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Sammanfattning 
 
Det har skett stora förändringar inom den svenska äldreomsorgen, där bl.a. arbetsuppgifterna 
inom hemtjänsten har gått från social service till mer omvårdande arbetsuppgifter. Det är idag 
också allt vanligare att verksamheter drivs genom självstyrande arbetsgrupper där mer ansvar 
har lagts på arbetsgruppen. Syftet med denna studie är att förstå hur hemtjänstpersonal på en 
utvald arbetsplats upplever sin arbetssituation. Genom intervjuer av hemtjänstpersonal 
framkom att de anser att arbetet har förbättrats när det gäller den fysiska arbetssituationen 
men den psykiska arbetssituationen kan upplevas som stressig genom förändrade 
arbetsuppgifter i form av administrativa arbetsuppgifter som har lagts på arbetsgrupperna. 
Detta kan i viss mån påverka deras hälsa. Respondenterna upplever en viss delaktighet och 
inflytande i sitt arbete där framförallt arbetstider och planering av arbetet görs av 
arbetsgruppen själv.  
 
 
Nyckelord: Hemtjänst, arbetsmiljö, delaktighet, inflytande.  
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Förord 
 
De flesta arbeten innebär att arbeta tillsammans med andra, och det mesta vi gör på arbetet 
engagerar och berör andra människor. Relationerna på arbetet kan se ut på många olika vis 
där vi har våra arbetsuppgifter och roller, och där vi också ingår i olika typer av 
organisationer. Att arbeta tillsammans med andra kan vara en källa till glädje, kamratskap och 
ge erfarenheter där vi utvecklas, men det kan också skapa konflikter och negativa känslor.  
 
Innan jag började på sociala omsorgsprogrammet arbetade jag inom hemtjänsten, där den 
organisation jag tillhör är den kommunala äldreomsorgen. Under de år som jag har arbetat 
inom hemtjänsten har det genomförts ett flertal organisationsförändringar där arbetsuppgifter, 
arbetsstruktur och arbetstider har förändrats. Dessa förändringar har lett till en förändrad 
arbetssituation för denna yrkesgrupp. Min erfarenhet är att förändringarna har upplevts med 
blandade känslor hos personalen.  
 
Jag har efter mina år inom hemtjänsten naturligtvis min upplevelse och mitt perspektiv av 
dessa förändringar där jag anser att dessa förändringar har ställt stora krav på personalen. 
Dessa förändringar har genomförts, men utan några större möjligheter till reflektioner för 
personalen som ska genomföra dessa förändringar. Samtidigt som förändringarna har skett 
möts denna yrkesgrupp av stora krav och förväntningar från olika aktörer. Det är krav och 
förväntningar från den egna organisationen, kunden, anhöriga till kunden och även från andra 
aktörer.  
 
Jag har idag varit tjänstledig under tre år från mitt arbete inom hemtjänsten eftersom jag har 
valt att studera. Jag ställer mig idag frågan hur denna verksamhet ser ut tre år senare, och vill 
med denna C-uppsats få en förståelse för hur en grupp hemtjänstpersonal upplever sin 
arbetssituation. Jag anser detta vara viktigt med tanke på att min utbildning på Sociala 
omsorgsprogrammet kan leda till en ny yrkesroll för mig just som enhetschef inom 
äldreomsorgen.  
 
 
  
 /  Annkristin Grandell 
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1. Inledning 
 
Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap § 1 är arbetsgivaren skyldig att ansvara för 
arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det kan gälla att åtgärda fysiska risker som exempelvis tunga 
lyft, men även den psykiska arbetsmiljön ska uppmärksammas som exempelvis risken för 
utbrändhet och stress vilket bör tas med i beräkningen när arbetsmiljön ska undersökas på en 
arbetsplats (Sveriges lagar 2007:1263).  I en nationell folkhälsorapport beskrivs hur 
arbetsmiljön på många sätt har förbättrats (Socialstyrelsen, 2005). Framförallt är det buller, 
olycksrisker och hantering av farliga kemikalier som har blivit bättre. Men rapporten redogör 
för att det idag istället är utbrändhet och stressrelaterade sjukdomar som förknippas med 
arbetslivet och som idag har ökat. Framförallt är det kvinnor och vissa yrkesgrupper som är 
mer drabbade där det beskrivs hur de yrken som vänder sig till allmänheten som service, vård 
och omsorgsyrken är de yrken som idag är mest psykiskt påfrestande, där framförallt tidspress 
och arbetstempot ökar. Dessa yrken utgör ungefär en fjärdedel av arbetsmarknaden (ibid.).  
 
I ytterligare en rapport kallad ”Utmattningssyndrom” förklaras bland annat att 
långtidssjukskrivningar har ökat sedan slutet av 1990-talet och att detta har ett samband med 
en ökad arbetsrelaterad stress (Socialstyrelsen, 2003). Yrken som är förknippade till detta är 
framförallt yrken som ansvarar för andra människor. Rapporten tar också upp hur det förs en 
livlig diskussion kring detta i Sverige. I diskussionen hos de långtidssjukskrivna har 
tyngdpunkten legat på att orsaken till stressen som leder till sjukskrivningar beror på 
omorganisationer och neddragningar som i vissa fall kan göra att arbetsbördan ökar. I detta 
sammanhang kan pekas på vad som står i Arbetsmiljölagen kap 2 § 1, 3 stycket ”arbetstagaren 
skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i 
förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete” (Sveriges lagar 2007:1263).  
 
Arbetskyddsverket utförde ett projekt mellan 1998-1999 där närmare 2000 inspektioner 
gjordes på olika arbetsplatser inom vård och omsorg. Detta projekt kom fram till att det finns 
stora problem inom områdena belastningsergonomi och negativ stress inom vård och 
omsorgsarbetet (Arbetsskyddsstyrelsen, 2000). Detta kan förklaras med att det har skett stora 
omställningar för både landsting och kommuner. Genom Ädelreformen 1992 fick 
kommunerna det samlade ansvaret för service och vård för äldre och funktionshindrade 
(ibid.).  
 
I Arbetsskyddsverkets projekt framkommer att genom de stora personalgrupperna inom den 
kommunala omsorgen blir stödet från arbetsledningen ofta bristfällig. Det har också blivit 
alltmer vanligt med självstyrande grupper, detta har inneburit att den personalstödjande delen 
på många arbetsplatser har blivit eftersatt där även arbetsmiljöfrågor inte hinns med (ibid.).   
 
