tycker det är tvärtom. Men jag kan tänka mig att det kan vara annorlunda för andra. Det beror

väl på hur man är.” (Astrid)

Maken fyller i:

”Det är klart att det ibland det kan va jobbigt om de har stressigt. Men min fru klagar inte och det är ju hon

som har hjälpen kan man säga. Så jag kan inte säga att jag ska klaga då. Utan dom vet man inte hur det

skulle ha blivit.” (Karl)

Karl och Astrid menar att det nog kan finnas nackdelar med hemtjänsten, om de velat se det

på det viset. Men istället så visar de upp förståelse och tolerans och föredrar att titta på

positiva sidor med att ha hjälpen.

”När dom kommer på natten för att hjälpa henne att vända sig i sängen så stör dom inte mig i alla fall. Vi

har olika sovrum och jag hör inte så bra längre. Så det är inget problem.” (Karl)

Hustrun vidgar makens resonemang:

”Hemtjänsten är det bästa vi kunde ha fått. Personalen är jättebra. Personkemi kan ju vara lite olika. En del

invandrare är bra, men vi kan få det svårt att förstå varandra. Vi hade betänkligheter innan, man har hört så

mycket. Jag har en väninna som säger, ’hur orkar du ha dom springande där hela tiden, det skulle jag aldrig

vilja ha’. Men så är det ju inte… Hemtjänsten bryr sig inte om jag är snurrig av mina mediciner en viss dag,

då hjälper dom mig bara. Jag kan inte klaga på sånt inte.” (Astrid)

Här är det intressant att relatera till Goffmans teorier om de roller vi har i förhållande till

varandra. På ett sätt så tolkar jag det här citerade av Astrid och Karl, som att de inte har något

behov av att visa upp någon fasad (Goffman, 2007, sid. 28-29). De tycker att allt är bra och att

de lätt anpassar sig oberoende av vem som kommer. Goffman (2007, sid. 52-53) talar om att

omgivningen vid behov kan välja att bortse från pinsamheter som avviker från den

gemensamma sociala interaktionen. Man kan kalla det för artig ouppmärksamhet. Vi kan

exempelvis välja att inte se någon peta sig i näsan i syfte att livet och de ömsesidiga
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framträdandena kan löpa på ostört. När det gäller brukare och personal ifråga om hemtjänst,

så har behovet av artig ouppmärksamhet mellan personal och brukare minskat i betydelse.

Personalen är van vid att brukare kissar på sig eller råkar ramla omkull. Brukaren är också van

vid att personalen är där när det händer. Astrid talar själv om att hon får hjälp när hon blir

stapplig av medicinen. Faktum är att mycket av det som brukar utgöra skäl för artig

ouppmärksamhet, är det som är anledningen till att personalen kommit dit från första början.

Det är lätt att vi till mans tittar bort när någon är skakig för att denne inte fått sin medicin,

eller när någon ska klä av sig för att duscha. Men det kan förstås inte personalen göra. De

förväntas inte göra det. Tvärtom är de istället högst delaktiga i situationer som i andra

sammanhang ses som genanta. Brukarna vill ju att personalen ska vara med i de här

situationerna också. Det är därför som de har hemtjänst. Brukarna verkar av mina intervjuer

att döma vänja sig väldigt väl vid sina roller som brukare. De vet vad som förväntas av dem

själva när de ska få hjälp av hemtjänst och anpassar sig därefter. Det kan förmodligen

fortfarande finnas områden som man vill hålla för sig själv, eller bara hålla mellan de

sammanboende. Fast de områdena har blivit färre i och med hemtjänstens intåg. Jag ser det

som att flera års erfarenhet av varierad personal har medfört gedigen kompetens för brukaren

att bemöta personalen på ett sätt som både brukare och personal tycker känns lämpligt. Även

om de som brukare inte längre får spela sin invanda och generösa roll i hemmet verkar de inte

belasta dem. Tidigare kunde de göra som de ville och när de ville, i alla fall i viss mån. Nu är

det inte så längre. Det är tider som passas och dagligt samarbete med personal som ska till. Att

brukarna trots allt fungerar väl i de här situationerna kan ha många förklaringar. Kanske

behovet av tillräckligt med ostörd tid att kunna ha den mest generösa rollen, den som

avslappnad individ i hemmet, inte är så stort längre. Mallett (2004, sid. 79-80) säger att vi vill

kunna kontrollera situationen i hemmet fullt ut. Så är det inte längre för brukaren. Så kanske

ett mindre behov av kontroll skulle kunna vara orsaken till anpassningen till den rådande

verkligheten. En annan möjlig orsak skulle kunna vara att de inte vill problematisera det hela

för mig. Min närvaro som intervjuare skulle kunna tänkas ”hota” deras relation till

hemtjänsten. Det är inte säkert att min betoning av att de förblir anonyma gjort att de till fullo

velat öppna sig.

