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Sammanfattning 

I dagens samhälle där servicesektorn är väl utbredd aktualiseras begreppet bra bemötande då 

ingen individ vill uppleva att de inte blir lyssnad på eller att de får ett dåligt bemötande. 

Vårdyrket är ett serviceyrke som innefattar känslomässigt arbete då personalen och brukaren 

skapar en relation med varandra. Inom hemtjänsten är det på ytterligare en intimare nivå då 

arbetet sker i brukarens privata hem. Genom att Socialstyrelsen har utformat Nationell 

värdegrund efter regeringens direktiv har målet med bra bemötande formaliserats för all 

vårdpersonal i Sverige. I denna studie har det undersökts hur personal inom hemtjänsten i två 

västsvenska kommuner förhåller sig till begreppet bra bemötande och vilka strategier de 

använder sig av för att uppnå detta mål. För att kunna genomföra studien har vi använt oss av 

en kvalitativ metod och med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi samlat in empiri. Vi 

intervjuade sex respondenter, varav tre var män och tre var kvinnor. Resultatet visar att 

respondenterna använder sig av likartade strategier för att uppfylla målet om bra bemötande. 

Dock är det snarare förväntningarna från brukaren som påverkar respondenterna mest. För de 

manliga respondenterna anses det vara en fördel att manifestera maskulinitet genom att vara 

fysiskt stark eller lång.  Alla respondenter upplever att de kvinnliga brukarna hellre vill ha 

manlig personal för att konversera med än att de ska utföra sina arbetsuppgifter. De kvinnliga 

respondenterna upplever att det ställs högre krav på att de utför sina arbetsuppgifter.  

 

Abstract 

In today's society, where the service sector is well-widespread, the concept of good treatment 

becomes actualized, since no individual wants to experience that they are not listened to or 

receive a bad response. 

Health care includes emotional work where the staff and the user create a relationship with 

each other. With in-home care, it is at an even more intimate level when work is done in the 

private home of the elder. Because the National Board of Health has formulated National 

Value Based on the Government's Directive, the goal of good treatment has been formalized 

for all health care professionals in Sweden. In this study, it has been investigated how home 

service personnel in two Western Swedish municipalities relate to the concept of good 

treatment and what strategies they use to achieve this goal. 

In order to complete the study we have used a qualitative method with the aid of semi-

structured interviews. We interviewed six respondents, three of whom were men and three 

were women. The result shows that respondents use the same strategies to fulfill the goal of 

good treatment. However, it is rather the expectations of the elder that affect the respondents 

the most. For the male respondents, it is considered an advantage to manifest masculinity by 

being physically strong or long. All respondents perceive that the female elders would rather 

have male staff to converse with than to perform their duties. The female respondents 

perceive that higher demands are made on the performance of their duties. 
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Förord 

 

Nu har vi fördjupat oss med denna uppsats i flertal veckor. Det har varit lärorikt och 

givande.  Vi har under tiden haft blandade känslor och känt både motgångar men även 

medgångar. Ibland har det känts som tiden inte kommer räcka till, men vi har försökt att stötta 

varandra och vara varandras stöttepelare. Vi vill tacka varandra men framförallt vill vi tacka 

våra respondenter som har bidragit till denna studie. Utan er hade det varit omöjligt men det 

har nu lett till att vi till slut fått en färdig kandidatuppsats som vi nu kan lämna in. Vi vill även 

tacka vår handledare Danka Miscevic för att du följt oss under resans gång. Vi vill till sist 

tacka våra män som under denna period fått ta ett större ansvar för barn och hem.  

 

Patricia och Maria  
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1 INLEDNING 

Begreppet bra bemötande är ytterst aktuellt i dagens samhälle där servicesektorn nu är väl 

utbredd. Ingen vill bli dåligt bemött eller uppleva att den andra personen inte lyssnar på en. 

Genom införandet av den nationella värdegrunden inom vård och omsorg i Socialtjänstlagen 

formaliserades detta för all personal inom äldreomsorgen. Bemötande i vård och omsorg är en 

viktig del av mötet mellan människor och innebär hur samtal genomförs samt hur personal 

uppträder med sitt kroppsspråk när de träffar brukarna. Kroppsspråket säger mycket i mötet 

med andra människor, till exempel om personalen tar brukaren i hand och har ögonkontakt 

med brukaren. Studier menar att faktorer som att vara artiga, hjälpsam samt vänlig leder till 

ett respektfullt och gott bemötande för brukaren (Fossum 2007, s.32). Fossum (2007, s. 32) 

menar att för brukaren handlar gott bemötande om att bli bemött på ett sätt som är värdigt. De 

förväntar sig att personalen skall presentera sig, samt bära namnskyltar. Fossum (2007, s.33) 

skriver att det är viktigt med utbildningar i bemötande och att alla utbildningar inom vård och 

omsorg skall ha fokus på att utbilda framtida medarbetare inom bemötande. Anledningen till 

detta är för att det inte alltid är lätt att förstå vad ett gott bemötande är om det inte 

konkretiseras eller hur personal ska förhålla sig vid det första mötet med brukaren. Genom att 

personalen visar vänlighet, respekt samt har en människosyn som ser värdet hos brukaren 

samt ger den kvalité som individen har rätt till, uppfylls också ett bra bemötande.  

 

1.2  Bakgrund  

I samband med kvinnors inträde på arbetsmarknaden under 1950- och 1960-talen  utvecklades 

så även den offentliga äldreomsorgen så att vården om de äldre blev till en professionell tjänst 

istället för att verka inom familjens sfär. Om inte anhöriga kunde bistå med vård för de äldre 

var det då fattigvården som hade ansvaret. Kommunernas ansvar för socialpolitiken utökades 

när fattigvårdslagen från 1918 ersattes med Socialhjälpslagen under 1950-talet. Detta innebar 

att anhörigas skyldigheter att ansvara över sina äldres behov av vård och omsorg upphörde då 

rätten till socialhjälp existerade. År 1968 tillkom ett tillägg i Socialhjälpslagen där 

kommunernas ansvar utökades till att alla kommuninvånare har rätt till en tillfredsställande 

omvårdnad. En individ skulle inte längre vara utlämnad till anhörigas godtycke för att få en 

bra omvårdnad, utan det skulle uppfyllas med hjälp av samhället. Här bidrog även tillkomsten 

av allmän pension till att jämna ut olikheter mellan individer. År 1982 ersattes 

Socialhjälpslagen med Socialtjänstlagen (SOL). Regeringens proposition Äldreomsorgen 

inför 1990-talet fastslog att det är samhällets ansvar att alla medborgare får en god service, 

vård och omsorg (Magnusson et al. 2015). Regeringen skickade 2009 in en proposition i syfte 

att utöka SOL till att innefatta en nationell värdegrund för vård och omsorg. I denna står det 

om gott bemötande. De menade att de förutsätter att äldreomsorgspersonal skall vara kunnig, 

känna empati samt vara lyhörd. Det första mötet är viktigt för alla äldre individer oavsett kön. 

I propositionen står det vidare att ett gott bemötande till den äldre innebär att medarbetare vid 

det första mötet presenterar sig. Även att personalen skall samtala på ett förståeligt sätt och att 

de tar sig tid för att kunna samtala och lyssna på den äldre. Personalen skall respektera de 

brukarens tider och om hinder uppstår skall dessa återkopplas i god tid (Prop. 2009/10:116).  
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SOL formades under 1970 - talet och blev på den tiden av den moderna karaktären. Denna lag 

har principer som den vilar på, vi kommer inte att gå in på alla men den vi valt är 

helhetssynen. Den innebär att människors starka och svaga sidor ska ses, att människor har 

olika behov och att det tas hänsyn till dessa (Bergstrand 2011, s.7). SOL utökades år 2011 

med en nationell värdegrund som berör äldre med insatser från äldreomsorgen. Denna 

värdegrund kompletteras med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3). Värdegrunden 

innebär att ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande” (Bergstrand 2011, .73) För de som arbetar inom 

äldreomsorgen skall värdegrunden vara ett hjälpmedel för hur medarbetarna skall bemöta 

brukarna i det dagliga arbetet (Bergstrand 2011, s73). Socialstyrelsen tog år 2012 fram 

arbetsmaterial för äldreomsorgens nationella värdegrund tillsammans med andra aktörer. I 

materialet finns ett kapitel som handlar om gott bemötande där personalen ska diskutera om 

vad bemötande är och hur bemötande kan påverka oss människor emellan både negativt samt 

positivt och kan sätta spår i andra möten (Socialstyrelsen 2012). Värdegrunden beskriver hur 

individens önskemål skall uppfyllas och att det skall respekteras. SOL beskriver att vården 

skall vara självbestämmande med respekt för individens integritet (Nilsson 2001, s. 155). 

Många äldre kvinnor men även män ser helst att det kommer kvinnlig personal hem till dem. 

Men även om vården är ett kvinnodominerande yrke väljer även män att arbeta inom vården. 

Vårdvetare menar att det är betydelsefullt att kunna vårda och att det krävs att man har 

kompetensen för att kunna vårda och då spelar könet ingen roll (Strömberg & Eriksson 2010, 

s. 9). Jorfeldt (2004, se Strömberg & Eriksson 2010) har forskat om genusperspektiv inom 

vårdvetenskap, hon anser att det krävs mer forskning i området då det gynnar samhället att 

hitta kunskap och erfarenhet om relationer i vården då det gäller kvinnor och män. De tror att 

det finns lite forskning i detta område på grund av att det traditionellt har ansetts vara i 

kvinnans natur att vårda och att det alltid varit kvinnans uppgift (Strömberg & Eriksson 2010, 

s. 27).  När det kommer till skillnad mellan män och kvinnor anser Jorfeldt (2006, se 

Strömberg & Eriksson 2010) att det handlar om de förväntningar i samhället som ställs på 

könet. När det gäller likheterna anser de som utbildar omvårdnadspersonal att det inte spelar 

någon roll om det är en kvinna eller man som vårdar för det handlar om personlig lämplighet 

samt professionalitet (Strömberg & Eriksson 2010, s. 31).   

 

Varje år utför Socialstyrelsen en undersökning som är öppna jämförelser. Resultatet samlas i 

en databas som gör det möjligt att göra en jämförelse mellan olika kommuner och hur deras 

verksamheter fungerar och upplevs av berörda parter.  Detta för att stimulera kommuner och 

landsting till att analysera och förbättra sina verksamheter. Underlaget för databasen är 

statistik som årligen sammanställs genom till exempel enkäter som delas ut till alla invånare 

som på något sätt omfattas av tjänster eller insatser av offentlig karaktär. Sedan år 2007 

genomför och utvecklar Socialstyrelsen med uppdrag från regeringen nationella indikatorer 

rörande kvalitet och verkan ur äldres perspektiv. De publicerar årligen Öppna jämförelser - 

Vård och omsorg, en gemensam rapport med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), om 

äldre som vänder sig till makthavare och förvaltningschefer. En enkät som är en 

totalundersökning av brukares åsikter heter `Så tycker de äldre om 

äldreomsorgen´(Socialstyrelsen 2016). En fråga som socialstyrelsen vill få reda på i denna 
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enkät är hur brukarna upplever bemötande från medarbetarna. Detta blir en utvärdering av 

personalens förmåga att kunna uppnå detta mål. 

 

Begreppet bra bemötande tas även upp i kommunernas styrdokument i form av policys som 

ett mål som medarbetarna ska uppfylla. Personal inom äldreomsorgen går utbildning för att 

lära sig lyftteknik samt hur de olika hjälpmedlen fungerar, men arbetet är inte bara tungt 

fysiskt.  Det är även psykiskt tungt och ställer höga krav på personalen att klara av olika slags 

känslor från brukarna under en arbetsdag (Vänje 2013). I dag glöms det känslomässiga arbetet 

bort och medarbetarna får själva lära sig att kontrollera sina känslor i arbetet. Det går att se 

det känslomässiga arbetet som en osynlig och självklar del i det dagliga arbetet hos brukarna. 

