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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen av de föreställningar om psykiskt 
funktionshinder som påverkar mötet mellan hemtjänstpersonal och de psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagare de möter. I frågeställningen lyfter vi fram de tre teman vi 
önskar studera och analysera, våra frågor är: Vilka upplevelser/föreställningar finns det om 
psykiskt funktionshindrade omsorgstagare? Vilka föreställningar påverkar personalens 
förutsättningar för dessa möten? Hur uppfattar personalen sina förutsättningar att ge god 
omsorg till psykiskt funktionshindrade omsorgstagare? Det empiriska materialet är insamlat 
genom fokusgruppintervjuer och deltagande observation. Vi genomförde två gruppintervjuer 
med totalt åtta informanter där samtliga arbetar inom hemtjänst. När vi sedan analyserade vårt 
material använde vi oss av Elias & Scotsons teori om etablerade och outsiders samt Goffmans 
teori om stigmatisering. Den tidigare forskning som vi har använt oss är Nyströms studier om 
professionella vårdgivare och Astvik & Aronssons rapport om när psykiatrin möter 
hemtjänsten. 

Vi har genom att genomfört denna uppsats kommit fram till att det som både tidigare 
forskning och vår egen undersökning visar på är att personalen önskar mer utbildning och 
handledning om psykiskt funktionshinder. Med hjälp av Elias & Scotsons teori kunde vi även 
se att de psykiskt funktionshindrade blir en outsidergrupp och hemtjänstgruppen blir de 
etablerade. De föreställningar som finns om psykiskt funktionshindrade omsorgstagare leder 
till att det skapas ett utanförskap. Att det sker en generalisering av personalen försvårar 
möjligheten att ge god omsorg till dessa omsorgstagare, det skapar även ett utanförskap. 
Slutligen anser vi att utbildning och utökad kunskap skulle minska den generalisering av de 
psykiskt funktionshindrade omsorgstagare som fortgår i dagsläget. 

Nyckelord: 
Psykiskt funktionshinder, etablerade, outsiders, stigmatisering, hemtjänst.
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Förord

Först vill vi tacka våra informanter som ställt upp på våra gruppintervjuer. Vi vill sedan tacka 
verksamhetscheferna som möjliggjorde och lät oss få tillgång till sin personal, även att vi fick 
genomföra våra gruppintervjuer i deras lokaler. Vi vill även tacka vår studiekamrat Anette 
Hedlund för stöd och hjälp under uppsatsarbetet.

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Dimitris Michailakis som under hela 
uppsatsskrivningens gång väglett och snabbt och tydligt återkopplat sina kommentarer till oss. 

Daniel Mägi & Karin Roslund
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Inledning
I samband med psykiatrireformen år 1995 minskade antalet psykiskt funktionshindrade 
personer som tidigare bodde på institutioner. När ansvaret för de psykiskt funktionshindrades 
välbefinnande som, till exempel möjligheten att välja boende, föll på socialtjänsten ändrades 
förutsättningarna för dem. För en del av dem som nu skulle bo i eget hem innebar detta en 
ökad livskvalité samtidigt som andra upplevde stora svårigheter att klara sitt dagliga 
vardagsliv. Forskning visar att de förändrade förutsättningarna innebar att när det tillkom en 
ny professionell utförare behövdes en tydlig samverkan med psykiatrin för att ha möjlighet att 
tillgodose de behov som finns. Forskningen visade även att det förekom brister i denna 
samverkan, främst mellan psykiatrin och socialtjänsten, men även fortbildning och 
kompetens. 1 

Arbetet med psykiskt funktionshindrade personer innebär en mer omfattande kunskap och 
kompetens om vårdtagarens egna förutsättningar än med andra omsorgstagare. 2 Gävle 
kommun har under tre år arbetat med en kompetensutvecklande utbildning, kompetensstegen, 
som bland annat har innehållit teman som lyftteknik och demenskunskap. Vad som dock inte 
avhandlades inom denna kompetensutbildning var bemötandet av- och de specifika 
utmaningar som hemtjänstpersonalen ställs inför när de arbetar med psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagare.3 Den kunskap, kompetens och de föreställningar som 
hemtjänstpersonalen har om psykiskt funktionshindrade omsorgstagare skapar 
förutsättningarna för hur mötet mellan omsorgstagaren och hemtjänsten blir. Föreställningar 
om psykisktfunktionshinder skapas på olika sätt, bland annat genom hur personalen samtalar 
om dessa omsorgstagare i interaktion med varandra i personalgruppen. Ny kunskap om 
psykiskt funktionshinder skapar nya föreställningar och sedermera förutsättningar för hur 
mötet blir med de psykiskt funktionshindrade omsorgstagare de möter. 4 

Hemtjänstens historia 

För att skapa en förståelse över hemtjänstens utveckling väljer vi att presentera en kortfattad 
historik över hur arbetet har förändrats. Det är inte bara de olika tjänster som utförs som 
skiljer sig från förr, även kundklientelet ser numera annorlunda ut. Hemtjänsten som den ser 
ut idag började ta form i slutet av 1950-talet. År 1957 kom socialhjälpslagen som gav äldre 
och funktionshindrade möjligheten att få hjälp och service i hemmet. Under främst 1950-1960 
talet rörde sig hjälpen främst om inköp och städning. Sjukvård var något som landstiget 
ansvarade för genom distriktssköterskor. 5 Innan socialhjälpslagens tillkomst fanns det 
hemsamariter som var anställda av röda korset, detta togs i bruk i Uppsala i början av 1950-
talet och indirekt lade de grunden för den framtida hemtjänsten.6 Det var först under 1980-
talet som det ansågs att de som utförde insatserna hos de äldre behövde en adekvat utbildning, 
som det var tidigare fanns ingen formell utbildning. Därför började det nu läggas resurser på 
att höja utbildningsnivån. 7 En annan stor förändring var då ädelreformen trädde i kraft år 
1992, detta innebar att kommunerna blev ekonomiskt ansvariga för vården och omsorgen 

1 Nyström, 2002, 32-33
2 Ibid, 2002:34
3 Gävle Kommun, 2008
4 Bourdieu, 1999:128–129
5 Berg, 1995:16–17
6 Szebehely, 1995:58
7 Ibid, 1995:74–75
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inom den egna kommunen.8  Ett syfte med reformen var att utnyttja de resurser som fanns och 
effektivisera vården och omsorgen. Insatserna i hemmet hade ökat ytterligare sedan 80-talet 
och vårdbiträdena och undersköterskorna gjorde nu alltmer, nu skulle även medicinering och 
andra vårdinsatser utföras av hemtjänsten. I dagens Sverige ansvarar hemtjänsten för mer än 
endast äldre omsorgstagare, de ansvarar även för yngre omsorgstagare som behöver hjälp och 
stöd i hemmet och de har även genom psykiatrireformen en ökad kundbasis av omsorgstagare 
med psykiska funktionshinder. 9 Psykiatrireformen förändrade arbetet ytterligare för 
hemtjänsten genom att introducera en helt ny kundkrets. Det tillkom i och med reformen nya 
omsorgstagare med nya behov som hemtjänstpersonal nu hade ansvaret för att hjälpa. 

För att skapa en förståelse för hur vardagen ser ut för personer med psykiskt funktionshinder 
är det viktigt att belysa hur psykiatrireformen och samarbetet med kommunen har påverkat 
livskvalitén för dessa personer. År 1995 trädde psykiatrireformen i kraft, reformen var ett sätt 
för samhället att möta dessa personer med diverse sociala insatser som skulle innebära att 
deras livssituation skulle förbättras.10 Genom reformen förtydligades kommunernas ansvar för 
bland annat boende för dessa personer, även sådant som möjligheter till delaktighet och 
gemenskap i samhället skulle med reformens hjälp öka. 11 Socialstyrelsens utvärdering av 
psykiatrireformen visar att den fått en bra start men behöver implementeras ytterligare. 12 

Enligt 3 kap. 6 § SoL har socialnämnden beslutat att kommunen har en skyldighet att erbjuda 
bland annat hemtjänst för att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma. 13 Insatser på 
boendeområdet anses inte tillräckligt anpassade enligt en nationell rapport genomförd av 
socialstyrelsen och länsstyrelsen. En anpassning till de psykiskt funktionshindrades fördel 
skulle kunna handla om ett ökat stöd i form av fler besök med mera kvällar och helger. Eller 
en utveckling av den praktiskt inriktade hjälpen som ges till omsorgstagarna, och att denna 
inte skall ta över på bekostnad av ett mer motiverande och rehabiliterande stöd. De psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagarna behöver en tydlig planering och uppföljning av de 
beviljade insatserna och framförallt behövs en delaktighet när insatserna planeras och följs 
upp. 14 Personer med psykiska funktionshinder har tillgång till boendestöd i Gävle kommun 
detta gäller för vuxna personer 20 år och äldre. 15