Maj-Lis visade under intervjun att det går att lämna, åtminstone till viss del, en situation där

det bara handlar om personalroll och brukarroll:

”När hemtjänsten är här så pratar vi en hel del med varandra. Det är roligt. De brukar säga att jag är så rolig
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för jag vill prata mycket. Men jag gillar ju att prata. Så det är så roligt att dom också vill det.” (Maj-Lis)

Mannen tillägger efter någon minut apropå hustruns positiva inställning till hemtjänstbesöken:

”Jag märker att min fru har blivit piggare. Det har påverkat oss positivt. Så är det absolut. Hon blir

gladare.”

”Ja, vi får något att prata om.” (Axel)

Så för Maj-Lis och Axels del handlar det inte bara om att hemtjänsten fungerar till vardags.

De bidrar därtill med något som ligger utöver själva hjälpen. De får besök och en social

samvaro som ger effekt även på deras inbördes relation som par. Hemtjänstbesöken handlar i

detta fall om dusch, morgonhjälp och kvällshjälp. Fast de får något utöver i hjälpen som inte

går att underskatta. De har, för att relatera till Janlövs, Rahm Hallbergs och Petterssons studie

(2006, sid. 26-36), till fullo vant sig vid att ha hemtjänst trots förändringen i livet som hjälpen

inneburit.

5.3.2 Om för- och nackdelar med hemtjänsten

Janlöv, Rahm Hallberg och Pettersson (2006, sid. 26-36) har i sina resultat bland annat

redogjort för äldre personers oro för hur hemtjänsten kommer fungera för dem, eller brister i

hur det redan fungerar. Även om de flesta informanterna vid mina intervjuer var nöjda som

sagt, så märktes det ibland att de såg nackdelar som låg utanför den beviljade insatsen, den

vårdande biten:

”Ja det är mycket folk ibland. De kan vara bra, visst kan dom det. Så länge dom gör sitt jobb. Men det kan

vara jobbigt att det är så många olika. Jag hade gärna lärt mig känna några bättre istället.” (Knut)

Hustrun håller med:

”Det är inte så att någon är dålig, det tycker inte jag i alla fall. Men det blir lite många.” (Daga)

När jag frågar hur hon tänker, utvecklar hon:

”Ibland gör dom olika. Det märks när dom är så många. Vissa ringer på och väntar på att vi ska öppna. Och

sen finns det en och annan som bara ringer på, låser upp och gå in. Men jag har inte sagt nåt. Det går väl

bra ändå.” (Daga)

Maken säger:

”Ja, vi ska ju vara tacksamma för hjälpen. Det är ju det viktiga. Det förstår man ju. Fast ändå…” (Knut)

Det är lockande att påstå att deras beroendeställning till hemtjänsten medfört att de undviker

onödig konflikt. Därför har de inte sagt något om att det är störande att hemtjänsten gör olika

när de ska gå in till dem. Kritiken finns med i bilden ändock, och den kritiken ger en bild av

ett missnöje som är fullständigt olik det som Axel å andra sidan säger:
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”Jag tycker det är tjusningen att dom är många. Vi har hittat varandra. Vi pratar om allt möjligt. Vi har haft

roligt med dom. Man måste lita på hemtjänsten. Jag skulle inte vilja att det bara var nån som kom. Det är

roligt att det är många olika. Det blir sån omväxling.” (Axel)

Tsukada och Saito (2007, sid. 121-137) har i sin artikel bidragit med resonemang om att kritik

gentemot hemtjänst är avhängigt huruvida hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete eller ej. Det

går att hitta en parallell till detta, ända bort hit till Sverige och denna uppsats. Knut och Daga

som citeras ovan tillhör inte samma hemtjänstgrupp som Axel. Kanske den ena gruppen helt

enkelt gör ett bättre arbete än den andra och att detta påverkar brukarnas syn på saken. De

som trivs med hemtjänsten och upplever problem, tycker inte bekymren blir så stora som en

följd av trivseln. En hög personalomsättning kanske inte innebär problem så länge brukarna

upplever ett bra klimat och en bra vård. Nu vet jag förvisso inte hur den faktiska

personalomsättningen skiljer sig i dessa båda olika grupper, det är inget fullständigt resultat i

det hänseendet. Men det är en tolkning som jag finner intressant. Jag anser att min tes kan

stärkas utifrån vad Linnea och Vera har att säga om hur de ser på ny och ovan personal.

Linnea tillhör samma personalgrupp som Axel och Daga. Vera däremot är ensam om sin

hemtjänstgrupp bland mina informanter.

”Det där löser sig faktiskt tycker jag. Dom brukar gå bredvid förstår du. Gå med någon annan. Och då ser

dom vad dom ska göra och då går det bra när dom kommer själva sen… sen lär vi oss känna varann.”

(Linnea)

”Ibland är det stressigt med ovana. De stressar. Jag behöver tala om vad dom ska göra. Såna gånger är inte

roliga.” (Vera)

Både Linnea och Axel är positiva till hög personalomsättning och inför det faktum att ny

personal kommer ovana till dem. Det kan som sagt finnas andra förklaringar än den jag ger,

men jag finner den intressant nog att nämnas. Värt att sägas om Veras upplevelse är att det kan

vara svårt som brukare att vara tydlig i sina behov och att korrigera personalen, hur brukaren

själv vill ha vården. Veras situation skulle kunna vara en följd av hennes beroendeställning till

hemtjänsten. Detta är en alternativ tolkning till att Vera inte är helt nöjd, utöver tolkningen att

hennes hemtjänstgrupp gör ett sämre arbete jämfört med Linnea och Axel.

