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Förord 

Vi vill först rikta ett stort tack till alla undersköterskor som har ställt upp på intervjuer och 

även till de undersköterskor som ställde upp på pilotintervjuer. Tack vare er alla har denna 

studie blivit möjlig! Vidare vill vi även rikta lika stort tack till vår handledare Ulrika som 

har stöttat och uppmuntrat oss genom hela processen. 

Slutligen vill vi tacka nära och kära som har funnits med oss längs vägen och stöttat oss. 
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Abstract 

Title: ”We have a very important role” – A qualitative interview study about home 
care employees’ experiences of elderly’s mental illness 

Authors:  Nathalie Gren and Sandra Bartula 

Tutor: Ulrika Börjesson 

Examinator: Staffan Bengtsson 

 

In this qualitative study, eight semi-structured interviews were conducted with educated 

home care employees within the home care workforce. The aim of this study is to 

investigate home care employees’ experiences of elderly people with mental illness within 

the frame of their work. Through a thematic analysis two main themes where identified. 

The first theme, The individual as a project, presents how the home care employees perceive 

the meeting with elderly’s mental illness as complex, and experience that a good reception 

and regular contact are two important factors for being able to handle mental illness in the 

best way. This is further presented in two subthemes – Reception and Continuity. The second 

theme, The individual within the organization, presents the challenges that the home care 

employees encounter with working with elderly people with mental illness. These 

challenges consist of timeframes that the employees perceive as hard to work within but 

also a lack of competence, both within themselves and in the society when it comes to 

elderly’s mental illness. Furthermore, this is also presented in two subthemes – The timeframe 

and Lack of competence. Finally, the result is connected to previous research where similarities 

between the previous research and the result is revealed regarding the meeting with mental 

illness as complex and comprised of challenges, including lack of time, knowledge and 

competence. The complexity and challenges are further problematised from Lipsky’s 

theory of street level bureaucracy and emphasises the balance in home care employees’ 

work between the individual needs and the structure of the work. 

 

Key words: Home care, Home care employees, Elderly’s mental illness, Street Level 
Bureaucracy, Thematic analysis 
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Sammanfattning 

Titel: ”Vi har ju en jätteviktig roll” - En kvalitativ intervjustudie om hemtjänstpersonals 

erfarenheter av att möta äldre personer med psykisk ohälsa. 

Författare:  Nathalie Gren och Sandra Bartula 

Handledare: Ulrika Börjesson 

Examinator: Staffan Bengtsson 

 

I denna kvalitativa studie har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med 

yrkesverksamma undersköterskor inom hemtjänst. Syftet med studien är att undersöka 

hemtjänstpersonalens erfarenheter av äldres psykiska ohälsa inom ramen av sitt arbete. 

Genom en tematisk analys identifierades två huvudteman. I det första temat Människan som 

projekt framkommer att intervjupersonerna ser på mötet med äldre med psykisk ohälsa som 

komplext och lyfter vikten av ett gott bemötande och regelbunden kontakt som viktiga 

faktorer för att hantera mötet på bästa sätt. Detta presenteras vidare genom två 

underteman – Bemötande och Kontinuitet. I det andra temat Människan i verksamheten 

framkommer utmaningarna i mötet med äldre personer med psykisk ohälsa som samtliga 

ligger i verksamheten. Utmaningarna består enligt intervjupersonerna av tidsramar som är 

svåra att förhålla sig till, samt en kompetensbrist hos både de själva och i samhället när det 

kommer till äldre med psykisk ohälsa. Även detta presenteras vidare genom underteman – 

Tidsramen och Kompetensbrist. Avslutningsvis kopplas resultatet till tidigare forskning. Där 

framkommer likheter mellan forskning och studiens resultat avseende mötet med äldre 

personer med psykisk ohälsa som komplext och utmanande utifrån brist på tid, kunskap 

och kompetens. Komplexiteten och utmaningarna problematiseras vidare utifrån Lipskys 

teori om gräsrotbyråkrati och visar på balansgången i hemtjänstpersonalens arbete mellan 

individens behov och arbetets struktur. 

Nyckelord: Hemtjänst, Undersköterskor, Psykisk ohälsa hos äldre, 
Grästrotsbyråkrati, Tematisk analys 
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1. Inledning  

Socialstyrelsen (2018) framhåller att psykisk ohälsa är ett samhällsproblem och att det bör 

tas på allvar i och med det problem som det utgör för den drabbade individen. I denna 

rapport framkommer att förekomsten av psykisk ohälsa, som inbegriper både lindrigare 

och allvarliga symtom på psykisk ohälsa, är större hos åldersgruppen 65 år och äldre än 

hos åldersgruppen 18–64 år. Vidare visar rapporten att äldre personer med kommunala 

insatser i form av äldreomsorg och/eller kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser uppvisar 

en högre andel psykisk ohälsa än äldre personer utan kommunala insatser – 65 procent i 

jämförelse med 24 procent. Bland personer med äldreomsorgsinsats enligt socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453), SoL, är förekomsten av psykisk ohälsa 63 procent (Socialstyrelsen, 

2018). Vidare har socialtjänsten ett lagstadgat ansvar för att äldre ska känna 

välbefinnande (5 kap. 4 § SoL) och enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin 

livsföring i övrigt för att tillförsäkras skälig levnadsnivå, vilket bland annat kan innefatta 

hemtjänst (prop. 2000/01:80 s.92). Hemtjänst innefattar i sin tur dels serviceinsatser och 

omvårdnadsinsatser. Med personlig omvårdnad avses insatser som behövs för att 

tillgodose fysiska, sociala och psykiska behov (prop. 2000/01:149 s.23).   

Hemtjänstpersonal har således ett ansvar för att se till att den äldre ska tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå och välbefinnande. Däremot framhåller Socialstyrelsen (2018) att det 

finns brister inom det aktuella området. Detta menar myndigheten kan vara ett resultat av 

bristande kunskaper om psykisk ohälsa bland yrkesverksamma som kommer i kontakt med 

målgruppen, däribland hemtjänstpersonal. En kvalitativ intervjustudie gjord i Sverige visar 

att hemtjänstpersonal upplever en osäkerhet gällande att hantera äldres psykiska ohälsa, 

främst gällande var personalen kan vända sig för att få vidare hjälp (Grundberg, 

Hansson, Religa & Hillerås, 2016). Däremot visar studien en säkerhet hos personalen att 

upptäcka symtom på psykisk ohälsa, vilket Socialstyrelsen (2018) menar är en av 

förutsättningarna för ”att kunna tillförsäkra en god och säker vård och omsorg” (s.12). 

Grundberg et al. (2016) framhåller dock att området är relativt obeforskat och 

hemtjänstpersonalens perspektiv sällan uppmärksammas i forskningen.  

Utifrån ovanstående är förekomsten av psykisk ohälsa hos äldre personer hög, framförallt 

bland personer som erhåller kommunal äldreomsorg där hemtjänst ingår. Samtidigt 

framkommer en osäkerhet hos hemtjänstpersonalen att bemöta äldre med psykisk ohälsa. 
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Det är därmed av betydelse att vidare undersöka hemtjänstpersonals upplevelse av att möta 

äldre med psykisk ohälsa inom ramen för sitt arbete för att öka förståelsen för situationen 

och genom det identifiera eventuella utmaningar som kan angripas för att underlätta mötet 

och tillförsäkra den äldre en skälig levnadsnivå.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hemtjänstpersonalens erfarenheter av äldre personers 

psykiska ohälsa inom ramen av sitt arbete. Frågeställningarna blir således:  

• Hur beskriver hemtjänstpersonalen sina erfarenheter av att möta äldre med psykisk 

ohälsa inom ramen av sitt arbete?  

• Vilka utmaningar ser hemtjänstpersonalen med att möta äldre personer med 

psykisk ohälsa inom ramen av sitt arbete?   
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3. Bakgrund   

I följande kapitel presenteras bakgrundsinformation och tidigare forskning i syfte att ge en 

överblick i utbredningen av den psykiska ohälsan bland äldre personer, samt visa det 

aktuella forskningsläget kring professionellas upplevelser av psykisk ohälsa bland äldre 

personer. 

3.1. Psykisk ohälsa hos äldre  

Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) inbegriper psykisk ohälsa olika tillstånd som kan 

inverka i olika grad på individens funktionsförmåga. Psykisk ohälsa syftar både till psykiska 

besvär och psykisk sjukdom. Det förstnämnda syftar till tillstånd som uppvisar tecken på 

psykisk obalans eller andra symtom, medan det sistnämnda syftar till tillstånd där symtom 

uppfyller kraven för en diagnos (Folkhälsomyndigheten, 2017). Studiens definition av 

psykisk ohälsa ligger i linje med ovanstående. Vidare presenteras förekomsten av psykisk 

ohälsa hos äldre personer, som i denna studie syftar till personer 65 år och äldre med någon 

form av hemtjänstinsats.  Detta med anledning av att statistik som ligger till grund för 

förekomsten av psykisk ohälsa hos äldre utgår från samma definition (Socialstyrelsen 2018; 

Socialstyrelsen, 2013), samt att majoriteten av personer som erhåller hemtjänstinsatser är 

65 år och äldre (Socialstyrelsen, 2016). Avslutningsvis presenteras även en redogörelse för 

vården för äldre personer med psykisk ohälsa. 

3.1.1. Förekomst av psykisk ohälsa hos äldre   

Andelen äldre personer med psykisk ohälsa skiljer sig åt beroende på hur undersökningen 

har genomförts och vilken definition för psykisk ohälsa som har använts i undersökningen. 

Tvärsnittsstudier i befolkningen visar dock att förekomsten av alla typer av depression hos 

äldre ligger mellan 5 och 15 procent och förekomsten för ångestsjukdomar ligger mellan 6 

och 12 procent (Socialstyrelsen, 2018). Liknande resultat visar även internationella siffror. 

Studier från England och USA visar att förekomsten av depression hos den äldre 

befolkningen ligger i ett intervall mellan 7 och 11 procent (McDougall et al., 2007; Steffens, 

Fisher, Langa, Potter & Plassmann, 2009). Gällande ångestsjukdomar är förekomsten 14 

procent (Ritchie et al., 2004). Undersökningar som har gjorts på andelen personer som 

vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka visar en skillnad mellan personer 

65 år och äldre och yngre personer i åldersgruppen 18–64 år, nämligen 35 procent hos 

äldre och 17 procent hos yngre (Socialstyrelsen, 2018).  
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Äldre personer med psykisk ohälsa har många gånger kommunala insatser – antingen i 

form av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser eller i form av äldreomsorg 

(Socialstyrelsen, 2018). Förekomsten av psykisk ohälsa hos äldre personer med kommunala 

insatser är enligt Socialstyrelsen (2018) högre än hos äldre personer som inte erhåller 

sådana insatser – 65 procent jämfört med 24 procent. Relationen mellan stödinsatser i 

hemmet och psykisk ohälsa hos äldre återfinns även i forskningen. En kvantitativ studie 

gjord i Polen visar att äldre personer som erhåller stöd- och hjälpinsatser i ordinärt boende 

uppvisar sämre hälsostatus, däribland psykiskt mående, än äldre personer boende på 

institution eller har stöd- och hjälp i form av dagverksamheter (Dobryzyn-

Matusiak, Marcisz, Bak, Kulik, & Marcisz, 2014). Studien visar att hälsostatusen är 

relaterad till multisjuklighet, ensamhet och inadekvat vård i hemmet till följd av för korta 

insatser i förhållande till behov.   

3.1.2. Vård för äldre personer med psykisk ohälsa  

Äldre personer med psykisk ohälsa har i första hand kontakt med äldreomsorg och 

primärvården (Socialstyrelsen, 2018). Samtidigt menar Socialstyrelsen (2012) att äldre 

personer med psykisk ohälsa inte får tillgång till den vård som de behöver. Detta med 

anledning av att verksamma inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst inte har 

den kompetens som krävs för att ge god vård och omsorg till äldre personer med psykisk 

ohälsa. Jämfört med yngre personer har äldre personer även inte samma tillgång till 

specialpsykiatrisk kompetens (Socialstyrelsen, 2012), utan får istället sin behandling 

tillgodosedd inom den somatiska vården. Dödligheten bland de äldre som får sina 

psykiatriska behov tillgodosedda inom den somatiska vården är dock högre jämfört med 

de som har tillgång till psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2013). Samtidigt framhåller 

Socialstyrelsen (2018) att äldre själva väljer att inte söka vård för sina psykosociala besvär i 

samma utsträckning som yngre personer. Den bristande vården för äldre personer med 

psykisk ohälsa kan även förklaras med att symtombilden för psykisk ohälsa hos äldre är 

annorlunda jämfört med hos yngre, med framförallt mer kroppsliga symtom, vilket gör den 

svårare att upptäcka och behandla (Socialstyrelsen, 2012; Socialstyrelsen, 2018). Enligt 

Socialstyrelsen (2013) har även äldre personer med psykisk ohälsa stor samsjuklighet i svåra 

somatiska sjukdomar jämfört med övriga äldre. Trots ett stort behov av somatisk vård hos 

äldre med psykisk ohälsa menar myndigheten vidare att målgruppen inte får ett lika gott 

somatiskt omhändertagande som övriga äldre. 
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Användning av läkemedel ökar med stigande ålder, vilket är ett resultat av en ökad 

förekomst av sjukdomar, men även till följd av andra besvär såsom oro eller värk 

(Socialstyrelsen, 2018). Gällande psykisk ohälsa är den vanligaste behandlingen av 

tillstånden förskrivning av läkemedel. Detta trots att läkemedel på egen hand inte har 

tillräcklig verkan för att lindra psykiska besvär hos den enskilde. Vidare menar 

Socialstyrelsen (2018) att förskrivningen av psykofarmaka som används för att behandla 

psykiska besvär främst sker inom primärvården, vilket gör att äldre personer med psykisk 

ohälsa i låg grad får psykofarmaka utskriven av specialister. Jämfört med yngre är 

användningen av psykofarmaka mer utbredd bland äldre. Detta gäller även användningen 

och kombinerandet av olika typer av psykofarmaka (Socialstyrelsen, 2012). Enligt en 

amerikansk studie gjord på ett särskilt boende i USA var det en av tre av de boende som 

använde någon form av psykofarmaka (Morgan, Perez, Frankowski, Nemec & Bennet, 

2016). Trots att användningen av psykofarmaka är utbredd bland äldre är det dock flera 

äldre som underbehandlas menar Socialstyrelsen (2012), både genom psykofarmaka och 

annan behandling i form av exempelvis samtalsbehandling.  

3.2. Kompetens och kunskap  

Forskning visar att kompetens och kunskap är något som behövs i mötet med äldre 

personer med psykisk ohälsa, men att de äldre riskerar att inte få den hjälp de behöver. 

Detta bland annat då det finns en avsaknad av kompetens och kunskap i de verksamheter 

där äldre personer med psykisk ohälsa är aktuella (Socialstyrelsen, 2012). Nedan 

presenteras detta vidare, samt görs en presentation av hur det finns tendenser till att den 

äldre personens psykiska ohälsa nedprioriteras och misstolkas i förhållande till somatiska 

symtom. 