Här anser jag att Ädelreformen har påverkat arbetssituationen även inom hemtjänsten där 
arbetsuppgifterna har gått från serviceinriktade insatser till mer omvårdnadsinsatser. Det som 
tas upp i Arbetsskyddsverkets projekt är att det har blivit vanligare med självstyrande grupper 
(ibid.). Detta är något som också införts på min tidigare arbetsplats. Tidigare fanns en så 
kallad gruppledare som delegerade arbetet och ansvarade för arbetsschema, 
vikarieanskaffning vid sjukdom och semester, idag ligger dessa arbetsuppgifter på 
arbetsgruppen. Med tanke på den, enligt rapporterna ökade arbetsrelaterade psykiska stressen 
(Arbetsskyddsstyrelsen, 2000; Socialstyrelsen, 2003, 2005).) anser jag att det viktigt att få 
mer insikt om hur inflytande och delaktighet för personalen kan påverka arbetssituationen och 
vikten av att skapa ett bra arbetsklimat och trivsel i arbetsgruppen. Hur påverkas den 
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självstyrande arbetsgruppen av att ta ansvar över arbetsstrukturen och planeringen av arbetet? 
Vilka för och nackdelar finns det med att arbeta som självstyrande arbetsgrupp? Hur påverkar 
detta personalen? Mår vi bra av att få bestämma själva, eller kan det upplevas som för mycket 
ansvar?  Utifrån de förändringar som har skett inom yrkesområdet ställer jag mig frågan hur 
hemtjänstpersonalen upplever sin arbetssituation idag.   
 
 
1.1. Syfte 
 
Syftet är att förstå hur hemtjänstpersonalen i en glesbygdskommun upplever sin 
arbetssituation.   
 
 
1.2. Frågeställningar 
 
1. Hur upplever personalen sin arbetsbelastning?  
 
2. På vilket sätt kan personalen uppleva stress i sitt arbete, och upplever de att deras hälsa 
påverkas vid eventuell stress i arbetet?  
 
3. Hur upplever personalen delaktighet och inflytande över sitt arbete?  
 
 
1.3. Disposition 
 
Jag kommer i det andra kapitlet att presentera den metod som jag har använt mig av i min 
undersökning. Där förklarar jag för- och nackdelar med den valda metoden. Vidare redogörs 
för det urval och tillvägagångssätt som har gjorts. Även de forskningsetiska aspekterna 
klargörs i detta kapitel. Avslutande i kapitel två beskriver jag hur datainsamlingen samt 
analysen av datainsamlingen har gått till. I det tredje kapitlet redogör jag för den tidigare 
forskning som jag anser vara relevant inför min undersökning. I kapitel fyra presenterar jag de 
val av teorier som jag har gjort för att kunna analysera mitt resultat. 
Resultatsammanställningen presenteras i kapitel fem. I kapitel sex analyserar och diskuterar 
jag resultatet av min undersökning. Avslutningsvis i kapitel sju för jag en mer obunden 
slutdiskussion.  
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2. Metod 
 
Studien har en beskrivande form med en kvalitativ ansats. Studien bygger på intervjuer, där 
intervjuerna har bandats med hjälp av mp-3 spelare. Fördelen med den kvalitativa metoden är 
att kunna uppmärksamma delarna i helheten som är mindre möjligt i en undersökning som 
bygger på den kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden kännetecknas av att den i hög 
grad är beskrivande utifrån de inblandades egna berättelser av olika händelser, upplevelser 
och känslor (Starrin & Svensson 1994).  
 
 
2.1. Urval av litteratur 
 
Jag har inlett min undersökning genom en litteratursökning. Jag har sökt i olika databaser via 
HiG: s (Högskolan i Gävle) bibliotek, de databaser jag har sökt i är: Artikel Sök, Vård i 
Norden Online, Social Services Abstracts och Sociological Abstracts. För att finna relevant 
litteratur har fokuseringen kring sökorden lagts på äldreomsorg, hemtjänst och arbetsmiljö. 
Jag har också funnit mycket information från Socialstyrelsen och arbetsmiljöverket. Dessa är 
statliga myndigheter som utreder och ger ut riktlinjer för bland annat vård och omsorg, vilket 
har en avgörande betydelse för utvecklingen av standarden för svensk vård och omsorg inom 
bland annat äldreomsorgen. Jag har i mitt urval av relevant litteratur framförallt använt mig av 
det sistnämnda. P.g.a. av tidsbrist har jag gjort valet att inte ta med något internationellt 
material. 
 
 
2.2. Urval av respondenter 
 
Undersökningen bygger vidare på intervjuer med hemtjänstpersonal som arbetar i en 
glesbygdskommun i Mellansverige. De krav som ställdes av intervjupersonerna var att de 
skulle ha arbetat inom hemtjänsten i minst fem år. Detta för att kunna ta del av deras 
erfarenhet av förändringar på arbetsplatsen. Den utvalda arbetsplatsen domineras av kvinnor, 
där det på arbetsplatsen endast arbetar fyra män utav ca 30 personal. Eftersom det blev 
personalen själva som styrde vilka som kunde ställa upp utifrån den tid som passade och 
utifrån de arbetstider de har, föll det sig att respondenterna endast består av kvinnor. När det 
gäller olika sannolikhetsurval, kan detta liknas vid ett så kallat tillfällighetsurval, som bygger 
på forskarens bekvämlighet där forskaren tar det första bästa som finns att tillgå (Denscombe, 
2000). Denna urvalsmetod kan bygga på att forskaren har knappa resurser som exempelvis tid 
till sitt förfogande (ibid.).  
 
Den första kontakten togs med verksamhetschefen för äldreomsorgen, där denne tillfrågades 
om det kunde ges ett godkännande för att genomföra undersökningen. Jag förklarade syftet 
med min undersökning och här gav verksamhetschefen sitt medgivande till detta.  Kontakt 
togs sedan med enhetschefen för det hemtjänstområde som jag valt för att vidare ta reda på 
möjligheterna att genomföra intervjuer på den utvalda arbetsplatsen. Enhetschefen skulle 
informera om min undersökning och göra en förfrågan i arbetsgrupperna vid en 
arbetsplatsträff för att undersöka om personalen var intresserade att utföra intervjuer. 
Enhetschefen meddelade att personalen på arbetsplatsen var beredda att utföra intervjuer och 
att det gick bra att ta kontakt med personalgrupperna för att komma överens om hur detta 
kunde genomföras. Kontakten med personalgrupperna togs genom ett besök på arbetsplatsen 
där personalen är uppdelad i två arbetsgrupper. Bägge arbetsgrupperna var tillfrågade och 
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tider för intervjuer bokades upp. Det föll sig så att personalen själva styrde vilka som kunde 
tänka sig att bli intervjuade och utifrån deras möjligheter när det passade dem, det blev fyra 
intervjupersoner från den ena gruppen och två från den andra gruppen. I alla de kontakter som 
togs informerades också om syftet med min studie.  
 