Problemformulering

När en person blir omsorgstagare hos hemtjänsten eller hos en annan professionell vårdgivare 
som ger hjälp i det egna hemmet sker mötet i omsorgstagarens territorium men på 
hemtjänstens villkor. Möten som dessa skapar redan ifrån början tvetydigheter och möjliga 
konflikter. I samband med professionaliseringen är det bara då något som är utöver det 
vanliga inträffar som det rutinmässiga arbetet bryts. Skau menar att professionella vårdgivare 
ofta underskattar hur konfliktfyllt det kan vara för en omsorgstagare att få ett besök av dem. 
Detta kan i sin tur leda till feltolkningar av omsorgstagarens reaktioner av personalen. 16 I 
denna uppsats avser vi att fördjupa förståelse av de krav och utmaningar som 
hemtjänstpersonalen ställs inför i möten med psykiskt funktionshindrade omsorgstagare. 
Intresset att undersöka detta uppkom i samband med vår praktik inom hemtjänsten. För att 

8 Berg, 1995:19
9 Larsson, 2006:13–14
10 Hydén(red), Brusén, 2005:41
11 Socialstyrelsen, 2007:4
12 Socialstyrelsen, 2002:11
13 Socialstyrelsen, 2002:113
14 Hydén(red), Brusén, 2005:184
15 Boendestöd Omvårdnad Gävle, 2007
16 Skau, 2006:69–70 
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belysa dessa krav och utmaningar som hemtjänstpersonal ställs inför i möten med psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagare, kommer vi att fokusera på hur hemtjänstpersonalens 
föreställningar om psykisk sjukdom skapar förutsättningar för hur mötet mellan personalen 
och de psykiskfunktionshindrade omsorgstagarna skall bli. Psykiskt funktionshindrade 
personer skall enligt Nyström ha möjlighet att bo hemma och få ett adekvat/professionellt 
bemötande i det egna hemmet av utförare. Tidigare forskning visar att det inte är lika 
självklart att dessa omsorgstagare får detta, detta beror bland annat på att personalen kan för 
lite om psykiska funktionshinder men även att de känner obehag/rädslor för att vara ensamma 
med psykiskt funktionshindrade omsorgstagare.17

Syfte

Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen av de föreställningar om psykiskt 
funktionshinder som påverkar mötet mellan vårdgivare och psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare. 

Frågeställningar

• Vilka upplevelser/föreställningar finns det om psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare?

• Vilka föreställningar påverkar personalens förutsättningar för dessa möten?
• Hur uppfattar personalen sina förutsättningar att ge god omsorg till psykiskt 

funktionshindrade omsorgstagare? 

Begreppsdefinitioner

Termen psykisk funktionsnedsättning definieras i denna uppsats enligt socialstyrelsens 
termbank som följande: 
Psykisk funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till 
följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådan sjukdom, tillstånd eller skada kan vara av 
bestående eller av övergående natur. 18

Professionella vårdgivare definieras som följande:
Den ena partens handlingar mot den andre parten sker i form av avlönat arbete. 19

Professionell hjälp definieras som följande:
Den professionella hjälpen utövas av någon som uppfyller ett minimikrav på kompetens för 
att kunna erbjuda en viss hjälp. Den professionella hjälparen är expert på en viss typ av 
problem: kroppsliga, psykiska, sociala eller sammansatta problem. 20

Avgränsning

I vår uppsats avgränsar vi oss till att studera hur hemtjänstpersonal upplever möten med 
psykiskt funktionshindrade. Genom att studera upplevelserna och föreställningarna om dessa 
fenomen med professionella vårdgivare avser vi att belysa personalens upplevelser. 
Anledningen till att vi studerar upplevelserna ifrån de professionella hjälparnas perspektiv är 
för att det kan vara vanskligt forskaretiskt och svårgenomförbart att studera omsorgstagarnas 

17 Nyström, 2002
18 Socialstyrelsen, 2007
19 Skau, 2006:31
20 Ibid., 2006:32
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upplevelser, då dessa har psykiska funktionshinder. Vi väljer att exkludera demens då detta 
framförallt är en sjukdom som drabbar äldre och det är inget vi avser att studera i vår uppsats.

Disposition
I inledningen och bakgrunden lyfter vi fram vad vi avser att studera, där presenterar vi en 
historisk bakgrund om hemtjänstarbetet och dess förändring under de senaste femtio åren. 
Med denna inledning och historik vill vi lyfta fram hur kundklientelet förändrats för 
hemtjänsten dessutom vill vi visa hur psykiatrireformen fortfarande behöver implementeras 
för de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna. Därefter presenteras 
problemformuleringen och syftet. Vi har valt detta syfte för att fördjupa vår förståelse av de 
krav och utmaningar som hemtjänstpersonalen ställs inför i möten med psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagare. Vidare presenteras vår metod del. Valet av metod är för att 
vi dels vill studera upplevelserna hos personalen men även se hur diskussionen förs i 
arbetsgrupperna, och hur deras samtal om omsorgstagare påverkar framtida möten. Även 
forskaretiska aspekter lyfts fram. I efterföljande avsnitt tar vi upp tidigare forskning där vi 
lyfter vi fram rapporter och artiklar som rör just det ämne som vi avser studera, Nyström21 har 
en central roll i de forskningsmaterial som vi presenterar. Nyströms forskning och 
undersökningar påvisar att det framförallt finns kunskapsbrister och bristande utbildning 
bland professionella vårdgivare. Vi vill med hjälp av vår tidigare forskning jämföra om detta 
stämmer överens med det vi själva kommit fram till. Vi menar även att validiteten ökar om 
det finns tidigare forskning som har snarlika resultat som slutsatsen i vår uppsats. 22

I teoretiska utgångspunkter kapitlet presenterar vi de teorier och begrepp som vi använt för att 
tolka det empiriska materialet. Där Elias och Scotsons23 teori, etablerade och outsiders, är den 
mest centrala, i deras teori ingår en maktaspekt och även begrepp som stigma. För att fördjupa 
stigma använder vi oss av Goffman24 som har skrivit om detta. Med dessa teorier vill vi påvisa 
hur man kan se på de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna genom att förklara hur makt 
och stigmatisering skapas genom hur hemtjänstgruppen samtalar om dessa omsorgstagare 
som i sin tur påverkar hur omsorgstagarens vardagliga livskvalité blir.  Avslutningsvis 
presenteras analysdelen där de relevanta delarna i vårt material och våra tolkningar med hjälp 
av våra teorietiska utgångspunkter finns. 

21 Nyström, 2002
22 Kvale, 1997:221–224
23 Elias & Scotson, 2004
24 Goffman, 2006
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Metod
Vi har valt att använda oss av fokusgruppintervjuer. Valet av fokusgruppintervjuer var för att 
vi skulle studera förutsättningarna och kommunikationen som sker om dessa omsorgstagare i 
fokusgruppen. En fokusgrupp är en grupp informanter med en gemensam närmare, i det här 
fallet är den gemensamma nämnaren hemtjänstarbetet och mötet med psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagare. I intervjun fokuseras det på teman och att få 
informantgruppen att samtala och besvara frågor runt dessa teman. Fokusgruppen skapas 
kring det fokus som existerar om dessa teman, om gruppen diskuterar teman som inte är 
avsedda för forskning eller om intervjuledaren inte kan få gruppen att vara fokuserad kan de 
inte anses vara en fokusgrupp. 25 Genom att styra in informanterna på frågorna när 
diskussionen tappade fokus bibehöll vi fokus om våra teman. I en fokusgruppintervju både 
ifrågasätter och lyssnar informanterna på varandra, något som vi anser är centralt för att sedan 
förstå hur föreställningar om psykiskt funktionshindrade omsorgstagare skapas. Genom att 
göra kvalitativa studier avsåg vi att studera upplevelserna hemtjänstpersonalen ställs inför i 
mötet med psykiskt funktionshindrade omsorgstagare. 

Eftersom arbetsgrupperna har skilda föreställningar om psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare skedde interaktionen inom de olika grupperna på olika sätt. Olika erfarenheter 
och inbördes kommunikation skapade unika föreställningar för varje gruppintervju. Några av 
de variabler som påverkade hur gruppens deltagare bemötte varandra under intervjun var 
demografiska variabler som ålder, kön, utbildning med mera. Det gällde här för oss som 
forskare att motverka att någons åsikt i gruppen blev ”den rätta”. Deltagare i gruppintervjuer 
upplever ofta samtalsledaren som den som besitter makt på grund av sin position. Som 
intervjuledare är det av vikt att behålla fokus på de teman och frågor som diskuteras i 
fokusgruppen informanterna gavs därför inte möjlighet att lyfta andra åsikter utanför våra 
teman.26 En fördel med att genomföra fokusgruppintervjuer är att vi fick spontana uttalanden 
och att informanterna gav känslosamma uttalanden. En nackdel med fokusgruppintervjuer är 
att förloras fokus under intervjun kan det insamlade materialet vara svårt att analysera. 27 

Detta var dock inte något vi upplevde. Kvale menar att det är minst lika viktigt om inte 
viktigare för intervjuaren att lyssna som att ställa frågor, genom att vi var två stycken som 
deltog vid intervjustillfället kunde den ena av oss fokusera på att lyssna och observera. 28 

Genom att kombinera observation med fokusgruppintervjuer avser vi att fördjupa vår 
förståelse och på det sättet se saker ur ytterligare ett perspektiv.29 Att en av oss observerade 
och inte blandade sig i diskussionen utan bara förde anteckningar och var ”osynlig” blev en 
förutsättning för att integrationen av metoderna skall fungera, vilket var genomförbart då vi är 
två författare. 30 Det är egentligen inte en fråga om att använda sig av två metoder som att 
använda sig av deltagande observation, en företeelse som både Wibeck31 och Morgan32 tar upp 
som något positivt. 