3.2.1. Professionellas kunskap och strategier  

Enligt Skatvedt, Andvig och Baklien (2015) har alla rätt till likvärdig vård och att det i 

praktiken är hemtjänsten som finns tillgänglig för äldre personer. Trots en hög förekomst 

av psykisk ohälsa bland äldre missgynnas dock gruppen då de oftast inte får den hjälp de 

behöver (Socialstyrelsen, 2012). Ett skäl till detta är enligt Socialstyrelsen (2012) att 

personal inom bland annat socialtjänsten inte har specialiserat sig på psykiskt sjuka äldre 

och deras behov. Detta resonemang återfinns även i en amerikansk studie där personal på 

ett särskilt boende i USA upplever att trots att många av de äldre led av någon form av 

psykisk ohälsa saknade de redskap till att hantera denna (Morgan et al., 2016).    
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Återkommande i forskningen är att det finns en osäkerhet bland personalen själva i hur de 

kan bemöta äldre med psykisk ohälsa på bästa sätt (Morgan et al., 2016; Sundström, 

Edberg, Rämgård & Blomqvist, 2018). Flera studier berör dock att det finns olika strategier 

enligt personalen själva som underlättar mötet med äldre med olika former av psykisk 

ohälsa (Gleason & Coyle, 2015; Sundström et al., 2018; Grundberg et al., 2016). Enligt 

Grundberg et al. (2016) framhåller hemtjänstpersonalen i studien vikten av god kunskap 

om individen, vilket även innefattar den äldres medicinska bakgrund, för att upptäcka 

psykisk ohälsa. Även kontinuitet och regelbundna besök hos den äldre var grundläggande 

för att upptäcka förändringar i den äldres beteende och mående. Enligt Gleason och 

Coyle (2015) handlar hemtjänstpersonalens samtliga strategier om kommunikation. Denna 

kommunikation innefattade både verbal och icke-verbal kommunikation, och tog sig till 

uttryck genom bland annat empati, aktivt lyssnande och relationsbyggande. Enligt 

författarna tog personalen även upp förmågan att kunna hantera sina egna känslor i mötet 

med de äldre med psykisk ohälsa som en värdefull strategi.  

3.2.2. Somatiska problem hos äldre och psykiska problem hos yngre  

Psykiskt sjuka äldre ställer ofta annorlunda krav på kunskaper hos personalen som möter 

dessa, då symptombilden för exempelvis depression ser annorlunda ut hos äldre jämfört 

med yngre (Socialstyrelsen, 2012). Forskning visar att professionella är bättre rustade för 

att hantera somatiska problem jämfört med psykiska och kognitiva problem (Skatvedt et 

al., 2015; Grams-Homolová et al., 2017). Hjälpen som äldre med psykisk ohälsa behöver 

är oftast diffus och svår att sätta ord på enligt Skatvedt et al. (2015), vilket leder till att dessa 

äldre inte prioriteras då personalen beskriver att det är mer konkret att fixa ett sår på benet 

jämfört med ett i sinnet. Vidare visar studien att personalen i allmänhet var flexibla när det 

kom till att hjälpa varandra att ta sig igenom listorna för vilka som skulle besökas för dagen, 

men att flexibiliteten oftast sträcker sig längre när det kommer till somatiska behov jämfört 

med psykiska. Enligt Grundberg et al. (2016) framhöll personalen i studien vikten av att 

vara uppmärksam på tecken på psykisk ohälsa som både var förväntade och inte förväntade 

då det ibland var svårt att särskilja symtom på psykisk ohälsa från somatiska tillstånd och 

ger exempel på ångest, vars symptom skulle kunna vara ett resultat av exempelvis 

hjärtproblem. Skatvedt et al. (2015) menar i sin studie att den medicinska kulturen inom 

äldreomsorgen kan bidra till att äldres psykiska problem ses som en naturlig del av 

åldrandet och varken är något som kan eller bör behandlas. Symptomen tolkas därför 

annorlunda hos äldre jämfört med yngre enligt författarna, där symptomen hos äldre tolkas 
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som att det har att göra med ensamhet och hos yngre ses det som tecken på depression 

och ångest.  

3.3. Yttre förutsättningar  

Hemtjänstpersonalens arbete präglas av en byråkratisk natur i form av biståndsbedömda 

beslut, något forskningen visar kan medföra dilemman i hur personalen ska förhålla sig i 

mötet med den äldre. Detta presenteras vidare nedan, samt behandlas hur förutsättningar 

i verksamheten och tidsramen påverkar hemtjänstpersonalens dagliga arbete. 

3.3.1. Byråkratisk natur   

Enligt anhöriga i en amerikansk studie skapar biståndsbesluten för vilka insatser den äldre 

har rätt till en byråkratisk form över vården av den äldre (Sims-Gould & Martin Matthews, 

2010). Vidare framhåller anhöriga att besluten begränsar hemtjänstpersonalen i arbetet, 

genom att personalen inte kan utföra arbetsuppgifter som inte är beviljade eller står i deras 

arbetsbeskrivning. Denna uppfattning delas även av hemtjänstpersonal, vilka upplever att 

biståndsbeslutens byråkratiska natur skapar dilemman i arbetet. Detta genom att den äldres 

behov inte kan tillgodoses till följd av begräsningar som biståndsbesluten ger upphov till, 

vilket hemtjänstpersonalen upplever är oförenliga med sin yrkesetik. Detta resulterar i att 

hemtjänstpersonalen utför det som de anser att de måste genomföra i situationer där de 

möter äldre personer med psykisk ohälsa, exempelvis stanna längre än den beviljade tiden. 

Detta menar hemtjänstpersonalen kan medföra risk för sanktioner från ledningen men 

även en ökad arbetsbelastning för kollegorna (Skatvedt et al., 2015).  

3.3.2. Tidsramar   

Flera studier gällande hemtjänstpersonals upplevelse av mötet med äldre med psykisk 

ohälsa framhåller begränsningarna som tidsramen i arbetet medför (Skatvedt et al., 2015; 

Sundström et al., 2018; Grundberg et al., 2016). Hemtjänstpersonal upplever att tid inte 

alltid finns till att bemöta personer som visar tecken på psykisk ohälsa, däribland situationer 

där den äldre uttrycker en önskan om att inte längre leva (Grundberg et al., 2016). Den 

begränsade tidsramen berörs även av Skatvedt et al. (2015). Deltagarna i studien uttrycker 

att den nuvarande organiseringen i form av uppdelade arbetsuppgifter och en ökad 

personalomsättning skapar färre förutsättningar för personalen att ta sig tiden för den 

äldre. Hemtjänstpersonalen menar att tidsramen kan vara svår att förhålla sig till, både 

utifrån de själva och i relation till de äldre. Detta med anledning av att förutsättningarna 

förändrades mellan dagarna. Detta medförde att det vissa dagar fanns mer tid än andra, 
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vilket personalen upplevde svårt att förklara för de äldre. Samtidigt framkommer att 

hemtjänstpersonalen tog sig tid till att vara med den äldre utöver den planerade tidsramen. 

Däremot gav det upphov till dilemman i arbetet då hemtjänstpersonalen behövde prioritera 

mellan de äldre personerna som de besökte genom att göra en bedömning av vem som är 

i behov av störst hjälp i stunden. Vidare gav det upphov till ökad arbetsbelastning för 

kollegorna till följd av att de får ta vissa av besöken som var planerade för någon annan 

(Skatvedt et al., 2015).  

3.3.3. Förutsättningar i verksamheten  

Socialstyrelsen (2018) framhåller vikten av kontinuitet i mötet med äldre personer med 

psykisk ohälsa för att kunna tillförsäkra en god vård och omsorg om den äldre. Forskning 

visar att även hemtjänstpersonal delar denna uppfattning (Grundberg et al. 2016; Anker-

Hansen et al., 2018). Grundberg et al. (2016) fann i sin studie att hemtjänstpersonalen ser 

kontinuitet som grundläggande för att kunna upptäcka psykisk ohälsa hos den äldre, i och 

med att det skapar möjligheter för att etablera en kontakt och skapa en relation med den 

äldre. Upplevelsen från anhöriga som studerats inom området är dock att kontinuiteten 

inte alltid efterföljs, vilket resulterar i en personalomsättning som skapar ett stort antal 

personer involverade i vården av den äldre (Anker-Hansen et al., 2018). Risken med detta 

menar de anhöriga i studien är en ökad otrygghet hos den äldre som erhåller 

hemtjänstinsatserna. Samtidigt hade anhöriga en förståelse för den bristande kontinuiteten 

och hänvisade till hemtjänstens höga arbetsbelastning  

Utöver kontinuitet som en grundläggande hörnsten i arbetet med äldre med psykisk ohälsa 

framhåller hemtjänstpersonal i en amerikansk studie av Gleason och Coyle (2015) 

kollegialt stöd som en förutsättning, vilket även Grundberg et al. (2016) belyser i sin studie. 

Hemtjänstpersonalen menar att möjligheten att dela strategier med andra i samma situation 

var viktiga, men enbart vetskapen att andra möter liknande situationer var ett stöd i sig 

(Gleason & Coyle, 2015). Utöver det kollegiala stödet framförs även stödet från cheferna 

som en förutsättning för arbetet med äldre med psykisk ohälsa och syftar främst till en 

förståelse från chefens håll över de utmaningar som arbetet inbegriper (Gleason & Coyle, 

2015). Även samverkan och samarbete med andra professioner och möjlighet att få 

information gällande den äldres tillstånd anses grundläggande i arbetet (Gleason & Coyle, 

2015; Grundberg et al., 2016). Däremot upplever hemtjänstpersonalen i Grundberg et al. 

(2016) studie en osäkerhet gällande vilken profession personalen kan vända sig till för att 

få stöd i arbetet med målgruppen.   
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4. Teoretiskt ramverk 

Studiens resultat kommer förstås utifrån Lipskys (2010) teori om gräsrotbyråkrati. Teorin 

utgår från en förståelse av gräsrotbyråkraten som en arbetare med stor handlingsfrihet, 

något som ger upphov till osäkerhet i arbetet till följd av stor flexibilitet. Det hanteras 

genom utvecklandet av strategier, vilka dels innefattar utformande av rutiner och processer 

som utövar kontroll över människan som kommer i kontakt med organisationen inom 

vilken gräsrotbyråkraten verkar. Utifrån det kan teorin skapa en ökad förståelse kring 

hemtjänstpersonalens upplevelse av mötet med äldre med psykisk ohälsa, i och med 

att upplevelserna inbegriper svårigheter relaterade till arbetets natur. Nedan kommer en 

redogörelse göras kring gräsrotbyråkratens arbetsvillkor och strategier. Därefter kommer 

en fördjupning göras i vad Lipsky beskriver som handlingsfrihet och den sociala 

konstruktionen av klienter, vilket analysen främst kommer ha sin utgångspunkt i.    

4.1. Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati 

Lipsky (2010) definierar gräsrotbyråkrat (eng. street-level bureaucrat) som en person som 

inom ramen för sitt arbete har direkt interaktion med människor som kommer i kontakt 

med organisationen som personen verkar inom och som i utförandet av sitt arbete besitter 

stor handlingsfrihet. Gräsrotbyråkratier är således organisationer som utgörs av arbetare 

som faller inom kategorin gräsrotbyråkrater, där bland annat socialtjänst och andra 

välfärdstjänster ingår. Vidare beskriver författaren centrala faktorer i organisationens 

struktur som påverkar gräsrotbyråkratens arbetsförhållanden. Bland annat kännetecknas 

gräsrotbyråkratens arbete av otillräckliga resurser i relation till behoven som 

gräsrotbyråkraten behöver tillgodose inom ramen av arbetet. Dels handlar det om 

otillräcklig tid och för stor andel klienter i förhållande till ansvar inom verksamheten och 

dels innefattar det en brist på resurser hos gräsrotbyråkraten själv till följd av avsaknad av 

erfarenhet och inskolning i yrket, något som Lipsky (2010) framhåller inte är en följd av 

personliga faktorer utan av arbetets struktur. Bristerna på resurser bottnar även i en ständig 

efterfrågan på tjänster som gräsrotbyråkraten tillhandahåller. Detta genom att efterfrågan 

ökar i takt med att fler tjänster görs tillgängliga. Det finns således inte resurser att tillgodose 

behoven som finns hos människorna i samhället, något som även grundar sig i en svårighet 

att förutse behov som kan uppstå. Gräsrotbyråkratens arbete präglas även av en osäkerhet 

i genomförandet av insatser genom att mål som styr arbetet antingen är vaga eller står i 

konflikt med varandra, samtidigt som de även kan upplevas ambitiösa i relation till 

resurstillgången. Det finns även en svårighet att mäta och utvärdera gräsrotbyråkratens 
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arbetsinsatser, något som även det skapar osäkerhet. Utifrån faktorerna som presenterats 

finns det svårigheter i gräsrotbyråkratens arbete som grundar sig på strukturer i 

organisationen. Lipsky framhåller att majoriteten av svårigheterna grundar sig i en för stor 

handlingsfrihet i arbetet och menar att reducerad handlingsfrihet kan minska svårigheterna. 

Däremot finns det faktorer i arbetet som inte möjliggör en sådan reducering, vilket 

presenteras vidare nedan. Vidare beskriver författaren strategier som gräsrotbyråkraten 

utvecklar för att hantera sin arbetssituation.   

Strategierna som gräsrotbyråkraterna utformar för att hantera situationen utgörs av två 

centrala delar (Lipsky, 2010). Dels handlar det om utformande av rutiner som bidrar med 

förenklingar i arbetet, samt även ransonering av tjänster som gräsrotbyråkraten 

tillhandahåller inom ramen för sitt arbete, och dels innefattar det en kontroll av människan 

som kommer i kontakt med gräsrotbyråkratin. Rutinerna som gräsrotbyråkraterna 

utvecklar bidrar med en ökad kontroll över arbetssituationen genom att det resulterar i en 

minskad flexibilitet i arbetet som medför reducerad efterfrågan på tjänster som 

organisationen de verkar inom tillhandahåller. Det rutinbaserade arbetet medför även en 

ojämlikhet i hanteringen av människor som kommer i kontakt med organisationen, vilket 

i sin tur resulterar i att alla människor som efterfrågar tjänster som gräsrotbyråkratin 

erbjuder inte har rätt till dem. Den ojämlika hanteringen av människor är dock inte enbart 

sprunget ur arbetets rutinmässighet, utan kan även vara en följd av personliga preferenser 

där gräsrotbyråkraten föredrar vissa individer framför andra och därför gör ett bättre arbete 

för dem. Utöver rutiner för att skapa förenklingar i arbetet utarbetar gräsrotbyråkraten 

strategier för att kontrollera människan i organisationen, vilket delvis innefattar den sociala 

process genom vilken individer blir till klienter, något som kommer presenteras vidare 

nedan. Även faktorer i organisationens struktur innebär kontroll över individen, däribland 

att människor som är i kontakt med organisationen inom vilken gräsrotbyråkraten verkar 

inom har låg eller ingen kännedom om andra individer i samma position genom att de hålls 

åtskilda, men även att klienter och gräsrotbyråkrater hålls åtskilda genom symboler som 

finns i organisationen, exempelvis genom att gräsrotbyråkrater bär specifika arbetskläder 

vid mötet med klienter (Lipsky, 2010).  

Lipsky (2010) framhåller att gräsrotbyråkraterna trots begräsningar och svårigheter i 

arbetet har som ambition att utföra ett gott arbete utifrån dem förutsättningar som finns. 