Janlöv, Rahm Hallberg och Pettersson (2006, sid. 26-36) har i sin studie skildrat tre kategorier

i hur hemtjänstbesöken kan upplevas för brukare. Det kan finnas de som anpassar sig, de som
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är motvilliga men ändå accepterar och en tredje grupp som är uppgivna i sin acceptans. Här är

då Linnea och Axel personer som anpassat sig. Vera, Knut och Daga är personer som tillhör

en av de andra två grupperna, inte helt uppenbart vilken. Jag tolkar deras svar som att de nog

kan säga ifrån, men det är inte säkert att de gör det i verkligheten. Det som den sistnämnda

studien gett i resultatväg är egentligen inget som är en motsättning till min egen tanke om att

bra hemtjänst förminskar eventuella problem för brukarna. Snarare kan de två studierna tjäna

till att komplettera varandra.

Inte heller de som varit missnöjda med ett eller annat när det gäller hemtjänstbesöken hade

något att anmärka vad gäller huruvida hemtjänsten ”stör” paren. Ibland kan ju hemtjänsten

komma tidigt eller sent. Det är orealistiskt att kräva att hemtjänsten ska komma exakt angivet

klockslag eftersom andra besök och akuta händelser kan påverka. Ur den aspekten så är

arbetet inom hemtjänsten som de flesta andra arbetena, en viss oförutsägbarhet i vardagen får

vi till mans räkna med. Detta innebär dock att brukarna inte med säkerhet vet när personalen

kommer. Min tanke var att det ”borde” vara ett problem, antingen för att en uttänkt planering

måste ruckas på, eller bara för att de hade sett fram emot att kunna vara ensamma vid en viss

tid. Denna föreställning kom dock på skam. Bra exempel på det är vad Linnea, August och

Olle säger om saken:

”Dom kommer så tidigt så det gör inget. Sen på kvällen, ser vi på tv och så. Då är det skönt att det är vi.

Och då kommer ju inte hemtjänsten mer. Det kanske blir annorlunda sen om vi blir sämre.” (Linnea)

”Hur menar du då?” (Gustav)

”Ja då måste vi vänta på dom. Det behöver vi inte nu.” (Linnea)

”Nä, det kan jag hålla med om. Men jag tror inte det gör nåt sen heller.” (Gustav)

”Vi vet ju när dom ska komma. Tycker dom är duktiga på att passa tider. Så det är inget problem. Och det är

ju så det är. Vi behöver ju hjälpen. Man vänjer sig skulle jag vilja säga.” (Olle)

Detta skulle kunna förstås som att Linnea, Gustav och Olle har lärt sig att bli flexibla i sin

anpassning till att ha hemtjänst. Nödvändigheten av att kunna planera och vilja vara ifred vid

tider man sett fram emot – sådant som jag i min förförståelse trodde vi till mans alla kände –

kan minska och till och med upphöra helt när behovet av anpassning är förestående. Vår

anpassningsförmåga beroende på situation är ofrånkomligen stor. Här är det också svårt att

relatera till Goffmans dramaturgiska tanke. I hans teori ingår det att vi vill kunna planera våra

framträdanden (2007, sid. 155-156). Om ett besök tidigareläggs, eller senareläggs, borde det
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störa brukaren. Det är inte helt lätt att vara lugn inför ett möte om det finns brister i

planeringen, men i det här fallet finns uppenbarligen inte det problemet. Det skulle kunna vara

så att paren har retat sig ibland på förseningar, men då har tydligen inte dessa varit så pass

grava eller irriterande att det föranlett brukarna och informanterna att minnas detta och tycka

att det är värt att ta upp när jag ställde frågan. Kanske konstruktionismen har bidragit till en

verklighetsanpassning i det här fallet. Deras nya liv är fyllt av hemtjänstbesök och utifrån

deras synvinkel så är det bara att konstatera att så har det blivit och att det är bara att acceptera

(Börjesson, 2009, sid. 21). Ytterligare en annan tolkning, för att återgå till Goffmans tes

(2007, sid. 155-156) kring rollspelet människor emellan är att hemtjänsten blivit en del av

scenen och där alla inblandade har hittat sina roller. Den oprecisa tidsaspekten blir ett av

villkoren för detta rollspel.