25 Puchta och Potter, 2004:6-7, redogör för vad Morgan (1998) och Vaughn (1996) skrev om fokusgrupper.
26 Puchta och Potter, 2004:25–30
27 Kvale, 1997: 97-98
28 Ibid, 1997:97–98
29 Hammersley & Atkinson, 2006:132-133
30 Wibeck, 2001:76
31 Wibeck, 2001:76-77
32 Morgan, 1997:23–25.
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I vår analys av empirin använde vi oss av hermeneutik. Grunderna inom hermeneutiken utgår 
ifrån att tolka delen mot helheten och sedan tvärtom. 33 Upplevelserna av mötena både för den 
enskilda och den generella synen inom informantgruppen är för oss intressant. Att använda 
hermeneutiken för att förstå och analysera den inkomna empirin är ett sätt att få fram dessa 
två synsätt och få en samständig analys. Genom våra gruppintervjuer gavs vi en bild över hur 
föreställningar om psykisk sjukdom påverkar mötet mellan vårdgivare och psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagare. För att få ut mer av intervjuerna hade vi för avsikt att 
fördjupa oss i dem genom att tolka och försöka läsa mellan raderna. Detta genomfördes 
genom ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. 34  Där man tolkar delen mot helheten, genom att 
läsa mellan raderna tolkar vi vad egentligen informanten menar med det den säger. Att läsa 
mellan raderna är en del av den hermeneutiska tolkning som vi har genomfört. Tolkning av en 
intervju med hjälp av hermeneutik blir ännu mer relevant enligt Kvale, då den dels kan 
användas för att tolka intervjustillfället och sedan även tolka transkriptet av intervjun. Enligt 
hermeneutiken finns det inte några absoluta sanningar. I stället söks nya sätt att se och 
bearbeta texter på. Vi ville ha svar på vad de förklaringar som informanterna gav betyder, 
därför kunde vi läsa mellan raderna hur vi uppfattar svaren. 35 En förståelse som skapades med 
hjälp av hermeneutisk tolkning, att tolka delen mot helheten. Nu hade vi innan en viss 
förförståelse som förvisso präglar det vi tolkar, till exempel vet vi genom den tidigare 
forskning vi tagit del av hur vardagsvillkoren ser ut för psykiskt funktionshindrade personer. 
Vi vet även att omvårdnaden för dessa personer bör utvecklas. 36 Hermeneutik innebär att 
ständigt se sammanhanget och hade vi inte haft en förförståelse hade vi inte haft möjlighet att 
bilda oss en uppfattning av helheten.37 När intervjuerna sedan blev lästa klarnade bilden för 
oss och vi fick en tydlighet av hur mötet mellan vårdgivaren och de psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagarna påverkas. Den förståelse vi hade hamnade på olika nivåer 
och hela tiden pendlade det mellan del- och helhet (hermeneutiska cirkeln) med detta menas 
att vi satt samman de svar vi fått. 38 För att se om våra tolkningar av materialet höll kunde vi 
jämföra våra tolkningar med redan förekommande teorier av den tidigare forskning vi tagit 
del av. Detta gjordes för att vi skulle få stöd i våra antaganden39 Tolkningsarbetet innebar att 
vi klargjorde det som informanterna förmedlat genom vår egen tolkning. Detta betyder inte att 
vår tolkning är den enda rätta, det kan vara mer komplicerat än vad som framkom genom vår 
tolkning. 40 De gruppintervjuer vi genomfört är samtal om olika teman som informanterna 
tagit ställning till under intervjutillfället. Den muntliga diskussionen är de texter vi tolkat, i 
vårt resultat del visar vi hur dialogen sett ut och analyserar den för att påvisas vår tolkning.41 

Vidare menar Kvale att tolkningen av texten kan vara en oändlig process, men den når sitt slut 
när man når en samständig mening som är fri ifrån motsägelser. 42 Att tolka observationen och 
att tolka den transkriberade texten av intervjun gör att vi får ytterligare en dimension av 
analysen som är till stöd när osäkerhet av materialet uppstår. 

33 Starrin & Svensson, 2006:73–77.
34 Nyström, 2005:117
35 Ibid, 2005:117
36 Ibid, 2005:33
37 Ödman, 2007:99
38 Ibid, 2007:101
39 Ibid, 2007:111
40 Ödman, 2007:185
41 Kvale, 1997: 49
42 Ibid, 1997:49–50
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Urval

Informanterna i våra fokusgruppintervjuer arbetar samtliga inom hemtjänsten, valet av vilka 
som skulle delta fattades av verksamhetscheferna. Det rörde sig om två olika arbetslag som 
tillhör samma verksamhetsområde. Valet av att ha fyra informanter per intervjutillfälle är 
grundat på Wibecks43 tankar om att alla informanter skall ha möjligheten att ha ögonkontakt 
med varandra. Dessa tankar grundar sig på att varje person skall få möjlighet att lyfta fram 
sina egna erfarenheter och tankar, samt att man ges mer utrymme i en grupp med färre 
informanter. 44 Wibeck menar vidare, med stöd av andra forskares publikationer att en 
fokusgrupp skall bestå av fyra och sex informanter och om resultaten skall användas till 
forskning bör det inte vara fler. 45 Urvalet skedde genom frivilligt deltagande och 
informanterna fick själva möjligheten att anmäla sig dessa till fokusgruppsintervjuer. 

Tillvägagångssätt 

Genom e-post kontaktades en verksamhetschef inom hemtjänsten i Gävle kommun, där vi 
frågade om det fanns möjlighet för oss att göra fokusgruppintervjuer med personal inom 
hemtjänsten. När verksamhetschefen bekräftade att vi hade tillåtelse att genomföra detta 
skickade vi ett missivbrev46, där studies syfte, frågeställning och etiska aspekter presenterades. 
Vi inkluderade också en uppskattad tidsåtgång för att underlätta planerandet av 
intervjutillfällena med verksamhetschefen. Sedan träffade vi tre verksamhetschefer på samma 
arbetsplats och presenterade vår tanke med studien. I samband med detta skrev vi i ordning ett 
dokument till hemtjänstpersonalen utöver missbrevet för att ytterligare förklara studiens syfte 
47, vid nästa uppkommande arbetsplatsträff var det frivilligt för fyra stycken av personalen att 
delta i gruppintervjun. I dokumentet till personalen förklarade vi allmänt kring forskningsetik 
och ytterligare vad vi hade tänkt oss.  Frågorna som användes under intervjuerna är skrivna 
för att ge svar på våra egna frågeställningar, där vi delat in frågorna i kategorier efter vilken 
fråga i frågeställning som den tillhör. Hela intervjuguiden finns med som en bilaga i 
uppsatsen48. Under första intervjustillfället tog en av oss rollen som moderator och den andra 
som observerare. Vid nästkommande intervjustillfälle bytte vi roller och den som observerade 
var även den som transkriberade respektive intervju. För att på det viset få en viss distans till 
själva texten och intervjun. Valet att kombinera observation med fokusgrupper gjorde vi för 
att vi anser att det stärker materialet och skapar ytterligare förståelse när vi skall tolka 
materialet. Deltagande observation stärkte delar av materialet när vi kunde tyda kroppsspråket 
genom att ha genomfört det, dock överlag gav det inte lika mycket som vi hade hoppats. 

Forskningsetik

Forskning som innefattar människor kräver en god forskningsetik. Informanterna i vår studie 
informerades om att deltagandet var frivilligt. Vi fick även muntligen deras samtycke till 
intervjun genom de verksamhetschefer vi varit i kontakt med. Våra intervjuer spelades in 
enligt överrenskommelse med personalen vid intervjutillfället. I vår analys av intervjun 
behandlades det som informanterna sagt konfidentiellt vilket innebär att ingen informant 
namnges. Detta för att skydda deras integritet och identitet. Våra intervjuer användes endast 
för vår forskning och raderades efter analysen. Även materialet som används till forskning 
skall vara konfidentiell och om vi hade uppfattningen att våra slutsatser skulle vara till skada 
43 Wibeck, 2001:47-48
44 Wibeck, 2001:49–51
45 Ibid, 200147-48
46 Bilaga 1
47 Bilaga 3
48 Bilaga 2
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för någon av våra informanter hade vi inte använt oss av materialet. 49  Informanterna får efter 
önskemål ta del av den färdiga studien. 50

49 Trost, 1997:92–93
50 Wibeck, 2001:47–48
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Tidigare forskning
Den tidigare forskning som vi har lyft fram är selektiv och undersökningarna som har 
genomförts gör inga anspråk på att vara representativa för alla professionella vårdgivare i 
Sverige. Vad de dock gör och avsikten för att vi har valt att lyfta fram dem är att de lyfter 
fram problematik som återfinns och påverkar forskning om psykiskt funktionshinder och 
professionella vårdgivare. 