Vidare beskrivs att gräsrotbyråkraterna är medvetna om att de inte utför sitt arbete perfekt, 
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men att de gör det som går utifrån de resurser som finns tillgängliga, vilket förutsätter 

handlingsfrihet.   

4.1.1. Handlingsfrihet   

Handlingsfrihet innefattar den grad till vilken arbetaren har möjlighet att handla utifrån 

eget omdöme i situationen som den befinner sig i (Lipsky, 2010). Lipsky (2010) menar att 

trots att gräsrotbyråkrater är att betrakta som lågstatusarbetare är deras handlingsfrihet i 

arbetet större i jämförelse med andra arbetare inom lågstatusarbete. Dock bör det betonas 

att det inte gör gräsrotbyråkraten fri från regler, förordningar och direktiv från överordnade 

eller från normer och praxis i deras yrkesgrupp. Däremot finns faktorer i arbetets 

utformande som skapar stor handlingsfrihet för arbetarna, något som kan ses till nackdel 

utifrån de svårigheter som presenterades tidigare. Författaren menar att genom minskad 

handlingsfrihet kan svårigheterna lösas. Däremot är sådan reducering inte möjlig till följd 

av faktorer i arbetets utformande. Lipsky (2010) beskriver att arbetet utgörs av en 

komplexitet som inte går att reducera till instruktionsprogram, vilket gör att det inte finns 

färdiga tillvägagångssätt för gräsrotbyråkraten. Även om rutiner är något som används för 

att hantera arbetssituationen under vilken gräsrotbyråkraten verkar är det inte alltid 

önskvärt, i och med att det kan upplevas som besvärligt att behöva applicera rutiner i 

situationer som kräver aktivt handlande. Utöver det framhåller Lipsky den mänskliga 

faktorn i gräsrotbyråkratens arbete som en faktor som kräver stor handlingsfrihet. Genom 

att människan bygger sin egen förståelse av en situation, krävs att gräsrotbyråkraten har en 

känslighet för detta. Det innebär att det i arbetet krävs en flexibilitet i att besvara 

individuella behov, något som kan minskas genom ett rutinbaserat arbete. 

Handlingsfriheten kan därmed förstås som en balansgång med medkänsla och flexibilitet 

å ena sidan och opartiskhet och rigid regelapplicering å andra sidan.  

4.1.2. Den sociala konstruktionen av klienter   

Gräsrotbyråkratens handlingsfrihet är således något som påverkas av hur arbetet är 

utformat och hur organisationen som gräsrotbyråkraten arbetar inom är 

strukturerad (Lipsky, 2010). Det är dels ett resultat av liten övervakning av överordnad och 

dels ligger handlingsfriheten i att arbetet med människor inte går att förstås utifrån givna 

manualer, utan det kräver en anpassning utifrån situationen som människan befinner sig i. 

Trots det menar Lipsky (2010) att det finns en tendens hos gräsrotbyråkraterna att placera 

individen i givna kategorier för att underlätta mötet med dem, något som är ett resultat av 

den höga arbetsbelastning som gräsrotbyråkraten ofta har. Det innebär att personerna 
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kommer till organisationen som individer med olika livserfarenheter, personligheter och 

rådande omständigheter men i mötet med organisationen omvandlas de till klienter. 

Klienterna placeras i fåtal kategorier och behandlas utifrån standardiserade definitioner 

framtagna av byråkratin. Lipsky (2010) menar att denna process är en social process av den 

anledning att klientkaraktäristiska inte existerar utanför den process som skapar 

den. Vidare betonar författaren att människorna själva uppfattar sig som klienter och lär 

sig att behandla sig själv utifrån kategorierna som satts upp. 

Lipsky beskriver ett flertal faktorer genom vilka gräsrotbyråkraterna utövar kontroll över 

individerna och genom detta konstruerar klienterna. Den första faktorn rör gräsrotbyråtens 

fördelning av förmåner och sanktioner som organisationen ansvarar för att tillhandahålla, 

vilket innefattar en ständig förhandling mellan gräsrotbyråkrat och individ för att få tillgång 

till förmånerna. Det krävs därmed av individen att uppvisa vissa kriterier för att få tillgång 

till förmånerna, vilket är en del av processen där individen blir till klient. Den andra faktorn 

utgör enligt Lipsky den mest betydande faktorn i interaktionen med klienten och rör 

utformandet av kontexten som mötet med individen sker inom. Genom att kontrollera 

kontexten skapas möjlighet för gräsrotbyråkraten att kontrollera individens beteende. 

Detta genom att gräsrotbyråkraten kan bestämma var mötet kommer ske, inom vilken 

tidsram och frekvensen mellan besöken. Beroende på utformningen av kontexten finns 

således beteenden hos individen som är mer lämpliga än andra, vilket gör att individen kan 

behöva anpassa sig utifrån situationen som gräsrotbyråkraten skapat. Ytterligare en faktor 

som påverkar den sociala process genom vilken individen blir till klient är hur 

gräsrotbyråkraten lär ut rollen som klient, antingen genom att signalera graden av 

anpassning som förväntas av dem eller genom att förmedla vad som är lämpligt av 

klienterna att förvänta sig av organisationen.    

Den sociala konstruktionen av klienter menar Lipsky (2010) är något som 

gräsrotbyråkraten är medveten om sker. Däremot finns det skillnader i vad 

gräsrotbyråkraten upplever sig göra och vad individen upplever sig själv bli utsatt 

för.  Lipsky menar nämligen att klienter tenderar att uppleva att organisationen hanterar 

dem utifrån deras individuella behov och inte som en del av ett större kollektiv baserad på 

kategorier utformade av gräsrotbyråkratin, vilket är det gräsrotbyråkraterna utgår från vid 

hanteringen av klienterna. Hur klienterna hanteras menar författaren är ett resultat av hur 

i arbetet i stort kan lösas på ett tillfredsställande sätt, istället för att utgå från vad som är 

bäst utifrån individen.     
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5. Metodavsnitt   

Mot bakgrund av att studien inriktar sig på hemtjänstpersonals perspektiv har kvalitativ 

metod och intervjuer valts som lämplig metod, i och med att fokus ligger på 

hemtjänstpersonalens erfarenheter av äldres psykiska ohälsa. Enligt Bryman (2011) 

möjliggör kvalitativa intervjuer för undersökningspersonernas perspektiv att komma fram, 

vilket studien syftar till. Studien antar även ett induktivt förhållningssätt, vilket innebär att 

studien har en öppen utgångspunkt där empirin ligger till grund för slutsatserna som dras 

(Bryman, 2011). Vidare kommer detta kapitel beröra studiens tillvägagångssätt, samt förs 

en diskussion kring kvalitetskriterierna inom uppsatsen. Avslutningsvis förs en diskussion 

kring de etiska övervägandena inom ramen för denna studie. 

5.1. Urval och urvalsprocedur   

Studien tar sin utgångspunkt i hemtjänstpersonals perspektiv, där hemtjänstpersonal här 

syftar till utbildade undersköterskor verksamma inom kommunal hemtjänst med minst två 

års erfarenhet av yrket. Ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut till tolv enhetschefer 

i tre kommuner med en förfrågan om att genomföra enskilda intervjuer med personal på 

deras enhet (se diskussion om detta i avsnitt 5.5.). Med anledning av att svarsfrekvensen 

var låg togs telefonkontakt med enhetschefer tills antal intervjuer var inbokade som ansågs 

lämpliga för studiens omfattning. Majoriteten av gångerna bokades intervjuerna genom 

planerare efter hänvisning från enhetschef, men bokningar gjordes även direkt genom 

enhetschef eller intervjupersonerna själva. Intervjuerna skedde sedan med åtta personer, 

varav sju av intervjupersonerna var utbildade undersköterskor och en hade en pågående 

utbildning. Samtliga hade minst två års erfarenhet av yrket. Till följd av studiens begränsade 

tid skickades ett informationsbrev ut till enhetschefer inom samma län/region. 

Avgränsningen har därmed gjorts mot bakgrund av tidsaspekten. Resultatet blir ett målstyrt 

bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2011) menar lämpar sig när deltagare medvetet väljs ut 

för att passa undersökningsfrågan. Det målstyrda urvalet kan dock inte appliceras på andra 

populationer, då det är ett icke-sannolikhetsurval och därmed inte är representativt för 

målgruppen som studeras (Bryman, 2011). Totalt genomfördes åtta intervjuer i samma 

kommun.   

5.2. Datainsamlingsmetod  

Till följd av studiens kvalitativa natur har semistrukturerade intervjuer använts för att samla 

in materialet. Insamlingsmetoden ansågs lämplig, dels för att det skapar en grund för 
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intervjuaren att förhålla sig till under intervjun och dels för att det skapar utrymme för 

flexibilitet i intervjuerna som möjliggör att följa upp trådar som kan vara av intresse för 

studien (Bryman, 2011). En intervjuguide (se bilaga 2) utformades och användes under 

intervjuerna för att skapa en naturlig följd av frågorna, men även för att underlätta 

jämförelse mellan intervjupersonernas svar. Därefter genomfördes två pilotintervjuer i 

syfte att testa frågorna. Där framkom inga synpunkter som resulterade i revidering av 

intervjuguiden. Under intervjun var båda författarna till studien närvarande och 

intervjuerna varade mellan 21 minuter och 57 minuter. Inom denna tid innefattas tid för 

information om studiens syfte och forskningsetiska principer, samt bakgrundsinformation 

om intervjupersonerna. Samtliga intervjuer, förutom två, genomfördes i avskilda rum på 

intervjupersonernas arbetsplatser och hölls under arbetstid. Övriga två genomfördes på 

intervjupersonernas fritid på platser bestämda i samråd med dem. Till följd av att 

intervjuerna inte bokades direkt med intervjupersonen betonades frivilligheten ytterligare 

vid intervjuerna för att säkerställa att intervjupersonerna har deltagit av eget 

intresse. Erfarenheten av yrket varierade mellan 2 och 35 år hos intervjupersonerna. Likaså 

varierade utbildningen, där några fått möjlighet till kompetensutveckling och andra inte. 

Däremot uppgav ingen av intervjupersonerna att de har direkt utbildning i äldres psykiska 

ohälsa. Samtliga intervjuer spelades in efter samtycke från intervjuperson och användes 

sedan till transkribering.    

5.3. Dataanalys   

Intervjuerna delades på hälften mellan författarna för transkribering och korrekturlästes 

sedan av den andra författaren. Transkriberingen gjordes ordagrant med undantag från 

uteslutning av upprepningar och stakningar. Tematisk analys användes vid analysering av 

materialet. Analysprocessen som har gjorts är inspirerad av Spencer, Ritchie, O’Connor, 

Morell och Ormstorm (2014). Analysen påbörjades genom en genomläsning av materialet 

för att bekanta sig med det. Därefter lästes materialet genom ytterligare och koder 

identifierades, det vill säga begrepp utformades som fångade essensen i det som sades. 

Dessa jämfördes sedan mellan författarna för att säkra materialets reliabilitet. Vidare 

sorterades identifierade koder i ett tematiskt ramverk som upprättades gemensamt. Detta 

låg sedan till grund för vidare analysering av materialet där koderna användes för att 

kategorisera utdrag från transkriberingarna, något som skedde enskilt. Slutligen gjordes en 

granskning av kategoriseringen genom att jämföra och se huruvida de enskilda 

kategoriseringarna av materialen överensstämde med varandra. Utifrån det utformades fyra 



 

16 

subteman – bemötande, kontinuitet, tidsram och kompetensbrist – vilka utgörs av 

kategorierna som identifierades. Vidare observerades det likheter och skillnader de emellan 

som resulterade i utformningen av de två huvudtemana. Huvudtema ett, Människan som 

projekt, inbegriper hemtjänstpersonalens erfarenheter av mötet med äldre med psykisk 

ohälsa som komplext. Detta utgör den gemensamma nämnaren i huvudtemat, vilken syftar 

till arbetet med äldre med psykisk ohälsa som ett projekt och belyses genom bemötande och 

kontinuitet. Det andra huvudtemat, Människan i verksamheten, utgörs av vilka faktorer i 

verksamheten som skapar utmaningar i arbetet med äldre personer med psykisk ohälsa, 

och även påverkar den äldre i mötet. Detta belyses i subtemana tidsramen och kompetensbrist. 

Verksamhetens utmaningar är således det som binder subtemana samman och formar 

huvudtemat.  

5.4. Kvalitetskriterier  

Mot bakgrund av studiens kvalitativa karaktär uttrycker Padgett (2017) en svårighet att 

applicera validitet och reliabilitet som kvalitetskriterier så som de framställs i den 

kvantitativa forskningen. Detta med anledning av kvalitativ forskning inte utgår från 

uppfattningen om att det enbart finns en social verklighet, vilka de kvantitativa 

kvalitetskriterierna förutsätter (Bryman, 2011). Andra faktorer har därmed tagit hänsyn till 

utifrån studiens kvalitet och berör studiens tillförlitlighet och äkthet, vilka Bryman (2011) 

menar används som lämpliga kriterier vid kvalitativ forskning.   

Tillförlitligheten rör studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Genom att hänsyn tagits till etiska principer som 

forskning ska genomföras i enlighet med (se avsnitt 5.5.) har studiens trovärdighet beaktats. 

Studiens trovärdighet bygger även på huruvida forskarens tolkning av empirin stämmer 

överens över den verklighet som deltagarna förmedlar (Bryman, 2011). Intervjupersonerna 

fick därmed under intervjuerna möjlighet att bekräfta vad som sagts. Detta genom 

följdfrågor kring sådant som från intervjuarnas sida ansågs oklart. Utifrån det kan studiens 

trovärdighet därmed ha beaktats. Studiens överförbarhet har beaktats genom användandet av 

rika beskrivningar vid presentation av resultatet. Intervjupersonernas egna uttryck har 

därmed använts i den mån som är möjlig inom ramen för konfidentialitet. Strävan har 

funnits att inte omskriva intervjupersonernas upplevelser, utan istället användas för att 

framställa den bild av verkligheten som de delat med sig av. Det lämnas dock till läsaren 

att bedöma huruvida beskrivningarna är rika och kan överföras till miljöer som ligger 

utanför studiens ramar. Under studiens gång har tillgång till handledning funnits för att 
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bedöma huruvida beslut gällande genomförandet av studien varit lämpliga, något som 

stärker studiens pålitlighet. Utöver det har studiens process redovisats som även det 

inbegrips i pålitligheten av studien. Vid genomförandet av studien har medvetenhet om 

egna värderingar och erfarenheter som en påverkansfaktor funnits. Båda författarna har 

erfarenhet av äldreomsorg och själva varit en del av den verksamhet som 

intervjupersonerna representerar. Detta har beaktats under intervjuns gång för att sådan 

erfarenhet inte ska styra informationen som inhämtas. Samtidigt går en fullständig 

objektivitet inte att uppnå och det lämnas till läsaren att bedöma huruvida det finns möjlighet 

att styrka och konfirmera studien.   

Vidare genomfördes två pilotintervjuer med två undersköterskor, båda bekanta till 

författarna, i syfte att testa intervjufrågorna. Detta möjliggjorde för eventuella synpunkter 

att komma fram för att revidera intervjufrågorna för att fånga det studien ämnar till, något 

som kan stärka studiens tillförlitlighet. Även det att båda författarna medverkade under 

intervjuerna kan ses som ett led i att öka tillförlitligheten av studien, genom att det 

möjliggör för jämförelse mellan intervjuerna till följd av att intervjusituationerna var lika 

varandra i den mån som var möjlig. Utöver det har faktorer relaterade till studiens 

tillförlitlighet beaktas under analysprocessen. Det gjordes genom att kodningen av 

materialet utfördes enskilt för att sedan jämföras, för att se till hur kodningen 

överensstämde mellan bedömningarna som gjorts. Genom detta kan koherens i tolkningen 

av materialet möjliggöras, något som Padgett (2017) menar bidrar till studiens 

trovärdighet.   