5.3.3 Vad som händer runt och kring hemtjänstbesöken

Jag fann det intressant och relevant att fråga mina informanter vad den ena gör under tiden

som den andre får vård. Här finns för mig en viktig aspekt i hur relationen för paren påverkas

under hemtjänstbesökens tid. Jag utesluter inte heller att relationen kan påverkas både före

och efter samma besök. Svaren var vitt skiljaktiga och går jag igenom svar för svar, så hamnar

vi en jämnt fördelad situation. Ungefär hälften väljer att vara närvarande när partnern får

hjälpen, den andra halvan ägnar sig åt andra saker. Torsten och Axel var två anhöriga som

själva inte behövde hjälp med den personliga vården. De representerar skillnader i frågan när

de är som tydligast:

”Jag brukar se till att försvinna. Vi är inte tillsammans mycket då. Det blir ibland att jag går och handlar när

hon får duscha. Det går bra.” (Torsten)

”Jag är med. Jag vill se vad som händer och vara närvarande. Sen gör jag kaffe och sen sitter vi och fikar

tillsammans. Det gör vi nästan jämt.” (Axel)

Jag finner utifrån mitt resultat likheter i Katarina Anderssons avhandling (2007, sid. 191-196).

Anderssons forskning har visat att män är ”enklare” att hjälpa, och att kvinnor har högre krav

kring sin hemtjänst. Kvinnorna har enligt traditionen och generellt sätt haft för vana att sköta

om hemmasysslorna och kvinnorna är också enligt samma tes i högre grad upplärda att vara

vårdande till sin natur. När det gäller anhörigbiten var det egentligen bara Axel bland männen

som ville vara ständigt närvarande. Däremot bland kvinnorna var alla intresserade av makens

vård, även fast hon själv var brukare. Torsten och Gunilla var exempelvis ett par som fick
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hjälp av vars en personal samtidigt. De fysiska och rumsliga förutsättningarna medförde att

paret inte fick den personliga vården i samma utrymme samtidigt. 

”Jag blir klar före Torsten och då brukar jag gå över till honom. Han ligger i sängen nämligen då och får

benen smorda och lindade… jag kan inte göra något men jag brukar vara med ändå.” (Gunilla)

Jag tolkar det som att orsakerna till att jag ser en skillnad i män och kvinnors beteende i

frågan handlar om vilka könsroller vi har i livet. Gunilla agerar som många andra kvinnor och

det är ingen slump. Det är ju, tillspetsat uttryckt, vad som förväntas av kvinnor. På samma sätt

så agerar Torsten som män förväntas agera enligt klichén. I Goffmans dramaturgiska

perspektiv ingår det att finna roller som vi är trovärdiga i (2007, sid. 25-26). Det är lättare att

gå in i de klassiska könsrollerna och i många stycken självklart för de flesta av oss. På så vis

kan man säga att Anderssons forskning och Goffmans teori kompletterar varandra väl.

Däremot Axel bryter mönstret när han visar en vårdande sida. Han har funnit sin roll ändå,

oavsett vad samhället försöker berätta för honom. 

Vad brukarna gör inför väntan på hemtjänstbesöken är förstås beroende av vilken tid det

handlar om på dygnet. I de allra flesta fall så fick mina informanter hjälp redan på morgonen.

Jag tycker mig se att hemtjänstbesöken inte påverkar så mycket inför besöken, utan att

brukarna gör det de brukar göra. Linnea och Olle sade följande om saken:

”Vi äter frukost tillsammans. Vi har diabetes. Så vi måste det. Men vi hinner. Hemtjänsten är nästan aldrig

tidiga.” (Linnea)

”Vi lever som vanligt. Det är inte konstigt alls. Ibland kan jag se fram mot att dom kommer. Inte alltid. Men

det är aldrig jobbigt att vänta på dom”(Olle)

På samma sätt har brukarna förklarat vid samtalen att stunden efter också är odramatiska och

vardagliga till sin natur. Ingen sade sig behöva någon tid att ”varva ner” eller förändra sina

vanor på grund av besöket.

”När de har gått njuter vi tillsammans av att ha fått det så fint och rent” (Daga)

”Jag lägger mig igen och han (maken Torsten) fortsätter med det som var.” (Gunilla)

Informanternas odramatiska syn på det hela tycker jag är motsägelsefull om man jämför med
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det som Janlöv, Rahm Hallberg och Pettersson (2006, sid. 26-36) talar om. De har i alla fall ur

det här temat inte haft svårt att anpassa sig till sin livssituation. I deras studie framkom det

bland annat att det inte är så lätt att förhålla sig som brukare till att inte veta vilken tid de

kommer nästa gång. Motsägelsefullheten kan bero på flera saker. Först och främst behöver

inte det ena utesluta det andra. Sanningen, i viss mån det kan påstås finnas någon, kan vara att

äldre generellt sett upplever det som nämnda studie visar. Däremot kan det finnas gott om

undantag och det skulle mina informanter kunna vara exempel på. Det skulle kunna bero på

möjligheten att de som forskare och jag som intervjuare och samtalare fått fram olika resultat

beroende på oss själva. Hur objektiva vi än är så speglar de kvalitativa intervjuerna oftast

väldigt dynamiska och komplexa områden. Vi som forskare och intervjuare påverkar på ett

personligt plan, det är ofrånkomligt. Slutligen skulle skillnaderna kunna bero på att det

handlar om hur var och en av brukarna är som personer.  De intervjuade 28 personer, jag tolv

(eller sex par, beroende på hur man ser det). Vissa av oss människor oroar oss mer än andra.