Men förmågan att vara bra på att hantera känslor ses inte som någon kvalifikation, ej heller är 

det lönesättande. Detta kan i sin tur leda till att det är svårt att upptäcka brister i arbetsmiljön 

för känsloarbete på grund av att det är osynligt (Messing 1998, Kosny och MacEachen 2010, 

se Vänje 2013). 

 

Ibland beskrivs Sverige som ett väldigt könssegregerat land. Dock måste det tas i beaktning 

hur definitionen av segregeringen bestäms för att göra en jämförelse med andra länder (SOU 

2004, s. 43, se Wahl, Holgersson, Höök & Linghag 2011, s. 67). Kvinnor och mäns 

förvärvsfrekvens ser olika ut i andra länder, likaså ser välfärdssystemen annorlunda ut i olika 

länder vilket gör att en jämförelse mellan olika länder blir skev. Länder som uppvisar en lägre 

könssegregerad arbetsmarknad har ofta en större andel kvinnor som utför omsorgsarbetet på 

heltid och oavlönat än kvinnor som yrkesarbetar. En förklaring av ökningen av 

könssegregeringen är att när det tidigare oavlönade omsorgsarbetet rörde sig från den privata 

sfären till ett avlönat arbete på marknaden så var det fortfarande kvinnodominerat men nu 

avlönat (Wahl et al. 2011, s. 67). År 2015 arbetade 92 procent kvinnor och 8 procent män i 

hemtjänsten i Sverige (SCB 2015). Trots att hemtjänsten fortfarande är starkt 

kvinnodominerade så finns det även män ute i verksamheterna. Därför är det intressant att 

undersöka hur kvinnor och män upplever att begreppet bra bemötande styr deras yrkesroll.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Detta utmynnar i ett syfte att med ett arbetstagarperspektiv undersöka hur personalen inom 

hemtjänsten i två västsvenska kommuner förhåller sig till begreppet bra bemötande. För att 

uppnå syftet har följande frågeställningar utformats:  

 

Vilka strategier har hemtjänstpersonal utvecklat för att uppfylla målet om bra bemötande och 

hur tar sig detta uttryck? 

 

Vad kan strategierna ge för konsekvenser? 

 

Hur kan strategierna förstås utifrån ett genusperspektiv? 
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1.4 Uppsatsens disposition 

 

1.4.1 Tidigare forskning samt teori  

I detta kapitel återfinns tidigare forskning och teorier vi använt oss av för att kunna förstå vårt 

resultat i denna studie. Teorierna vi har använt oss av är Goffmans teori om roller, Hochschild 

teori om känsloarbete samt könsrollsteori från bland annat Cornell.  

1.4.2 Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie. Vi kommer här 

beskriva urvalet och hur vi har samlat in data till empirin. Även hur vi kodade och 

analyserade vårt material samt vår egen förförståelse.   

1.4.3 Resultat  

I detta kapitel redovisas vår empiri. Resultatet är indelat efter de teman som vi kunde urskilja 

vid kodningen. 

1.4.3 Diskussion  

I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet med hjälp av de teorier vi har valt. Vi har 

även en diskussion angående den metod vi valt för denna studie. Vi kommer även lyfta vad 

det går att forska vidare på i framtiden, samt vad vår slutsats blev. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa denna studie till undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten inom 

äldreomsorgen. Anledningen till detta är för att inom hemtjänsten arbetar personalen 

självständigt ute hos brukaren. De har oftast inget stöd från kollegor eller arbetsgivare när de 

genomför sitt arbete. Förmågan att hantera känslor i sin arbetsroll tas som en självklarhet 

inom hemtjänsten. I jämförelse med personal inom exempelvis räddningstjänsten, poliser 

samt terapeuter som arbetar med emotionellt högt engagemang där det finns möjligheter för 

personalen att utbilda sig inom känsloarbete och att det även finns avsatt tid för reflektion för 

att lära sig vilka strategier de skall använda (Mastracci, Guy, & Newman 2011). Vi har även 

valt bort enhetschefer samt brukarens reflektioner om ämnet till denna studie.  

Begreppet kön används i olika sammanhang som ett system för att särskilja personer genom 

att kategorisera de i grupper av män och kvinnor. Dock är kön mer komplext än denna 

uppdelning. Biologiskt kön definieras av inre och yttre könsorgan, hormonnivåer och 

könskromosomer. Detta ska ses som en skala och inte en enhet av bara två. Juridiskt kön är 

det som är registrerat i folkbokföringen. I Sverige baseras tilldelningen av juridiskt kön på 

barns biologiska kön. En persons självupplevda kön kallas könsidentitet. Detta innebär att 

personens biologiska och juridiska kön inte behöver överensstämma med deras könsidentitet. 

Könsuttryck betyder hur en person genom attribut uttrycker sitt kön. Detta kan vara 

exempelvis kläder eller frisyrer som socialt associeras med könstillhörighet (RFSL.se). Med 

detta i åtanke är vi medvetna om att hela vår studie är transexkluderande då bara två kön 

benämns. Detta kan bara förklaras av att våra respondenter och forskning samt teorier är 

baserade på människor där deras könsidentiteter är densamma som deras biologiska och 

juridiska kön. 
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2 TIDIGARE FORSKNING SAMT TEORI  
 

2.1 Tidigare forskning  

 

Här presenteras vilken forskning som nu existerar kring känsloarbete och hur förväntningar på 

personalen inom äldreomsorgen i Sverige påverkar personalen. 

 

Begreppet bra bemötande involverar vilka känslor som sänds ut vid ett möte mellan två 

människor i ett arbetssammanhang. Med tanke på den segregation som existerar på 

arbetsmarknaden så kan dessa känslor vara olika beroende på om det är ett kvinnodominerat 

eller mansdominerat yrke. Inom ett mansdominerat yrke kan det vara tillåtet med ett bredare 

register av känslor. Medan det inom ett kvinnodominerat yrke kan det med organisatoriska 

mål se till att kuva negativa eller aggressiva känslor (Erickson & Ritter 2001). Det är viktigt 

att studera specifika känslor som kan ha en påverkan på arbetstagaren än att klumpa ihop alla 

känslor till ett monolitiskt begrepp. Detta hävdar Erickson och Ritter (2001) som gjorde en 

studie som omfattade 335 kvinnor och 187 män. Respondenterna besvarade vilka känslor de 

hade upplevt den sista arbetsveckan. Erickson och Ritters (2001) resultat visade att 

upplevelsen och hanteringen av känslor var genomgripande men varierade. Deras resultat 

visade även att negativa känslor som doldes var två tredjedelar av arbetstiden. Detta kan enligt 

Erickson och Ritter (2001)  påvisa att utbredningen av känsloarbete inte ska ses som något 

som bara återfinns inom en liten grupp av servicearbeten, utan nu är en allmän del av det 

moderna arbetslivet. Erickson och Ritters (2001) resultat indikerar att konsekvenserna av att 

agera med känsloarbete och vilken påverkan av kön på processen av sagda känsloarbete är 

sensibel beroende på vilken känsla som hanteras. Deras analys visar att upplevelsen av 

positiva känslor minskade känslor av utbrändhet, medan känslan av agitation, det vill säga 

ilska, irritation och nervositet, ökade känslan av utbrändhet. Endast hanteringen av agitation 

påverkade utbrändhet signifikant. Detta skilde sig inte åt mellan vilket engagemang som 

investerades i arbetet vilken kan visa att effekten av känsloarbete så det leder till utbrändhet 

kan vara mycket mer genomgripande än Hochschild (1983) trodde. Likväl är det upplevelsen 

av agitation och inte hanteringen av den som utövar den starkaste effekten av att känna sig 

utbränd, följd av tidsåtgång och antal arbetstimmar. Dock visade det sig att kön inte har en 

korrelation med kuvning av ilska (Erickson & Ritter 2001).  

 

Hur kön påverkar upplevelsen av känsloarbete har i tidigare forskningsresultat varit oeniga. 

Medan Hochchilds (1983) tidiga studier visade att det kunde vara dåligt för kvinnor som var 

flygvärdinnor så visade Wharton (1993, se Johnson & Spector 2007) att kvinnor hanterade 

sina känslor bättre i servicearbeten än män på samma arbete. Grandey (2000, se Johnson & 

Spector) föreslog att kvinnor använder sig av känslor i större utsträckning i arbetslivet men att 

de även undertrycker upplevda känslor mer vilket har blivit påvisat att det kan leda till stress. 

Johnson och Spector (2007) förklarar detta med att kvinnor är fostrade till att hantera känslor 

mycket men än män och att de därför är duktigare på det. Detsamma menar Rafaeli (1989, se 

Johnson & Spector 2007) som hävdar att det är könsrollssocialisering som förklarar hennes 
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resultat av att kvinnliga expediter utstrålar mer positiva känslor. Mer positiva uttryck kan vara 

på grund av kvinnors överlägsenhet av att hantera känslor. Både manliga och kvinnliga 

expediter försöker uppnå de positiva organisatoriska reglerna av utstrålning men kvinnor är 

bättre på det på grund av deras överlägsna förmåga att hantera sina känslouttryck (Hall & 

Halberstadt, 1981; Rafaeli, 1989, se Johnson & Spector 2007). De menar vidare att kvinnor är 

bättre än män på att utstråla äkta känslor, så när de använder sig av deep acting som 

omvandlar känslan så de faktiskt känner det de visar utåt, så upplever de även bättre resultat. 

Johnson och Spector (2007)  utförde en studie med enkäter för att undersöka vilka strategier 

och vilka faktorer som påverkar hur anställda använder sig av känsloarbete och hur detta 

påverkar deras välbefinnande. Deras tes var att människor med hög emotionell intelligens 

lättare skulle hantera strategier och resultatet av det. Även om de inte hittade ett direkt 

samband fanns det tendenser till att emotionell intelligens påverkade positivt till 

välbefinnande och negativt med mental utmattning (Johnson & Spector 2007). Côté, Miners 

och Moons (2006, se Johnson & Spector 2007) studie om förhållandet mellan känslomässig 

intelligens och klok känsloreglering kan bidra till att förklara dessa resultat. Personer med hög 

emotionell intelligens har en bred repertoar av strategier för känsloarbete och är därför mer 

benägna att välja en lämplig strategi än individer med låg emotionell intelligens (Côté et al., 

2006, se Johnson & Spector 2007). Johnson och Spectors (2007) studie undersökte emellertid 

bara två emotionella arbetsstrategier, som kanske inte hade varit första eller andrahandsval för 

en individ med hög emotionell intelligens. Alternativt föreslår Johnson och Spector (2007)) 

att individer med hög emotionell intelligens är mer effektiva vid känsloreglering, eftersom de 

reglerar eller korrigerar sig automatiskt och omedvetet. Därför kan en individ med hög 

emotionell intelligens kanske inte rapportera höga nivåer av känsloarbete, inte för att de inte 

reglerar sina känslor, utan för att det är en sådan automatisk process (Johnson & Spector 

2007). Detta går även att ses som en process där mer erfarenhet ökar mängden strategier och 

även hur snabbt personen reagerar med rätt strategi för den uppkomna situationen.  

 

 

Leppänen (2006) ser det som paradoxalt att diskutera emotionell intelligens i en tid när 

utrymmet för sympatier mot brukare minskar. Detta på grund av att han anser det sannolikt att 

de ekonomiska nedskärningarna som skett inom människovårdande organisationer medför att 

det sker en minskning av utrymme för det känslomässiga arbetet. Med högre krav på 

effektivitet så har personalstyrkan minskat, det har tillkommit striktare målformuleringar och 

kontroller av medarbetare vilket innebär att den rationella delen av arbetet nu är mer i fokus. 