Äkthet som kvalitetskriterium anses svår att applicera på den aktuella studien. Detta till 

följd av att äkthet som kriterium av kvalitet är på en generell nivå och innefattar 

forskningspolitiska frågor i allmänhet (Bryman, 2011). Det innefattar bland annat huruvida 

deltagarna i studien genom sin medverkan fått ökad förståelse för sin egen situation men 

även huruvida de fått en ökad förståelse för andras upplevelser som befinner sig i samma 

situation (Bryman, 2011). Denna ontologiska och pedagogiska autenticitet kan genom 

deltagarnas möjlighet att få ta del av resultatet anses ha beaktats. Det samma gäller 

för rättvis bild som delkriterium för äkthet, i och med att det är upp till deltagarna och 

läsarna själva att bedöma huruvida variationen av upplevelserna tagits hänsyn till. Övriga 

kriterier gällande autenticitet anses inte applicerbara på studien. Detta då katalytisk och 

taktisk autenticitet syftar till huruvida deltagarna fått möjlighet och verktyg till att förändra 

sin situation (Bryman, 2011). Även om studien kan utgöra en grund för ett 
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förbättringsarbete (se avsnitt 7.3.) är det inte studiens syfte att skapa förändring hos 

intervjupersonerna, utan fokus ligger i att förmedla deras erfarenheter av området. Den 

katalytiska och taktiska autenticiteten anses därmed inte applicerbar på studien.  

5.5. Etisk reflektion   

Under studien har etiska diskussioner förts kring utformandet och genomförandet av 

studien, samt även presentationen av studien. Diskussionerna som har förts har rört sig 

kring de forskningsetiska principer som Bryman (2011) beskriver, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Hur 

principerna har tagits hänsyn till presenteras nedan.   

Informationskravet. Ett informationsbrev sändes ut till enhetscheferna (se bilaga 1) med 

anledning av att få tillgång till undersökningspersonerna. I denna process identifierades en 

problematik i att inte veta huruvida samtliga medarbetare på enheten som uppfyllde 

kriterierna fått informationen och huruvida deltagandet faktiskt sker frivilligt, då det 

möjligtvis kunnat styras av enhetscheferna. Detta hade kunnat hanteras genom att besöka 

arbetsplatsen och ge information personligen till samtliga medarbetare. Lösningen blev 

istället att vid intervjun återigen vara noga med att informera om det som inbegrips i 

informationskravet och betona frivillighetsaspekten. Samtidigt som tillvägagångssättet kan 

upplevas problematiskt var det nödvändigt. Detta med anledning av att information om 

vilka som arbetar på respektive hemtjänstenhet inte är tillgängliga för utomstående. Genom 

att kontakta enhetschefen blev studien därmed möjlig att genomföra, eftersom det bidrog 

till att etablera kontakt eventuella deltagare.  

Samtyckeskravet. Majoriteten av gångerna togs inte kontakt med berörd intervjuperson vid 

bokning av intervju och samtycke kunde således inte inhämtas personligen förrän i 

samband med intervjun. Här upprepades information om studiens syfte vid intervjutillfället 

för att säkerställa att intervjupersonernas samtycke var legitimt.  

Konfidentialitet. Intervjupersonernas konfidentialitet har beaktats genom hela studiens gång, 

från det att intervjuerna bokades in till dess att resultatet presenterats. Detta med anledning 

av att intervjupersonerna kan befinna sig i en utsatt situation, i och med att deras 

överordnade har kunskap om att de blivit tillfrågade om deltagande i studien och sannolikt 

även vad de svarat på förfrågan. Då det möjligtvis kunde framkomma kritik mot 

överordnad i intervjun, då ämnet är av sådan natur att det inte går att utesluta, 

har konfidentialiteten beaktats genom studiens process.  
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Konfidentialiteten har beaktats genom att information gällande intervjuer och intervjuplats 

förvarats i ett lösenordskyddat dokument placerat på ett USB-minne som enbart 

författarna haft tillgång till under studiens gång. Även mejl som inkommit gällande 

deltagande i studien har raderats när relevant information förts över till det skyddade 

dokumentet. Likaså har även samtliga inspelningar och transkriberingar förvarats på ett 

sådant sätt att enbart författarna har tillgång till dem. Vid framställningen av resultatet har 

intervjupersonerna och deras arbetsplats avidentifierats och hänsyn har tagits till personliga 

uttryck, samtidigt som det även beaktats att intervjupersonens egna beskrivningar använts 

i den mån som är möjligt inom ramen för konfidentialiteten. Däremot har 

fullständig konfidentialitet i relation till intervjupersonernas arbetskollegor och 

överordnade inte möjliggjorts fullt ut i och med att intervjuerna majoriteten av gångerna 

genomförts under arbetstid på intervjupersonens arbetsplats, vilket dock har varit 

intervjupersonernas egna val. Har någon önskat att genomföra intervjun på annan plats 

har önskan uppfyllts. Därmed har syftet med mötet inte röjts från författarnas sida, utan 

det har lämnats för intervjupersonen att bestämma.  

Nyttjandekravet. Det insamlade materialet används enbart inom ramen för studiens syfte och 

kommer efter det presenterats förstöras, något som samtliga intervjupersoner fått 

information om i samband med intervjun.   

Utöver ovanstående forskningsetiska principer har andra aspekter tagit hänsyn till vid 

genomförandet av studien, däribland maktaspekten vid intervjutillfället. Genom att båda 

författarna medverkade vid intervjutillfället fanns en ojämn maktfördelning mellan 

intervjuperson och forskare, vilket även kan förstärkas genom författarnas roll som 

forskare och intervjupersonernas roll som hemtjänstpersonal. Till följd av detta togs 

hänsyn till intervjupersonernas önskemål om val av intervjuplats och dylikt i den 

utsträckning som är möjlig, i syfte att skapa en trygghet för intervjupersonen i situationen. 

Vidare beaktades ämnet känsliga natur vid genomförandet av intervjuerna. Med anledning 

av det har skapandet av frågeformuläret utformats noggrant, likaså har information om 

studien förmedlats tydligt för intervjupersonerna. Dessutom anammades vad Kvale och 

Brinkmann (2014) tar upp gällande att vara lyhörda för vad som är intervjupersonernas 

bästa under intervjun. Istället för att vara för påträngande i intervjun för att inhämta 

information som kan vara av betydelse för studien har intervjupersonen i situationer som 

författarna upplevt påfrestande från intervjupersonens sida låtits ta den tid som behövs. 

Detta har bland annat gjorts då intervjupersonerna uttryckt en svårighet att besvara 
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frågorna på grund av ett svårt samtalsämne. Att utöva känslighet och följsamhet under 

intervjuernas gång har varit centralt, något som medfört en balansgång i avvägandet om 

när det krävs att gräva djupare och när sådant inte är lämpligt.   
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6. Resultat 

Intervjupersonerna delar uppfattningen att psykisk ohälsa hos äldre är vanligt 

förekommande och upplever det även som ett ökat fenomen. Vidare menar 

intervjupersonerna att förekomsten bland annat syns i den äldres läkemedelsordination där 

psykofarmaka ofta återfinns. Övriga upplevelser av mötet med äldre med psykisk ohälsa 

presenteras i följande kapitel. Mötet med äldre med psykisk ohälsa beskrivs av 

intervjupersonerna som komplext och intervjupersoner lyfter bemötande och kontinuitet 

som förutsättningar för att bemöta komplexiteten. Detta presenteras i temat Människan som 

projekt med tillhörande underteman. Vidare framförs utmaningar i arbetet med 

målgruppen, alla relaterade till faktorer i verksamheten. Intervjupersonerna lyfter 

tidsramen som en hindrande faktor för att anpassa mötet utefter individen, men även 

avsaknad av kompetens hos personalen själv och samhället i stort beskrivs som element 

som försvårar arbetet med äldre med psykisk ohälsa. Detta presenteras i temat Människan 

i verksamheten med tillhörande underteman, vilket alla berör upplevelsen av verksamhetens 

påverkan i mötet med den äldre med psykisk ohälsa.  

6.1. Tema 1: Människan som projekt 

Samtliga intervjupersoner beskriver arbetet med psykisk ohälsa som ett komplext område 

som inbegriper en känslighet för individen i mötet som bygger på lyhördhet och förmågan 

att ställa om sig utifrån situationen. Även förmågan att se individen som mer än ett ärende 

lyfts som centralt. Samtidigt uttrycks regelbunden kontakt och vikten av att låta saker ta 

sin tid som en viktig faktor i mötet med äldre med psykisk ohälsa, där intervjuperson tre 

beskriver det som att ”det är ju som ett litet projekt liksom som man lägger upp”. Det finns 

därmed en uppfattning hos intervjupersonerna att arbeta med människan som ett projekt 

och för att belysa komplexiteten av detta presenteras empirin utifrån bemötande och 

kontinuitet.  

6.1.1. Bemötande  

Studiens deltagare ger uttryck för bemötandet som en central del i arbetet med äldre med 

psykisk ohälsa, där intervjuperson sju menar att det är ”a och o”. Bemötandet innefattar 

enligt majoriteten av intervjupersonerna dels förmågan till att lyssna till den äldre och 

anpassa bemötandet utefter situationen, vilket kräver en lyhördhet och känslighet i 

situationen. Utöver det menar andra intervjupersoner att det krävs att se personen bakom 

insatsbeskrivningen och förhålla sig till den som mer än ett ärende.  
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Samtliga intervjupersoner beskriver vikten av att lyssna till personen och dess önskemål i 

mötet med äldre med psykisk ohälsa. Intervjupersonerna beskriver det som att det dels 

handlar om att se till personens behov och handla utefter dem och dels vad som är lämpligt 

utifrån den situation som är aktuell. Intervjuperson sex beskriver det som att ”en sak man 

gör den ena dagen kanske inte funkar den andra dagen utan man får ju alltid försöka olika 

saker”. Det innebär således en flexibilitet i mötet och att hitta något som fungerar för den 

äldre, vilket intervjupersonerna beskriver kräver en improvisation eller påhittighet i mötet 

med den äldre. Även om anpassningen utefter situationen är något som intervjuperson sex 

menar är en central del av hemtjänstarbetet i stort och inte enbart vid mötet med äldre med 

psykisk ohälsa är det ett element som behandlas av samtliga intervjupersoner, däribland 

intervjuperson tre som beskriver det som att det inte finns något facit att arbeta utefter:  

Men jag har ju liksom inte nån såhär, nått facit som jag jobbar efter. Ja, men nu 

ska jag jobba efter det här, det här och det här. Det är ju jättemånga olika saker 

som man får peta in i sånna här så. Och sen är det väl mycket att man måste ju 

höra hur dom vill ha det, vad dom, alltså det är ju inte vad jag utan det är ju 

hur dom. Dom talar ju om och då försöker jag ju vända. Alltså jag pratar ju 

med dom jättemycket. 

Likt ovanstående citat visar kräver flexibiliteten i mötet förmågan att lyssna till individen 

och dess önskemål. Det är något som lyfts av samtliga intervjupersoner som en central del 

i mötet med den äldre och inbegriper att se till individens behov och handla utefter dem. 

Hemtjänstpersonalens uppgift att lyssna till den enskilde är dock inte enbart en del av att 

utföra arbete anpassat utefter individens behov i stunden, utan det innefattar även enligt 

intervjuperson två och sex att ta den äldre på allvar och inte förringa eller nonchalera vad 

den berättar. Den äldres känslor och mående ska respekteras även om det för den 

professionella kan tyckas orimligt menar de, eftersom det som intervjuperson två uttrycker 

det inte är hemtjänstpersonalens roll ”att tala om för dig hur du ska må”. Detta beskrivs 

som viktigt i relation till förtroende och tillit, då intervjuperson sex menar att den äldres 

tillit till organisationen eller systemet i stort kan minskas om dess berättelse nonchaleras, 

vilket kan försvåra för den äldre att få stöd från andra professioner och instanser runt om 

individen.  

Vidare lyfter intervjupersonerna fram lyhördhet som centralt i mötet med äldre med 

psykisk ohälsa och beskriver det som en förutsättning för att kunna handla utefter 
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individens behov. Intervjuperson sju beskriver det som att ”ha tentaklerna ut” för att 

kunna känna av var personen befinner sig i stunden för att sedan kunna anpassa 

bemötandet utefter det. Genom att vara lyhörd i mötet möjliggör det att uppfatta signaler 

från individen som kan minska risken för att klampa in menar intervjuperson tre som 

vidare beskriver att bemötandet kräver en känslighet för individen för att inte skapa ett 

motstånd hos den äldre innan utförandet av insatsen påbörjat till följd av intrång i den 

äldres personliga integritet. Uppfattningen att känna av var personen befinner sig i stunden 

delas av samtliga intervjupersoner som även framhåller vikten av att sätta den äldre i 

centrum under mötet och handla utefter det. Det innebär enligt intervjupersonerna att vara 

närvarande i situationen och ta sig tid att se personen istället för att enbart lägga fokus på 

vad som framkommer i insatsbeskrivningen, något som intervjuperson fyra illustrerar med 

följande citat: 

Nej men... det är nog bara som jag sa att liksom, ja, när man kommer till någon. 

Att verkligen se den personen, vem den personen är och inte bara gå dit och 

man har nått att ”nu ska jag bädda sängen”, bara säger hej, bäddar sängen och 

så gör det man ska. Utan att man verkligen kanske sätter sig ner, man pratar 

lite och känner av lite så. 