Det kanske inte bara har med hemtjänstens förmåga eller oförmåga att göra. Jag menar att

både den sociala konstruktionismen (Börjesson, 2009) och Goffman (2007) tillsammans kan

säga oss något när det gäller hur olika vi hanterar våra liv och hur skiljaktigt vi anpassar oss

till nya situationer, beroende på vilka vi är. Jag kanske kom i kontakt med personer som

flexibelt vant sig vid de nya livsvillkoren. Olika resultat kring samma fråga måste inte alltid

betyda att det ena resultatet är ”fel”. 

5.4 En samlad analys 
Slutligen i detta kapitel är det på sin plats att redogöra för en sammantagen bild av hur jag

analyserar empirin. Svaren jag fick kring hur informanterna ser på sin hemmamiljön, sina

relationer i stort och på hemtjänstbesöken i sig, bjuder sammantaget på många olika

infallsvinklar och möjliga analyser. Fortfarande är den tidigare forskningen och de valda

teorierna högst relevanta, men i den här analysprocessen får mina egna tolkningar större plats.

5.4.1 Analytiska slutsatser

Med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv har jag visat att så länge vi är medvetna och

närvarande människor så håller vi våra roller levande. Utifrån intervjuerna med informanterna

så går det att se att deras behov av att få vara för sig själva blir mindre när de vant sig vid

hemtjänsten. Enligt Goffmans teori kan detta tolkas som att de äldre får fler otvungna

karaktärsdrag att visa upp, något som mynnar ut i känslan av att ”kunna vara sig själv”. Jag
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ser inte att detta är åldersrelaterat i sig utan min upplevelse är att detta handlar om andra

faktorer. Människor som har färre umgängen i livet och som i allt mindre utsträckning lämnar

hemmet har inte längre samma behov av att visa upp olika roller. Jag funderar kring att vi som

inte uppnått det som upplevs som gammal ålder ännu, att vi mer eller mindre omedvetet kan

stressas av hur vi hela tiden måste anpassa oss till dem vi möter. Jag tänker på Goffmans

dramaturgiska perspektiv här och att vi genom livet måste visa upp sidor som kollegan,

partnern, vännen, kunden, föreningsmedlemmen och så vidare (Goffman, 2007). Som äldre

blir det färre möten och det kanske kan ge ett visst lugn. Lägg därtill till möjligheten att

hemtjänsten kanske ”familjiseras” i takt med att åren går. Personalen blir en del av hemmet

och en del av dem som brukaren kan spela en avslappnad roll gentemot. Brukarparet som

team (Goffman, 2007, sid. 73-78) kanske inte blir lika markant tydligt avgränsat gentemot

personal efter en viss tid. Snarare kanske det kan uppstå fler och fler situationer när brukare

och personal bildar gemensamt team gentemot omvärlden; grannar de inte känner så väl, eller

sjuksköterskor som bara kommer någon gång ibland. Brukaren och personalen bemöter

kanske sjuksköterskans medicinska ordination gemensamt, när de tycker att medicinen inte

fungerar. De får gemensam sak. De gånger som personal och brukare finner behov av att

uppträda som team, de gångerna kan band stärkas dem emellan. Det i sin tur gör att brukare

och personal, om än tillfälligt, kan uppnå något djupare än bara det som den ytliga hjälpen

innebär. De vet var de har varandra och vad de kan förvänta sig av varandra. De lär sig hur de

gemensamt kan uppträda nästa gång för omgivningen när de ska gå att handla, exempelvis.

De informanter som jag har träffat har vad det verkar på ett bra sätt lyckats hantera behovet av

omsorg och hjälp från personer i sin profession. De har även lyckats hantera det faktum att de

har färre kontakter med vänner. I stort så har brukarna under alla de här förändringarna slippa

möta dem ensamma. De har haft en partner och har därmed inte behövt uppleva den sämre

livskvalitet som ett liv i ensamhet ofta innebär (Hellström, 2000). Den dagen – för den

kommer förr eller senare – som de blir änkor eller änklingar – kan bli annorlunda. Den dagen

de mister en make eller maka får de stå ensamma inför förändringen av allt vad det innebär i

form av känslor, praktiska sysslor och ett gott sällskap. Då kan det bli svårare att anpassa sig.

Större händelser gör det svårare att omforma vår verklighet och anpassa oss till det som vi

uppfattar som vår verklighet. Hittills vid händelser i livet kan man förmoda att de har haft en

partner till stöd. Den sociala konstruktionismen beskriver hur vi kan se på livet (Börjesson,

2009). Jag tänker att det är lättare att acceptera en ny utsiktspunkt i livet om man har någon att

dela denna position med. Det kan ha bidragit till att informanterna som jag har träffat varit vid
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gott mod, generellt sätt. 