 
2.3. Forskningsetiska riktlinjer 
 
Vetenskapsrådet har gett ut riktlinjer som heter forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa riktlinjer pekar på att 
forskning är nödvändigt och viktigt men att det måste finnas krav på att medlemmar i 
samhället samtidigt skyddas, och inte utsätts för psykisk och fysisk skada i samband med 
forskning som genomförs. Detta ska vara förutsättningen när det gäller de forskningsetiska 
övervägandena.  
 
När det gäller kravet på skydd av individer som ingår i forskning finns fyra generella krav på 
forskningen. Här ingår informationskravet som innebär att forskaren ska ge information till 
deltagare om syftet med forskningen och vilka villkor som gäller för deltagaren. Deltagaren 
ska få veta att deras deltagande är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta sin medverkan 
när de så vill. Samtyckeskravet innebär vidare att deltagaren har möjlighet att själva bestämma 
över om de vill medverka eller inte, deltagaren ska också ha information om att de har rätt att 
avbryta sin medverkan när de vill och att detta inte ska leda till några påtryckningar från 
andra. I konfidentialitetskravet ska deltagaren få information om att det som framkommer i 
forskningen är belagt med sekretess och inga uppgifter ska kunna avslöja dennes identitet. 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för det syfte som 
forskningen var tänkt (ibid.). 
 
Utifrån dessa riktlinjer har ett informationsbrev (bilaga 1) skrivits som lämnades på den 
utvalda arbetsplatsen. Jag har i den personliga kontakten när tider för intervjuerna skulle 
bestämmas, muntligen förtydligat dessa riktlinjer, där jag har förklarat dessa riktlinjer mer 
ingående. Jag har även gjort en presentation av mig själv där jag har berättat om den 
utbildning jag går och där också syftet med min undersökning har tydliggjorts.    
 
 
2.4. Begreppsdefinitioner 
 
Jag har valt att inte ge deltagarna pseudonymer även om detta gör deltagarna mer mänskliga. 
Detta val har gjorts eftersom jag anser att det inte är relevant för undersökningens syfte att 
klargöra vem som säger vad. Jag har valt att kalla deltagarna i undersökningen för 
respondenter. Detta val grundar sig på Repstads åtskillnad på begreppen respondent och 
informant. Respondent innebär en mer direkt information av den intervjuades egna känslor 
och uppfattningar, medan informant innebär att man använder deltagare som har en 
lokalkännedom och kan ge information om verkliga förhållanden (Repstad, 1999). Det finns 
många olika begrepp vad gäller den som har behov av omsorg, där den enskilde kan kallas för 
omsorgstagare, brukare eller vårdtagare. I intervjuerna har de flesta respondenter kallat den 
enskilde för pensionär, men jag väljer att använda begreppet kund. Detta för att jag anser att 
detta begrepp kan få en mer positiv benämning än vid exempelvis vårdtagare vilket jag 
upplever ha en negativ klang. Den som är i behov av omsorg är i en beroendeställning och jag 
kan utifrån den aspekten tycka att begreppen vårdtagare, omsorgstagare eller brukare gör att 
begreppen makt-maktlöshet får en större vikt än om begreppet kund används. Att använda 
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begreppet kund kan medföra att synen på individen och insatserna faktiskt är en tjänst som 
ska utföras.  
 
 
2.5. Metod för datainsamling 
 
De sex intervjuer utfördes under en veckas tid, där varje intervjutillfälle tog ca en timme. 
Intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplats där ett samlingsrum som inte används 
dagligen fanns till förfogande för att få möjlighet att genomföra intervjuerna i avskildhet. Det 
visade sig under genomförandet av intervjuerna att det trots allt kunde komma in annan 
personal i rummet under genomförandet av intervjuerna, vilket medförde avbrott i 
intervjuerna. Detta upplevde intervjuaren som ett störande element och det blev till viss del 
svårt att hitta tillbaka till det fokus där intervjun befann sig.  
 
Som stöd för intervjuerna har en intervjuguide (bilaga 2) gjorts för att kunna få svar på det 
syfte och de frågeställningar som är grunden för undersökningen. Intervjuguiden är av det 
semistrukturerade slaget. Den semistrukturerade intervjumetoden gör det möjligt för 
intervjuaren att vara flexibel och frågorna kan behandlas i oordning utifrån hur frågorna 
besvaras av respondenten (Denscombe, 2000). Denna intervjumetod ger en möjlighet för 
respondenten att tämligen fritt kunna berätta om sina upplevelser, och ger också intervjuaren 
möjlighet till att ställa följdfrågor utifrån de svar som ges (Kvale, 1997). Bland annat gavs det 
möjligheter när det behövdes till att be respondenten beskriva mer, eller ge exempel på 
situationer för att få en bättre förståelse utifrån ramen av syftet och frågeställningen. Denna 
metod kan samtidigt försvåra möjligheterna att få svar på det som är relevant i sammanhanget. 
En helstrukturerad intervjuguide skulle här kunna styra frågor och svar för att få mer exakta 
svar.  
 
Jag valde att inleda intervjuguiden med inledande frågor som ålder, familjsituation, hur lång 
tid respondenten har arbetat inom hemtjänsten, vilken sysselsättningsgrad och utbildning 
respondenten har. Frågan om hur respondenten tycker att det går att kombinera familjelivet 
med yrkeslivet ställdes med tanke på att detta är ett yrke som innebär både kvälls- och 
helgarbete. Denna inledande del gjorde det möjligt att få en bild av respondenten.  
 
 
2.6. Dataanalys 
 
Kvalitativa data bygger på en tolkningsprocess, där data blir data när det används som data, 
den framställs i det skede den tolkas och används av forskaren (Denscombe, 2000). 
Undersökarens eget jag spelar en viktig roll i tolkningen av den kvalitativa datan, och det är 
allmänt etablerat att detta utgör en viktig del i analysen och ska också accepteras som en 
sådan del i processen (ibid.). Jag kan utifrån detta mena att denna process kan försvåras för 
min del genom min förförståelse utifrån min egen erfarenhet inom detta arbetsområde.  
 
När intervjuerna var genomförda började jag bearbeta det inspelade materialet genom att 
lyssna av materialet och samtidigt transkribera det som sades till skrift. Jag skrev ut varje 
intervju var för sig. Jag har inte skrivit ned ordagrant med tanke på den tidsbrist som förelåg.  
Det kan vara bättre att spara tid och resurser till själva resultat och analysdelen (Repstad, 
1999). Däremot har jag skrivit stödmeningar där jag sedan har kunnat återkomma till det 
inspelade materialet och samtidigt läst det jag har skrivit för att se till att mina anteckningar 
har överensstämt med det som sagts. Detta har gett möjlighet till att kunna gå tillbaka ett 
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flertal gånger för att åter lyssna på det inspelade materialet för att kunna fortsätta skriva ned 
det som har sagts. Detta anser jag ha minimerat risken att förbigå information. Jag har också 
valt att skriva citaten i skriftform istället för talform p.g.a. etiska aspekter där jag anser att det 
inte är nödvändigt att ta med hostningar, harklingar eller liknande.  
 