Mötet med äldre med psykisk ohälsa inbegriper därmed en känslighet inför individen, vilket 

enligt intervjupersonerna kräver en närvaro i mötet och förmågan att anpassa bemötandet 

utefter den enskildes mående och behov. Även om lyhördheten och flexibiliteten är en 

central del av hemtjänstarbetet i stort uttrycker intervjuperson sju att det är skillnad i att 

bemöta äldre med psykisk ohälsa jämfört med någon som inte har samma bekymmer, 

något som även intervjuperson två ger uttryck för. Intervjuperson sju menar att det kräver 

mer av personalen genom att ideligen byta bemötande och menar att det kan resultera i en 

trötthet vid ett arbetspass med flertal besök hos äldre med någon form av psykisk ohälsa, 

än ett arbetspass med färre av sådana möten. Även om upplevelsen av att mötet med äldre 

med psykisk ohälsa kräver mer inte uttrycks av övriga intervjupersoner explicit återfinns 

det implicit, däribland genom intervjuperson fem som uttrycker:  

...att det är ju en utmaning just att och kunna få det här, vad ska man säga, 

samspelet såhär, men… Och där måste man ju ha fria händer, för då får man 

hitta på liksom för varje gång, vad som funkar hos just den personen.  
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Utöver vikten av att se till den enskildes behov och anpassa bemötandet och 

genomförandet av insatser utefter det belyser ett par av intervjupersonerna vikten av att se 

till hela människan och inte enbart till det som finns beskrivet om den och refererar då till 

den äldres diagnos. Däremot menar flera intervjupersoner att information om individens 

sjukdomshistoria kan vara till fördel i mötet med den äldre för att skapa en förståelse och 

beskriver det som en förutsättning för att kunna anpassa bemötandet utefter det. Även om 

det kan vara en fördel av att ha kunskap om individens sjukdomshistoria menar 

intervjuperson ett att det trots det krävs att se människan bakom diagnosen eftersom 

”personen är inte sin diagnos eller sjukdom” och att personen oavsett diagnos eller 

sjukdom har sina egenheter som det gäller att ta hänsyn till i mötet. Att se personen bakom 

innefattar dock inte enbart att se bortom den äldres diagnos eller sjukdom, utan 

intervjuperson ett menar att det även krävs att se den äldre personen som individ och inte 

enbart som ett ärende. Trots att mötet med den äldre är ett ärende med en 

insatsbeskrivning menar hen att det är viktigt att under mötet se till den äldre som en 

individ med en egen berättelse och bakgrund som ett led i att skapa en förståelse kring 

individen och dess agerande: 

Så att man inte… ja, jo men det är jätteviktigt tycker jag. Att inte bli bara ett 

ärende liksom. Att man är ju en person. Man kanske har haft, varit ute i 

arbetslivet eller så har man varit hemma och tagit hand om barnen och man 

har och många har ju varit med om tragiska saker med som man kanske man 

kanske undrar varför, varför är hon så butter och inte så glad och sådär och 

det finns ju orsaker kanske till mycket egentligen. 

Genom att se personen bakom beskrivningen eller diagnosen skapas möjlighet för 

personalen att skapa en förståelse för individen och dess handlande och mående. Det 

möjliggör även för personalen att inte ”stirra sig blind” och handla utefter förutfattade 

meningar som intervjuperson ett uttrycker det. Däremot behöver information om den 

äldre inte enbart vara ett led i att få en ökad förståelse gällande en individs agerande. Ett 

par av intervjupersonerna beskriver nämligen kunskapen om individen som en 

förutsättning för att bygga en relation, något som sedan kan resultera i att arbetet med 

individen underlättas. Detta genom att ett fritidsintresse som individen har kan göra att 

utförandet av insatserna blir anpassade utefter individen. Intervjuperson sex beskriver det 

som att ”en del tycker om blommor, det räcker att gå till en blomaffär eller gå ut och titta 

på blommor i en park”.  
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Bemötandet i arbetet med äldre med psykisk ohälsa inbegriper således en känslighet för 

individen och var den befinner sig i situationen för att skapa en grund som möjliggör för 

personalen att anpassa besöket utefter den enskildes behov och mående, vilket också 

kräver förmågan att ställa om sig utefter situationen. Det handlar även om att ta hänsyn till 

personens egenheter som inte inryms i den beskrivning som finns om personen. 

Intervjupersonerna som berör detta menar att det skapar förutsättning att få en ökad 

förståelse för individen men även att lära känna den som en del i ett relationsbygge. 

Ytterligare förutsättning som majoriteten av intervjupersonerna menar möjliggör för 

hemtjänstpersonalen att arbeta med äldre med psykisk ohälsa är kontinuitet, något som 

berörs nedan.    

6.1.2. Kontinuitet  

Uppfattningen gällande huruvida kontinuiteten finns i arbetet med äldre med psykisk 

ohälsa skiljer sig åt mellan intervjupersonerna, där det finns en uppfattning om att 

kontinuiteten brister i större hemtjänstgrupper men är fungerande i hemtjänstgrupper med 

mindre personal i rörelse. Däremot framhåller samtliga intervjupersoner, med undantag 

från intervjuperson tre, kontinuitet som en faktor av betydelse i mötet med äldre med 

psykisk ohälsa. Intervjupersonerna anser att kontinuiteten bidrar med förtroende och 

trygghet i relationen med den äldre, samtidigt som det skapar möjlighet för personalen att 

upptäcka förändringar i den äldres mående. Flera av intervjupersonerna framhåller även 

vikten av att låta saker ta sin tid i arbetet med den äldre med psykisk ohälsa, något som 

förutsätter en regelbunden kontakt.  

Intervjupersonerna delar uppfattningen att regelbunden kontakt och återkommande besök 

hos den äldre är förutsättningar för att skapa en relation byggd på tillit och förtroende. 

Intervjupersonerna menar att det är till följd av att den äldre personen och personalen får 

en större kännedom om varandra som underlättar för båda parter att lita på varandra i 

relationen. Återkommande besök med begränsad personal anses därmed av 

intervjupersonerna vara avgörande för att en relation byggd på tillit ska upprättas och 

intervjuperson två menar att kontinuiteten krävs ”för att man aldrig kan bygga upp ett 

förtroende om man är för många runt en som redan mår dåligt från början”. Möjligheten 

för personal att skapa ett förtroende hos individen ökar genom begränsat antal personal 

menar intervjupersonerna och betonar vikten av att kontinuitet finns, då det annars enligt 

intervjuperson sex finns risk att ”om det kommer nya personer hela tiden så kanske den 
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inte anförtror sig till alls många sen”, något som kan försvåra arbetet i att upptäcka 

förändringar i den äldres allmäntillstånd.  

Majoriteten av intervjupersonerna uttrycker att hemtjänstpersonalen har en viktig roll i att 

upptäcka psykisk ohälsa hos äldre och menar att det är en fördel att slå larm om det i tid 

till behjälplig person. En del i att upptäcka förändringen hos den äldre ligger enligt 

intervjupersonerna i att den äldre kan öppna upp sig för personalen och själv berätta om 

sitt mående, något som de dock anser kräver en känsla av tillit. Om sådan tillit finns menar 

intervjuperson tre att den äldre ”då kanske öppnar upp sig mer för mig och berättar att 

den inte mår bra eller såhär än till någon annan som kommer kanske”. Utöver förmågan 

hos individen att själv berätta om sitt mående framhåller intervjupersonerna att det krävs 

en kännedom om individen, samt en insyn i deras vardag för att kunna upptäcka psykisk 

ohälsa då de menar att det är en förändring i individens allmäntillstånd som många gånger 

visar på ett försämrat mående. Vissa av intervjupersonerna beskriver att förändringen kan 

handla om orkeslöshet eller minskad matlust, medan andra ger uttryck för att det är något 

som går att se på individens ansikte och sättet den uttrycker sig på. När personal 

återkommer hos den äldre och lär känna personen, menar intervjuperson fem att en sådan 

förändring är möjlig att se:  

Ja alltså det är ju för det första vi som märker när det börjar bli. Om man då 

lärt sig, att man går mycket hos nån, då ser man kanske signalerna på att nu, nu 

börjar det hända nått här. Nu är hon inte riktigt som hon brukar längre. Så, det 

är väl mycket tror jag att vi kanske kan se det i ett tidigt skede och slå larm då 

liksom. 

För att underlätta för kontinuitet i arbetet med äldre med psykisk ohälsa framhåller 

intervjuperson två att det är av vikt att kontaktmanskapet som återfinns i hemtjänsten 

fungerar, eftersom ”då är man ju automatiskt inte så många inblandade på en person”. 

Detta genom att kontaktmanskapet innefattar ett ansvar hos personalen att utföra vissa 

specifika insatser hos den äldre som personalen är kontaktman för, vilket bidrar med en 

kontinuitet i arbetet. Denna uppfattning delas av intervjuperson tre som menar att 

kontaktmanskapet i sig och kontinuiteten i stort bidrar till en trygghet hos både den äldre 

och personalen, genom att det skapar en större kännedom om individen som kan bidra till 

att arbetet underlättas:  
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…men dom känner ju en trygghet också att idag det gör min kontaktman (…) 

jag har en kontaktman som, eller som jag är kontaktman för, han bara ”ja idag 

kommer hen och hen hjälper mig med medicinerna och hen hjälper mig med 

fötterna och hen hjälper mig med det”. Och då vet han, då är han så trygg att 

jag kommer och hjälper honom och jag vet precis vad jag ska göra, såhär. 

Återkommande besök och regelbunden kontakt hos den äldre medför således inte enbart 

en trygghet för individen genom att samma person återkommer, utan det beskrivs även 

vara en trygghet för personalen då det skapar möjlighet för personalen att få en större 

kännedom om individen som kan underlätta i arbetet, genom att det bidrar till en 

rutinmässighet där mycket av arbetsuppgifterna går att utföra på slentrian. Utöver det anses 

kontinuiteten av flera av intervjupersonerna vara en förutsättning för att kunna arbeta mot 

ett uppsatt mål eller förändring, då arbetet med äldre med psykisk ohälsa av intervjuperson 

tre beskrivs vara ”som ett litet projekt som man lägger upp”. Andra intervjupersoner 

uttrycker det som att det krävs att låta saker ta sin tid och att det ibland kan innebära att 

personalen får vänta ut saker för att en förändring sedan ska kunna ske. Intervjupersonerna 

menar nämligen att arbetet med äldre med psykisk ohälsa kräver en viss försiktighet som 

för personalen kan innefatta en balansgång i hur att handla, eftersom det från personalens 

sida både inbegriper att motivera den äldre samtidigt som det gäller att inte vara för 

påträngande. Intervjuperson ett beskriver det på följande sätt: 

Men alltså jag har ju haft dom som det har tagit ett halvår sju månader innan 

det har lossnat och sen har det liksom funkat som en klocka varje vecka. Och 

då, man blir så glad då när det fungerar och man liksom känner ”åh vad skönt 

det här var och vad gott jag har nya kläder” och då känner man åh det var värt 

det, att inte ge upp liksom. Ändå gå dit och ändå prata om det men inte tjata 

för mycket heller. Det är en balansgång det där när man känner att nu är det 

läge att lägga in en liten ”men ska vi inte”, ja.  

Som visas i ovanstående citat uttrycker intervjuperson ett en lättnad när förändringen har 

kunnat genomföras och menar att trots att det tog tid att genomföra förändringen var det 

värt det arbete som det innebar. Vidare uttrycker samma intervjuperson att det från 

personalens sida gäller att inte ge upp, utan att det trots motgångar i arbetet med den äldre 

handlar om att fortsätta motivera. Denna uppfattning delar intervjuperson två som 

beskriver en situation där en person avsäger sig hjälp från hemtjänsten och menar att det 
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handlar om att ”smyga sig på dem på rätt sätt” för att kunna skapa en förändring. Det 

långsiktiga arbetet innebär således från personalens sida att utöva denna försiktighet 

gentemot individen som sedan kan resultera i att förändring sker, något som 

intervjupersonerna menar förutsätter att förtroende finns hos den äldre. Utifrån det är 

kontinuiteten därmed av vikt för att förändring ska kunna uppnås. Detta för att personalen 

har kunskap om var individen befann sig i processen vid senaste tillfället och genom det 

kan fortsätta på samma bana, vilket intervjuperson två menar underlättar när det är ett mål 

som ska uppnås och där det är en fördel att personalen tänker likadant. Hen uttrycker att 

”det är lätt att få fem stycken att tänka likadant, men tjugofem är jättesvårt”.  

Trots att kontinuiteten lyfts fram som en fördel i arbetet med äldre med psykisk ohälsa är 

uppfattningarna bland intervjupersonerna att det kan vara svårt att få ihop i praktiken, 

framförallt i grupper som har fler personal i omlopp. Även personalens arbetsmiljö lyfts 

fram som en faktor som kan försvåra för att uppnå kontinuitet i arbetet. Intervjuperson 

två och sex menar att det för personalen kan vara psykiskt påfrestande att återse samma 

personer, framförallt om den äldre själv eller dess anhöriga kan vara svåra att arbeta med 

utifrån att de kan uppfattas som besvärliga av personalen. Det som dock är framträdande 

hos intervjupersonernas uppfattning av kontinuiteten är vikten av att hålla begränsat antal 

personal runt den äldre, eftersom det enligt majoriteten av intervjupersonerna bidrar med 

förtroende och trygghet i mötet som kan möjliggöra att upptäcka förändringar och uppnå 

mål. Genom kontinuitet kan således den äldres upplevelse av trygghet öka, eftersom 

avsaknad av kontinuitet enligt intervjuperson sju kan resultera i en försämrad känsla av 

trygghet hos den äldre:  

Man försöker ju att en så liten del utav personalgruppen kommer på besöken 

så men i vissa perioder är det ju många sjuka, personalomsättning och vikarier 

och det, och speciellt över sommarn och så. Och det märker man ju också ökar 

ju oron och ångesten med så många som kommer hem till dom och dom träffar 

nya jämt med så att det tror jag också ökar oron och ångesten hos vårdtagarna 

faktiskt (…) Så att det, det kan ju skapa psykisk ohälsa också eller vi eller 

hemtjänsten kan ju skapa det faktiskt i och med att det är så många, så många 

som kommer och som kanske inte har funnits från början där då, det är 

verkligen så. 
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Människan som projekt inbegriper en upplevelse från intervjupersonerna att bemöta 

människan utifrån dess önskemål och anpassa arbetet utifrån det. Det handlar om att se 

människan som mer än ett ärende, samtidigt som det inbegriper en förståelse för att arbeta 

långsiktigt med människan som förutsätter kontinuiteten. Kontinuitet i arbetet ses även 

som en hörnsten för att bygga förtroende och trygghet i relationen med den äldre, samtidigt 

som det skapar möjlighet för personalen att upptäcka psykisk ohälsa hos den äldre. 

Människan som projekt förutsätter därmed att det finns utrymme för personalen att handla 

på detta sätt, något som intervjupersonerna ger uttryck för inte alltid finns. Detta behandlas 

i nästa tema. 

6.2. Tema 2: Människan i verksamheten 

Samtliga av studiens deltagare ser flera svårigheter när det kommer till att arbeta med 

individer med en psykisk ohälsa i sitt dagliga arbete. I detta uppger intervjupersonerna olika 

saker som behöver förbättras och/eller förändras inom verksamheten för att arbetet med 

dessa individer ska ske på bästa sätt. Dels uppger de hur tidsramarna i arbetet kan påverka 

deras möten, men de belyser även en brist på kompetens inom verksamheten. Denna brist 

på kompetens beskriver intervjupersonerna finns i vad som erbjuds i form av handledning 

kring äldre med psykisk ohälsa och forum för dem, men även en brist hos de själva vilken 

de dessutom anser är i det stora otillgänglig för dem då utbudet av utbildningar som erbjuds 

inom området inte är stort. Intervjuperson åtta uttrycker dessutom att ”...man får ju inte 

va över tiden heller, om jag har 30 minuter, jag ska ju helst inte va 35. För då blir det fel i 

verksamheten...”, vilket indikerar på att konsekvenserna av bristerna kan leda till att 

individen ibland blir nedprioriterad för verksamhetens skull. I följande tema kommer 

därför verksamhetens ramar och hur de påverkar hur människan behandlas i två 

underteman, tidsramen och kompetensbrist.  

6.2.1. Tidsramen  

Tidsramen är något samtliga intervjupersoner i studien berör på olika sätt. Främst nämner 

intervjupersonerna tidsbristen och dess konsekvenser inom tidsramen.  Intervjuperson ett 

uttrycker att ”...det är svårt att säga det, att vi har tillräckligt med tid för det har vi aldrig 

känner jag...”, vilket exemplifierar att tiden är ett konstant närvarande dilemma i arbetet. 