Brukarnas svar har som jag visat inte alltid varit entydiga. Många gånger så är det svårt att

överföra resultat så att det inte bara gäller det här paret eller den här kommunen, utan andra

relevanta grupper eller platser generellt. Den sociala konstruktionismen lär oss att det vi ser

som objektivt, är grundat utifrån vår subjektiva bild av saken. Jag har haft ambitionen att vara

så objektiv som möjligt, men detta är alltså endast ett ideal. Ett exempel på otydliga svar är en

alldeles specifik uppfattning kring brukares relation till hemtjänsten som jag har haft och som

har kommit på skam. Jag har haft en tanke om att de utan andra nära relationer, till exempel

utan barn eller vänner, skulle vara mer positiva till hemtjänst. De skulle så att säga få utlopp

för en social gemenskap de annars får få tillfällen till. Visst fanns det exempel på det; Torsten

och Gunilla hade inga barn eller nära vänner i livet och de uppskattade den sociala samvaron

med hemtjänsten. Detta till skillnad från August och framför allt Linnea som inte uppskattade

den sociala aspekten med hemtjänsten, trots att de inte umgicks med många andra. Samma

otydlighet fanns även när det gällde dem med många vänner. Paret Karl och Astrid och paret

Axel och Maj-Lis har ett rikt socialt liv, ändå uppskattar de än mer sällskap i form av

hemtjänsten. Olle och Vera i sin tur hade en del vänner, men begränsad uppskattning av den

sociala aspekten till personalen. Den slutsats man möjligen kan dra är att det är av personlig

natur, hur man uppskattar hemtjänsten. Vi har alla olika behov av social samvaro och olika

stort intresse av nya bekantskaper. Med denna tes skulle alltså Torsten och Gunilla rent

personligen finna glädje i att träffa hemtjänsten, nu när de inte har så många andra att umgås

med. August och Linnea tycker att det är bra som det är med bara dem. De tycker inte att

hemtjänstbesöken är spännande ur social aspekt helt enkelt för att de inte har det sociala

behovet. Vidare så kan man med samma resonemang förstå Karl och Astrid som att det är

väldigt sociala till sin natur och att Axel och Maj-Lis är sociala, men att de av en eller annan

anledning inte ser något behov av att umgås socialt med hemtjänsten. Kanske umgänget med

andra ”mättar” behovet, eller så kanske de bara tycker att hemtjänsten är där för att hjälpa

dem med praktiska ting, ingenting annat. Dessa fyra pars olika inställning kan vara beroende

av allt från personlighet, bakgrund till vad deras egen relation till maken eller makan kan ge.

Det går kort och gott inte att dra några allmänna slutsatser av varför vissa brukare ser ett värde

av hemtjänsten ur social aspekt. Det ser ut att vara högst individuellt. Detta stärks av vad den

sociala konstruktionismen säger kring att inget är givet och att varje persons upplevelse

grundas utifrån dennes högst personliga bild av verkligheten.

48



Tillspetsat skulle jag – och som jag varit inne på tidigare - vilja säga att brukare som är nöjda

med hemtjänsten och sin relation till den, dessa ser färre problem. Problemen som eventuellt

finns förminskas, så hemtjänsten har stor del i hur brukarna tar emot hemtjänst. Sedan kan

individuella anlag och åsikter spela in förstås. Båda parter påverkar ju tillsammans, i en eller

annan utsträckning, hur den gemensamma relationen kommer att bli. Jag ser också att

personer med hemtjänst blir mer positiva till den efter hand som de har den, även om de

inledningsvis ville klara sig själva. Där har jag också visst stöd av Harrefors, Sävenstedts och

Axelssons studie (2008, sid. 353-360). Den studien visar som sagt att personer som inte haft

hemtjänst i högre grad är skeptiska till den.

6 Diskussion
Jag har som visat sett flera olika aspekter som kan komma att påverka parens relation. Jag

skulle vilja kalla det för att paren – och alla som ingår i en relation överhuvudtaget – har en

’relationell sfär’. Med detta syftar jag på dels på den närhet och den personliga samvaro som

uppstått för paren ifråga. Jag syftar även på vad som kan tänkas störa samma pars relation. Jag

ser den relationella sfären som en fiktiv bubbla, där paren lever intimt tillsammans och där

andra personer som tränger igenom bubblan, riskerar att störa de förstnämndas relation. 

Kontentan som berör mitt syfte och frågeställning är att paren som helhet inte tycker att denna

relationella sfär påverkas negativt av hemtjänstbesöken. Paren tycker inte att hemtjänsten stör

överhuvudtaget. Detta trots att jag tolkat svaren som att relationen till partnern blivit viktigare

när kontakter med andra vänner och släktingar blivit färre. Denna överlag positiva syn på

hemtjänsten skiljer sig från annan forskning, som exempelvis det Blomqvist och Hellström

kommit fram till (2004, sid. 135-137). Mina informanter har kommit att känna starkt för sina

hem och känna en samhörighet till det. Precis som de gör till sin partner. Personalen från

hemtjänsten har kommit in i detta sammanhang utan att det bildats något motsatsförhållande.

Man kan säga att hemtjänsten mer blivit som ett komplement i vardagen till det älskade

hemmet och den nära partnern. Hemtjänsten har mer blivit ett naturligt inslag för

informanterna, än något som stör friden. 