Leppänen (2006) menar att ett villkor för arbete med människor består av två olika aspekter, 

det rationella och det emotionella. Den rationella aspekten innebär att ett problem blir löst, 

eller att något blir gjort (Leppänen 2006). För hemtjänstpersonal kan detta exempelvis betyda 

att en ny brukare tillkommer, vilket innebär att en biståndshandläggare skickar till 

hemtjänstdistriktet vilka insatser denna brukare är beviljad. Därefter är det upp till 

personalstyrkan att lägga till denna brukare i schemat, göra upp om vilken tid insatserna ska 

ges, utse en kontaktman och ta reda på nycklar med mera. Personalen utför olika åtgärder 

riktade mot brukaren och ser brukaren som ett objekt för arbetet. Den andra dimensionen, den 

emotionella aspekten, behandlar känslor och hur personalen handskas med dessa i relation till 

sig själva, brukarna och andra aktörer. Även om personalen hanterar de känslor som uppstår 
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från brukaren sida så använder de sig även av känslor som ett verktyg för att genomföra sina 

arbetsuppgifter. Personalen ägnar sig frekvent åt en åtskillnad av det rationella och det 

emotionella delarna av arbetet inom människobehandlande organisationer. Det andra villkoret 

för arbete med människor är att personalen uppehåller sig i en placering mellan 

organisationen och brukaren. Å ena sidan är det organisationen som har ramverket för arbetet 

genom att anställa personal, utforma mål och tilldela resurser så målen kan uppnås. Å andra 

sidan är det en ombytlig realitet som personalen möter med brukare som lever under olika 

förhållanden, med skiftande problematik och med olika förväntningar samt önskemål. Det är 

upp till personalen att sammanfoga dessa realiteter med varandra och samtidigt stå i relation 

till brukare och till organisationen. Denna placering i mellan två realiteter medför att 

arbetslaget och personalen ofta har ett stort mått av självbestämmande kring hur det reella 

arbetet ska utföras (Lisky 1980, Johansson 1997, se Leppänen 2006). Detta kan upplevas som 

något gynnsamt men kan under vissa förhållanden medföra besvärligheter, såsom osäkerhet 

och ensamhet (Leppänen 2006).  

 

Den formella omsorgsdynamiken karakteriseras av att det är ett påtvingat möte som sker 

genom en lagstadgad rättighet i form av ett biståndsbeslut där personal och brukare möts. Den 

relation som uppstår mellan personal och brukare innehåller både formella och informella 

aspekter (Challis & Davies, 1986, se Ingvad & Olsson 1999). Genom att personalen har ingått 

ett avtal med en organisation att i utbyte mot lön ge vård till brukare som inte längre klarar sig 

själva så ramas mötet in av det formella. Det är reglerat på så sätt att ingen av parterna har 

någon valfrihet kring vem det är de möter och mötet är fastställt genom scheman (Ingvad & 

Olsson 1999). Det skapas en distans mellan parterna genom de formella aspekterna men 

denna distans kan förändras över tid (Qureshi, 1990, se Ingvad & Olsson 1999). Personalens 

placering mellan vårdtagaren och arbetsgivaren medför ofta att personalen anpassar sig efter 

vårdtagarens krav och önskningar mer än arbetsgivarens (Ingvad & Olsson 1999). 

Hemtjänstens arbete innehar en säregen karaktär då det befinner sig i gränsområdet mellan 

privat och offentlig sfär. Detta eftersom arbetet ofta innebär omsorgsarbete som traditionellt 

har utförts oavlönat av kvinnor i hemmen men inom hemtjänsten utförs i någon annans hem 

och personalen är offentligt avlönade. Det kan tänkas att verksamheten präglas av den 

traditionella synen på manligt och kvinnligt. Genom att arbetet utförs avskilt i brukarnas 

privata hem får arbetet en speciell mening. Hemmet är associerat med idealbilder som “den 

goda husmodern” vilket kan påverka personalens normer för arbetet eftersom insatserna har 

en samhörighet med omsorg inom den egna familjen (Szebehely 1995, se Ingvad & Olsson 

1999). Parternas roller är även ambiguösa i hemmet. Detta kan göra att brukaren blir osäker 

på om hen anses vara arbetsgivare, värdinna, kund eller skyddsling. Skall personalen anses 

vara en väninna, hembiträde eller offentligt anställd (Barer 1992, Ingvad & Olsson 1999)? 

Relationen mellan personalen och brukaren kan till en början vara opersonlig men förändras 

över tid. En studie har visat att lång anställningstid inte bidrar till att personalen upprätthåller 

en distanserad hållning gentemot brukarna. Tvärtom ökade personalens positiva känslor till 

brukaren i korrelation med längre anställningstid (Kaye 1986, se Ingvad & Olsson 1999).  
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I detta kapitel har vi redovisat att vilka känslor som tillåts av arbetsgivaren kan bero på om 

yrket är kvinno-eller mansdominerat. Vidare hävdar Johnson och Spector (2007) att kvinnor 

är bättre än män på att utstråla äkta känslor och att hantera känsloarbete. Leppänen (2006) 

menar att personalen inom hemtjänst i Sverige står i mellan brukarens krav och organisations 

krav och att arbete med människor innehåller en rationell aspekt och en emotionell aspekt. 

Enligt Ingvad och Olsson (1999) förhåller sig personalen mer till brukarens krav än 

arbetsgivarens och att arbete i någons enskilda hem innefattar idealbilder såsom “den goda 

husmodern”. Arbetsgivarens krav på den anställde om bra bemötande innebär således att 

personalen mer förhåller sig till brukarens krav på bemötande. Dessa krav kan skilja sig åt då 

ingen är den andra lik. Vad vi kan bidra med är om hemtjänstpersonalens strategier förhåller 

sig mer till brukaren än arbetsgivaren. Även hur personalen tolkar begreppet bra bemötande 

och om det skiljer sig åt beroende på personalens kön. 
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2.2 Teorianknytning 

I detta kapitel presenteras de teorier som har använts för att förstå empirin. Den gemensamma 

länken mellan teorier är roller och hur dessa ska förstås. 

 

2.2.1 Give expression, give of expression 

I teorin som Goffman tar upp i boken Jaget och maskerna beskriver han olika fenomen som 

förklaras ur ett sociologiskt perspektiv hur konkreta sociala sammanhang kan uppstå i möten 

mellan individer (Goffman 2014, s.9). När nya kontakter uppstår söker individen efter 

kunskap hos motpartnern. Känner vi redan personen söker vi enligt Goffman (2014) efter den 

kunskap som vi har fått till oss vid tidigare möten. Kunskapen vi har eller får gör att det blir 

lättare för oss att veta hur vi skall förhålla oss till varandra. Besitter någon annan den 

kunskapen ses de som informationskällor och ger vi vidare den kunskapen kan individer 

skaffa sig en överblick om hur den andra vill att vi skall förhålla sig i mötet. Men det är inte 

en självklarhet att den andras erfarenhet speglar sig när det kommer en annan individ 

(Goffman 2014, s.11). Att få kunskap av andra är enligt Goffman (2014) viktigt på grund av 

att vi skall veta vilka/vilken roll vi skall använda oss av i möten mellan individer och hur vi 

skall agera. Hur vi sen uttrycker oss efter den kunskap vi fått ta del av kommer att påverka hur 

mötet blir. Han delar in dessa uttryck i två kategorier. Den första som han kallar give 

expression, det är den som sänder ut och den andra som han kallar för give of expression, den 

som överför. Den första handlar om vad som sänds ut genom att individen har tagit in 

kunskap, här använder vi oss av medvetna talesätt. Den andra handlar om att vi omedvetet tar 

över information för att få kunskap av den individ som talar. Goffman (2014) menar dessa 

tekniker används för att kunna ta in och ge intryck om andra individer genom att spela roller 

eller manipulera. När individer möts kommer vi enligt Goffman (2014, s.22) hitta många 

olika metoder för att kunna kontrollera sig själv när vi hamnar i känsliga situationer. Hans sätt 

att förklara mötena är genom att jämföra dessa med en teater. Goffman (2014) menar att 

individer framför framträdande och till detta krävs det roller som kommer att ändras 

allteftersom vi träffar på olika människor. De som ser på framträdandet eller de individer som 

vi möter kallas för aktörer. Goffmans teori om jaget och maskerna är relevant för vår studie på 

grund av att vi kan se brukarnas hem som en teater och de som arbetar spelar en roll då de 

måste korrigera sig vid varje möte. 

2.2.2 Känsloarbete 

Det postindustriella samhället kräver nu att arbetstagare har en social kompetens till skillnad 

mot mekaniska kompetenser. Servicesektorns etablering på arbetsmarknaden har inneburit att 

det nu existerar mer möten mellan människor än möten mellan människa och maskin (Bell 

1973. se Hochschild 2003, s. 9). Detta innebär att organisationer använder sig av sina 

anställdas känslor för att forma bilden de vill ska synas utåt. Hochschild (2003) menar på att 

det arbete som en person utför genom att framkalla eller hämma en förväntad känsla i ett 

sammanhang går att beskriva som känsloarbete. I dagens arbetsliv krävs det ibland att 

arbetstagaren klarar av att särskilja sina känslor från sig själv för att kunna anpassa och 

frammana en känsla som förväntas av hen i en arbetssituation. Känsloarbete har ett bytesvärde 

då det innebär att en person utför det i utbyte mot lön. Det finns tre gemensamma kännetecken 
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som Hochschild (2003) anser beskriver lönearbeten som kräver känsloarbete. Den första är att 

det finns en direktkontakt mellan kund och personal. Antingen genom fysisk kontakt, det vill 

säga att de befinner sig i samma rum eller med röstkontakt genom telefon. Det andra är att 

personalen genom att förändra sitt egna känslotillstånd och sen överföra detta mot kunden 

försöker påverka kundens känslotillstånd. Det tredje är att de förväntade känslorna som ska 

existera i arbetets kontext kontrolleras och instrueras av arbetsgivaren. Hochschild menar att 

det troligtvis är informella regler som kontrollerar hur personal bemöter kunder än formella, 

likväl finns det en förväntan på personalens känslor (Hochschild 2003). Eftersom bra 

bemötande nu återfinns i SOL är detta en formell regel för omsorgspersonal i Sverige. 

 

Hochschild (2003) anser att agera på känslor från en arbetsgivares förväntan och kuva sina 

egna känslor kan vara riskabelt för arbetstagaren. Detta på grund av att den anställda kan 

förändra och anta arbetsgivarens förväntan även i privatlivet och riskera att blir alienerad från 

sina egna känslor. De tidigare nämnda kännetecknen för känsloarbete går att applicera på 

yrkesgruppen omsorgspersonal. 

 

Genom att studera hur flygvärdinnor och indrivare använde sig av sina känslor i sin yrkesroll 

utvecklade Hochschild (2003) teorin emotional labour. Flygvärdinnorna skulle använda sitt 

leende och vänliga framtoning till att påverka hur passagerarnas upplevelse av flygturen blev. 

Hoschschild (2003) menar att syftet med emotional labour i grunden är bra, ingen vill uppleva 

en flygvärdinna som är vresig, men hon problematiserar vad kostnaden för individen blir med 

emotionell arbetskraft. Flygvärdinnan måste för att överleva psykiskt frigöra sig från sina 

känslor och hanteringen av de samma, vilket på sikt kan leda till en alienation av sina egna 

känslor. De definierade strategierna som Hoschschild (2003) kategoriserade som de två sätten 

att använda sig av känslor i arbetet var “surface acting” och “deep acting”. Surface acting är 

som namnet antyder att känslorna ligger på ytan. Inombords behöver inte den anställda alls 

känna samma sak som den visar utåt och den är medveten om att det är en spelad känsla. En 

alienation uppstår men den anses vara “frisk” för att personen är medveten om särskiljningen. 

Flygvärdinnan låtsas vara glad för att påverka en passagerare som då tror att hon är glad. Vid 

deep acting försöker personen känna det som hon anar att hon borde känna och försöker på så 

sätt få den inre känslan att överensstämma med den yttre känslan. Om det till exempel 

upplevs som att ilska inte är tillåtet, så agerar personen inte på den känslan utan istället 

försöker personen korrigera sig själv till att förändra sin inre känsla. Exempelvis om 

flygvärdinnan blir förolämpad av en passagerare så undertrycker hon sin ilska. Genom att till 

exempel se på passageraren som dricker för att lugna sina nerver som ett barn som är rädd för 

att flyga, så kan hon på så sätt få förståelse för att passageraren skriker på henne och inte bli 

arg på hen för det. Man bedrar inte bara andra utan även sig själv vid deep acting. Det sker en 

förändring av jaget genom deep acting. 