Intervjuperson sex beskriver att tiden kan bidra med att jobbet blir halvdant gjort, och att 

fokus vissa dagar får ligga på att genomföra det viktigaste inom den tidsram som finns. 

Flera av intervjupersonerna framhåller även att tiden inte alltid är väl fördelad mellan 
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vårdtagarna, utan beskriver en skevhet i att ibland finns tiden till att sätta sig ner för social 

tid med vårdtagarna, medan andra gånger finns inte tillräckligt med tid till att genomföra 

det som ska göras under den beviljade tiden. Generellt upplever majoriteten av 

intervjupersonerna att äldre personer med psykisk ohälsa bör ha mer tid beviljad för sina 

insatser och även mer social tid.  

Samtliga intervjupersoner berättar uttryckligen att de upplever tiden som ett problem i 

arbetet generellt och med personer med psykisk ohälsa särskilt. Intervjuperson tre uttrycker 

dock inte tidsbristen explicit, däremot uttrycks det implicit genom att samma 

intervjuperson säger ”det är ju biståndsbedömt alltihopa nu då såhär och då har du ju dom 

45 minuterna. Men alltså jag är ju där 45 minuter och kanske lite mer ibland då för det är 

ju det bästa, liksom”. Detta indikerar på att intervjupersonen inte har tillräckligt med tid i 

mötet och väljer att ge den äldre extra tid om behovet skulle finnas. Erfarenheterna av 

huruvida intervjupersonerna har tiden eller inte är således olika. Ibland är tiden tillräcklig, 

exempelvis i situationer där det gått fort att genomföra de beviljade insatserna hos en 

vårdtagare. Vid dessa tillfällen är intervjupersonernas upplevelse att det finns extra tid att 

kunna sätta sig ner och prata med den äldre som de hjälper. Ibland är det dock för mycket 

som ska hinnas med under den korta tiden som är beviljad för att möjligheten att sätta sig 

ner tillsammans med vårdtagaren ska finnas. Intervjuperson två beskriver detta dilemma 

på följande vis: 

Ibland har man gott om tid, ibland inte alls. Det är ju beviljade insatser då och 

de är ju... slår ju lite fel ibland också, nån kan ha en halvtimme som bara man 

pratar, nån hjälper man med både stödstrumpor och ska bädda sängen och ge 

medicin och sådär, de har bara 10 minuter, alltså det där är jätteolika... på hur 

tiden är beviljad, och sen är det kanske att de har varit sämre och så ligger den 

tiden kvar, det är inte ändrat. Men den personen har man ju tid och sitta hos 

då och prata lite extra. Men det kanske är nån som inte vill, men nästa vill... nej 

det är ett evigt pussel det där med tiderna, det är lite tokigt. Sen givetvis måste 

ju varje person ha, alltså sin tid beviljad men.... minuter och sekunder slår lite 

fel ibland. Det är väl det vi ”brottas” med mest idag, tiden, gångtider... 

förflyttning och ja. 

Dilemmat ligger alltså inte bara i själva tidsramen i sig enligt denna intervjuperson, utan 

även i hur olika tiden kan vara beviljad vissa gånger, vilket flera intervjupersoner tar upp 
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som ett problem och en orättvisa. Intervjupersonerna beskriver att det inte alltid är den 

personen som personalen har tiden att kunna sitta ner och samtala med som egentligen 

behöver eller kanske vill ha den möjligheten.  

Majoriteten av de som intervjuades anser att personer med psykisk ohälsa inom 

hemtjänsten borde ha mer beviljad tid, och då särskilt någon form av social tid. Detta då 

den mänskliga kontakten är det som upplevs hjälper mest och ett par intervjupersoner 

beskriver situationer där personer med allvarligare former av psykisk ohälsa har mycket tid 

beviljad. Framförallt ser de att individer med en psykisk ohälsa behöver mer tid på grund 

av att det varierar i hur deras hjälpbehov ser ut från dag till dag:  

...men just med sådana med psykisk ohälsa kan det ju ta, en dag kan det ta 10 

minuter för då kanske de har en bra dag. De kanske redan är påklädda när man 

kommer, alltså om de är pigga. Men nästa dag kan de ligga i sängen och inte 

vill gå upp, inte vill göra nånting, inte vill klä på sig, inte vill äta, är inte hungrig. 

(...) Eller alltså... alltså det kan va, man kommer i olika situationer hela tiden 

och då är det jättesvårt att veta. 

I detta citat uttrycker intervjuperson sex hur olikheterna i förutsättningarna beroende på 

om vårdtagaren har en bra dag eller inte påverkar vilken tid de beviljade insatserna kan ta. 

Det exemplifierar komplexiteten i att sätta en fast tidsram för mötet med äldre med psykisk 

ohälsa, då insatsen behöver olika tidslängd beroende på hur dagens förutsättningar ser ut. 

Uppfattningen delas av en majoritet av intervjupersonerna, vilka menar att äldre med 

psykisk ohälsa är i behov av mer beviljad tid för insatserna än vad som av 

biståndshandläggare bedöms tillräcklig. Skulle det vara så att individen har en bra dag kan 

resterande tid istället användas till social tid, vilket intervjuperson sju anser är viktigt för 

individer med en psykisk ohälsa och något som hen vill se att de har mer utav: 

Så hos vissa kan man ju känna att man skulle vilja ha mer utav en social tid, det 

kan man ju ha också då, inte bara om man säger hjälp med hygien och andra 

omsorg utan att man kanske mer en del skulle behöva lite mer social tid också. 

För det dagliga, eller mötet med andra människor det är ju det viktigaste 

egentligen. Det är ju eller liksom en livsenergi man får. 

Flera av studiens deltagare beskriver att något av det svåraste med tidsramarna de arbetar 

efter ligger i att det är svårt att lämna de som uppvisar tydliga tecken på någon form av 
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psykisk ohälsa. Intervjupersonerna beskriver att det har funnits tillfällen som de har varit 

tvungna att lämna den äldre personen ändå, trots att det inte har känts lämpligt att lämna, 

men att det blir fel i verksamheten och svårt för kollegor att hinna med sina arbetsuppgifter 

om de skulle stanna kvar. Om det skulle vara en allvarligare form av psykisk ohälsa som 

framkommer i mötet är dock majoriteten överens om att de i så fall stannar kvar och 

kontaktar en kollega som får ta efterföljande besök, men att detta är något som helst inte 

görs i första taget då det medför att de sätter sina kollegor i en komplicerad situation: 

Alltså tiden har man ju inte. För det är ju alltid så tajt liksom. Men skulle det 

hända nått speciellt, att nån är riktig dålig då får man ju ringa ner eller försöka 

ringa till någon kollega och säga att man måste stanna men då blir det ju lite 

katastrof för alla andra att hinna med, att klara ut, så det är ju inte nått man gör 

i första taget, stannar hos nån. Det gör man ju inte. Inte för bara att dom är lite 

deppiga. Det, det kanske att man kan dra ut på det tio minuter eller nånting. 

I detta citat från intervjuperson fem framkommer det att medkänslan och lojaliteten inför 

sina kollegors situation ibland sätts över individen. Det krävs i enlighet med vad många 

utav intervjupersonerna säger att det är en allvarligare psykisk ohälsa som uppkommer i 

situationen för att tidsramarna ska brytas mer än några minuter, vilket även tillför en 

komplexitet i arbetet med psykisk ohälsa i och med att det kan vara olikheter i vad 

personalen betraktar som en allvarligare form av psykisk ohälsa. I intervjuerna 

framkommer nämligen en stor bredd av vad intervjupersonerna betraktar som psykisk 

ohälsa. Majoriteten av intervjupersonerna är överens om att psykisk ohälsa innebär en 

svårighet att klara vardagen, men i vilken utsträckning påverkan sker skilde sig mellan de. 

De flesta av intervjupersonerna nämnde ångest, ensamhet och depression i sammanhanget, 

medan andra även nämnde schizofreni och psykoser som en del av den psykiska ohälsan.  

Tidsramarna visar sig således påverka intervjupersonernas dagliga arbete markant och 

sätter dem i svåra dilemman, särskilt vid arbetet med psykisk ohälsa. Dels med anledning 

av att intervjupersonerna upplever att äldre med psykisk ohälsa generellt behöver mer tid 

vid utförandet av insatser, men även på grund av att de i nuläget inte har tillräckligt med 

tid, vilket gör att de måste lämna situationer de inte vill lämna. Intervjupersonerna måste 

även lita på sin egen bedömning av när någon är tillräckligt dålig i sitt psykiska mående för 

att de skulle behöva stanna, och denna bedömning upplevs även påverkas av lojaliteten 

mot sina kollegor. 
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6.2.2. Kompetensbrist 

Samtliga intervjupersoner beskriver en kompetensbrist i arbetet. Dels beskriver de en brist 

i att det inte finns tillgänglig kompetens att vända sig till för individer med en psykisk ohälsa 

och även för handledning i att möta äldre med psykisk ohälsa, men framförallt ser 

majoriteten en brist i sin egen kompetens inom området och efterfrågar bland annat 

utbildningar för att kunna öka denna. Vidare beskriver några av intervjupersonerna även 

att äldre personer med psykisk ohälsa kanske inte bör befinna sig inom äldreomsorgens 

verksamheter, utan att det borde finnas annan tillgänglig kompetens inom området som de 

just nu upplever inte existerar. 

Många av studiens deltagare framhåller att kompetensbristen bland annat ligger i att det 

inte finns tillgängliga forum att vända sig till när det gäller psykisk ohälsa hos äldre och 

efterlyser någon form av handledning. Intervjupersonerna menar att de skulle kunna prata 

med sina kollegor, men att de hellre skulle vilja ha någon att vända sig till med adekvat 

utbildning inom området. Intervjupersonerna ifrågasätter vidare varför det inte finns 

forum för handledning gällande psykisk ohälsa på samma sätt som det finns för exempelvis 

demenssjukdomar och diabetes. Intervjupersonerna som efterfrågar handledning har olika 

åsikter om hur denna skulle vara utformad, men är överens om att det är något som skulle 

behövas i arbetet och som skulle underlätta det. En del nämner att de skulle kunna ringa 

till en sjuksköterska, prata med kollegor eller kontakta psykakuten i situationer med psykisk 

ohälsa, men efterfrågar handledning just i det vardagliga mötet med äldre med psykisk 

ohälsa. Detta upplever intervjupersonerna skulle bidra med en trygghet, och att det skulle 

vara skönt att ventilera sina upplevelser och få vägledning i olika situationer av någon som 

har en utbildning inom området, vilket intervjuperson ett framhåller på följande sätt:  

Att man känner sig lite tryggare tror jag själv som personal tror jag att man kan 

liksom jämföra situationer så lite. (...) Jag tror man får en mer förståelse för 

alltihopa då tror jag som man kan plocka fram när det behövs. Verkligen. 

Förutom att intervjupersonerna ser en bristande kompetens i tillgänglig handledning ser 

de även problem i tillgängliga forum generellt för äldre personer med psykisk ohälsa. Flera 

av intervjupersonerna beskriver att vissa av dem äldre som de besöker inte mår väl av att 

bo ensamma i en lägenhet med hemtjänst som enda länk till verkligheten, utan efterfrågar 

bland annat andra boendeformer för äldre med psykisk ohälsa i form av exempelvis 

gruppboende med tillgänglig personal dygnet runt. Även någon form av dagverksamhet 
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med tillgänglig personal som har kompetens för psykisk ohälsa efterfrågas. 

Intervjupersonerna upplever att vårdtagarna de har kanske inte borde falla inom 

hemtjänstens ramar och att det kan slå fel för vissa som behöver annan typ av hjälp som 

de upplever att hemtjänsten saknar verktyg för att ge, vilket intervjuperson två framhåller: 

Och det kan jag känna att de verktygen för att och knäcka dem, eller liksom... 

det tycker jag blir tokigt för det finns ju en annan grupp i samhället som är 

speciellt utbildad (...) den gruppen känner jag hamnar fel när de hamnar hos 

oss. Det är ju schizofreni, alltså det är ju sånna som har riktig psykisk ohälsa 

som aldrig säger nåt kanske, och en del kanske... Nej den gruppen tycker jag är 

svårast personligen, som har liksom en livslång psykisk ohälsa. Det känns inte 

riktigt som de hamnar rätt när de hamnar i äldreomsorgen på nåt vis, de 

behöver nåt annat stöd... 

En majoritet av intervjupersonerna såg även till sin egen brist på kompetens och 

efterfrågade mer utbildning om psykisk ohälsa då de upplever att psykisk ohälsa är något 

som ökar. Mer utbildning var något som en majoritet uttryckte som en förutsättning som 

behövs för att kunna bemöta äldre med psykisk ohälsa på bästa sätt. Utbildning ses som 

något som kan underlätta mötet med äldre med psykisk ohälsa, och är ett sätt att för de att 

få ”mer kött på benen” som intervjuperson tre uttrycker, det vill säga att känna sig mer 

trygga i situationen och kunna vara behjälpliga på bästa sätt. Intervjupersonerna har olika 

tankar om vad som skulle ingå i utbildningen, men menar att utbildningen kan bidra med 

trygghet i mötet med äldre med psykisk ohälsa genom att det skapar kunskap om hur att 

handla i situationer där de möter målgruppen vilket intervjuperson tre framhåller:  

Alltså vi har efterlyst så mycket att vi skulle få gå på lite kurser just om psykisk 

ohälsa för det blir bara mer och mer och det har vi efterlyst jättemycket och nu 

skulle vi fått gått på det (...) Så det är det vi har efterlyst, att vi ska få mer kött 

på benen. Alltså det, vi kan ju aldrig få för mycket av det såhär utan man får 

veta mer såhär. 

Intervjuperson sju var den enda av intervjupersonerna som hade flera års erfarenhet inom 

psykiatrin, och även var utbildad skötare, och hade således erfarenhet inom arbetet med 

människor med psykisk ohälsa. Intervjuperson sju ser detta själv som hjälpsamt i mötet 

med psykisk ohälsa inom sitt arbete i hemtjänsten: 



 

35 

En del kan ju tycka det kanske är lite obehagligt om det är nån med psykiatrisk 

bakgrund också som, som har lite, det kan vara både röster och lite 

vanföreställningar och lite konstiga idéer liksom kan många tycka så men jag 

kan känna ibland när man kommer in jaha, det här är ju nån som, som liksom, 

ja, när dom pratar det kan ju bli lite tokigt ibland så men man… ja, jag förstår 

eller kan hantera det liksom för jag, i och med att jag har jobbat själv inom 

psykiatrin då. Så där har jag väl ett litet plus, så. 

Ovanstående citat visar på att intervjupersonens erfarenhet skapar trygghet i hur att hantera 

även allvarligare former av psykisk ohälsa, som ett resultat av flera års erfarenhet inom 

psykiatrin. Denna erfarenhet återfinns dock inte hos övriga intervjupersoner, utan tidigare 

erfarenhet av psykisk ohälsa har inhämtats genom antingen praktik eller tidigare arbete 

inom psykiatrin i början på karriären. Det kan vara en förklaring till varför intervjuperson 

sju inte delar efterfrågan av utbildning om psykisk ohälsa hos äldre likt övriga 

intervjupersoner gör för att öka tryggheten i mötet med målgruppen. Det indikerar även 

att utbildning kan vara behjälplig i arbetet med äldre med psykisk ohälsa. 