Jag har sedan läst de sex olika utskrifterna av intervjuerna och sökt efter mönster och 
regelbundenheter i materialet. Det var ett mödosamt arbete att bearbeta materialet vilket har 
varit tidskrävande, men gjorde till sist att jag har funnit regelbundenheter och mönster i 
materialet. Dessa mönster har gjort att jag har kunnat utveckla teman i bearbetningen av den 
datainsamling som getts.  
 
 
2.7. Studiens tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet 
 
Repstad menar att det inte är ovanligt att studenter i högre utbildning ofta gör studier som har 
anknytning till en arbetsplats som de själva har erfarenhet av. Detta kan göra det svårt att inte 
”välja sida” där personliga intressen spelar in (Repstad, 1999). Det kan i kvalitativa studier 
vara svårt att hålla objektiviteten och distansen, och det kan ytterligare försvåras när studien 
rör sig i den undersökandes egen miljö (ibid.). Även om min arbetslivserfarenhet inom detta 
yrke har gett mig en förförståelse inom detta yrke anser jag ändå att den metod jag har valt 
kan ge mig en djupare förståelse för personalens upplevelse än vad exempelvis 
enkätundersökningen skulle ha gjort. Men det har varit svårt i den analyserande delen att 
pendla mellan respondenternas berättelser och distansen till ett objektivt och kritiskt 
reflekterande i min tolkning av materialet. Där det har varit svårt att inte lägga in mina egna 
värderingar och därför varit svårt att kontrollera mina känslor. Här har det kunnat vara till 
fördel att ha någon att reflektera och diskutera tillsammans med. För att undvika mina egna 
värderingar i möjligaste mån under analysens gång har jag utgått från respondenternas 
upplevelse som den ser ut i dag, där jag har vägt in den treåriga tid jag har varit borta från mitt 
yrke.  
 
Eftersom intervjuaren är en del av instrumentet i undersökningen ställer det stora krav på 
intervjuaren för att uppnå en hög validitet (Backman, 1998). Denna studie belyses endast 
utifrån de sex intervjuade, därför är det svårt att kunna förespå någon allmän slutsats i denna 
studie. Jag kan ändå tycka utifrån det resultat som framkom att reliabiliteten i undersökningen 
har varit god. Detta kan grunda sig på att jag som undersökare faktiskt är medveten om min 
förförståelse för det som ska undersökas. Fördelen med att använda någon form av 
inspelningsutrustning har säkrat datamaterialet. Eftersom jag ej haft tillgång till någon annan 
typ av teknisk utrustning har därför mp-3 använts. Jag har en positiv erfarenhet sedan tidigare 
undersökningar där jag har använt mig av mp-3 där jag anser att det ljudmässigt har varit av 
god kvalitet. Möjligtvis hade anteckningar under intervjuerna kunnat stärka reliabiliteten, men 
valet att inte föra anteckningar grundar sig på att det gav mig som intervjuare en större 
möjlighet att fokusera på vad respondenten berättade.   
 
Det som är utmärkande för en så kallad surveyundersökning som tillvägagångssätt är 
kombinationen av en bred täckning och fokus på ögonblicket vid rätt tidpunkt (Denscombe, 
2000). Även om intervjuer ansikte mot ansikte räknas som en surveyundersökning hade det 
möjligtvis i denna undersökning kunnat vara till gagn med exempelvis en fältstudie där egna 
observationer gjorts för att stärka sanningshalten i undersökningen. Genom att använda olika 
metoder inom samma ämne får man fram olika typer av data och möjliggöra för undersökaren 
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att se det som ska undersökas ur fler perspektiv (Denscombe, 2000). Detta kan alltså vara en 
fördel och kan öka kvaliteten i undersökningen, att se saker ur olika perspektiv och kunna  
bekräfta resultatet kan öka validiteten i undersökningen, men det kan också ha sitt pris i form 
av att den som utför undersökningen måste offra vissa saker i undersökningen (ibid.). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


3. Tidigare forskning  
 
För att få en helhetsbild av arbetet inom hemtjänsten vill jag redogöra för själva arbetet och de 
förändringar som har skett. Jag inleder därför detta avsnitt med att beskriva utvecklingen av 
hemtjänsten.  
 
 
3.1. Socialtjänstlagen 
 
Enligt Socialtjänstlag (2001:1453)  5 kap §§ 4, 5 ska socialnämnden bland annat arbeta för att 
äldre människor ska kunna leva ett självständigt liv och ha möjlighet att bo kvar i sitt eget 
hem där de ska kunna få stöd och hjälp i sitt hem (Sveriges lagar 2007:2464).   Den som har 
svårt att klara sin dagliga livsföring i sitt hem på grund av ålderdom, sjukdom eller 
funktionshinder kan ansöka och få hjälp genom kommunens hemtjänst. Genom 
hemtjänstinsatser kan detta bli möjligt för den som är i behov av hjälp, där hälsa och 
funktionsförmåga är av stor vikt när det gäller olika former av stöd, vård och omsorg i 
hemmet. Hemtjänst kan ges i form av olika serviceinsatser eller personlig omvårdnad. 
Omfattningen av insatserna kan variera beroende på behovet av hjälp där insatserna anpassas 
efter den enskildes behov. Detta kan innebära att verksamheten behöver finnas tillgänglig 
dygnet runt 365 dagar om året.  
 
 
3.2. Organisationsförändringar inom äldreomsorg och hemtjänst 
 
Rapporten ”Hemtjänsten och de äldres behov – en jämförelse över tid” beskriver att det har 
skett stora förändringar under de senaste decennierna inom den kommunala äldreomsorgen 
(Socialstyrelsen, 2005). Bland annat infördes ädelreformen 1992, och meningen med detta var 
att kunna förtydliga den fördelning på ansvar mellan kommuner och landsting när det gäller 
vård och omsorg för de äldre. Detta innebar att den kommunala äldreomsorgen genomgick 
stora organisationsförändringar. Här bedöms att förändringarna inom organisationen på 
många sätt har inneburit att äldreomsorgen har gått från en helhetssyn till en mer detaljstyrd 
vård. (ibid.). 
 