I ett par fall var det till och med så att besöken ifråga stimulerade paren till en mer livskraftig

och stimulerande relation. Här finner jag stöd i det Szebehely (1995, sid. 173-176) sagt om de

positiva sidoeffekter som kan följa med hemtjänsten, vid sidan om hjälpen i sig. Utifrån mitt
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resultat; tänker man efter så är det skönt att ha en partner att kunna samtala med, men får man

ingen stimulans utifrån, då blir det mindre att tala kring. Att kunna få någon att tala med

tillsammans med en person som står oss nära, ser jag som en underskattad aspekt i umgänget

med människor. Händer det något intressant, må så vara att det bara var en kvinna från

hemtjänsten som berättade om sin kattunge, då får man något att tala om efteråt. Nu såg inte

informanterna generellt på saken på det här viset. Det var så individuellt vad de tyckte om

hemtjänstbesöken, utöver själva hjälpen. Även om bara några var så här positiva, exempelvis

Axel och Maj-Lis, så är de förhoppningsvis inte ensamma i landet. Under föregående avsnitt,

de analytiska slutsatserna, så säger jag att det är svårt att dra några allomfattande slutsatser i

det här fallet, men för att tala emot mig själv så beror det på hur man ser det. För Axel och

Maj-Lis är nog inte ensamma som brukare att känna att deras relation stimuleras av

hemtjänstens besök. Det finns sannolikt många människor därute som tycker att hemtjänsten

berikar brukarparens gemensamma liv. Det kanske är gott nog så, för att se det positivt. Därtill

så har informanter berättat att hemtjänsten gjort det möjligt för dem att fortsätta vara hemma.

Detta faktum ihop med ovanstående om möjligheten att tala med fler människor, kan

tillsammans bidragit till en positiv syn på hemtjänsten.

Mångas nöje med hemtjänsten överlag bland mina informanter går lite stick i stäv med de

potentiella baksidor med hemtjänsten som jag lyfte fram i min inledande problemformulering.

Jag nämnde att det kan vara svårt att erkänna för sig själv att man kan inte klarar sig själv

längre, utan måste acceptera hjälp av andra (Solfeldt, 1995, sid. 141). Jag har också hänvisat

till Sörensdotters (2001, sid. 80) ord om att det alltid finns en risk att vi diskriminerar den vi

vill hjälpa, även om syftet är gott. Det är exempelvis inget som säger att det är rätt att tvätta

håret på någon som inte vill, även om det behövs. Den största välmening kan på så vis ändå

sluta snett.

Jag har, som konstaterats ovan, funnit att trots de här negativa aspekterna så var de jag

träffade överlag positiva till hemtjänsten. Vissa såg dåliga sidor; som att alltid behöva undra

över besökstider och att det är så många olika människor från hemtjänsten som kommer hem

till dem dagligen, men i stort var de positiva. Till och med de som alltså hade negativa saker

att komma med betonade mer än en gång att i det stora hela så var hemtjänsten ovärderlig. Jag

kan aldrig komma ifrån att detta skulle kunna bottna i deras beroendeställning till

hemtjänsten. Hur mycket jag än bedyrat att deras identitet inte kommer avslöjas så finns ju

risken, att där i bakgrunden så skvalpar den flyktiga tanken om att brukarna tänker att det är
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bättre att överdriva åt det bra än åt det dåliga hållet. Sådant går aldrig att svära sig fri från.

Den slutliga bedömningen min empiri i slutändan ändå har gett mig är att de inte spelar. Jag

har som sagt själv bakgrund som personal i hemtjänsten och jag vet att brukare kan säga ifrån.

Mer än tillräckligt. Så nog tror jag att någon av de tolv som jag träffade vädrat sitt missnöje

mer tydligt, om behovet hade funnits.

Jag har vidare kommit fram till att paren har haft en enad syn kring sina åsikter om

hemtjänsten och att det funnits en prestigelöshet dem emellan. Det är inte svårt att tänka sig

att de hunnit pratat igenom personal och hjälp många gånger tillsammans, långt innan jag

träffade dem. Det vore konstigt annars, då hemtjänsten ändå utgjort en stor del av deras liv

sedan de fick hjälpen. Jag har ingen anledning att tro att den ene inte vågar säga vad den

tycker inför den andre. Däremot tror jag att många av frågorna jag ställde hade ”färdiga” svar.

Det var sådant de tänkt på innan och talat om förr. Många gånger när jag ställde frågor och

följdfrågor till dem, så kom svaren snabbt och otvunget, som jag upplevde det. 

Slutligen och sammanfattningsvis; informanterna jag har träffat har själva påpekat för mig att

det finns nackdelar med hemtjänsten, men att det inte är samma sak som att hemtjänsten stör.

Sedan handlar det om vad man lägger i begreppet ”störa”. Utifrån min tanke om att ett pars

relation kan prövas på ett eller annat sätt av hemtjänstbesöken, ser jag det som oomtvistligt att

hemtjänsten inte innebär ett problem för parens relation.