Kompetensbristen är således något som nämns av samtliga intervjupersoner i studien på 

olika sätt. En del ser till sin egen kompetens, andra ser till den tillgängliga kompetensen 

som finns att hämta i andra forum. Vad som framkommer är dock att de flesta av 

intervjupersonerna ser till båda delarna och detta indikerar att hemtjänstpersonalen saknar 

tillräckligt med verktyg i nuläget för att kunna bemöta äldre med en psykisk ohälsa på bästa 

sätt. Endast intervjuperson sju upplever sig inte behöva något mer i ramarna av kompetens, 

vilket hen själv dock förklarar genom sin erfarenhet och utbildning inom psykiatrin. 

Däremot ser hen utbildning som något som borde erbjudas mer utav i arbetet, även om 

hen själv inte känner ett behov av det.  
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7. Diskussion  

I följande kapitel förs en diskussion mellan studiens resultat och tidigare forskning, samt 

görs kopplingar till vald teori. Vidare presenteras även en diskussion gällande metoden för 

studien och betydelsen för socialt arbete belyses, och även studiens bidrag till forskningen 

och förslag på vidare utforskning behandlas.   

7.1. Resultatdiskussion  

Studiens deltagare beskriver att den psykiska ohälsan bland deras vårdtagare inom 

hemtjänsten är ett vanligt förekommande, och även ett ökande problem. Att det är vanligt 

förekommande menar intervjupersonerna bland annat visar sig genom en utbredd 

användning av psykofarmaka bland vårdtagarna. Detta återfinns även i forskningen som 

visar på att andelen äldre 65+ år som har vårdats för psykisk sjukdom eller använt 

psykofarmaka är 35 procent, jämfört med yngre där andelen är 17 procent (Socialstyrelsen, 

2018). Av andelen äldre som har någon form av kommunal insats i hemmet visar 

Socialstyrelsen dessutom på att andelen är ännu högre, 65 procent. Övriga kopplingar 

mellan resultat, tidigare forskning och teori kommer presenteras nedan.  

7.1.1. Kontinuitet och bemötande  

I temat Människan som projekt framhåller intervjupersonerna kontinuitet och lyhördhet i 

bemötandet som viktiga faktorer vid mötet med äldre med psykisk ohälsa. Vidare 

menar intervjupersonerna i undertemat bemötande att lyhördhet är en viktig förutsättning i 

arbetet med äldre med psykisk ohälsa, och beskriver även vikten av att lyssna till individen 

och dennes önskemål. Detta framkommer även i forskningen som visar att kontinuitet är 

viktigt för att kunna tillförsäkra en god vård och omsorg om den äldre (Grundberg et al. 

2016; Anker-Hansen et al., 2018), vilket även Socialstyrelsen (2018) framhåller. Även 

empati, aktivt lyssnande och relationsbyggande är något som berörs av forskningen som 

viktiga strategier i mötet med äldre med psykiska ohälsa (Gleason & Coyle, 2015).   

Som ovan nämnt är kontinuitet något som studiens deltagare ser som en betydande 

faktor för att kunna bemöta äldre med psykisk ohälsa på bästa sätt. Kontinuiteten menar 

intervjupersonerna bidrar till ökad trygghet för den äldre och möjliggör att en relation kan 

upprättas, vilket i sin tur underlättar vid upptäckande av psykisk ohälsa och även i 

bemötandet av den psykiska ohälsan. Detta resonemang återfinns även i 

forskningen (Grundberg et al. 2016; Anker-Hansen et al., 2018). Resultatet och 
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forskningen i denna studie är överens om att kontinuiteten bidrar till relationsbyggande 

mellan den professionelle och den äldre och även ökad trygghet. Samtidigt är forskning 

och resultat dessvärre även överens om att denna kontinuitet inte alltid efterföljs (Anker-

Hansen et al., 2018). Konsekvenserna menar både resultat och forskning blir en ökad 

känsla av otrygghet hos den äldre.  

7.1.2. Tidsramen 

Enligt intervjupersonernas erfarenheter bör äldre med en psykisk ohälsa ha mer tid för sina 

insatser, vilket framkommer i temat Människan i verksamheten. Detta visar även forskning 

där en polsk studie visar att äldre personer som erhåller stöd- och hjälpinsatser i ordinärt 

boende uppvisar sämre hälsostatus, däribland psykiskt mående, jämfört med äldre personer 

boende på institution och äldre personer med stöd- och hjälp i form av dagverksamheter 

(Dobryzyn-Matusiak et al., 2014). Det framkommer i denna forskning att hälsostatusen 

bland annat är relaterad till ensamhet och inadekvat vård i hemmet till följd av för korta 

insatser i förhållande till behov. Forskningen menar på att den psykiska ohälsan skulle 

komma som en konsekvens av bland annat bristande tid (Dobryzyn-Matusiak et al., 2014), 

vilket kanske inte går att utesluta i detta fall heller. En utav studiens deltagare beskriver hur 

arbetet ibland till följd av bristande tid kan bli halvdant gjort, då tidsbristen gör att det 

viktigaste i insatsen får prioriteras. En annan intervjuperson säger uttryckligen att 

hemtjänsten bidrar till att skapa den psykiska ohälsan till följd av en bristande kontinuitet.  

Tidsramen är något som intervjupersonerna framhåller som något svårt att förhålla sig till i 

undertemat med samma namn, och då främst att de känner av en tidsbrist. De menar att 

de sällan känner att de har tillräckligt med tid och det framkommer vidare att de upplever 

att det ibland är olika huruvida det finns tid eller inte. Intervjupersonerna beskriver att det 

vissa gånger finns tid till att sitta ner för social tid med de äldre, medan det andra gånger 

inte finns sådana möjligheter. Intervjupersonerna beskriver att detta bland annat beror på 

att det är svårt att avgöra vilken dagsform en person med psykisk ohälsa har. Även i 

forskningen framkommer det att tidsramarna är något som är svårt att förhålla sig till vid 

situationer som berör psykisk ohälsa, bland annat då förutsättningarna ser olika ut från dag 

till dag (Skatvedt et al., 2015).   

Intervjupersonerna framhåller i undertemat Tidsramen att äldre med en psykisk ohälsa 

skulle behöva mer tid än vad som är tilldelad då det som ovan nämnt är olika från dag till 

dag hur förutsättningarna ser ut. De beskriver även ett dilemma i huruvida de ska stanna 



 

38 

kvar eller inte när de möter svårare psykisk ohälsa. De flesta är överens om att de vid en 

allvarligare uppvisad psykisk ohälsa skulle stanna, men att detta inte är något som görs vid 

första taget eftersom de inte vill göra det svårt för sina kollegor att hinna med deras 

arbetsuppgifter. Detta visar även forskning där det framkommer svårigheter i hur de 

professionella väljer att prioritera, just för att de vill undvika att öka arbetsbelastningen för 

sina kollegor (Skatvedt et al., 2015). Empati och medkänsla för sina kollegor framkommer 

således i studien såväl som i forskningen.  

7.1.3. Kompetensbrist 

I studien framkommer i temat Människan i verksamheten att intervjupersonerna upplever en 

kompetensbrist i bemötandet av psykisk ohälsa, inte enbart hos de själva utan även en brist 

på tillgänglig kompetens att vända sig till för bland annat handledning. Socialstyrelsen 

(2012) menar att äldre med psykisk ohälsa inte får tillgång till rätt vård på grund av just en 

kompetensbrist hos verksamma inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänstens 

verksamheter, vilket för med sig att denna studie bekräftar det som framkommit i tidigare 

forskning. I studien framkom som ovan nämnt att intervjupersonerna upplever 

en avsaknad av tillgänglig handledning i situationer som berör psykisk ohälsa och även en 

osäkerhet kring vart de skulle kunna vända sig, vilket även återfinns i 

forskningen (Grundberg et al, 2016). Handledning för konkreta situationer som berör 

psykisk ohälsa är något studiens deltagare efterfrågar i undertemat Kompetensbrist och 

upplever sig kunna ta nytta av i form av att veta hur de kan gå till väga i vardagliga 

situationer där de möter psykisk ohälsa. I studien framkommer att det var tillgång till 

handledning som var det som intervjupersonerna efterfrågade och framhävde som viktigt 

i form av samarbete. Intervjupersonerna menade att de kunde prata med sina 

kollegor i vissa fall, men att de hellre skulle vilja ha någon professionell med en adekvat 

utbildning inom psykisk ohälsa att vända sig till i situationer när de möter äldre personer 

med psykisk ohälsa. Detta ställer sig i motsats till forskningen, som visar att det kollegiala 

stödet var en utav förutsättningar för att bemöta den psykiska ohälsan hos äldre på bästa 

sätt (Gleason & Coyle, 2015; Grundberg et al., 2016).   

Intervjupersonerna ifrågasätter varför tillgängliga forum för handledning inom psykisk 

ohälsa inte finns då de menar att liknande forum finns tillgängliga för exempelvis diabetes. 

Även i forskningen framkommer det att den psykiska ohälsan missgynnas jämfört med 

somatiska sjukdomar hos äldre (Skatvedt, et al., 2015; Grams-Homolová et al., 2017). Att 

den psykiska ohälsan missgynnas i förhållande till den somatiska hälsan visar sig även i 
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undertemat Kompetensbrist, genom att tillgängliga utbildningar för personalen tenderar att 

handla mer om det somatiska omhändertagandet än det psykiska. Överlag efterfrågade 

majoriteten av intervjupersonerna mer utbildning inom psykisk ohälsa för att “få mer kött 

på benen” och känna sig tryggare i mötet. De beskriver att detta var något som inte har 

erbjudits mycket utav och vill gärna få fler möjligheter till utbildning då de upplever att den 

psykiska ohälsan blir allt vanligare bland de äldre. Detta framkommer även i forskning 

som visar att personal många gånger saknar redskap till att kunna hantera den psykiska 

ohälsan (Morgan et al., 2016).   

7.1.4. Hemtjänstpersonalen som gräsrotbyråkrat  

I temat Människan i verksamheten framför hemtjänstpersonalen element i mötet med äldre 

med psykisk ohälsa som är relaterade till arbetets struktur, däribland en avsaknad av 

resurser. Likt Lipsky (2010) framhåller intervjupersonerna tid som en central del i 

resursbristen och menar att det många gånger inte finns tillräckligt med tid för att utföra 

det arbete som är förväntat av dem att utföra. Detta återfinns i undertemat Tidsramen. 

Intervjupersonerna beskriver även svårigheten att lämna den äldre när tiden inte finns för 

att stanna kvar och tillgodose den äldres behov, något som indikerar på en medveten hos 

intervjupersonerna att deras arbete inte alltid genomförs utifrån den standard som är målet 

i verksamheten. Det belyser även den balansgång som Lipsky menar kan uppstå i 

gräsrotbyråkratens arbete, vilken handlar om förhållandet mellan flexibilitet och 

regelföljande i mötet med den enskilde.   

Intervjupersonerna lyfter i undertemat Bemötande flexibilitet som en central faktor i mötet 

med äldre med psykisk ohälsa och menar att det finns en strävan att i mötet anpassa 

bemötandet och agerandet utefter den enskildes behov. Lipsky (2010) framhåller att 

flexibilitet i gräsrotbyråkratens arbete kan bli lidande till följd av rutiner som utformas som 

strategi för att hantera arbetssituationen. Utifrån intervjupersonernas erfarenheter ses 

rutiner inte som problematiskt, utan de ger uttryck för att det, trots tidsramar som skapar 

begränsningar i utförandet av arbetet, finns möjlighet till flexibilitet i mötet för att anpassa 

besöket utefter den äldres behov. Däremot framförs även i undertemat Tidsramen att 

flexibiliteten, genom minskad stelbenthet i form av tid och insatsbeskrivningar i vad som 

ska genomföras, kan ökas. Detta framhåller även Lipsky (2010) som menar att 

handlingsfrihet i form av flexibilitet blir större genom färre rutiner. Intervjupersonernas 

upplevelse indikerar dock på en stor handlingsfrihet i utförandet av deras arbete, då det 

finns möjlighet för dem att anpassa besöket utefter aktuellt behov, men även att de har 
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möjlighet att utifrån eget omdöme avgöra vad som i situationen är lämpligt att genomföra, 

något som återfinns i både undertemat Bemötande och Tidsramen. Utifrån det kan därmed 

hemtjänstpersonalens handlingsfrihet ses som existerande, trots en stram tidsram som 

kräver prioritering av arbetsinsatserna. Samtidigt beskriver intervjupersonerna i sistnämnda 

undertemat att brist på tid skapar svårighet i att vara lyhörd i situationer och handla utefter 

den enskildes behov, exempelvis att det ibland inte finns möjlighet att stanna hos den äldre 

trots att behovet av det finns. Även om upplevelsen hos intervjupersonerna är att den 

äldres behov är vad som avgör vad som kommer ske under besöket, finns därmed 

indikatorer på att sådant inte alltid är genomförbart till följd av arbetets struktur. Samtidigt 

lyfter intervjupersonerna vikten av att prioritera och använda den tid som finns tillgänglig. 

Detta visar på en strävan hos hemtjänstpersonalen att genomföra ett gott arbete utifrån de 

förutsättningar som finns, något som Lipsky (2010) lyfter som karaktäristiskt för 

gräsrotbyråkrater.   

Lipsky (2010) beskriver en avsaknad av kompetens hos gräsrotbyråkraten, något som även 

intervjupersonerna i undertemat Kompetensbrist ger uttryck för att de saknar. 

Intervjupersonerna beskriver det som ett resultat av frånvaro av utbildningar och 

handledning, något som resulterat i en brist på kunskap inom området psykisk ohälsa hos 

äldre. Bristen på kunskap ses därmed som ett resultat av verksamhetens struktur och inte 

något som beror på den enskilde själv, vilket även Lipsky framhåller. Vidare lyfter 

intervjupersonerna osäkerhet i mötet med målgruppen som en konsekvens av den 

bristande kompetensen och menar att ökad kunskap skulle bidra till att de känner sig 

tryggare i mötet med äldre med psykisk ohälsa. Resonemanget återfinns inte i teorin om 

gräsrotbyråkrati, utan Lipsky (2010) framhåller istället att osäkerhet hos gräsrotbyråkraten 

är ett resultat av stor handlingsfrihet som gör att den enskilde inte vet hur denne ska handla. 

Detta till följd av att instruktioner inte finns att tillämpa. Intervjupersonerna nämner inte 

det explicit. Däremot kan deras upplevelser av mötet med äldre med psykisk ohälsa 

indikera att handlingsfrihet, istället för avsaknad av kunskap, är det som skapar osäkerhet 

i arbetet. Detta då de bland annat ger uttryck för att inte veta hur de ska handla i situationen 

som en del i osäkerheten. Genom rutiner i form av instruktioner i arbetet, och därmed 

minskad handlingsfrihet, kan således hemtjänstpersonalens osäkerhet minskas utan mer 

utbildning inom området.  