Rapporten redogör hur de flesta hemtjänstinsatserna för ca femton år sedan utfördes av 
kommunalt anställda vårdbiträden/undersköterskor. Idag har det blivit allt vanligare i de 
svenska kommunerna att införa den så kallade beställar- och verkställarmodellen vilket 
innebär att handläggning och utförandet av hjälpinsatser går att särskilja. Detta innebär att 
kommunerna kan välja om behovsinsatserna ska utföras av kommunen eller av andra 
organisationer eller privata företag. Det blir också allt mer vanligt att insatser som städ och 
inköp blir upphandlade av entreprenader (ibid.). 
 
Den offentliga äldreomsorgen har gått från en generös fördelning till att ge vika för en mer 
restriktiv fördelning när det gäller hjälpinsatser under 1990-talet (Szebehely, 1995). Detta har 
inneburit en stor förändring när det gäller insatser för att tillgodose de äldres behov av vård 
och omsorg.  Framförallt är det de förkortade vårdtiderna på sjukhusen, vilket innebär kortare 
tid för de äldre att återhämta sig för att återgå till sitt eget boende. Detta gör att det krävs mer 
insatser i form av exempelvis hemtjänstinsatser. Vilket i sin tur innebär att det är dem som är 
svårast sjuka som har det största behovet av hjälpinsatser, ofta i form av omvårdnad.  
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Detta har inte inneburit att fler äldre har fått hjälp, men att hjälpinsatserna har ökat (ibid.). 
Dessa förändringar innebär att det måste finnas kvalificerad och engagerad personal för att 
kunna utföra bra kvalitet inom äldreomsorgen (ibid.).   
 
I den tidigare nämnda rapporten beskrivs att äldreomsorgens framtid är i ett svårt läge, 
eftersom ett av problemen är att arbetet inom äldreomsorgen inte räknas som direkt lockande. 
Detta förklaras med att det finns brister i arbetsförhållanden och arbetsmiljön (Socialstyrelsen, 
2005).  
 
Hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter har gått från att arbeta hos äldre där dessa har haft 
behov av huslig hjälp några timmar i veckan, till att idag tillbringa sin arbetstid hos äldre som 
har ett mer omfattande behov av personlig och daglig vård och omsorg (Szebehely, 1995). 
Inte bara arbetsuppgifterna och arbetssituationen har förändrats även yrkesbenämningen har 
genomgått förändringar, där yrkesbenämningen i hemtjänstyrket har gått från hemsamarit till 
vårdbiträde. Förändring i benämning innebär at yrket har fått ett mer professionellt epitet 
jämfört med tidigare (ibid.).  
 
 
3.3. Delaktighet och inflytande 
 
En kunskapsammanställning gjord av Theorell för handlar om hälsoeffekter av inflytande och 
delaktighet i arbetslivet. I denna sammanställning hänvisar han till en undersökning gjord av 
Szücs, som handlar om demokrati inom kommunal verksamhet där både chefer och anställda 
blev tillfrågade. Det visade sig att cheferna upplevde en mjuk demokrati medan de anställda 
upplevde en hård styrning med stor kontroll. Szücs undersökning som Theorell refererar till 
visade på att fanns stora skillnader mellan kommunal och privat verksamhet. Här upplevde de 
kommunalt anställda att det var svårt att nå de personer som arbetar med kommunalpolitik. 
Vidare framkommer det att information till de anställda är en förutsättning för att kunna 
känna inflytande. Likaså vikten av att känna sig hörd när förslag läggs fram (Statens 
folkhälsoinstitut, 2003:46).   
 
Utifrån arbetsmiljöundersökningar som är sammanställda av statistiska centralbyrån (SCB) 
och rapporterade genom en arbetshälsorapport från Stockholms läns landsting 1991 visade att 
människor upplever att de hade fått mer inflytande på sina arbetsplatser. Detta har framförallt 
skett under 1980- och början av 1990-talet. Framförallt allt var det inflytandet på arbetstempo 
och planering av arbetet som hade blivit större bland både män och kvinnor. (ibid.).  
 
Men mot slutet av 1990-talet visade det sig att anställda inom både industri, kommunal och 
landstingsverksamhet upplevde sämre chanser till att kunna utöva inflytande i olika 
situationer på arbetet. I denna utveckling var det framförallt kvinnor anställda inom kommun 
eller landsting som fick sämre möjligheter till inflytande. Samtidigt som detta skedde visade 
undersökningar att de psykiska kraven som kunde bli genom exempelvis nedskärningar, fler 
arbetsuppgifter och stress ökade på arbetsplatserna (ibid.). Theorell menar att även om det är 
svårt att tyda bilden av sjukskrivningar så menar han att det ändå går att dra slutsatsen att 
sjukskrivningar är arbetsrelaterade genom de ökade psykiska kraven på arbetsplatserna. 
Tidsperioden för detta ligger i linje med upplevelsen av minskat inflytande (ibid.).  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 14 

3.4. Hälsa och arbetssituationen för vård och omsorgspersonal 
 
I FoU-rapporten 2001:3 (FoU = Forskning och Utveckling) har en undersökning gjorts med 
syfte att kartlägga ohälsa bland vård och omsorgspersonal, och även undersöka bidragande 
orsaker till ohälsa. Kärnan ligger på omständigheter i arbetssituationen för denna yrkesgrupp.  
Inledningsvis förklarar rapporten att sjukdomar som är stressrelaterade i dag ökar i samhället 
och att det kan relateras till arbetssituationen. Även här beskrivs att äldreomsorgen har 
genomgått stora förändringar under 1990-talet (FoU, 2001:3).  
 
Undersökningen består av tre delar och har genomförts i Markaryds kommun.    
Undersökningen har också bestått av en kartläggning av ohälsotalet bland personalen. I den 
tredje delen gjordes en intervjustudie där tio anställda har ingått. Det som lyfts fram utifrån 
undersökningen för att hälsan ska gynnas är vikten av att omgivningen lyssnar på den 
anställde och att denne känner att hon/han har möjlighet till att påverka sin arbetssituation. 
Flertalet i intervjustudien har berörts av omorganisationer och beskrev detta negativt eftersom 
de inte förstod varför dessa förändringar genomfördes. Stöd ifrån både kollegor och 
arbetsledning framställdes som viktigt för att främja hälsan i arbetet. Behovet av att känna sig 
uppskattad i sitt arbete betonades också. Detta innebär att kontakten inom organisationen är 
central och fungerar. Här hänvisas till tidigare undersökningar som visade mönster på psykisk 
ohälsa i arbetslivet. När det rör yrken som gäller vård och omsorg om andra människor 
hamnade personalen i konflikt mellan det dom själv värderade som viktigast i sitt arbete och 
det som organisationen krävde. Vid omorganisationer tappades vi-känslan bort där den egna 
identiteten och självkänslan påverkades och slutade i vissa fall med depressioner (ibid.).  
 