6.1 Framtida forskning
Jag tycker det skulle vara intressant att intervjua par med hemtjänst utifrån ett annat

perspektiv än det som varit fallet i denna studie. Jag kom under arbetets gång på mig själv

med att undra hur det är att vara anhörig till personer med hemtjänst. Detta märks även på

något ställe (avsnitt 5.2.3) i denna uppsats där jag kommer in på det som berör huruvida

anhöriga ser på hemtjänsten på samma sätt som brukarna de står nära. Det skulle vara

intressant att ställa anhörigas och brukares syn på hemtjänsten mot varandra. Detta för att se i

vilken utsträckning de delar samma syn och vilka saker i synen på hemtjänst som de har lika

och olika uppfattning kring. Indirekt skulle man då förhoppningsvis också få veta orsaker till

att de delar eller inte delar samma syn på hemtjänsten.

Inspirerad av Katarina Anderssons studie (2007, sid. 191-196) tycker jag också det skulle vara
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intressant att göra en studie kring hur kvinnor och män ser på män i hemtjänsten. Även här

skulle det gå att ställa två grupper mot varandra och få ett genusperspektiv. Det är få män som

arbetar i vården och frågan är om de ses som vem som helst eller om de eventuellt skulle vara

mindre eller mer välkomna. Det finns kvinnor som bara vill duschas av andra kvinnor. Och

det lägger jag ingen värdering i. När det berör en själv så personlig som i sådana frågor,

tycker jag man ska vara försiktig i sin negativa kritik. Däremot är det så att de män som har

hemtjänst knappast lär kunna få hjälp av en annan man när det kommer till dusch eller

liknande väldigt privata situationer. Sådana saker som detta skulle kunna belysas i en uppsats

där hur män i hemtjänsten ses på.
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Bilaga 1: Informationsbrev

Hej!

Mitt namn är Mathias Johansson och jag är en oskarshamnare som läser till

socionom på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det har blivit dags för mig att göra mitt

examensarbete. Jag har alltid varit intresserad av äldreomsorg och att alla människor

ska få bra liv även när man har blivit pensionär. Därför har jag bestämt mig för att

göra en undersökning av hur äldre människor som lever tillsammans upplever att det

är att ha hemtjänst.

Så jag skriver till Er för att jag är intresserad av vad Ni har att säga om saken. Jag

skulle vilja träffa Er för att ställa frågor om hur Ni som par tycker det är att ha

hemtjänst. Går Ni med på att träffas så skulle jag tro att samtalet tar ungefär en

timma. 

Om det går bra så kommer jag spela in samtalet på band. Jag vill att Ni ska veta att

jag kommer skriva texten på ett sådant sätt att inga utomstående ska förstå att det är

Er jag träffat. Ni kommer att få möjlighet att läsa igenom intervjun efteråt så att Ni

ser att Ni känner igen Er.

Jag kommer att ringa Er om ett par dagar och höra om Ni är intresserade. Men har Ni

några frågor är Ni varmt välkomna att ringa mig. Ni hittar mitt telefonnummer längst

ner på sidan.

Jag tackar så länge!
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Mathias Johansson

Telefonnummer: 0491-174 70 eller 070-618 44 70 

Bilaga 2: Intervjuguide
Här  följer  frågorna  uppdelade  utefter  tematiska  områden.  Efter  en  del  av

frågorna följer potentiella följdfrågor inom parantes. 

Bakgrundsfrågor
Kön

Ålder

Typ av boende (hus, lägenhet?)

Antal hemtjänsttimmar i veckan

Tema: Hemmet
Hur länge har ni bott i det nuvarande hemmet?

Hur mycket tid tillbringar Ni i Ert hem?

Vad betyder Ert hem för Er? 

Hur skulle Ni vilja beskriva det?

Känner Ni att ert hem uppfyller Era förväntningar på hur ett hem ska vara?

Hur  har  hemmet  förändrats  för  Er  med  tiden?  (har  det  förändrats  sedan  Ni  blev

pensionärer, sedan barnen flyttade ut, sedan ni fick hemtjänst?)

Vilka är de vanligaste besökarna i hemmet utöver hemtjänsten? (barn, bekanta?)

Tema: Hemtjänstbesök
Vilken hjälp har Du/Ni? (hur ofta, hur länge varar besöken?)

Hur ser Ni på hjälpen som Ni får? (kan det vara stressigt, är det roligt att få besök, är det

jobbigt att inte kunna klara sig själv, händer det att Ni vill vara ifred tillsammans men inte

kan på grund av besöken?)

Vad brukar Ni göra när hemtjänsten kommer på besök? (gör Ni något annat än bara det

som hemtjänsten kommit för, talar Ni mycket med varandra under tiden?)
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Om bara en av Er får hjälpen; vad gör den andre under tiden? 

Vad gör Ni när de har gått?

Spelar det någon roll vem i personalen som kommer? (och i så fall på vilket sätt?)

Spelar det någon roll om det är ny eller ovan personal som kommer på besök? (och i så

fall på vilket sätt?)
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