 

2.2.3 Könssocialisering 

Teorier som påpekar den sociala konstruktionen av kön kan delas in i två kategorier. Den 

första kategorin är de materialistiska teorier som väsentligt betonar de strukturella särdragen 

av den sociala sfär som säkerställer att kvinnor och män är inpassade till att följa olika vägar 
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inom samhället och betonar de konkreta sociala relationerna i arbetet, familjen och 

sexualiteten. Den andra är vad som blivit kategoriserade diskursiva teorier. Dessa betonar de 

betydelser som är knutna till att vara man eller kvinna inom samhället, och betonar språket 

och kulturens roll. Övergången från en typ av teori till den andra beskrivs ibland som 

"övergången från ting till ord" (Barrett 1992, se Alsop, Fitzsimons & Lennon 2002, s. 65). 

Endera teorin kan vara essentiell eller icke-essentiell. Essenser behöver emellertid inte vara 

biologiska essenser. Sociala essentialister skulle till exempel acceptera att alla kvinnor delar 

samma egenskaper som en följd av att man antar samma sociala roll, ligger inom samma slags 

sociala strukturer eller är föremål för samma symboliska ordning. Det är dessutom så att 

många socialkonstruktivistiska uttalande har en kvarvarande biologisk essentialism. 

Uttalanden om kön som fokuserar på hur män och kvinnor lär sig att vara maskulina eller 

feminina antar att människan helt oproblematiskt är indelad biologiskt i män och kvinnor. 

Könsrollsteorin är skiftande och bred. Connell (1987, s. 47) definierar att det finns fem 

stycken kriterier som oftast ingår. De två första utgör den viktigaste metaforen, en 

skådespelare och ett manus: 

1. En analytisk skillnad mellan den person och den sociala ställning hon upptar 

2. En uppsättning handlingar eller rollbeteenden som tilldelas positionen 

 

De andra tre anger det sätt på vilket åtgärder är lämpliga för en given position 

3. Rollförväntningar eller normer definierar vilka åtgärder som är lämpliga för en given 

position 

4. dessa upprätthålls av personer på motsatta positioner, till exempel rollbärare och 

referensgrupper, 

5. som förstärker dessa med hjälp av sanktioner, som belöning, straff, positiva eller negativa 

förstärkningar. 

 

Dessa begrepp är verktygen genom vilken könsrollteorin försöker göra en generell analys av 

social interaktion. I dess vidaste bemärkelse är rollteorin ett sätt att närma sig den sociala 

strukturen som lokaliserar de grundläggande hinder i stereotypa interpersonella förväntningar. 

Detta paradigm kan tillämpas på nästan vilken typ av mänskligt beteende som helst, och i 

antingen mycket allmänna eller mycket snäva termer. Följaktligen kan paradigmet tillämpas 

på könsrelationer på olika sätt. Den grundläggande premissen är att vara en man eller kvinna 

innebär att personen innehar en roll definierad av sitt kön, könsroller.  Könsrollsteorin menar 

på att i varje situation finns det alltid två roller, den manliga rollen och den kvinnliga rollen. 

Det här sättet att prata om kön är attraktivt på flera sätt. För det första möjliggörs ett skifte 

från biologiska antaganden om könsskillnader, och betonar att kvinnors och mäns beteende är 

olika för att de svarar mot olika sociala förväntningar. För det andra förbinder könsrollsteorin 

den sociala strukturen med personligheten, en viktig och svår teoretisk uppgift. Det ger ett 

enkelt ramverk för att beskriva inlärning av individer i sociala relationer. Grundidén är att 

detta sker genom rollinlärning, socialisering eller internalisering. Sålunda skapas kvinnlig 

karaktär genom socialisering i kvinnans roll, maskulin karaktär genom socialisering i manliga 

rollen - och de som avviker är någon form av misslyckande i socialiseringen (Connell 1987, 

ss 48-49). 
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För det tredje erbjuder könsrollsteorin principer för reformpolitik. Om kvinnans 

underordnande i stor utsträckning är ett resultat av rollförväntningar som definierar dem 

som underordnade och att deras karaktärer anses vara passiva eller uttrycksfulla, snarare än 

instrumentala, så är den uppenbara vägen framåt att förändra förväntningarna. Mycket energi i 

modern feminism har gått in i just detta. Det formaliseras till exempel i 

antidiskrimineringslagar och med jämställdhetspolitik på arbetsmarknaden. Trots det liberala 

feministiska territoriet går det bortom det klassiska liberala fokuset på individen, eftersom 

könsrollkonceptet pekar på den kollektiva dimensionen av att på ett socialt plan stereotypa 

människor. 

 

Själva villkoren kvinnlig roll och manlig roll som sammanfogar en biologisk term till en 

dramaturgisk en ger en fingervisning om vad det innebär. Den underliggande bilden är en 

invariant biologisk bas och en formbar social överbyggnad. Därför glider diskussionen om 

könsroller kontinuerligt in i diskussionen om könsskillnader. Den implicita frågan i 

könsrollsanalysen är vilken partikulär överbyggnad som har skapats under sådana 

omständigheter, och hur långt den biologiska dikotomin fortfarande framträder. Connell 

(1987, s. 50) menar på att resultatet av att använda ramverket av roller då blir en abstrakt bild 

av skillnaderna mellan könen och mellan deras situationer, inte en konkret redogörelse för 

relationerna mellan dem. 

Hirdman (1988, s. 51) menar på att genus är mer än delarna av socialt kön och roll, utan att 

dessa samexisterar. Vidare anser Hirdman (1990, s. 76) att begreppet socialt kön är mer 

komplicerat än att delarna socialt och kön enkelt går att konstruera dikotomiskt och på så sätt 

få en enhet. Hon anser att det ofta ses som en matematisk formel som 1+1 =2. Genom att ha 

en förståelse för genus så ser man inte att 1 och 1 någonsin verkligen existerar. Istället är det 2 

och bara det som existerar. 

 

Gilligans (1987) synsätt är väldigt mycket färgad av ett sätt att se på människor genom vilken 

könsroll de tillhör. Gilligan (1987, se Nilsson, M. 2002) ansåg till exempel att kvinnor 

förhåller sig annorlunda till omsorg än män. Enligt henne är det så att en kvinna ser den 

andras behov och är mer villiga att ge omsorg mot vad hon anser att män är. Varför hon anser 

att det är på detta sätt har med hur kvinnan ses i samhället och på grund av 

könssocialisationen som finns. Genom könsrollssocialisationen upplevs det som att kvinnan 

har en annan ställning och att det är deras uppgift att utföra omsorgsarbete (Gilligan 1987, 

Nilsson-Motevasel 2002, s. 43). Hon anser att kvinnor ser världen med andra ögon, och 

samlar kunskap på ett sätt som männen inte gör. Vidare menar hon att män är styrda av 

rättighetsmoraler och principer, och att kvinnan har moral för omsorgen. Med detta menar 

Gilligan (1987) att kvinnor är upptagna av relationer och att de kan samtala i de sociala 

sammanhangen och i den situation som de befinner sig i. Män kan bara samtala när det är 

konkreta diskussioner som är regelstyrda och detta leder till att de ser olika på 

situationer (Gilligan 1987, se Nilsson-Motevasel 2002, ss. 43-44).  

 

Hochschild (2003) använde sig av Goffmans teori om roller när hon utvecklade teorin för 

känsloarbete men hon påvisade även konsekvenserna av att känslor blir instrument för 

arbetsgivaren. Connell (1987) diskuterar om det verkligen går att dela in människor efter 
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deras kön och vilka egenskaper som tillhör vilket kön. Gilligan (1987) anser att kvinnor och 

män tänker olika och medger att det är könsrollssocialisationen som påverkar både män och 

kvinnor till att tro att kvinnor är överlägsna på att vårda andra människor. 

Med hjälp av dessa teorier, som alla innefattar roller på olika sätt, ska vår empiri förklaras. 
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3 METOD 

 

Till denna studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Genom att använda sig av 

denna metod kunde vi genom att ha en abduktiv ansats pendla mellan teori och empiri för att 

kunna resonera i vår studie. Vi ville också fånga upp våra respondenternas egna erfarenheter,  

vilket innebar att vi använde oss av semistrukturella intervjuer för att kunna ge 

respondenternas möjlighet att utveckla sina svar inom valda teman (Bryman 2011, s340). 

När vi hade fått vår empiri kunde vi genom att använda oss av de teorier vi valt samt se 

samband från tidigare forskning få en förståelse för vår empiri. Vi inspirerades av 

fenomenologi i kvalitativ metod för att få en djupare förståelse som hjälper oss att bevisa eller 

motbevisa vår förståelse för denna studie (Kvale 1997, s.41).  

. 

3.1 Urval 

Denna studie består av sex stycken respondenter som alla arbetar som undersköterskor eller 

vårdbiträden. Deras arbetsplats är i hemtjänsten inom äldreomsorgen i två västsvenska 

kommuner. Vi hade ett medvetet målinriktat urval då yrkesgruppen var bestämd på förhand. 

Det var även ett bekvämlighetsurval då vi hade privata kontakter (Bryman 2011, s 185). Vi 

delade också upp våra kontakter och tanken från början var att ta tre kontakter var. Men efter 

ett avböjande fick vi ta in en annan respondent då vi kände att det var nödvändigt för studien 

samt att ett bortfall kunde leda till för lite data.  

3.1.1Presentation av respondenter 

Våra respondenter arbetar i två olika västsvenska kommuner i äldreomsorgen inom 

hemtjänsten. Vi har valt att ge respondenterna fingerade namn. Nedan kommer en 

presentation av personerna.  

 

Tomas är 40 år och har arbetet i äldreomsorgen i 16 år, han har arbetat på olika hemtjänster 

under dessa år men har varit på sin nuvarande arbetsplats i nio års tid. 

 

Pär är 35 år gammal och han har arbetat inom vården sen han slutade gymnasiet för 17 år 

sedan. Han har arbetat på hospice (vård i livets slutskede) samt på LSS boende och med barn 

och unga. Han har varit på sin nuvarande arbetsplats i cirka sju års tid. 

 

Björne är 38 år gammal och har arbetat i äldreomsorgen i tio års tid. Han har även arbetat på 

andra hemtjänster i en annan kommun. 

 

Anette är 40 år och har arbetat i äldreomsorgen i elva års tid. Hon har inte arbetet på 

arbetsplatser inom vården innan hon kom till hemtjänsten. 

 

Solveig är 36 år gammal hon har arbetat i äldreomsorgen i 15 år. Hon har även erfarenhet av 

att arbetat på andra platser i äldreomsorgen och har varit på sin nuvarande arbetsplats i tio års 

tid.   



 

16 

 

 

Annica är 55 år och har arbetat i äldreomsorgen i snart 20 års tid. Hon har även arbetat på 

andra arbetsplatser i Sverige inom psykiatrin.   

3.2 Undersökningens genomförande 

För denna studie har vi utvecklat en intervjuguide, se Bilaga 1. Vi utvecklade guiden utifrån 

vårt syfte samt frågeställningar. Vi kom fram till våra intervjufrågor genom att vi tidigt i 

studien satte oss in i våra teorier samt tidigare forskning. Först var det ett 50-tal frågor som 

sedan slogs ihop eller togs bort.  Genom att bolla frågor med varandra och vår handledare 

kunde vi få fram rätt formuleringar av frågorna. Även våra egna erfarenheter av 

hemtjänstarbete var till hjälp för att skapa guiden. Frågorna delades in efter de teman som vi 

hade valt att fokusera på. En guide är användbar för att komma ihåg studiens syfte och inte 

tappa fokus på detsamma ifall respondenterna byter ämne.  