Inledningsvis förklaras att erbjudande av hjälp i det egna hemmet är en viktig del för att 
undvika att äldre människor ska bli bundna till en institution. Samtidigt är det ett växande 
problem att kunna hålla kvar personal inom detta yrke. Studien bygger på att få reda på 
personalens egna perspektiv av yrket. För att få svar på detta har författarna börjat med att 
använda enkäter. Syftet var att samla både kvantitativa och kvalitativa data som skulle relatera 
till introduktion i arbetet, stöd och känslor för arbetet. Detta följdes sedan upp av intervjuer i 
fokusgrupper där 12 personer ingick för att kunna gå mer på djupet. I analysen från de 
kvantitativa data användes SPSS-dataprogram (ibid.). (SPSS = ett dataprogram som används 
för att behandla och analysera statistisk data som samlats in).  
 
Intervjuerna analyserades tematiskt, och av de 147 enkäterna som skickats ut blev 45 
återlämnade. Även om detta var mindre än önskvärt anser författarna att den är jämförbar med 
en liknande studie där det var ännu lägre respons. I resultatet har författarna slagit ihop de 
kvantitativa och kvalitativa resultaten. Det som framkom i resultatet var att det fanns ett 
missnöje som gjorde att många hade funderingar på att lämna detta yrke. Bl.a. ojämna 
arbetstider, dåligt stöd från ledningen, för lite utbildning, stor arbetsbörda var de främsta 
anledningarna (FoU: 2001:3) .  
 
 
3.5. Kompetens och bemötande till den enskilde 
 
Efter ett regeringsbeslut 1995 tillkallades kommunalrådet Britta Rundström som särskild 
utredare för att kartlägga och analysera frågor som rör bemötande av äldre. Detta finns 
redovisat i delbetänkandet ”Brister i omsorg - en fråga om bemötande av äldre” SOU 1997:51 
(statens offentliga utredningar). I detta delbetänkande nämns att bemötande är ett utbrett och 
djupt begrepp, där frågor om bemötande av äldre kan kopplas till flera samhällsområden och 
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att det handlar om makt, människosyn och mellanmänskliga relationer. Tolkningen av 
begreppet bemötande handlar om hur vi till vardagen använder begreppet bemötande för hur 
någon uppför sig eller uppträder mot någon annan person. Bemötande är ett mellanmänskligt 
samspel som handlar om inställningen som individer har till varandra och hur detta uttrycks i 
ord, gester och hur vi agerar. Miljöaspekten och den aktuella situationen påverkar också 
mötet, där också tidigare upplevelser och förväntningar finns med i ett möte (SOU 1997:51). 
 
I kartläggningen inrättades ett antal så kallade hearings, där flera olika parter var 
representerade. Det som var mest dominerande under dessa hearings var vikten av kompetens 
hos vårdpersonalen och det fanns också åsikter hos de olika parterna av att det finns brister i 
personligt bemötande från vårdpersonalen till den enskilde individen. Här fanns upplevelsen 
av att förhållningssättet utgår ifrån att alla äldre skulle ha samma behov och att det används 
ett slags kollektivt bemötande. De som ingick i dessa hearings menade att dessa generella 
bemötanden är vanligt och att verksamhetens egna intressen skulle gå före den enskildes 
behov och önskningar (ibid.).  
 
Det framkommer att det är viktigt med en helhetssyn på hela individen. Att varje individ har 
sin egen livshistoria som kan påverka dennes intressen och vanor. Vid sidan om av vikten av 
en ökad individualisering framkommer också att det måste läggas mer kraft på 
kompetensutveckling för personal. Det är viktigt att personalen får möjlighet till fortbildning 
för att kunna förnya och öka sina kunskaper. Då gäller det inte bara de medicinska 
kunskaperna för att kunna ge god kvalitet i omvårdnad och bemötande av enskilda individer. I 
dessa grupper visade det sig att det fanns olika uppfattningar av vad kompetens innebär, en 
kort sammanfattning av detta är: 
 

- Vikten av att alla i organisationen förstår för vilka verksamheten är till för 
- Att kunna ta personligt ansvar och förstå sin roll i ett större sammanhang 
- Ha inlevelseförmåga och kunna förena den egna yrkesmässiga professionen, men det 

får samtidigt inte minska den enskildes utrymme för inflytande 
- Att det ska finnas en grundläggande humanistisk människosyn 
- En öppenhet för förändring och utveckling 
- Våga analysera sina egna insatser  

 
Utifrån vad som framkom finns förslag på åtgärder för att utveckla kompetensen. Vikten av 
att organisationen och verksamheten låter det finnas utrymme för utveckling av 
yrkeskunskapen. Detta bör planeras och knyta an till verksamhetens mål (ibid.).  
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 4. Teorianknytning   
 
Utifrån mitt resultat av mina intervjuer har jag valt i detta avsnitt att presentera teorier som 
belyser grupper, roller, ledarskap och organisationsförändringar. Dessa teman var de som var 
mest framträdande av resultatsammanställningen.  
 
 
4.1. Grupper  
 
Under livets gång samspelar och kommunicerar vi individer med andra individer, och 
därigenom utvecklar vi en stor mängd tyst kunskap som gör det möjligt att klara av vardagen  
(Bauman & May, 2004). Svedberg menar att vi är gruppvarelser där vi födds in i en grupp i 
form av att vi blir en familjemedlem. Under vårt liv kommer vi också att tillhöra andra 
grupper genom skola, arbetsliv och olika fritidsintressen, somliga av dessa grupptillhörigheter 
kan vara mer eller mindre behagliga (Svedberg, 2007). För att det ska räknas som en grupp 
måste gruppen bestå av minst tre individer och att dessa individer samspelar med varandra för 
att utföra en viss uppgift eller att nå ett visst mål. Energin i grupper, ledarskap och 
organisationer är sammankopplade till varandra (ibid.)  
 
Eftersom människor är en social varelse sluter vi oss samman där olika gruppbildningar kan ge 
struktur till vår vardag (Svedberg, 2007). Inom socialpsykologin finns det olika beskrivningar 
på grupper som kan särskiljas för olika syfte och funktion för gruppen. Primärgrupper och 
sekundärgrupper är två olika typer av grupper.  Primärgrupperna kännetecknas av små grupper 
där det finns nära och känslomässiga relationer mellan gruppmedlemmarna, medan 
gruppmedlemmarna i en sekundärgrupp inte behöver känna varandra personligen (Repstad, 
1999). Skillnaden mellan formell och informell grupp förklaras med att formella grupper oftast 
har ett uttalat syfte med regler och rutiner och med ett formellt ledarskap, där det i en 
organisation ofta är uppbyggt efter ett formellt system för att kunna ta tillvara på 
organisationens intresse. Informella grupper bildas oftast spontant utifrån exempelvis 
gemensamma intressen. Det kan också bli så att i den formella gruppen skapas en informell 
grupp utifrån sympatier och vänskap som har vuxit sig stark (Svedberg, 2007).  
 