Som tidigare forskning har vi valt ut två studier där den ena behandlar professionella 
vårdgivares uppfattningar av att arbeta med psykiskt funktionshindrade personer inom 
psykiatrin men även inom socialtjänsten. Den andra handlar om professionella vårdgivares 
skattning av de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarnas egna önskemål gällande vård och 
omsorg. Vi har även valt en rapport från arbetslivsinstitutet som behandlar både arbetsvillkor 
och omsorgskvalitet när hemtjänsten möter psykiatrin. 

Den första studien ”att arbeta med psykiskt funktionshindrade personer inom psykiatrin och 
socialtjänsten” är författad av Maria Nyström, Fil.dr. Universitetslektor vid Ersta Sköndal 
högskola, Institutionen för Vårdvetenskap. Den är publicerad i tidskriften Vård i Norden 
1/2002. I rapporten jämförs uppfattningar hos två skilda professionella vårdgivare och den 
behandlar teman som hur det är att arbeta med psykiskt funktionshindrade personer, kunskap 
och kompetens, samt handledning och fortbildning. Resultaten visar att de som arbetar inom 
psykiatrin ansåg sig ha tillräckliga kunskaper och att det inte fanns några större problem. 
Bland socialtjänstens personal fanns de som inte alls ville arbeta med psykiskt 
funktionshindrade personer, en del av personalen kände obehag att vara ensam med dessa 
omsorgstagare. Det som resultaten visar sig ha mest betydelse för att arbeta med psykiskt 
funktionshindrade personer är tidigare erfarenhet, intuition och sunt förnuft. Vikten av en 
regelbunden handledning i arbetet betonas speciellt då socialtjänstens personal inte visade sig 
riktigt lita på sin egen förmåga att ge psykiskt funktionshindrade omsorgstagare den sociala 
omsorg de har rätt till. 51

Den andra studien ”vilka önskemål har psykiskt funktionshindrade människor?” Är även den 
författad av Maria Nyström men denna gång Fil.dr. Universitetslektor vid högskolan i Borås, 
Institutionen för Vårdvetenskap. Rapporten är publicerad i tidskriften Vård i Norden 1/2003. 
Rapporten syftar till att påvisa hur en bättre förståelse för den värld som de psykiskt 
funktionshindrade personerna befinner sig i. Studien är genomförd genom att professionella 
vårdgivare inom psykiatrin och socialtjänsten har fått bedöma vad klientens önskemål är. 
Resultaten påvisar att många professionella vårdgivare inom socialtjänsten tycker sig sakna 
kunskap om psykiska funktionshinder och att de därför får svårt att hjälpa dessa 
omsorgstagare att hantera den dagliga tillvaron. 52 

Rapporten specialister eller generalister är författad av Wanja Astvik och Gunnar Aronsson. 
Den är publicerad i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa 2000. Rapporten är en del 
i ett projekt som handlar om när hemtjänsten möter psykiatrin. Syftet med rapporten är att 
identifiera de förhållanden som gagnar både givare såväl som mottagare av omsorg. Även i 
denna studie konstateras att personal upplever att behovet av kompetensutveckling är stort. I 
analysen konstaterar författarna att det som skulle passa bäst för att kunna bemöta de behov 

51 Nyström, 2002
52 Nyström, 2003
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som krävs med psykiskt funktionshindrade omsorgstagare är en klientspecialisering med 
generalistkompetens i uppgifter, dvs. en mångkunnighet i olika företeelser. 53

I de två studierna och i rapporten framgår att det är av stor vikt att ha tillräcklig kunskap för 
att kunna bemöta psykiskt funktionshindrade personer. 

53 Astvik & Aronsson, 2000

14



Teoretiska utgångspunkter
Den professionella hjälparrollen medför makt över andra personer. De etiska konflikter och 
dilemman som karakteriserar arbetet med personer med sjukdomar kan vara mycket 
komplicerade att hantera. 54 Relationen mellan omsorgstagare och hjälpare skiljer sig från 
vanliga sociala relationer bl.a. genom att hjälparen har sin teoretiska utbildning, kunskap, 
praktisk erfarenhet och handledning. Hjälparen, i det här fallet hemtjänstpersonalen tar även 
hjälp av sina medarbetare för hur omsorgstagare skall bemötas.  55 Det är sedan den moraliska 
dialogen – hur personalgruppen samtalar med varandra om psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare som skapar den uppfattning och uppförande kodex hur de skall bemöta dessa 
omsorgstagare. 56 Den professionella hjälparen kan systemet och de spelregler och värderingar 
som råder för att uppnå bästa resultat för egen del. I själva relationen mellan parterna skapas 
en obalans och det råder olika villkor i den sociala rollfördelningen. Den konfiguration som 
råder i personalgruppen leder till att en ”vi” känsla skapas och i samband med detta skapas ett 
utanförskap för andra som inte deltar i samma grupp. För att detta skall kunna brytas måste 
man bryta den yrkesnorm som redan skapats och som styrs genom ömsesidig påverkan. 57 

Vi är intresserade av att försöka förklara hur psykiskt funktionshindrade omsorgstagare blir 
bemötta och hur föreställningar av hemtjänstpersonalen kan spela in i dessa möten. Makt är 
centralt för det flesta typer av relationer, på ett eller annat sätt påverkar det oss personer i vårt 
dagliga liv.58 Makt är också något som kan utesluta personer ur gruppen eller extrema fall 
samhället. Därför har vi valt att använda oss av Elias och Scotsons sociologiska studie 
”Etablerade och outsiders” som teoretisk utgångspunkt. Vi ser hemtjänstpersonalen som den 
etablerade gruppen och de psykiska funktionshindrade som en grupp som ännu inte blivit 
etablerade i vårt samhälle, enligt Elias även kallade outsiders. Att utesluta dessa personer 
innebär att uppfattningen skapar en generalisering om dessa omsorgstagare. Därför har vi 
även valt att ta med Erving Goffmans ”stigma”. Som innebär att personen symboliskt skiljer 
sig ifrån andra omsorgstagare.

Etablerade och outsiders

Elias och Scotson (2004) menar att skillnaderna mellan etablerade och outsiders ligger i att 
grupperna har olika förmåga och kapacitet till integration och sammanhållning. Den 
etablerade gruppens maktställning upprätthåller skillnader mellan grupperna bl.a. genom 
förtal och skvaller av outsidergruppen men även genom att de ser ner på- och undviker socialt 
umgänge med dem.  De etablerade tillskriver sig överlägsna egenskaper och försöker påtvinga 
outsidergruppen sin egen definition av sig själva och hur de ser på den andra gruppens 
medlemmar. Genom att utesluta och påtvinga någon annan en definition bekräftar de 
etablerade sin egen identitet och roll. 59 Elias menar att relationen mellan etablerade och 
outsiders kan liknas vid en maktrelation där de etablerade uppfattar sig själva som bättre än 
andra. Genom att stämpla en grupp som outsiders skapas en uppfattning att det finns en 
åtskillnad dessa grupper emellan. De etablerade anser att outsidergrupperna har en lägre social 
status och en förlust av självkontroll. Denna åtskillnad handlar inte om individuella fördomar 

54 Skau, 2006:14–15 
55 Ibid, 2006:59
56 Ibid, 2006:14
57 Ibid,2006:60
58 Giddens, 2003: 560
59 Elias & Scotson, 2004 ,Företal
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utan skapas tillsammans i grupp. 60 Ett dåligt uppförande hos någon/några i outsiders gruppen 
förstärker de etablerades stereotypa bild. Detta blir sedan en ond cirkel som är svår att bryta 
och genom att ett beroende av varandra skapats i den etablerade gruppen, förstärks känslan 
hur de känner inför outsider gruppen. 61 

Uteslutningen upprätthålls med skvaller som central mekanism som i sin tur leder till 
stigmatisering. För att ha möjlighet till en högre status behövs större maktresurser speciellt i 
fråga om uppförande. Högre status är även något som en person måste kämpa för. Vi menar 
att detta kan bli en stigmatisering för de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna. Den 
beskrivning som ges av gamla och nya invånare, där de gamla invånarna till stor del styrde de 
normer och levnadssätt som fanns anser vi passar in på gammal och nyanställd 
hemtjänstpersonal. De som varit på arbetsplatsen länge sätter de normer som råder och 
påvisar vilken moralisk differentiering som råder på arbetsplatsen. De som arbetat länge anses 
även vara en stor tillgång för övriga i gruppen. Detta möjliggör den sociala konfiguration som 
framstår, det är en följd av grupprocesser som redan genererats. Möjligen kan detta innebära 
att de åsikter som funnits om psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna är de som skall gälla 
för ny personal. 62 