 

När vi utförde våra intervjuer använde vi oss av semistrukturella intervjuer. Med detta menas 

det att vi ger respondenterna frihet till att svara fritt och öppet inom det valda temat. Detta gör 

även att vi som intervjuar spontant kan ändra om i intervjuguiden och ställa följdfrågor till 

respondenterna under intervjutillfället (Bryman 2011, s. 413). Kvale (1997, s. 13) beskriver 

intervjuer som ett samtal där det finns ett syfte och struktur som ger forskare kontroll över 

situationen genom att ha teman som redan innan är fastställda. Genom att ha en temabaserad 

intervju som är öppen går det att få ett större perspektiv om individernas upplevelse. Vi valde 

att avgränsa våra teman för att det då finns möjligheter att fånga upp deras reflektioner och gå 

in på djupet. Vi ville att respondenterna öppnade upp sig och talade utifrån sina egna 

upplevelser och erfarenheter kring de teman vi hade valt. Svaren som respondenterna har skall 

komma naturligt när de pratar fritt.  Men även om det var fritt för de att öppna upp sig ville vi 

styra intervjun och leda in de på rätt spår. 

 

För att kunna få in data och inte tappa viktig empiri valde vi att spela in våra intervjuer. Blir 

intervjuerna inspelade går det att fokusera på frågorna och det går lätt att följa intervjuguiden 

utan att tappa bort sig. Hade vi istället valt att anteckna skulle risken vara att vi kunde missat 

viktig empiri. En av intervjuerna blev en telefonintervju och även den spelades in (Bryman 

2011, s. 420). Denna intervju följde samma intervjuguide som de andra och vi ansåg inte att 

viktig information gick förlorad genom att den utfördes med telefon. 

 

3.3 Bearbetning av material  

Efter att vi gjort våra intervjuer började vi genast att transkribera dem. Detta gjorde vi för att 

kunna koda vårt material. Först skrev vi ut all data i pappersformat och sedan letade vi efter 

mönster för att på så sätt kunna koda det. Vi valde att använda oss av färgkoder på grund av 

att det enligt Aspers (2011, s.188) lättare går att hitta i mönster och färg, samt att det blir 

lättare att hitta ord som har mening för vår studie. Enligt Aspers (2011, s.168) är det också 

omöjligt att hitta likheter eller skillnader om en kodning inte görs. En forskare kan sitta med 

mängder av material. Kodningen är då till en bra hjälp för att kunna hitta citat som stödjer det 
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som forskaren vill och kan förklara. Vi gjorde även kodningen emellan alla intervjuer för att 

vi inte skulle missa något viktigt i empirin (Bryman 2011, s. 95). 

 

3.4 Etiska överväganden 

Vi har under den empiriska insamlingen tänkt på de etiska övervägande som behövs i studien. 

Vi har inte tagit någon kontakt genom formella vägar, utan vi fick tillgång till våra 

respondenter genom våra egna privata nätverk. Vi har i samband med att vi skall utföra våra 

intervjuer utgått från de fyra krav som ställs på forskare. Dessa är samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet innebär 

att forskare måste få ett samtycke från respondenten. Informationskravet, innebär att forskaren 

måste informera respondenterna om vad studiens syfte är samt att det är under frivilliga 

förhållanden som de deltar och att de har rätt att avbryta intervjun. Nyttjandekravet, innebär 

att det material som samlas in bara används som forskningsmaterial i den aktuella studien. 

Sist har vi konfidentialitetskravet, som innebär att forskaren har sekretess och att det material 

som kommer in skall bevaras där ingen obehörig kan komma åt dessa samt att 

respondenternas identiteter inte når obehöriga (Bryman 2011, s. 142). I samband med 

intervjuernas början informerade vi alla respondenterna om dessa krav. Vi förklarade studiens 

syfte och att deras medverkan var helt frivillig. De kunde välja att inte besvara en fråga eller 

avbryta intervjun. Vidare förklarade vi att det bara var vi två som utförde studien som skulle 

ha tillgång till deras riktiga namn och att de skulle få fingerade namn i studien. Vi 

informerade även att materialet med de inspelade intervjuerna skulle förstöras vid studiens 

slut och det bara var vi två författare som hade tillgång till det. Ingen av respondenterna valde 

att avbryta intervjun eller att inte besvara någon fråga. 

 

3.5 Förförståelse 

Vi som utfört denna studie har båda erfarenhet av att arbeta inom hemtjänsten i olika 

kommuner och år. Maria har arbetat under 16 års tid och Patricia har arbetat inom vården i 13 

års tid. Vi kan tack vare våra erfarenheter ha en förståelse för problematiken med känsloarbete 

då vi också har upplevt det känslomässiga arbetet som psykiskt dränerande. Vi har mött på 

brukare i olika situationer och har själva behövt hantera känslor. Vi har båda haft våra egna 

tankar kring situationer under studiens gång. Vi har båda fått känna på de krav som ställs på 

hemtjänstpersonal, då de arbetar i brukarens hem och hur personalen lär sig att hitta sina egna 

strategier. När vi själva arbetade kände vi att kollegorna var och även är en viktig resurs för 

strategierna. Det är hos de man får sitt stöd genom samtal om brukaren. Många anser att 

arbetet inom hemtjänst är ett lätt yrke, men i själva verket är det svårt då man hittar relationer 

till sina brukare samtidigt som man skall vara professionell. Genom att ha dessa erfarenheter 

kan vi också förstå hur viktigt bemötande är. Detta på grund av att bemötande människor 

emellan handlar om att ha en dialog, och att det uppkommer i olika konstellationer mellan 

olika människor. Detta innebär att bemötandet och rollerna förändras beroende på vem 

motparten är (Fossum 2007, s.31).  
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4 RESULTAT  
I detta avsnitt presenteras studiens resultat som kom fram under intervjuerna. Resultatet är 

indelat i de teman som gick att urskilja ur materialet.   

 

4.1 Respektera olikheter hos brukaren och varje individs behov 

I värdegrunden som Socialstyrelsen tog fram 2012 som innehåller begreppet bra bemötande 

har samtliga respondenter pratat om den på till exempel arbetsplatsträffar. De har pratat om 

den utifrån brukarperspektiv. Några av respondenterna tolkar begreppet bra bemötande som 

respekt för brukaren och för deras önskemål och att man skall uppfylla deras behov efter just 

det önskemålet. De nämner också här att människan är unik och att man skapar tillit till 

varandra när man har respekt för varandra. Solveig nämner också att det skall vara respekt 

från båda hållen och att det handlar om respekt för deras hem.   

 

Att när jag går hem till mina brukare så skall jag visa dem respekt för JAG går in i 

deras hem, jag är inte i mitt egna hem. Jag skall visa dem den respekten som jag 

självklart också vill ha från dem. Det är inte bara respekt från ett håll utan från två 

håll (Solveig). 

 

Respekten för hemmet återkommer Anette, Annica och Björne som säger att man inte kan 

komma hem till brukaren och göra om för att uppfylla sina egna behov då det inte är ens egna 

hem. De nämner också ordet lyhörd och förståelse för andras människors egen vilja. Björne 

säger att det inte alltid går att uppfylla önskemålen på grund av sjukdomar och att han då 

måste gå in och styra.  

 

Att jag inte kan säga till den äldre om hur de ska ha det i sitt egna hem. Jag är där för 

att hjälpa dom, inte för att köra över dom eller tvinga på dom mina åsikter om hur 

saker ska vara.  Om det går, inom, om man har att göra med en person som är lite 

dement eller motsträvig på något vis då kan det vara att man tjatar omkull personen 

för att få dom att göra mer eller mindre livsuppehållande saker som att äta eller ta 

viktiga mediciner, sådana här saker. Men bortsett från det så försöker jag ha 

inställningen att jag är en gäst i deras hem som är där för att hjälpa dom. Om det är 

något de inte vill ha hjälp med eller om de inte vill ha mig där eller vad det nu kan 

vara så får jag respektera det. (Björne) 

Det visar sig också att det är en strategi för att uppfylla ett bra bemötande och att den strategin 

är att kommunicera med brukaren om hur de vill ha det i hemmet. 

 

Det kan ju vara, fråga hur personen vill ha det. Hur vill du ha din gröt? Vart vill du 

ha din tallrik nu när jag har diskat den? Att jag ser till att jag inte stökar om i deras 

hem. Ställer saker på rätt plats och så där. Och vet jag inte vart rätt plats är så 

försöker jag fråga och så. (Björne) 
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4.2 Känslomässiga förväntningar på yrkesrollen 

Gemensamt för arbetet inom hemtjänsten är att det sker möten mellan två människor vid 

nästan varje arbetsmoment. Detta kan innebära en förväntning på personalen och hur dessa 

ska vara som personer. Björne, Annica och Tomas upplever att social kompetens är en 

förväntning som finns på yrkesrollen. Björne menar på att det är svårt att arbeta inom 

äldreomsorgen om man har svårt för människor. Tomas pratar om att man ska älska att vara 

social i alla mänskliga möten varje dag. Annica lyfter att det finns en förväntning på 

personalen att vara professionell. 

 

Man skall tycka om att arbeta med människor. Det handlar om att man skall kunna 

komma hem till äldre och se vilka behov de har och vara professionell samt att man 

skall vara social. (Annica) 

 

Flexibilitet och stresstålighet är två andra förväntningar på yrkesrollen. Solveig säger att man 

måste kunna arbeta under stress och kunna vara flexibel för att kunna arbeta med människor. 

Hon menar också att man måste ha empati och veta hur man skall ta andra människor då varje 

individ har olikheter och ingen människa är den andra lik.  

 

Man behöver ha empati, man behöver kunna jobba med människor, veta hur man skall 

ta människor eftersom att ingen annan människa är den andra lik. Man skall kunna 

arbeta under stress, kunna vara flexibel. Ha ett gott samarbete, dels med kollegor, 

chefer, anhöriga samt andra som har med brukarna att göra. (Solveig) 

 

Detta säger även Anette då hon säger att man måste vara öppen för andra människor och 

acceptera allas olikheter. Hon visar också att hon har en förståelse av ens egen integritet och 

andras vilket är ytterligare en förväntning då Anette säger också att man inte får vara rädd för 

att säga ifrån men måste veta vart gränsen går.  

 

Man ska vara öppen för andra människor och accepterande för olikheter. Man ska 

inte vara rädd för att säga ifrån, eller inte säga ifrån. Man ska förstå sina egna 

gränser och var andras gränser går. (Anette). 

 

4.3 Stöd av kollegor 

Hur personalen hittar sina strategier kring bemötande kan vara individuellt men även ske i 

samråd med den arbetsgrupp personen verkar i. Vid svårigheter, där brukaren reagerar med 

ilska beskriver flera respondenter att det är viktigt att vara neutral.   

Annette beskriver hur de i hennes arbetsgrupp byter vårdtagare med varandra när 

personkemin skär sig mellan personal och vårdtagare. Nedanstående citat påvisar detta. 

 

När man gör sitt bästa och personen är orolig eller så och kanske visar det i 

aggression, så att man fortfarande behåller lugnet. Att man förstår att det är en jobbig 
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situation för brukaren, att man inte tar det personligt eller att man kanske backar och 

någon som hellre passar bättre, då har det hänt att vi ringer varandra så har vi bytt 

brukare med varandra. (Anette) 

 

De hittar även strategisk kunskap hos sina kollegor och även här visar det sig att det är genom 

kommunikation som man hittar dem.  

 

Vi pratar ju med varandra, för att få stöd samt för att få råd hur man kan göra hos 

brukarna. Vi försöker också ge varandra tips och råd om hur vi skall göra hos vissa 

brukare som vi inte går hem till så ofta då vi har olika scheman. (Annika) 

 

4.4 Särskiljning mellan yrkesroll och privata roll 

Särskiljningen mellan sin professionella yrkesroll och sig själv som privatperson är en 

återkommande strategi bland respondenterna. Det innefattar ofta vilka känslor som finns i 

situationen. Tomas och Anette beskriver att man inte skall ta in de känslor man får utan att 

man måste vara professionell i sin yrkesroll och när man lämnar hemmet skall man också 

lämna känslorna. Anette beskriver hur hon i början hade svårt att lämna känslorna men insåg 

sedan att det inte går att bära de känslor som uppkommer i arbetet med sig.  