För att stärka gruppkänslan i en grupp finns en filosofi om hur det i en grupp går att skilja på 
vi-grupper och de-grupper. Vi står för trygghet, förtroende och samarbetsvilja medan de står 
för rädsla, motvilja och misstänksamhet (Bauman & May, 2004). Här är de-grupper viktiga 
för att kunna definiera vi-gruppen eftersom de-gruppen kan uppfattas som annorlunda för vi-
gruppen. Detta fenomen kan stärka solidariteten i vi-gruppen (Svedberg, 2007).  
 
En av de förändringar som har skett är att det är allt vanligare att personalen i dag arbetar i 
självstyrande grupper. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på att det finns olikheter när 
det gäller personligheter, roller och arbetssätt (ibid.)  
 
Dessa olikheter kan skapa konflikter och samarbetssvårigheter i en arbetsgrupp, där 
effektiviteten i en grupp beror på hur de kunskaper som gruppens medlemmar har om vad 
som händer i grupper, och på deras förmåga att handla på ett betydelsefullt sätt i gruppen. 
Uppstår det spänningar och konflikter i en grupp kan detta resultera i att gruppmedlemmarna 
inte arbetar speciellt bra tillsammans. Men kommer medlemmarna i en grupp bra överens kan 
det däremot bli ett bra klimat och ett effektivt arbete. Men hur det blir med gruppens samspel 
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och effektivitet beror inte på någon tillfällighet utan här handlar det om faktorer som situation, 
de enskilda medlemmarna i gruppen och gruppen som helhet för hur gruppen samspelar och 
blir effektiv (ibid.). 
 
 
4.2. Roller 
 
I vårt vardagsspråk har det blivit allt vanligare att använda begrepp som roller, rollkonflikter 
och förväntningar, för att förstå människors sätt att styras av normer och förväntningar i våra 
handlingar och åsikter (Repstad, 2005). En grupp skapar sig en egen identitet genom att efter 
en tid skapa sig egna rutiner och regler (Harty & Harty, 2004). Enligt den sociologiska 
tankemodellen handlar människor som de gör för att de rättar sig efter de normer som finns i 
människors miljö. När de bestämda normerna och rollerna som uppstår blir etablerade tänker 
människor inte mycket på hur de ska agera eftersom de följer de inarbetade rutinerna.  En roll 
blir en uppsättning normer och förväntningar på vad individen ska göra och hur individen ska 
bete sig i en viss situation, ett exempel på detta kan vara läkarrollen eller patientrollen 
(Repstad, 2005). Roller kan ses som fasta, där roller som exempelvis den tyste eller 
pratsamme, skämtsamme och den blyga kan förekomma. Detta kan skapa förväntningar på att 
den som innehar en skämtsam roll också är skämtsam. Detta kan göra att denna person fastnar 
i sin roll (Svedberg, 2007).   
 
Det finns en rad förväntningar på lämpliga beteenden som ställs från omgivningen på 
människan. Dessa förväntningar tar vi till oss, och till viss del gör vi dem till våra egna 
förväntningar på oss själva. Vissa förväntningar kan vara specifika, exempelvis är vår 
yrkesroll som till viss del är styrt av formella regler och beskrivningar av vad som ingår som 
arbetsuppgifter. Samtidigt som vissa roller kan vara mer generella, som föräldrarollen där det 
finns en större möjlighet att utforma sitt rollbeteende (Angelöw & Jonsson, 2000).   
 
Medlemmar i en grupp har ett ansvar att engagera sig i sin roll, detta gör att dessa inte ingår i 
gruppen som hela människor utan de har antagit sig en roll. Dessa förväntas utföra och 
engagera sig i sin roll för att kunna ha förmågan och viljan att utföra sina arbetsuppgifter 
(Bauman & May, 2004).  
 
 
4.3. Ledarskap och organisationsförändringar 
 
Organisationer är när människor samordnar aktiviteter för att uppnå vissa mål. För detta 
behövs någon som kan ha ansvaret för samordningen och har överblick i organisationen både 
utåt och inåt i form av ett ledarskap (Harty & Harty, 2004). I dag handlar marknadens krav 
idag om kvalitet, service och anpassning till kunden och detta kan inte tillgodoses om inte 
medlemmarna i organisationen utnyttjas på bästa sätt. En organisation innefattas av att en 
större grupp människor arbetar mot samma mål under en längre tid. Organisationer har också 
gått från ett auktoritärt sätt att styras till ett mer humanistiskt sätt där betoningen ligger på 
människans samspel, och idén om människan som en social, tänkande och kännande varelse 
med stor potential (Svedberg, 2007).  
 
Det har idag blivit svårare att förstå och leda arbetet när organisationer har blivit större och 
där det är viktigt som ledare att kunna använda sig av olika perspektiv i sitt ledarskap 
(Bolman & Deal, 2005). Författarna presenterar fyra olika perspektiv där det strukturella 
perspektivet fokuserar på utformningen av organisationen, där mål och policy, roller och 
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regler ingår. Human resource -perspektivet (HR-perspektivet) betonar förståelsen av 
medlemmarna i organisationen där svagheter och styrkor kan ses, och där relationen mellan 
människor och organisationer sätts i fokus.  Det politiska perspektivet karakteriseras av små 
resurser i organisationen där också makt och kamp spelar in. Det sista perspektivet som 
presenteras är det symboliska perspektivet och handlar om mening, ritualer och historier. 
Genom att kunna växla i perspektiven kan dessa användas som kraftfulla verktyg för att hitta 
nya valmöjligheter och klarhet i arbetet som ledare (ibid.).  
 
En hierarkisk organisation fungerar bäst när det är enkla och lättförståeliga arbetsuppgifter, 
men blir det mer komplexa och mångfacetterade arbetsuppgifter blir det svårare för 
arbetsgruppen, och det krävs en mer sammanhängande helhet i strukturen och 
samordningsformer (ibid.).  
 
Förändringar i en organisation kan skapa oklarhet, misstro och förvirring, där personalen kan 
tappa greppet om vad som förväntas och krävs av dem, kan medlemmarna i organisationen 
hitta en mening och känna tillfredställelse i sitt arbete gynnas organisationen. Det krävs en 
strategi ur ett helhetsperspektiv som vilar på ett långsiktigt synsätt på personalen för att lyckas 
med detta. I HR-perspektivet ligger fokus mellan organisation och individ, men i verkligheten 
ligger fokus mellan individerna på en arbetsplats (ibid.)  
 