Vi ser de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna som en relativt ny kategori av 
omsorgstagare som därmed kan betraktas som outsiders som enligt de etablerade inte riktigt 
förstår sin plats. De behöver integreras för att kunna uppnå den etablerade gruppens status. 
Den etablerade gruppen markerar sin maktställning genom stigmatiserade föreställningar om 
hela gruppen baserad på den som uppträtt sämst. 63 Att generalisera och stämpla en annan 
grupp personer kan enligt Elias och Scotsons teori skapa stigmatisering som kan leda till att 
personen ställs i ett utanförskap.64  

Stigma

Stigma, den avvikandes roll och identitet av Erving Goffman är en socialpsykologisk bok som 
liksom Elias & Scotson65 hänsyftar till hur de ”normala” sätter en stämpel på de som är socialt 
avvikande.  Goffman menar att stigma är en djupt misskrediterande term som rör relationen 
mellan personer, och inte egenskaper hos personen. Däremot kan en egenskap hos en person 
förstärka utanförskapet gentemot en annan grupp personer. 66 En stigmatiserad persons 
förmåga till samverkan är omöjlig om personen ifråga känner av de riktade fördomar som 
finns om honom/henne mot sig.67 Goffmans tankegångar om psykiska funktionshinder banade 
vägen för en lång rad av studier som förklarar hur, som han kallade det för, mentalsjukdom 
konstrueras som ett socialt fenomen. Genom de samhälleliga normer och diverse 
föreställningar som finns mot avvikande personer skapas en eller flera förväntningar för hur 
den personen skall definieras i det samhället. De som inte kan leva upp till de rådande 
normerna stämplas som avvikare vilket innebär att de måste leva på ett visst sätt med speciella 
roller, de har en låg social status och skall ha distans till övriga samhällsmedlemmar. Den 
stigmatiserade personen bidrar sedan själv till utanförskapet genom att han/hon införlivar sig 

60 Ibid, 2004:124
61 Elias & Scotson, 2004:126–27
62 Ibid, 2004:144–46
63 Ibid, 2004:154 
64 Ibid, 2004: xxiv.
65 Ibid, 2004:v
66 Goffman. 2006:12–14
67 Ibid, 2006:51
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de rådande normerna och de förväntningar som finns. 68 Den konversation som finns mellan 
till exempel hemtjänstpersonalen och de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna påverkas 
av hur och vilka normer om just den gruppen ser ut. Språket har en stor betydelse för att 
strukturera tankar och vägleda handlingar. Det professionella stödet och den konversation 
som sker till och om de psyksiktfunktionshindrade omsorgstagarna kan skapa en eventuell 
stigmatisering. Att bli sedd och hörd är en viktig egenskap för att vara delaktig i livet för att 
nå autonomi. 69 

Valet av dessa två teorier beror på att vi anser det viktigt att förstå att i samspelet mellan 
personer där de deltar i samma aktivitet förväntas ett engagemang av båda parter annars 
uppstår problem. Att försöka förstå och förklara mänsklig olikhet genom att förklara hur makt 
och stigmatisering skapas genom den kommunikation som sker öppnas ytterligare ett 
perspektiv på hur detta problem kan ses. 

68 Gustavsson, 2001:34
69 Ibid, 2001:145
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Resultat och Analys
Åtta personer som arbetar inom hemtjänsten intervjuades i två fokusgruppintervjuer. De har 
alla arbetat inom hemtjänsten mellan fem och 25 år. Samtliga har på något sätt varit i kontakt 
med psykiskt funktionshindrade omsorgstagare. Nedan kommer vi att presentera och 
analysera delar av det insamlade materialet med hjälp av våra frågeställningar, tidigare 
forskning och teori. Den första frågeställningen, vilka upplevelser/föreställningar finns det om 
psykiskt funktionshindrade omsorgstagare ämnar undersöka om det finns generalisering om 
vad psykiskt funktionshinder är. Men även att förtydliga hur dessa föreställningar påverkar 
mötet positivt eller negativt. I fråga två, vilka föreställningar påverkar personalens 
förutsättningar för dessa möten, menar vi lyfta fram vad personalen själva tror påverkar deras 
men även gruppens möten med dessa omsorgstagare. Den sista frågan, hur uppfattar 
personalen sina förutsättningar för att ge god omsorg till psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare avser vi att belysa hur de förutsättningar genom de föreställningar personalen 
har negligerar möjligheten att ge god omsorg. Här belyses även vikten av vad personalen 
själva lyfter fram om förutsättningar för att ge god omsorg.

Vilka upplevelser/föreställningar finns det om psykiskt  
funktionshindrade omsorgstagare? 

Informanterna hade svårigheter att beskriva psykiskt funktionshinder på ett enkelt sätt, flera 
av dem talade om att de hade psykiskt funktionshindrade omsorgstagare men själva 
beskrivningen med enkla ord eller några direkta diagnoser kunde inte ges. I beskrivningen av 
psykiskt funktionshinder nämndes bara social fobi, det fanns ett antal generaliseringar om 
omsorgstagare med social fobi.

Det kan vara social fobi, till exempel och ja.. Kanske rädda att vara bland många människor 
och sådära.. Så kan det vara

Ovan generaliseras och förklaras psykiskt funktionshinder som social fobi. Att generalisera är 
enligt Elias och Scotson ett effektivt medel för uteslutning, när hemtjänstpersonalen anser att 
omsorgstagaren är på ett sätt utan att det behöver vara så. En utestängning för den psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagaren innebär att blir ytterligare svårigheter i mötet då 
omsorgstagaren kan känna av dessa föreställningar utan att egentligen förstå vad det beror på. 
När personalen förutsätter detta skapas svårigheter i mötet då klyftorna ökar mellan vad som 
enligt norm anses normalt för den etablerade hemtjänstgruppen och vad de förväntar sig av de 
psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna. 70Även om Elias och Scotsons sociologiska 
studie inte handlar om psykiskt funktionshindrade personer när de talar om outsidergrupper 
stämmer det ändå väl överens med vad Nyström beskriver i sin slutsats, nämligen att om det 
finns en generalisering och om vårdgivarna drar egna slutsatser utan att tro på vad vårdtagaren 
säger bör organisationen fundera över vad ett vårdande förhållningssätt egentligen innebär.71

Något som vi även la märke till är hur personalen beskriver de föreställningar om vad ett 
psykiskt funktionshinder kan vara, på ett sätt där de identifierar hindret på ett identiskt sätt. 
Detta här tolkar vi att de gör för att stärka sin egen etablerade roll och grupp. 72 Att ha 
föreställningar och att diskutera om dessa i hemtjänstgruppen behöver inte alltid betyda en 
anklagelse mot den andra gruppen, det vill säga de psykiskt funktionshindrade 

70 Elias & Scotson, 2004:95–96
71 Nyström, 2002:38
72 Elias & Scotson, 2004: 92
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omsorgstagarna. De behöver inte heller betyda brist i medkänsla eller att ha förståelse för hur 
omsorgstagaren har det. Sättet att samtala om omsorgstagaren kan vara ett sätt för 
hemtjänstpersonalgruppen att försöka stödja varandra i mötet med den psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagaren det behöver inte, enligt Elias och Scotson, betyda att 
personalen förstår att de kan påverka omsorgstagaren på ett negativt sätt. 73Om 
personalgruppen istället skulle samtala på ett berömmande sätt till exempel, - den här 
omsorgstagaren vill mycket, -kan mycket, med mera skapas ett omedvetet stöd för 
omsorgstagaren. För den psykiskt funktionshindrade innebär det att känna den etablerade 
gruppens acceptans i mötet och ingen avvikelse av rådande normer.74 

Vidare i den här fokusgruppintervjun beskrivs och förklaras olika föreställningar om psykiskt 
funktionshinder till exempel att omsorgstagarna kan vara blyga och att de kanske inte klarar 
att delta på daglig verksamhet på grund av social fobi. Vi undrar sedan om det kan finnas 
något mer än bara social fobi som de associerar med psykiskt funktionshinder. En av 
informanterna säger att det är väldigt svårt att förklara. När vi frågar om föreställningar säger 
informanterna att de har en bild i huvudet om hur psykiskt funktionshindrade omsorgstagare 
är. Efterföljande säger en av informanterna. 

Jag har ju en bild, en skräckbild, sedan den första psykiskt sjuka jag mötte. Hon tyckte jag var 
otäck och ja, så att, den sitter ju kvar fast man kan ju inte tänka att alla pysiskt sjuka är som hon. 
Nä, det kan man ju inte tänka.

När vi sedan fortgår med intervjun kommer det fram att det finns omsorgstagare som har 
många psykiska diagnoser och problem men ofta vet inte personalen om vilka diagnoser det 
rör sig om. En av informanterna sade att om de får en ny omsorgstagare som har vad de kallar 
psykiska problem är det svårare att få kontakt med det kundklientelet. Detta ändras med tiden 
och hemtjänstgruppen är en relativt liten grupp, så det brukar gå fort att utveckla en bra 
kontakt. Psykisk sjukdom kan även utrycka sig i hemförhållandet och inte bara i hur 
omsorgstagaren agerar med hemtjänstpersonalen. Till exempel finns det (samlare) och de som 
har svårt att ta sig för något alls. I nästa fokusgruppintervju beskrev en informant psykiskt 
funktionshinder på följande sätt. 

jag tänker direkt på någon som, ja som har ett avvikande beteende på något sätt.