Centralt i teorin om gräsrotbyråkrati är konstruktionen av människa till klient (Lipsky, 

2010). Lipsky (2010) menar att konstruktionen sker oundvikligt i organisationen inom 



 

41 

vilken gräsrotbyråkraten verkar till följd av dess struktur. Intervjupersonernas upplevelse 

indikerar dock på motsatsen. Även om faktorer inom samtliga teman visar på en 

kategorisering av individer till klienter, genom exempelvis standardiserade tidsramar som 

förväntas vara tillräckliga för individers behov, lyfter intervjupersonerna vikten av att se 

personen bakom diagnos eller insatsbeskrivning. Intervjupersonerna framhåller således 

vikten av att låta individen vara individ och inte omvandlas till ett ärende, vilket står i 

konflikt med vad Lipsky framför i sin teori. Däremot finns element i hemtjänstpersonalens 

upplevelse av mötet med äldre personer med psykisk ohälsa som indikerar att den äldre, 

trots deras önskan om att se till hela människan, omvandlas till ett ärende som lämpar sig 

inom organisationens ramar. Intervjupersonerna lyfter i undertemat Kontinuitet 

återkommande besök med begränsat antal personal som en förutsättning i arbetet med 

äldre med psykisk ohälsa, där det främst syftar till att skapa trygghet hos den äldre och 

möjliggöra för en förändring. Samtidigt kan det uppfattas som ett sätt att omvandla den 

äldre till att passa organisationen. Genom återkommande besök av begränsad personal 

skapas både hos individen och personalen förväntningar på vad som komma skall, 

samtidigt som det hos personalen skapar en vetskap om hur saker brukar genomföras. 

Intervjupersonerna beskriver det som en underlättning i utförandet av arbetet, något som 

kan indikera att kontinuitet är ett sätt att konstruera en klient av individen som förbättrar 

arbetssituationen för personalen mer än ett sätt som genom ökad kännedom möjliggör för 

anpassning av agerande utifrån den äldres behov. Även personalens motstånd till att ringa 

kollegor om hjälp i situationer som berörs i undertemat Tidsramen kan vara ett resultat av 

att den äldres behov nedprioriteras till förmån för verksamheten, i detta fall att inte låta 

kollegor få större belastning och ändra den plan som finns framtagen för dagen. 

Intentionerna hos intervjupersonerna är dock att vara klientorienterad och se till den 

enskilde, vilket är framträdande i undertemat Bemötande. Således kan konstruktionen av 

klienter uppfattas som något som av intervjupersonerna inte genomförs medvetet, utan är 

ett resultat av strukturer i verksamheten som de arbetar inom.   

Ovanstående diskussion visar på flertal likheter mellan intervjupersonernas upplevelse av 

mötet med äldre med psykisk ohälsa och Lipskys (2010) teori om gräsrotbyråkrati, 

däribland gällande handlingsfrihet och konstruktionen av människa till klient. Samtidigt 

bör poängteras att teorin främst har fokus på beslutsfattande arbetare inom 

gräsrotbyråkratin och således inte är fullt applicerbar på studiens resultat. Däremot visar 

diskussionen på delar som genom teorin går att belysa och därmed skapa en ökad förståelse 

om studiens resultat och hemtjänstpersonalens upplevelser.  
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7.2. Metoddiskussion   

Studiens resultat visar på kopplingar till tidigare forskning som gjorts inom området. Även 

om syftet med studien inte är att generalisera, samt att det inte är möjligt för det att vara 

representativt på samtliga hemtjänstpersonal till följd av litet urval, kan dock 

överenstämmelsen med tidigare forskning tyda på möjligheter för resultatet att 

generaliseras till professionen som undersökts. Däremot bör poängteras att forskningen 

som har använts inte enbart är gjord i Sverige och att utformningen av äldreomsorgen i 

andra länder således kan skilja sig åt. Likheterna kan därmed bero på andra orsaker än 

faktorer relaterade till hemtjänstpersonalens arbete. Det finns även andra faktorer som 

problematiserar en generalisering, däribland urvalet som redan nämnts. Utöver det har 

författarnas intentioner med studiens presentation och analysmetod en del i påverkan av 

studiens resultat. I samband med intervjuerna stod det klart att materialet skulle analyseras 

med hjälp av tematisk analys, något som kan ha påverkat huruvida intervjupersonernas 

svar är ett resultat av egna upplevelser eller upplevelser styrda av intervjuarnas frågor. 

Intentionen från intervjuarnas sida var att ha ett öppet förhållningssätt i intervjuerna, just 

för att säkerställa att upplevelserna som framkommer kommer från intervjupersonerna 

själva. Detta innebar att intervjuarna undvek att ge utrymme för förutfattade meningar och 

inhämtad information inom området vid intervjuerna. Vid genomförandet av de första 

intervjuerna var detta i fokus, men i samband med att intervjuerna fortlöpte och teman 

urskildes av materialet som inhämtades förändrades formuleringarna av följdfrågorna i 

syfte att få fram information som överensstämde med de mönster som identifierats. En 

del av analysen genomfördes därmed parallellt med datainsamlingen, något 

som Bryman (2011) menar är vanligt förekommande i kvalitativ forskning. Det går även 

inte utesluta att förkunskaper inom området inte påverkade vad som uppfattades relevant 

att följa upp vid intervjuerna, i och med att information inom området inhämtades innan 

intervjuerna genomfördes. Till följd av detta kan resultatets objektivitet ha påverkats och 

således även dess möjlighet att överföras till andra miljöer utanför studiens ramar. 

Valet av datainsamlingsmetod har dock även upplevts som en styrka från författarnas sida. 

Genom att båda deltog vid intervjuerna reducerades risken för olikhet i 

intervjusituationerna, vilket istället ökar möjligheten för jämförelse med resultateten. 

Däremot kan maktaspekten, något som berördes i avsnitt 5.5 Etisk reflektion, påverkat 

intervjupersonernas upplevelse av intervjusituationen och därmed även upplevelserna som 

inhämtades. Även kontexten inom vilken intervjun genomfördes kan ha påverkat 
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intervjupersonernas känsla av trygghet i intervjusituationen. Detta med anledning av att 

intervjuerna majoriteten av gångerna genomfördes under arbetstid i ett avskilt rum på 

intervjupersonernas arbetsplats, vilket medförde risk för annan personal att befinna sig i 

närheten av genomförandet av intervjun. Det förekom därmed störmoment i några av 

intervjuerna i form av avbrott genom att kollegor kom in där intervjun gjordes. Detta då 

det avskilda rummet som intervjuerna genomfördes i tillhörde grupplokalen och användes 

av personalen. Upplevelsen från författarnas sida är att sådant påverkade lugnet i 

intervjusituationen och därmed kan det påverkat huruvida intervjupersonerna delade med 

sig av allt gällande sina upplevelser av mötet med äldre med psykisk ohälsa. Samtidigt bör 

poängteras att möjligheten att avbryta medverkan betonades under samtliga 

intervjutillfällen, något som intervjupersonerna haft möjlighet att göra om upplevelsen var 

besvärlig.  

Utöver det kan studiens resultat även ha påverkats av författarnas applicering av vad Kvale 

och Brinkman (2014) benämner som lyhördhet under intervjuerna (se avsnitt 5.5.). 

Generellt anses det inte varit problematiskt för studien, då upplevelsen är att 

intervjusituationen majoriteten av gångerna var bekväm för intervjupersonerna. Detta trots 

att lugnet påverkades, som tidigare resonemang belyser. Däremot upplevdes det 

problematiskt vid en intervjusituation där det krävdes mer av intervjuerna avseende att 

ställa följdfrågor och få fram information i jämförelse med övriga intervjuer. Här 

uppfattades det som att intervjupersonen inte var bekväm i intervjusituationen och valet 

gjordes att inte vara för påträngande, något som kan påverkat vad som framkom under 

intervjun. Även det faktum att ansvar i intervjun lades på intervjuarna kan ha påverkar 

informationen som framkom, i och med att intervjun blev mer styrd än övriga. Det finns 

därmed en risk att studiens objektivitet påverkats ytterligare.  

7.3. Betydelsen för socialt arbete   

Socialtjänstens ansvar för äldre betonas i 5 kap. 4 § i SoL. Det är därmed av största vikt att 

äldre får den stöd och hjälp som krävs för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå, vilket 

inbegriper en god psykisk hälsa (4 kap. 1 § SoL; prop. 2000/01:149, s.23). Studiens resultat 

visar på brister i mötet med äldre med psykisk ohälsa, till följd av avsaknad av 

individanpassning och kompetens hos personalen själv, men även i samhället i stort. Den 

aktuella studien kan således ligga till grund för ett förbättringsarbete i hemtjänsten avseende 

äldre personer med psykisk ohälsa, förutsatt att enhetschefer inom hemtjänst tar del av 

studien och hemtjänstpersonalens erfarenheter som förmedlas genom den. Genom det kan 
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utmaningar som identifierats i studien åtgärdas, vilket kan bidra med en förståelse för hur 

äldres psykiska mående kan tillgodoses. Utöver det kan studien skapa debatt kring äldres 

psykiska ohälsa, vilket i längden kan bidra med en medvetenhet kring problematiken och 

även en förändring på sikt.  

7.4. Framtida forskning   

Även om tidigare forsknings finns inom området bör det kompletteras genom utforskning 

av hemtjänstpersonalens upplevelse för att äldres psykiska hälsa ska tillgodoses. Aktuell 

studie är ett bidrag till detta. Samtidigt bör även äldres egna upplevelse av hemtjänstens 

förmåga att tillgodose deras psykiska ohälsa undersökas, detta för att skapa en ökad 

förståelse i hur problematiken ser ut. Det kan även bidra med kunskap för vad som krävs 

för att den äldre ska uppleva psykiskt välmående, samt skapa ett samförstånd mellan 

den professionelle och den äldre i hur detta kan uppnås. Vidare kan även kvantitativa 

studier på området genomföras för att undersöka generaliserbarheten i resultatet, avseende 

erfarenheten av komplexiteten i mötet och de utmaningar som det innefattar. Genom det 

kan utbredningen av problematiken förmedlas. Ytterligare aspekt som kan ligga till grund 

för framtida forskning är tendensen att hemtjänstpersonalen prioriterar verksamheten 

framför klienten, där det krävs att en akut situation uppstår för att hemtjänstpersonalen 

ska stanna hos den äldre. Intressant vore att undersöka vilka faktorer som ligger bakom 

detta och hur hemtjänstpersonalen resonerar kring det för att öka förståelsen om det.   
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8. Slutsatser  

Studien visar att hemtjänstpersonalens erfarenheter av mötet med äldre personer med 

psykisk ohälsa inbegriper att det är ett komplext arbete som påverkas av flertal faktorer. 

Hemtjänstpersonalens arbete kräver mycket av dem utifrån lyhördhet och att vara 

inkännande i situationen. Även vikten av att i mötet se till den äldre som individ och lyssna 

till dennes önskemål och tankar framhålls. Därtill framkommer i studien betydelsen av 

kontinuitet i mötet med den äldre för att skapa trygghet, förtroende och möjlighet för 

förändring. Vidare framkommer att arbetet präglas av utmaningar i form av avsaknad av 

kompetens i att bemöta den psykiska ohälsan hos äldre och det finns en efterfrågan av 

utbildningar inom psykisk ohälsa för att öka personalens känsla av trygghet i mötet med 

målgruppen, framförallt vid allvarlig psykisk ohälsa. Utöver det identifieras en 

kompetensbrist i samhället, både utifrån stöd till personalen i form av tillgängliga forum 

för handledning, men även anpassat stöd för äldre med psykisk ohälsa lyfts som bristande. 

Slutligen visar studien på att tidsramen, och framförallt tidsbristen, är en utmaning i 

hemtjänstpersonalens arbete generellt men särskilt i arbetet med äldre med psykisk ohälsa. 

Tiden upplevs inte tillräcklig, då den äldres dagsform påverkar förutsättningarna för att 

genomföra de beviljade insatserna. Tidsramarna är även hindrande i situationer där 

hemtjänstpersonalen själva måste avgöra huruvida den äldres mående kräver att personalen 

stannar kvar utöver den beviljade tid som den äldre har. Hemtjänstpersonalens 

erfarenheter av att möta äldre med psykisk ohälsa inom ramen för sitt arbete visar således 

på en komplexitet som för personalen stundvis är krävande och utmanande till följd av 

vikten av lyhördhet i mötet, men även som ett resultat av hindrande faktorer inom 

verksamheten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej!   

Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 på socionomprogrammet på 

Hälsohögskolan i Jönköping. Under kommande veckor kommer vi att genomföra vår 

kandidatuppsats i socialt arbete och undrar om det kan finnas undersköterskor på er enhet 

som vill medverka i vår studie. Studien syftar till att undersöka hemtjänstpersonals 

upplevelse i kontakt med äldre personer med psykisk ohälsa. Vi önskar ta del av upplevelser 

av psykisk ohälsa i det dagliga arbetet.   

Vi önskar genomföra enskilda intervjuer med 1–3 utbildade undersköterskor på er 

enhet. Vi ser gärna att undersköterskorna har minst två års erfarenhet av yrket. Intervjuerna 

beräknas ta 30–60 minuter. Vi önskar genomföra intervjuerna under v.16–17 (15/4–25/4) 

måndag-torsdag kl. 8-17.  För att underlätta deltagande kan vi komma till arbetsplatsen och 

göra intervjun.   

Deltagandet i studien är frivilligt och eventuella deltagare har rätt att avbryta sin medverkan 

när som helst under studiens gång. Informationen som samlas in under intervjuerna 

kommer behandlas med konfidentialitet. Arbetsplats och deltagare kommer att 

avidentifieras. Det är enbart vi och vår handledare som kommer ta del av informationen 

innan det avidentifieras.   

Vi skulle vara mycket tacksamma om det finns undersköterskor som vill medverka i vår 

studie. Vid intresse om deltagande, vänligen kontakta oss för vidare information. 

  

Nathalie Gren   

Tele: 072-XXX XX XX 

Mail: grna1609@student.ju.se  

 

Eller 

  

Sandra Bartula   

Tele: 072-XXX XX XX 

Mail: basa1697@student.ju.se  

 

Med vänliga hälsningar  

Nathalie Gren & Sandra Bartula  
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

Intervjuguide  

Datum för intervjun:  

Förhandsinformation: 

- Syftet med studien är att undersöka äldres psykiska ohälsa utifrån 

hemtjänstpersonalens upplevelser.   

- Samtycke till inspelning.   

- Frivilligt att delta och rätt att avbryta sin medverkan när som helst.   

- Forskningssyfte.   

- Konfidentialitet. Arbetsplats och deltagare avidentifieras. Inte kunna avläsas att du 

som deltagit i studien.   

- Frågor?  

Bakgrundsinformation:  

- Utbildning   

- USK  

- Annan (ex inom psykisk ohälsa)  

- Antal år sen avslutad utbildning  

- Yrkesverksamhet i stort.   

- Antal år av erfarenhet som yrkesverksam i hemtjänsten/äldreomsorgen.  

Intervjufrågor:  

Definition psykisk ohälsa?  

Hur ser du på att möta äldre med psykisk ohälsa i ditt dagliga arbete?  

- Hur vanligt skulle du säga att det är med psykisk ohälsa inom äldreomsorgen?  

- Vanligaste form av psykisk ohälsa hos de äldre?   

Vad tycker du är viktigt i mötet med äldre personer med psykisk ohälsa?  
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Kan du beskriva vad du önskar för förutsättningar för att kunna möta äldre med psykisk 

ohälsa?  

- Specifik situation/konkreta exempel  

- Känner du att du har detta?   

Vad ser du för utmaningar med att möta äldre med psykisk ohälsa?   

- Specifik situation/konkreta exempel   

Hur ser du på din egen roll i mötet med äldre personer med psykisk ohälsa?   

 

 