 

Nej. Jag kanske gjorde det i början, precis i början när jag inte var så van också. Men 

inte nu(...)Ja, i början var det jättesvårt. Jag var hemma och gick det 2 första 

arbetsveckorna helt slut och att det var så många ensamma människor. Men efter man 

har jobbat ett tag så kommer man på att de här personerna, de är nöjda med vad de 

har just nu. (Anette) 

 

4.5 Anpassning av sina egna känslor 

Eftersom varje brukare är en egen individ så kan det även skilja sig åt kring vilket 

känslouttryck de vill att personalen ska ha. Strategierna för att få information om detta skiljer 

sig inte mycket åt. Även här återkommer det att man använder sig av kommunikation för att 

få kunskap av brukaren och det ger kunskap i framtiden om vad man skall ha för bemötande i 

fortsättningen. Det återkommer också att man tar till sig kunskap genom kollegor. Efter ett tag 

vet de vad för slags bemötande de skall ha hos brukaren samt vad de har för behov och hur 

man uppfyller dessa.  

 

Det brukar jag säga till en person jag inte har träffat förut, som är ny för mig. Att nu 

får vi lära känna varandra, som jag uttrycker det. Efter ett par gånger vet jag hur de 

vill ha det och jag vet var saker ska stå och så. Och jag vet också på hurdant sätt jag 

ska prata till dom. För människor är ju väldigt olika. En del är mer allvarsamma och 

en del är mer skojfriska och gillar ett skämt, eller en vits då och då. Så jag anpassar 

helt klart hur jag bemöter människor på grund av hur de är. (Björne) 
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Det kan även ske att brukarna säger till personalen att ändra sina känslor som de sänder ut. De 

har en gång lärt sig hur de skall vara när de bemöter brukaren och de säger att man inte vet 

vad de möter innan man kliver in. Det kan också vara som Solveig säger att man själv har en 

bra dag.  

 

Ja, ja det har ju hänt. Vissa har ju problem och har en dålig dag och så kommer jag in 

och har en jättebra dag. Och då kan min energi kanske vara för mycket för den 

personen. Och då har den sagt det att i dag mår jag inte så bra utan idag är det 

jobbigt när du är så framåt här och då får man ju ta ett steg tillbaka och säga att det 

inte var min mening. Då får man ju ta ner det lite, så man anpassar ju sig lite och 

oftast vet man ju efter ett tag vilka som man kan ha en viss energi hos och vilka som 

vill ha lugnet. De är ju väldigt olika individer som vi går hem till. (Solveig) 

 

Det sker även en avstängning av sina känslor där de inte reagerar tillbaka med samma känslor 

som de får av vårdtagaren. Annica, Anette och Björne säger att de inte tar åt sig utan att de 

stänger av och sen gör de sitt arbete. Annica använder sig också av kommunikation för att 

kunna göra sitt arbete.  

Jo men ibland när vi kommer hem till personer som är sura eller till och med arga så 

kan jag inte bara gå därifrån utan då får man stänga av och tänka att personen 

kanske har en dålig dag. Jag kan inte bli arg tillbaka eller lämna personen. Jag säger 

att jag är här för att hjälpa dig, sen får jag göra det jag ska och sen får jag gå. Man 

får samla sig och tala lugnt och bara göra det man ska innan man går.  Jag behåller 

lugnet, skulle inte sura ihop själv eller skälla på vårdtagaren. (Annica) 

  

Den enda av respondenterna som arbetar inom en privat hemtjänst har fått lite andra 

förhållningsregler då de har haft en brukare som var väldigt verbalt utåtagerande. 

Nedanstående citat visar vilken strategi han använder sig av vid hotfulla situationer. 

 

En väldigt enkel sak att göra om en person blir väldigt aggressiv och utåtagerande är 

att säga “Ja, men då tackar jag för mig och går nu då, om du håller på så är.” Då har 

jag ändå hållit en god ton, men tar mig själv ut ur situationen så behöver det inte bli 

något mer bråk. (Björne) 

 

Detta arbetssätt är förankrat hos cheferna då det är de som har utformat denna strategi efter 

situationer som var ohållbara för personalen. 

 

4.6 Konsekvens från strategierna  

Många av respondenterna upplever att den höga arbetsbelastningen i kombination med de 

olika sociala kontakterna gör de mycket trötta efter en arbetsdag. 

 

Det kan variera, vissa dagar är det som om du är väldigt trött. Andra dagar kan det 

vara så att du hänger av dig jackan och allt är bara borta. (Tomas) 
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Solveig pratar om upplevelsen av att känna sig behövd och få tacksamhet tillbaka som en 

faktor som väger upp mot att hon blir trött och stressad av arbetet. Hon pratar även om 

konsekvenserna av att vårdarbeten har kollektivavtal som gör det möjligt för arbetsgivare att 

planera in personal som arbetar kvällsskift till att arbeta dagskift dagen efter. 

 

Bra mår jag för jag vet att jag förhoppningsvis gjort många glada under dagen som 

jag varit där och gett dem hjälpen som dem vill ha och tacksamhet. För jag tror att 

många är väldigt tacksamma för det vi gör i hemtjänsten. Däremot så har vi ju väldigt 

hög stressnivå och vi har väldigt mycket som är jobbigt. Så att tidspress påverkar ju 

också, så man är väldigt trött när man kommer hem och man är väldigt slut. Och 

återhämtningen är ju, jobbar man en kväll fram till tio och skall börja sju dagen efter 

så är det ju väldigt kort återhämtning. Då tänker man bara på det att jag måste sova 

och det mår man dåligt för då man inte kommer ner i varv. Kontentan av detta är att 

oftast mår väldigt bra då man fått mycket positiv feedback från våra brukare. 

(Solveig) 

 

Annica lyfter fram att det är känsloarbetet som är det som dränerar energin mer än det fysiska 

arbetet. 

 

Det är både och, ibland mår man dåligt för att man har haft en dag som varit stressig. 

Men ibland har man kommit hem och känner att man har haft en bra dag. Det är inte 

det fysiska som är jobbigt i detta jobb utan det psykiska, man är psykiskt utmattad. 

(Annica) 

 

Björne pratar om en extrem trötthet efter ett arbetspass där han finner det svårt att vara social 

med någon annan. Han vill bara stänga in sig och göra en aktivitet som inte innebär någon 

ansträngning från hans sida. 

 

Jag är väldigt, väldigt trött. Det är ett extremt tröttsam arbete. Det är svårt att tänka 

efteråt. Det är väldigt svårt att vara social, man vill bara sätta sig och titta på en film 

på datorn eller något. Ja, det går ju åt så fruktansvärd mycket energi i arbetet, plus att 

det är så stressigt att hjärnan aldrig hinner varva ner under hela arbetsdagen. Vi är ju 

egentligen under tjänst på lunchen också eftersom vi måste ha mobiltelefonen med oss 

hela tiden och den kan ju ringa när som helst. Det skiter de ju i att det är lunch. Det 

finns ingen avkoppling under hela dagen och så är det väldigt stressigt hela tiden, 

sådär. Jo, man blir extremt trött. Sällan eller aldrig som jag har känslor med mig hem. 

Jag är inte arg eller ledsen över att någon har varit arg eller skrikit på mig eller 

sådär. Den enda känslan, eller jag kan ta med mig positiva känslor med mig hem. Det 

kan man ju göra, om man varit hos en väldigt trevlig person det sista så kan man blir 

uppiggad av det.  (Björne) 

 

I vissa situationer är särskiljningen mellan sina privata känslor och sin yrkesroll svår. 
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Det uppstår ibland vänskapliga band med brukarna som gör att det kan vara svårt för 

personalen att inte engagera sig med sina privata känslor. I vissa fall går man hem till 

brukarna i en längre tid och man skapar en relation till varandra och det är svårt att 

undkomma dessa även om man är i sin yrkesroll.  Nedanstående citat visar detta. 

 

När man har haft en bra relation till en brukare som man haft under en lång tid och 

under tex ett dödsfall så reagerar man på grund av det, eller att man kommer som 

ensam arbetare och möter döden i dörren. Då reagerar du på ett visst sätt och vissa 

gånger så är det yrkesrollen som träder in och då är du neutral och du reagerar inte. 

Men i vissa stunder så kan du skapa personliga känslor, men man skall väl försöka 

undvika dessa men det går inte alltid. Det är ju inte enkelt. Vi är ju människor 

allihopa. (Tomas) 

 

Arbetet inom hemtjänsten innefattar även att brukare avlider. 

 

Sen någon enstaka gång så har jag tagit med mig hem och varit lite ledsen några 

dagar över att en brukare dött. Som jag känt mig nära. Det är inte att det är en riktig 

sorg som det hade varit för en släkting eller vän, men ändå en ledsamhet, att man 

tycker det är lite synd. (Björne) 

 

4.7 Upplevelse av förväntningar från brukaren beroende på 

personalens kön 

Även om respondenterna har uppfattningen att det inte finns någon direkt skillnad kring hur 

personalen arbetar beroende på deras kön så är deras upplevelse att brukarna har olika 

förväntningar. Dessa traditionella könsroller står i motsättning till ett jämställt arbetsliv. 

Anette är den enda som lyfter dimensionen av status där brukaren uppfattar en manlig 

personal som någon med högre status, exempelvis läkare. 

Äldre, damer framförallt tar ett annat förhållningssätt när det kommer en manlig 

undersköterska. Och är man äldre och kanske dement så tror de att -Ja men nu 

kommer doktorn, de tror att det är en viktig person (Anette).  

 

Annica beskriver att manlig personal uppmanas av kvinnliga brukare att inte göra vissa 

arbetsuppgifter, såsom till exempel att diska. Brukarna tycker istället att det kan vänta tills det 

kommer kvinnlig personal.   

 

Det finns väldigt många skillnader. Det har ju alltid varit kvinnor som arbetat i 

vården, det ligger i naturen och våra normer. Äldre kvinnor till exempel tycker att 

man skall ha andra yrken. De kommer oftast undan med olika arbetsuppgifter och de 

får höra att det behöver du inte göra utan det kan flickorna göra när de kommer sen. 

(Annica) 
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Tomas ser inte att det finns någon skillnad alls utom vid det första mötet med en brukare. 

 

Jag anser att det inte finns någon skillnad. Det handlar om din personliga lämplighet. 

(...) Vid första mötet, sen har det ingen betydelse det handlar om att skapa respekt och 

tillit till varandra. Sen spelar kön ingen roll överhuvudtaget. Allt handlar bara om 

rent bemötande. (Tomas) 

 

En av de kvinnliga respondenterna anser inte heller att det finns någon skillnad. Men hon har 

en hypotes genom ett brukarperspektiv om att vissa kvinnliga brukare tycker om när det 

kommer hem unga män till dem.  

 

Nej jag tror inte att det finns någon skillnad, det tror jag.  Jo om man ser utifrån 

brukare så kan jag ta ett exempel, när jag arbetade en sommar så hade vi en dam som 

tyckte om killar så hon satte alltid på sig läppstift och satt och kollade på dörren. Och 

så visste hon att det skulle komma en kille men det blev en omskiftning för han var sen 

så jag gick dit. Så när jag ringde på dörren och klev in så var det ett STORT leende 

som mötte mig, men när hon såg att det var jag så sjönk leendet ner i backen och hon 

sa aaa men du är inte David, nej jag är Solveig och då var, jag tror att de små 

sakerna kan göra så att vissa gillar att det kommer killar än kvinnor. Det är även om 

man vänder på det mot männen att det är många män som gillar att det kommer 

kvinnor. Så det är väl det som kan göra skillnad. Men jag tror inte att vårt arbete som 

sådant är någon större skillnad på hur vi utför, för vi jobbar nog väldigt lika i våra 

utföranden. (Solveig) 

 

Även de manliga respondenterna i vår studie upplever att äldre damer tycker om när det 

kommer hem män till dem. Pär anser att män pratar mer alldagligt än kvinnor.  