Vi frågar hur det avvikande beteendet kan visa sig. Två informanter svarar då att det visar sig 
som ett psykiskt funktionshinder. Att personalen generaliserar att ett avvikande beteende 
skulle stå för ett psykiskt funktionshinder leder till att det avvikande beteendet blir ett hinder 
för omsorgstagaren. Genom att den etablerade gruppen, i form av hemtjänstpersonalen, 
värderar avvikande beteende som en funktionsnedsättning gör de den gruppen till outsiders. 
En outsidergruppering innebär att det blir ett ojämnt maktförhållande mellan grupperna, 
tillskrivningen av moraliskt värderande åsikter är en mekanism för hemtjänstpersonalen att på 
sådant sätt vidbehålla sin egna, den etablerade gruppens, överlägsenhet. Maktförhållandet 
fortgår genom hemtjänstpersonalen samspel med varandra om de föreställningar de har.75 

Sedan fortsätter informanterna att berätta om att man måste känna av omsorgstagaren om hur 
den är rent psykiskt. 

Hur dom är psykiskt, helt enkelt. Dom kan vara instabila och fort bli arg eller vända snabbt. 
Humörmässigt, ibland är det inte så stor skillnad på dom.

73 Elias & Scotson, 2004:92–93
74 Ibid, 2004:94
75 Ibid, 2004: vi
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De psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna har enligt informanterna ett speciellt beteende, 
en av informanterna säger att de hela tiden måste hålla uppsikt så att man inte får ett slag eller 
så. Enligt Goffman kan vi genom ovanstående uttalande där en informant lyfter fram att det 
finns en skräckbild sedan tidigare förstå att det bemötande som personen får på grund av sin 
sociala identitet, psykiskt funktionshindrad, blir en stigmatisering för omsorgstagaren.76När 
den sociala rollen misskrediteras och att personalen glömmer bort att varje person bara kan ha 
sin egen historia och ett förhållande till hemtjänstpersonalen skapas informationsmässigt fel 
gentemot omsorgstagaren. Om man utgår ifrån de olika sociala uppgifterna om en 
omsorgstagare och inte ser till personen utan att förutsätter ett visst möte och beteende skapas 
ett uppträdande i möte med personal och omsorgstagare på felaktiga grunder.77

Under intervjuerna var det svårt att få fram en tydlig bild av vad ett psykiskt funktionshinder 
skulle kunna vara. Ibland beskrivs istället själva mötet med omsorgstagaren, som rädslor över 
vad som skall hända hos omsorgstagare. Rädslan kan visa sig genom att då en omsorgstagare 
haft en diagnos som frambringat rädsla hos personalen, och en ny omsorgstagare kommer 
med samma diagnos inriktas rädslan till att gälla samtiga med denna diagnos. Informanterna 
belyser dock att de försöker att tänka positivt och att det är ny omsorgstagare som kan bete sig 
annorlunda än den förra.  De föreställningar som finns om psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare är ett generaliserat utanförskap som leder till att gruppen blir outsiders 
samtidigt som personalen är den etablerade gruppen. Utanförskapet förstärks av att någon 
med psykiskt funktionshinder gör något som den etablerade gruppen anser är fel och bryter 
mot deras normer. 78 Som till exempel ovan där en av informanterna lyfter fram att det finns 
en skräckbild av hur ett möte gått till. Dessa föreställningar och stigmatisering är något som är 
svårt för de psykiskt funktionshindrade att påverka och ta sig ur då deras interaktion med den 
etablerade gruppen sker genom deras yrkesroll. Vilket innebär att maktövertaget ständigt är 
närvarande i deras möten. 79

Vilka föreställningar påverkar personalens förutsättningar för dessa 
möten? 

I båda fokusgruppintervjuerna talar informanterna om trygghet, att det är viktigt att bli trygg 
med omsorgstagaren för att inte känna att mötet är ohanterbart. När personalen känner sig 
trygga upplever de att omsorgstagaren blir mer öppen och samtalar mer om sina behov. Men 
informanterna anser att de har lite kunskap om hur mötet kan påverkas av de föreställningar 
som finns. 

Sedan tror jag att liksom hemtjänsten utvecklas ju så pass snabbt att jag inte tror att vi hinner 
med utbildningar, tillexempel vi har ju demens, psykiska sjukdomar av olika slag, vi har ju 
missbrukare, jag menar vi har ju så pass lite kunskap. Vi som inte är undersköterskor, förstår du? 
Jag tror att vi kanske, att man har en ensidig bild av en psykisk sjuk många gånger. Det tror jag.

De föreställningar som finns kan enligt informanterna utrycka sig på olika sätt. De säger att de 
ofta har en bild i huvudet hur mötet kan gå efter att till exempel ha läst igenom en socialakt då 
de blivit kontaktpersoner för den omsorgstagaren. När vi sedan frågar vidare hur mötet 
påverkas av dessa föreställningar tycker de att det även kan vara positivt för hur mötet kan bli.

76 Goffman, 2006:76
77 Ibid, 2006:70
78 Elias & Scotson, 2004:126–127
79 Ibid, 2004:126–127
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Jag menar om det är någonting just för dagen, jag var ju hem till en som var väldigt aggressiv 
och just den dagen påverkade det mig. Men efter några dagar kunde jag gå dit igen, det var klart 
att jag hade det lite i tanken, i åtanken som man säger, men det liksom raderas bort ändå på 
något sätt. Vi har ju olika roller hos var och en så att. Vi kan ju ställa om oss lätt. 

De föreställningar som påverkar personalens förutsättningar handlar till stor del om trygghet 
och att känna att de har tillräckligt med kunskap för att bemöta omsorgstagare. Att ha 
föreställningar om själva mötet med omsorgstagare kan resultera i både positiva och negativa 
påverkningsfaktorer för hur mötet blir. För att en avvikares skall kunna rätta sig till gruppen 
och möjligen undvika sin status som psykiskt sjuk är det alltså viktigt att personalgruppen får 
kunskap och trygghet i det möte som sker. Enligt den tidigare forskning vi har tagit del av är 
det här viktiga delar men även tidigare erfarenhet och sunt förnuft spelar stor roll för hur 
mötet blir. Om personalen får en fördjupad kunskap där inte avstånd mellan vad som anses 
normalt och de avvikande ökar minskas risken för att den psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagaren känner sig utanför. Om omsorgstagaren känner att den inte avviker ifrån 
normen utan känner en tillhörighet skapas acceptans och förutsättning för ett gott möte. 80 

Informanterna i den andra fokusgruppen beskriver att det både kan vara positiva och negativa 
omständigheter som påverkar, ett exempel på det är anser informanterna att många som har, 
vad de kallar, psykiska störningar är människor som har många idéer om olika saker i 
vardagen och är de kan upplevas väldigt principfasta i olika åsikter. Bilden och 
föreställningarna om psykiskt funktionshindrade finns kvar vid olika möten med dessa 
omsorgstagare. Denna generalisering kvarstår hos personalen genom samtal med andra i 
gruppen och genom tidigare erfarenheter i möten med andra ur outsidergruppen.81 En 
informant ger ett exempel om hon som personal skulle komma lite för tidigt till 
omsorgstagare, kan det vara en bagatell för en annan omsorgstagare medan det för psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagare är sådant som utmärker dem genom att det sker en starkare 
reaktion. För att föreställningar som finns om psykiskt funktionshindrade inte skall drabba 
omsorgstagare i försöker de arbeta utifrån ett kontaktmannaskap där så få personal som 
möjligt går till samma omsorgstagare. De anser att om omsorgstagaren träffar så få 
omsorgsgivare som möjligt skapas en bättre förståelse för hur omsorgstagaren kan agera i 
olika situationer. Det blir en generalisering av hur omsorgstagarna är, att om de har ett 
psykiskt funktionshinder är de, och agerar de på ett visst sätt. Denna generalisering blir en 
moralisk bedömning av de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna inom den etablerade 
gruppen. 82När vikarier skall besöka dessa omsorgstagare kan det bli problematik då 
personalen antar att omsorgstagaren kommer agera på ett sätt med ny personal. Trots detta 
menar en av informanterna att:

Ibland kan det gå förvånansvärt bra också, när man kan ha stått och varnat vikarierna. När de ska 
komma till ett ställe första gången, liksom

Enligt Elias och Scotson kan skvaller av det här slaget leda till negativa föreställningar för den 
det skvallras om. Starka föreställningar beror på hur hotad gruppen känner sig gentemot 
outsidergruppen. Att rekonstruera en situation för nytillkommen personal är även det ett sätt 
att förstärka och skapa kollektiva negativa föreställningar.83 Vi tolkar detta som att personalen 
har haft stora problem i dessa möten och därför har en sådan här förstärkt bild av 

80Goffman, 2006:145–146.
81 Elias & Scotson, 2004:95–96
82 Ibid, 2004:94–96
83 Ibid, 2006:96
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outsidergruppen. Dessa negativa föreställningar leder till ett dubbelt dilemma då 
personalgruppen samtidigt säger att de vill se något positivt i mötet men samtidigt bidrar till 
att skapa negativa föreställningar för ett möte.  Som avslutning på temat föreställningar säger 
en informant så här om hur föreställningar påverkar mötet med psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare.  

Det är väl det som är det här, man vet aldrig riktigt vart man har dom. 

Att misskreditera outsidergruppen som opålitliga och att använda sin makt för att stigmatisera 
gruppen som odisciplinerad och opålitlig är en av de mer centrala moraliska 
överlägsenheterna och maktanvändande som Elias och Scotsons talar om.84 Makten blir här 
central och när outsidergruppen inte kan leva upp till de normer som finns hos de etablerade 
blir de enligt de etablerade opålitliga och avvikande, deras sociala status bekräftas genom att 
de inte lever efter de normer som den etablerade gruppen har.85Samtidigt beskrivs att detta är 
en del av spänningen i att arbeta i hemtjänsten. Informanterna i denna grupp tycker att det är 
bra att ha föreställningar i förväg för då har de en större förståelse om något går fel. 

Hur uppfattar personalen sina förutsättningar för att ge god omsorg 
till psykiskt funktionshindrade omsorgstagare? 

Första fokusgruppen anser att det är på två sätt, dels tycker de att erfarenhet påverkar och 
många gånger går mötena bra men samtidigt vill de ha mer kunskap. Speciellt eftersom de 
anser att de får ta över mer och mer från andra utförare. De önskar mer utbildning och att ha 
möjlighet att sätta press på organisationen som helhet. Informanterna anser att ibland är det 
svårare att ge god vård till psykiskt funktionshindrade omsorgstagare. 

Just när man känner åh den här personen behöver mer, han skulle behöva någon annan som får 
komma och göra, lite mer hjälp än vad vi kan ge. Så känner ifall jag med en som vi har. De 
känner jag ofta där.

De samtalar vidare om en maktlöshet som de känner spelar in för att ge god vård. Till 
exempel tycker de att flertalet av dessa omsorgstagare skulle behöva någon annan typ av 
insats. 

Ja, antingen utbildar man oss eller så tar man en annan organisation hos de här omsorgstagarna. 
Fast vi kommer ju med våra serviceminded sätt, vi servar och vi hjälpar ofta till för mycket. 
Kanske hos psykiskt funktionshindrade omsorgstagare då kanske vi går med en helt annan bild 
och att man kanske ska göra det här och det här och då kanske vi tar över det som kanske den 
personen kan göra själv. För att vi har en helt annan bild av våra vårdtagare och den har ju 
ändrats och vi kanske går med gamla bilder om hur vi ska ta hand om folk.

Att kunna ge god omsorg till de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna handlar om 
tidigare erfarenhet men även att få mer kunskap. Personalen talar även om den maktlöshet de 
känner över hur omsorgstagarna lever sitt liv, spelar roll för hur mötet blir. Dessa 
föreställningar är inte uttalade av omsorgstagaren utan hos personalen och förutsätter att 
omsorgstagaren vill ha en förändring i sitt liv. Inställningar och attityder hos de etablerade kan 
leda till att behandlingen av de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna sker med ett visst 
förakt, att tycka synd om bemötande som kan leda till att omsorgstagaren känner av det, men 
inte förstår det, och blir upprörd över det ständiga hotet mot sin tillvaro. Detta sätt att tänka 

84 Elias & Scotson, 2004: vi
85 Ibid, 2004: iv-vi
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överförs sedan kontinuerligt till personalen och nya psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare.86 

Informanterna fortsätter sedan att samtala om de som de anser är lite svårare omsorgstagare, 
de som är missbrukare. Till dessa omsorgstagare går bara erfaren personal och en viss grupp 
av personalen. Här anser informanterna att de behöver mer utbildning men även handledning 
av sin chef. Missbrukande omsorgstagare bor på ett speciellt boende dit hemtjänsten kommer 
och utför sina tjänster.

Vi hade handledning där för inte så länge sedan. Där tog de upp hur viktigt, Chefen därnere. Där 
tog de upp hur viktigt det var att du inte får komma och tro att alla omsorgstagare är likadan här. 
Det är livsfarligt och du vet inte vad de har för substanser i kroppen eller vilket psykiskt tillstånd 
de befinner sig i då. Så där måste du gå som ett rent blad liksom. Göra det som du ser liksom 
och inte hålla på och dalta och dutta.

När vi går vidare och frågar om det är något mer de vill tillägga om hur de anser att de kan ge 
god vård till dessa omsorgstagare, tar informanterna upp att de önskar mer tid för att ha 
möjlighet att göra mer saker tillsammans. Informanterna anser även att det ibland kommer för 
många olika personaler till omsorgstagare. Vi frågar vidare om omsorgstagarna själva har 
uttryckt sitt missnöje över detta och påpekat att de upplever detta på det viset, svaret vi fick 
var att ingen omsorgstagare har det.  En informant påpekar emellertid: 

Det tror jag absolut de känner

Nej, hon har inte sagt någonting till mig. Men vi pratar inte mycket med henne eller honom om 
det här, det är ett känsligt område. 

Att hemtjänstpersonalen i denna situation använder sin maktposition för att lyfta fram sina 
egna värderingar blir en misskreditering av de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarnas 
sociala status. I de områden där de själva känner att de har brister, lyfter det istället fram sina 
egna åsikter som om det vore något outsidergruppen borde känna. Enligt deras egna normer 
och upplevelser är det på ett sätt, vilket innebär för dem att det alltså borde vara något som 
gäller för outsidergruppen oavsett om det stämmer eller inte.87 

Den andra fokusgruppen börjar med att beskriva att de tycker att de behöver mer handledning 
inom just ämnet psykiskt funktionshinder, det är något som hela tiden måste uppdateras. 
Informanterna berättar vidare att de har fått handledning i demenskunskap och kan ibland 
tycka att det är lite närbesläktat med psykiskt funktionshinder men de skulle vara bra med en 
uppdatering om olika diagnoser. De tar även upp problematiken med missbrukare när de 
diskuterar detta. Det viktigaste för att kunna ge god vård gällande alla omsorgstagare är att ha 
gott om tid så man som personal kan ta det lugnt. Eftersom en psykiskt funktionshindrad 
omsorgstagare kan ändra sig ifrån dag till dag krävs mer tid. Det är även viktigt att det första 
mötet blir bra.

Det kan ju vara svårt, det är ju väldigt svårt för dom som, att ta emot hjälp.

ja, jag tror att för att kunna möta behovet, och framtida behov. Det är grunden att vi är mer 
förberedda och pålästa så vi vet hur vi ska handskas med dom, tycker jag.

86 Ibid, 2004:141
87 Elias & Scotson, 2004: iv-vii
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Den etablerade gruppen tillskriver här outsider gruppen, de psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagarna en negativ kreditering. I citatet ovan lyfter de fram att det är svårt för de 
psykiskt funktionshindrade att ta emot hjälpen. När personalen samtalar på detta sätt och 
använder den etablerade gruppen sitt maktförhållande och övertag för att problematisera 
outsidergruppens förmåga att acceptera hjälpen.88 Problemet enligt den etablerade gruppen 
ligger hos outsidergruppen, inte hos de etablerade och deras förmåga att ge god omsorg. 
Sedan avslutar fokusgruppen med att lyfta fram att det krävs mer tid, speciellt för att läsa om 
omsorgstagaren och dess bakgrund. Oftast har personalen hört och fått en bild om 
omsorgstagaren genom någon annan och finns mer tid för att ha möjlighet att läsa igenom 
brukarkortet som ibland kan vara på flera sidor krävs mer tid för att undvika förutfattade 
meningar. 

Ja men om man tar en vanlig vårdtagare då med bara vanliga kroppsliga behov, den kan man ju prata 
med och resonera sig fram i en personligplan hur man vill ha det men det kanske inte riktigt är så lätt 
med en psykisktfunktionshindrad som kanske ändrar sig och så. Lite från dag till dag så där skulle det 
behövas mycket mer tid.

Vidare diskuteras vikten av att samma personal går till dessa omsorgstagare så att de kan 
känna trygghet. Den etablerade gruppen förklarar svårigheterna med att ge god vård till 
outsidergruppen på grund av att det saknas kunskap om psykiskt funktionshinder samt att det 
är svårigheter för outsidergruppen att ta emot hjälpen. På det viset skiftar problemet ifrån den 
etablerade gruppen till outsidergruppen och personalen ger prov på sin maktutövning. Den 
moraliska makten finns hos den etablerade gruppen varav de kan göra denna bedömning.89 Att 
personalen upplever sig behöva mer handledning och utbildning för att ha möjlighet att utföra 
ett gott arbete och på så viss ge god omsorg till de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna 
är något som bekräftas av Nyströms undersökning av professionella vårdgivare.90 Både vår 
egen undersökning och Nyströms forskning på området visar att det finns en osäkerhet kring 
psykiskt funktionshindrade omsorgstagare. En osäkerhet som i det här fallet skapar 
svårigheter för att ge omsorgstagarna en god omsorg.  