 

Det är att männen de gör inte så många saker som kvinnorna gör, vi män sitter inte 

och gnäller alltså inte gnäller utan vi hakar inte upp oss på vissa saker och ting vi 

kanske inte torkar av köksbänken lika mycket och bra som kvinnorna gör. Vi kanske 

inte torkar av själva fönsterbänken med dammet utan vi pratar mer med kvinnorna för 

kvinnorna tycker om när det kommer unga och äldre herrar. Vi pratar inte så mycket 

om personal, personal sammanhängande om vem som kommer sen eller imorgon utan 

vi pratar alldagligt kanske vad vi har för hobby jämfört med kvinnorna. Kvinnorna 

pratar mycket om att de har varit iväg och handlat, att de har gjort mycket 

hushållssysslor. Vi män pratar mycket om vad vi gör på vår fritid. (Pär) 

 

Björne pratar om vänskapsband som formas mellan manlig personal och kvinnliga brukare. 

 

Det som skiljer är väl från brukarnas håll. För där är det ju, speciellt bland kvinnor 

som tycker det är VÄLDIGT trevligt när det kommer en man eller pojke, som de säger 

ibland.  Så det blir lättare vänskapliga relationer mellan kvinnliga brukare och 

manliga arbetare. Dom är så glada och de tycker det är uppiggande när det kommer 

en karl och pratar med dom, på något vis. (Björne) 
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När man ser till svårigheter samt skillnader mellan kvinnor och män pratar respondenterna om 

duschning. De säger att många äldre kvinnor vill ha en kvinna när det kommer till att de skall 

duscha men att det ibland kan vara svårt att uppfylla dessa önskemål.  

 

Svårigheter kan vara att vissa kvinnor inte vill ha en man när det är dusch. Vilket kan 

leda till problem. Eftersom jag jobbar på ett privat hemtjänstföretag så har vi inte 

tusentals brukare utan vi har ju dussintals istället. Det innebär oftast, eller lite 

beroende på vilket distrikt man är på så kan man vara ensam på hela distriktet för det 

finns inga dubbelbemanningar där.  Det är väldigt långa köravstånd till de andra 

distrikten, vi snackar kanske 30 minuter enkel resa eller 40 minuter enkel resa till ett 

annat distrikt, med bil. Så det är inte bara att byta med någon heller. (Björne) 

 

Det kan också vara en svår situation för personalen speciellt om man själv är en ung man och 

kommer hem till en ung kvinnlig brukare. Det har Pär erfarenhet av.  

 

Det var när vi hade en två barns mamma i 28 årsåldern för hon hade brutit båda 

benen och vi i hemtjänsten skulle hjälpa henne att duscha. Det var lite pinsamt för jag 

var då 30 och hon behövde duscha för hon skulle göra en operation tidigt dagen efter. 

Det tyckte jag var en väldigt pinsam situation för det fanns ingen som kunde komma 

just vid det tillfället och duscha henne. Men vi löste det på bästa sätt att ringa 

nattpersonalen som fick komma och duscha henne i stället efter kl nio, och då slapp 

jag det i den svåra situationen (Pär). 

 

Även våra kvinnliga respondenter tar upp att det är i dusch situationer de märker att det finns 

skillnader mellan manliga och kvinnliga arbetare.  

 

Det finns många svåra situationer, vi kan tex ta kvinnlig/manlig dusch. Kvinnor som vi 

går hem till kanske inte vill att en man kommer och duschar dem. Det kan vara 

likadant när det gäller män. Sen är det ju så att många tycker att tjejer eller kvinnor 

kan typ städa bättre än vad män kan, och män är duktigare än kvinnor när det gäller 

att sätta upp saker. Att sätta upp en lampa, det kan väl inte en kvinna göra. Så det är 

väl lite om hur man ser på kvinnliga/manliga roller som finns i samhället (Solveig).  

 

Det man kan se utifrån dessa citat finns det svåra situationer i genusperspektivet om man både 

ser utifrån brukarna samt medarbetarna. Ibland kan det till och med vara till en fördel att vara 

man anser respondenterna. Det fysiska könet kopplas ihop med vissa fysiska arbetsmoment.  

 

Det kan jag om man säger rent fysiskt så är jag ju längre och starkare än många av 

kollegorna. Vilket ger en viss fördel vid vissa arbetsmoment och så där. Många tycker 

att det är bra när jag kommer om det är en ledsagning till affären eller promenad, 

sådana saker, eftersom jag är starkare det känns mer stabilt att hålla i mig, tryggare 

att hålla i mig än en liten 75 kilos tjej. Sen kan det vara bra att vara lång när det ska 
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upp grejer på hyllor och sådär. Det har jag ju hört och det är inte en gång jag har 

hört det heller, när jag ringer på dörren och säger “Hej, det är Björne som kommer 

idag.” Så får jag till svar “Åh, vad bra att det är du som kommer, jag har en vas som 

måste ner.” Då är det bra att jag är lång och stark och det beror ju delvis på mitt kön 

eftersom biologin ser ut som den gör. (Björne)  

 

Även i detta fall håller våra kvinnliga respondenter med att de fått den uppfattning om att 

brukarna gärna vill ha en man när det gäller det praktiska.  

 

De äldre vill ha en man om de är svag och behöver stöttning för att mannen är 

starkare än kvinnan. De vill också ha en man om det skall bytas lampor eller sätta upp 

en hylla. (Annica)  
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5 DISKUSSION 

 

I detta kapitel knyter vi ihop vår empiri med teorierna vi har valt för att kunna förstå vår 

empiri. Vårt syfte var att undersöka hur hemtjänstpersonal i två västsvenska kommuner 

förhåller sig till begreppet bra bemötande. De frågeställningar vi hade till vår hjälp var 

följande. Vilka strategier har hemtjänstpersonal utvecklat för att uppfylla målet om bra 

bemötande och hur tar sig detta uttryck? Vad kan strategierna ge för konsekvenser? Hur kan 

strategierna förstås utifrån ett genusperspektiv? 

5.1.1 Yrkesrollen är just en roll 

Vi anser att våra respondenter spelar roller när de går hem till sina brukare, detta verkar ske 

på ett omedvetet plan genom att de går in i sin yrkesroll. Flera av respondenterna pratar om att 

vara neutral, en slags avstängning av sina känslor där de förmedlar en lugn hållning. De säger 

inte direkt att de går in i olika roller men man kan ändå läsa mellan raderna och finna att det 

är just det dem gör. De säger till exempel att man redan innan man går in vet vilket 

bemötande man skall ha, samt om personen är sjuk har man ett annat förhållningssätt till just 

den individen. Goffman (2014) menar att människan alltid bär masker eller spelar roller. 

Dessa masker eller roller framhävs utefter den situation som lämpligast. Vid ett första möte 

mellan brukare och personal lär de känna varandra genom att kommunicera detta kallar 

Goffman (2014) för växelspel. Genom att använda sig av växelspel kan de tillsammans finna 

information som leder till att de senare möten som sker i framtiden blir bekväma. Det leder 

också till att personalen samt brukarna vet vad de kan förväntas sig i de möten de har 

tillsammans. Är det en ny brukare de skall gå hem till säger de att de tar till sig kunskap från 

kollegor nått som Goffman (2014) kallar för give expression. På detta sätt har de också hittat 

en strategi som uppfyller hur respondenterna kan ha ett bra bemötande. Konsekvensen av att 

ta information av andra kan vara positivt på det sätt att man innan man kommer hem till en ny 

brukare har en förståelse om hur man skall bemöta brukaren. Men det kan också vara negativt 

då de som fört över informationen har skapat en relation till brukaren som bara passar i deras 

relation. Han menar att man måste få all slags information för att kunna ta hänsyn till den 

kunskap som överförs. Informationen måste också vara färsk för att det skall kunna användas. 

Han menar också att den kunskapen är svår att få och att detta oftast leder till att vi använder 

av oss det som finns på ytan vilket får en konsekvens av att man kommunicerar med brukaren 

anständigt i stället för att skapa en relation till brukaren (Goffman 2014, s.215).  

 

Arbete inom hemtjänst kräver ett gott bemötande, det finns som mål då Socialstyrelsen (2012) 

har utformat det efter regeringens direktiv. Respondenterna använder sig av ordet respekt när 

vi frågar om gott bemötande. De menar att man skall respektera deras hem, deras behov och 

önskemål. De menar också att man måste ha en förståelse till att alla människor är olika och 

lika mycket värda. Ordet respekt används också i värdegrunden och menar på att man skall se 

och acceptera människors lika värde med respekt mot deras behov samt integritet (Nilsson 

Motevasel 2001, s. 155).  Vi frågade våra respondenter om de haft ett gott bemötande där de 

inte fick samma bemötande tillbaka, vilket de alla någon gång hade upplevt. Vi frågade även 

vad de hade haft för strategier för att klara av situationen. Några av våra respondenter svarar 
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att de stänger av sina känslor vid dessa situationer och det är något som Hochschild (2003) 

kallar för surface acting där man inte visar det man egentligen känner. Man korrigerar sig 

själv för att visa de känslor som anses är rätt i situationen då kanske en brukare är aggressiv. 

Det är bara en av respondenterna som säger till brukaren med en god ton att man tackar för 

sig själv och går. Han använder sig av en strategi där han avlägsnar sig själv från situationen. 

De andra respondenterna beskriver snarare hur de inte går därifrån.  

 

Vi anser inte att det skiljer sig mellan könen om hur de korrigerar sina känslor utan de handlar 

på ett liknande sätt. De upplever att de får stöd från sina kollegor när det kommer till hur man 

skall hantera situationer som kan vara svåra hos en brukare. De sitter och diskuterar och 

genom kommunikationen får man råd och tips från varandra. Arbetsmaterialet som 

Socialstyrelsen (2012) tog fram för att hjälpa medarbetarna med värdegrunden, kan också 

vara ett stöd för arbetsgrupperna om hur man skall tänka när man kommer till svåra 

situationer. Det kan också vara en hjälp för att kunna ge sina kollegor stöd och råd 

(Bergstrand 2011, s73). 

 

5.1.2Konsekvens av strategier 

Precis som Hochschild (2003) påvisar så innebär konsekvenserna av respondenternas 

strategier att det påverkar de i privatlivet. Hochschild (2003) hävdar att anställda genom 

organisationens krav använder sig av sina känslor i utbyte mot lön. Detta kan leda till 

utbrändhet och en dissociation till sina egna känslor. Flera av respondenterna beskriver hur 

trötta de kan vara efter en arbetsdag och att det är just känsloarbetet som är det mest 

påfrestande. Leppänen (2006)  menar att det måste finnas en balans på organisationernas krav 

och de känslorna som personalen har i sitt arbete. Leppänen (2006) och även Erickson och 

Ritter (2001) samt Hochschild (2003) beskriver att det känslomässiga arbetet är ett fenomen 

som kan leda till ohälsa och utbrändhet. Dock verkar det som respondenterna inte är 

dissocierade till sina egna känslor utan att de är fullt medvetna om att de spelar en roll när de 

arbetar. Detta kan även vara en effekt av att de alla har en lång erfarenhet av yrket och därför 

har lärt sig vilka strategier som fungerar för att de inte ska bli utbrända. Johnson och Spector 

(2007) föreslår att individer med hög emotionell intelligens är mer effektiva vid 

känsloreglering men detsamma går att se för individer med lång erfarenhet inom samma yrke. 

Deras process för att ha rätt känsloläge sker omedvetet och automatiskt på grund av att de har 

upplevt liknande situationer innan.  