Slutord
I vår uppsats har vi undersökt vad det finns för föreställningar om psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare inom två hemtjänstgrupper. Vi har även undersökt hur dessa föreställningar 
påverkar möten med dessa omsorgstagare dessutom har vi belyst hur personalen uppfattar 
sina egna förutsättningar för att ge dessa omsorgstagare god omsorg. De resultat som vi har 
tolkat och analyserat överensstämmer med vad den tidigare forskning som vi har tagit del av 
visar på. Med hjälp av Goffmans teori stigmatisering och Elias och Scotsons teori etablerade 
och outsiders hade vi möjlighet att även studera hur dessa föreställningar skapar ett 
utanförskap och en avvikande roll för de psykiskt funktionshindrade omsorgstagarna. 

88 Ibid, 2004: iv
89 Elias & Scotson, 2004: iv-v.
90 Nyström, 2002.
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Kompetens och vidareutbildning är något som både Nyström, Astvik & Aronsson samt 
informanterna som deltog i våra undersökningar talar om. 91 92 Gävle kommun har under tre 
års tid haft en kompetensutveckling där de själva fick välja innehållet i vad personalen skall 
vidareutveckla. Här valdes psykiska funktionshinder inte in som en av delarna. Problematiken 
som vi ser det är att både forskare och den personal vi intervjuat kommer fram till att de 
eftersöker samma sak. De vill ha mer kunskap och handledning inom ämnet för att få en större 
förståelse om psykiska funktionshinder för att kunna utföra ett mer adekvat arbete. Nyströms 
forskning visar också att personalen ofta känner obehag av att vara ensam med psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagare.93 Detta kan vara något som sker för att organisationen ser 
ut som den gör inom hemtjänsten med bland annat tidspress hos omsorgstagare men också för 
att det är en rent ekonomisk fråga att ha flertalet personal hos en omsorgstagare. Dock är det 
svårt att lösa den rent ekonomiska frågan med forskning, men att vidareutbildning och ökad 
kunskap om psykiskt funktionshinder skulle leda till bättre möten för både personal och den 
psykiskt funktionshindrade omsorgstagaren är vi övertygade om. 

Att föreställningarna om psykiskt funktionshinder var svåra att förklara och beskriva av 
personalen med enkla ord och att de psykiskt funktionshindrade blev generaliserade trots att 
deras bekymmer var olika var något som överraskade oss som uppsatsskrivare. Eftersom det 
är en sådan skillnad mellan olika diagnoser borde snarare mötena vara mer särskilda och 
personalen borde ha mer skilda bilder kring vad psykiskt funktionshinder är. Personalen talar 
även om sina föreställningar som något delvis positivt och det är säkerligen så de upplever det 
i den etablerade gruppen, men de förstärker trots allt den etablerade gruppen genom att berätta 
saker som är ”bra” att veta om omsorgstagaren. Även om det ter sig negativt är det 
förmodligen knappast det som hemtjänstpersonalen avser. De etablerade är i sin yrkesroll trots 
allt hjälpare även om deras föreställningar och moraliska övertag även är negativt för 
outsidergruppen. 94 Den teori vi valt att analysera vår empiri med, har i flera fall visat sig vara 
svår att analysera med. Informanternas svar känns med hjälp av teorin ”hårda” och 
generaliserande och som vi tidigare sagt menar vi inte att personalen är på det sättet. 

Vad som skulle kunna underlätta både för personalen och för omsorgstagarna vore att 
fokusera mer på utbildning kring diagnoser, att använda utbildning som ett sätt att göra 
personalen mer föreberedd istället för att förlita sig på vad som sägs i den etablerade gruppen. 
Där det som sägs är grundat på föreställningar och egna erfarenhet.95 Att istället få en 
utbildning om olika diagnoser och hur de kan uttrycka sig och skillnaden mellan olika 
diagnoser skulle förmodligen leda till större säkerhet hos personalen. Större säkerhet skulle 
även leda till att de kände sig mindre hotade av outsidergruppen och om det sker skulle många 
av föreställningar och förväntningarna ändras och eller försvinna. 96

91 Nyström, 2002
92 Astvik & Aronsson, 2000
93 Nyström, 2002
94 Elias & Scotson, 2004: iv-v
95 Ibid, 2004:90–96
96 Ibid, 2004:96
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                                      Bilaga 1

Missiv brev
2009-04-01

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

Till verksamhetschef vid hemtjänsten
Härmed anhålles om tillstånd att i uppsatsarbete, som ingår som del i utbildning vid 
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle, söka uppgifter enligt den 
beskrivning som ges nedan, genom att vi genomför gruppintervjuer av er personal.

Kort beskrivning av studiens uppläggning

Introduktion
I denna uppsats avser vi att fördjupa förståelse av de krav och utmaningar som 
hemtjänstpersonal ställs inför i möten med psykisktfunktionshindrade omsorgstagare. För att 
belysa dessa krav och utmaningar som hemtjänstpersonal ställs inför i möten med 
psykisktfunktionshindrade omsorgstagare, kommer vi att fokusera på hur 
hemtjänstpersonalens föreställningar om psykisk sjukdom skapar förutsättningar för hur mötet 
mellan personalen och de psykiskfunktionshindrade omsorgstagarna skall bli. 

Frågeställningar 
• Vilka föreställningar påverkar personalens förutsättningar för dessa möten?
• Hur har föreställnigarna tillkommit? 
• Hur uppfattar personalen förutsättningarna att ge god omsorg till 

psykisktfunktionshindrade omsorgstagare? 

Syfte
Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen av hur föreställningar om psykisk sjukdom 
påverkar mötet mellan vårdgivare och psykisktfunktionshindrade omsorgstagare

Metod och urval
Gruppintervjuer tillsammans med 4 personal från tre hemtjänstgrupper. Personalen tar ni 
själva fram genom hur tillgängligheten ser ut. Intervjun tar ca 40 minuter.

Etiska aspekter
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Medverkandet är frivilligt och det finns en 
rättighet att avbryta intervjun när som helst.

Studerandes namn, telefonnummer
Daniel Mägi, 070-247 94 17
Karin Roslund, 070-315 72 64
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Bilaga 2

Vilka upplevelser/föreställningar finns det om psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare?

1.  Hur skulle ni vilja beskriva och vad anser ni är ett psykiskt funktionshinder med enkla 
ord?

2. Anser ni att era föreställningar positiva/negativa påverkar mötet med en psykisk 
funktionshindrad omsorgstagare?

Vilka föreställningar påverkar personalens förutsättningar för dessa  
möten?

3. Vad tror ni påverkar er och andras möten med psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare? 

4. Vilka problem har ni själva upplevt vid möten med dessa omsorgstagare? 

5. Tror ni att viss kunskap om psykisk sjukdom gagnar eller skadar omsorgstagaren?

Hur uppfattar personalen förutsättningarna att ge god omsorg till psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagare?

6. Hur upplever ni era förutsättningar för att ge god omsorg till psykiskt 
funktionshindrade omsorgstagare? 

7. Är det svårare att ge någon med psykisktfunktionshinder god vård än andra 
omsorgstagare?

8. Anser ni att man behöver ändra på något i möten med psykiskt funktionshindrade 
omsorgstagare?

29



  
Bilaga 3

Informationsbrev till personal

Metod och urval
Gruppintervjuer kommer att ske tillsammans med fyra personal från tre hemtjänstgrupper. 

Etiska aspekter
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, ni ges fingerade namn i vår redovisning. 
Medverkandet är frivilligt och det finns en rättighet för er att avbryta intervjun när som helst. 
Vi kommer att spela in intervjun som efter vi gått igenom den raderas. Endast vi kommer ha 
tillgång till den.

Introduktion till vår uppsats
I denna uppsats avser vi att fördjupa förståelse av de krav och utmaningar som 
hemtjänstpersonal ställs inför i möten med psykisktfunktionshindrade omsorgstagare. För att 
belysa dessa krav och utmaningar som hemtjänstpersonal ställs inför i möten med 
psykisktfunktionshindrade omsorgstagare, kommer vi att fokusera på hur 
hemtjänstpersonalens föreställningar om psykisk sjukdom skapar förutsättningar för hur mötet 
mellan personalen och de psykiskfunktionshindrade omsorgstagarna skall bli. 

Frågeställningar som vi utgår ifrån
• Vilka föreställningar påverkar personalens förutsättningar för dessa möten?
• Hur har föreställnigarna tillkommit? 
• Hur uppfattar personalen förutsättningarna att ge god omsorg till 

psykisktfunktionshindrade omsorgstagare? 

Tack på förhand // Karin Roslund & Daniel Mägi
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