 

Respondenterna har även krav på sig eftersom de skall följa den nationella värdegrunden och 

ha ett gott bemötande trots att de inte alltid får samma bemötande tillbaka. De har lärt sig hur 

de skall bemöta brukaren via de strategier som de lärt sig själva eller fått råd av varandra. 

Även här måste de spela sina roller för att de skall passa in i den situation som de befinner sig 

i. Goffman (2014) beskriver om konsekvenser av att ta del av andras erfarenheter i det som 

han kallar för Give of expression detta kan leda till att samma roll inte passar en annan. 

Respondenterna säger att de hämtar kunskap hos varandra när det gäller nya brukare eller hos 

brukare de inte har varit hos innan. Detta kan även gälla när det kommer ny ung personal och 

de hämtar erfarenheter hos de som arbetat länge och som redan har en kontakt med brukaren. 
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I dessa fall kan det leda till att en annan anställds relation till en brukare färgar vilken 

uppfattning den anställda har av brukaren och den överför detta till den nyanställda. Istället 

hade det varit bättre för den nyanställda att skapa en egen kontakt redan från början. När ny 

personal rekryteras genomförs bredvidgång som en introduktion för arbetet, där den 

nyanställda följer med en van personal hela dagen. Detta är för att de skall lära sig arbetet, 

rutiner och hitta till brukare med mera. Redan vid introduktionen börjar de första mötena 

mellan personalen och brukaren att äga rum. Här är det viktigt med en bra handledning där 

den nyanställde får ta del av andras erfarenheter genom observation. Genom att använda sig 

av bredvidgång menar Leppänen (2006) att det är personalen som är den viktigaste 

informationskällan. Han menar också att det är viktigt att hitta forum för att kunna sitta ner 

och reflektera samt samtala kring brukare. Enligt Leppänen (2006) minskades dessa möten 

ner på grund av nedskärningar och kan skapa ensamhet som kan leda till ohälsa. Det han 

menar är att om personal inte får tid till att samtala kring hotfulla, gnälliga och jobbiga 

brukare kan detta leda till att personalen inte vet hur de ska hantera sina känslor och att det i 

sin tur kan leda till att personalen saknar sympati.  

 

5.1.3 Könsroller 

Eftersom arbetets karaktär befinner sig i gränsområdet mellan privat och offentlig sfär, med 

idealbilder såsom “den goda husmodern”, så kan förväntningarna från brukarna påverka 

personalen till hur de förhåller sig till sin yrkesroll (Szebehely 1995, se Ingvad & Olsson 

1999). Könsrollsteorin går att applicera på upplevelsen av vilka förväntningar brukarna har 

mot manlig personal. Utav de manliga respondenterna var det bara en som inte såg att det 

fanns någon skillnad mellan könen, utom vid det första mötet. De andra pratar om samtalet 

och kontakten mellan en manlig personal och en kvinnlig brukare. Här går det att diskutera 

det som könsrollsteorin fallerar på, aspekten av makt och skillnad i status. Där könsrollsteorin 

delar in egenskaper och förmågor efter kön så lyfter den inte den obalans i makt som existerar 

mellan könen (Connell 1987, ss 48-49). De manliga respondenternas upplevelse av de 

kvinnliga brukarnas tendens till att samtala mer och med en trevligare ton med manlig 

personal går att förklaras genom att se den skillnad i status och i slutändan makt som existerar 

mellan könen.  De manliga respondenterna upplever att de måste uppträda i de här 

traditionella rollerna och tar därmed avstånd från idealbilden av “den goda husmodern” som 

kan prägla arbeten i hemmen. De upplever det som en fördel att manifestera maskulinitet.  

Två av de manliga respondenterna upplever att de äldre föredrar en man om brukaren är svag 

och behöver stöttning. Även när det gäller praktiska saker såsom att ta ner en vas eller sätta 

upp en lampa. Könsrollsteorin förklarar att kvinnor och män tilldelas roller eller egenskaper 

genom socialisering (Connell 1987, ss 48-49). Genom sättet att prata om hur kvinnor eller 

män är så återskapas och bibehålls denna avskiljning av egenskaper och färdigheter. 

 

Det skiljer sig inte åt mellan könen bland respondenterna på upplevelsen av hur brukarna ser 

på kvinnlig personal och manlig personal. Kvinnlig personal förväntas diska och städa bättre 

medan manlig personal inte behöver diska. Det antyds att manlig personal är mer som en gäst 

på besök eller så är upplevelsen att brukarna tror att männen tillhör en arbetsgrupp med högre 

status, såsom exempelvis läkare. Detta innebär dock inte att manlig personal inte utför sina 
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arbetsuppgifter ändå, men en av respondenterna verkar adapterat sig till att inte vara bra på att 

torka av bänkar. 

 

Något som respondenterna uttrycker är att det ibland kan finnas svårigheter beroende på ens 

kön och de nämner dusch som en av dem. Den äldre vill oftast ha en kvinna som kommer och 

hjälper de med duschen och det har vi också fått erfara när vi själva arbetade i hemtjänsten. 

Det inträffade ofta vid arbetsskiftets början att ett byte av brukare fick ske för att en man hade 

en dusch på sitt schema.   

 

Denna falska dikotomi av att kvinnor innehar en viss typ av egenskaper och män en annan 

påverkar kvinnor negativt i dubbel bemärkelse. Dels blir deras arbetsbörda tyngre än mäns då 

det anses mer som att det är en kvinnas arbete att vårda och stå för “mjuka” värden. Dels 

fråntas deras kunskap om allt som inte ryms inom denna mjuka värld.  Könsroller begränsar 

inte bara männen utan även kvinnor då förmågan att exempelvis byta en lampa blir 

sammanlänkad med vilket kön personalen har. Vi anser att det är förlegat att särskilja kön när 

det gäller att arbeta i vården.  Strömberg och Eriksson (2010) menar att det är snarare är 

personlig lämplighet samt professionalitet som påverkar om en individ är lämplig för 

omsorgsarbete. Förväntningar på könsroller kommer förhoppningsvis att förändras i 

framtiden.  I takt med att fler och fler yngre människor börjar arbeta inom hemtjänsten med 

ett annat synsätt så kommer troligtvis dessa gamla förlegade könsroller att luckras upp. 

Enhetschefer behöver arbeta medvetet med att motverka könsroller och inte uppmuntra att 

samtal förs där gamla könsroller blir bekräftade. 

 

 

5.2 Slutsats 

Denna studie visar att det inte existerar någon skillnad mellan könen på dessa respondenter 

och vilka strategier de använder sig av för att uppfylla arbetsgivarens mål med bra bemötande. 

Däremot visar den att könsrollssocialisering återfinns i en sektor som till stor del består av 

kvinnor. Det är upplevelsen av vilka förväntningar brukaren har som verkar påverka 

respondenternas uppfattning om sin könsroll. Respondenterna upplever att förväntningarna 

från brukaren särskiljer könen, där män upplever att det är en fördel att manifestera 

maskulinitet och kvinnor femininitet. Alla respondenter upplever att de kvinnliga brukarna 

hellre vill ha manlig personal för att konversera med än att de ska utföra sina arbetsuppgifter. 

De kvinnliga respondenterna upplever att det ställs högre krav på att de utför sina 

arbetsuppgifter.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Vi upplevde att det var svårt att komma in på djupet hos våra respondenter. Det finns en tanke 

om att detta kan bero på att yrket ibland anses vara ett lågstatus arbete. Respondenterna 

kanske är ovana vid att uttala dessa tankar och att strategier sker omedvetet. Johnson och 

Spector (2007) påvisade att människor med hög EI har en bredare repertoar med strategier 

och att de använder sig av detta omedvetet. Många av respondenterna har en lång erfarenhet 
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inom vården och har genom åren utvecklat sina strategier och på så sätt lärt sig hur de ska 

uppträda. Om vi hade intervjuat enhetschefer kanske svaren varit mer beskrivande på grund 

av att den titeln har en högre status. Enligt Strömberg och Eriksson (2010) blir de som arbetar 

med omvårdnad underordnade de som är medicinskt kunniga och osynliga på grund av att det 

historiskt sett alltid varit mansdominerat inom den medicinska vetenskapen. Vår egen 

förförståelse och de privata nätverken kan också påverka resultatet på grund av att 

respondenterna känner oss och vet att vi också har en kunskap om hur det är att arbeta i just 

hemtjänst. Svaren kan då bli vaga för de tror att vi förstår hur de menar. En annan aspekt är att 

de inte öppnar upp sig för oss för att vi känner dem. De kanske upplevde att intervjuerna gled 

in på områden som var känsliga. Dock hade vi detta i beaktning och en tro på att vår 

personliga relation skulle underlätta för respondenterna att öppna upp sig. Ett annat metodval 

hade varit en etnografisk studie där vi observerade hur respondenterna förhåller sig i praktiken 

mot brukaren.  På grund av tidsbrist, samt avgränsning kunde detta inte utföras.  

 

5.4 Framtida forskning  

För framtida forskning rekommenderar författarna att undersöka hur acceptansen för män i ett 

kvinnodominerat yrke skulle kunna ske. Vad går det att göra för att luckra upp könsrollerna 

för att gapet skall försvinna då det idag är mer och mer män som söker sig till vårdyrket? Vad 

krävs det för att brukaren skall se vårdaren och inte se om det är en kvinna eller man som 

kommer och ger omsorgen? I ett jämställt arbetsliv ska varje individ bli behandlad som en 

egen person och inte bli ihop klumpad med andra beroende på sitt kön. Går det att använda 

sig av samma strategier som de till exempel gör i byggnadsbranschen? I byggbranschen 

försöker de ändra normen från ett mansdominerat yrke till ett mer jämställt yrke. Byggnads 

vill arbeta med mångfald och jämställdhet då en undersökning visat att många kvinnor vill 

lämna arbetet då det är en machokultur i byggbranschen (Byggnads.se). Detta kan även vara 

en generationsfråga som kan förändras över tid, dock långsamt. För att en förändring ska 

kunna ske behöver problemet först uppdagas för att kunna åtgärdas. 
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7. Bilaga 1  
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen? 

3. Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplatsen? 

4. Har du arbetat på andra arbetsplatser inom vården? 

5.  Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

6. Vad är det bästa med ditt arbete? 

7. Vilka egenskaper anser du att man behöver ha om man ska arbeta inom äldreomsorgen? 

 

Begreppet bra bemötande 

8. Har ni på din arbetsplats pratat om värdighetsgarantierna i kommunen? 

9. I värdighetsgarantin ingår begreppet respektfullt bemötande. Hur tolkar du detta begrepp? 

10. Hur omvandlar du begreppet i praktiken? Ge exempel 

11.  Kan du beskriva en situation där du upplevde att du hade ett respektfullt bemötande till en 

brukare trots att hen inte gav detsamma till dig? Hur hanterade du situation? Anser du att man 

kunde ha gjort på ett annorlunda sätt? 

12.   Hur påverkar din kunskap om brukaren hur du bemöter hen? Exempelvis sjukdom. 

13.  När är det svårt med ett bra bemötande? 

 

Stöd och styrning 

14. Hur har du lärt dig att handskas med känslor i din arbetsroll? 

15.  På vilket sätt får du stöd från dina kollegor när det handlar om bemötande till brukarna? 

16.  Vilka förväntningar upplever du finns på ditt beteende i olika situationer i din arbetsroll? 

 

Skillnader mellan manliga och kvinnliga undersköterskor 

17. Vilka är de främsta skillnaderna mellan män och kvinnor som är vb/uska? 

18. Vilka svårigheter har du stött på i din yrkesroll beroende på ditt kön? 

Påverkan på person 

19. Hur vet du vilket bemötande en brukare förväntar sig? 

20. Har det hänt att en brukare har korrigerat dig, exempelvis sagt att du är för glad? Hur 

hanterade du det? 

21. Hur mår du efter en arbetsdag? 

23. Vid vilka situationer upplever du att det är svårt att hålla isär din yrkesroll från ditt privata 

jag? 

24. Finns det något mer du vill tillägga som vi inte har frågat om? 
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