När det sker förändringar i organisationen är det viktigt att rätt information vid rätt tillfälle ges 
till dem som arbetar längst ner i hierarkin för att missförstånd ska undvikas. Dilemmat 
ledningen i en organisation kan hamna i när det sker förändringar i organisationen, kan vara 
om ledningen ska sträva efter flexibilitet och anpassningsförmåga eller engagemang och 
lojalitet genom att bygga upp en varaktig relation med de anställda. Det strukturella 
perspektivet betonar betydelsen av formella roller som utgörs av exempelvis 
arbetsbeskrivningar men i grupper och arbetsteam är detta mer informellt och underförstått 
(ibid.) 
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5. Resultatsammanställning 
 
5.1. Introduktion  
 
På denna arbetsplats arbetar ca 30 personal. Dessa är indelade i två arbetsgrupper. 
Intervjuerna har fallit sig så att fyra respondenter arbetar i en grupp medan två av 
respondenterna arbetar i den andra gruppen.  
 
De sex respondenter som intervjuats är kvinnor mellan 38-60 årsåldern. Samtliga har barn där 
tre av kvinnorna har vuxna barn som har flyttat hemifrån och där tre kvinnor har barn som är i 
åldrarna 8 år och uppåt.  Samtliga kvinnor har tillsvidareanställning där sysselsättningsgraden 
är 100 %. En av respondenterna har dock valt att arbeta 80 % när barnen var yngre.   
 
 
5.2. Arbetsmiljö  
 
Alla respondenter anser att det viktigaste med arbetet är kontakten med kunden, och att 
kunden känner sig nöjd. Det är det som är kärnan i arbetet, att ge en god omvårdnad och 
respondenterna menar att det får kunden, men visst önskas det att det fanns mer tid till 
kunden. Bemötandet till kunden är viktigt, men detta upplevs ibland svårt när det är mycket 
att göra. En av respondenterna tycker att arbetet ute på fältet är alldeles för stressigt idag mot 
tidigare. Detta gör att hon inte trivs lika bra på sitt arbete längre. Hon förklarar: 
 

  
Det finns ingen tid för pensionärerna längre… det blir 
mindre personal men samtidigt får vi fler pensionärer som 
behöver hjälp.  

  
 
En annan respondent säger:  
 

Ibland kan det kännas jobbigt att inte hinna med, och då 
mår man dåligt. Det viktigaste är arbetet med pensionärerna 
och att de har det bra.… Förut hade man tid att vara längre 
hos dem, man lagade mat och bakade det gör vi inte längre. 
Nu gör man bara det man ska. 
 

 
En tredje respondent menar att det är det bästa arbete hon har haft och anser att det är bra 
arbetstider och ett fritt arbete även om hon kan klaga ibland, men så rannsakar hon sig själv 
och kommer fram till att det är ett bra arbete. Hon tänker efter och säger:     
 

Det ger mycket. Arbetet med pensionärerna är det 
viktigaste, tänk dig denna lilla dam som säger jag älskar 
dig, då blir det (snyft och skratt) ”en riktig gokärring” då 
mår man bra men visst kan man också få trät men det gäller 
att klara av det. Det är bara att bita ihop och le. Där har man 
mycket stöd från gruppen, man drar inte ned varandra utan 
tvärtom. 
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När det gäller kompetensen för att klara detta arbete anser samtliga respondenter att de har 
tillräcklig kompetens för att klara sitt arbete. De anser också att arbetslivserfarenheten inom 
yrket väger tyngst när det gäller deras kunskap. Fler av respondenterna är nöjda med de 
fortbildningar, föreläsningar och information som har getts och ges.  
 
Respondenterna anser att det har blivit mindre fysiskt tungt i arbetet och att det är lättare idag 
att få hjälpmedel. Är det tungt hos någon kund är det viktigt att gruppen kan avlasta varandra 
och detta upplevs inte som något problem. Fler av respondenterna anser att det är bättre 
planering idag än tidigare när kunden kommer från sjukhus. Oftast har det gjorts en 
vårdplanering och hjälpmedel finns på plats när kunden kommer hem.  
 
Respondenterna menar också att detta yrke är som en berg och dalbana, med dalar och toppar. 
Just nu upplever de en lugn period men detta kan förändras snabbt och det blir mer arbete som 
ska hinnas med. Dessa skiftningar kan bli om någon åker in på sjukhuset och sedan kommer 
hem och behöver ett större omvårdnadsbehov, eller om en kund som har haft ett stort 
omvårdnadsbehov avlider.  
 
Respondenterna anser också att kunden känner av att personalen har bråttom och är stressade, 
vilket personalen ibland får höra av kunden. Respondenterna menar att de måste göra 
prioriteringar av sin tid hos kunden, detta innebär att det är de kunder som är piggare som blir 
lidande, där de kunder som är sämre måste få mer tid, en respondent säger: 
 

Man mår inte bra av det när man inte kan ge dom den tiden 
man skulle vilja. Man mår illa av att inte hinna med.  
 

 
En annan respondent menar att det är frustrerande att känna att hon inte hinner med att ta sig 
den tiden till kunderna. En tredje respondent anser att det är den tacksamhet och de lovord 
som hon får höra av kunden som gör att hon kämpar vidare. En fjärde respondent menar att 
om någon av personalen är sjuk blir det ännu stressigare eftersom de inte får sätta in vikarier. 
Personalen får då dela upp arbetet och det innebär att de måste hinna med fler kunder under 
dagen. Hon säger också att ibland hinner man inte gå på toaletten under dagen. Hon tror också 
att det syns det på kroppsspråket när man är jäktad. En respondent vänder sin stress inåt och 
går med känslan av att inte räcka till. Hon berättar vidare att hon har mått dåligt med en 
känsla av hjärtklappning och är rädd för att drabbas av detta igen.  
 
Fler av respondenterna upplever att stressen påverkar de både psykiskt och fysiskt. De anser 
att det blir mer irritation både i arbetsgruppen men att de kan känna irritation hemma. Många 
har haft problem med huvudvärk, och problem med nacke och axlar. Just nu är frånvaron låg 
mot tidigare den har varit. Det är känslan av stressen som gör att dagen blir förstörd när det är 
toppar. En av respondenterna upplever att det är en bättre anda i gruppen, och berättar:  
 

Vi skrattar mer tillsammans och det är viktigt hur 
stämningen är på morgonen hur dagen ska bli.  
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5.3. Upplevelse av stöd från chefen 
 
Samtliga respondenter upplevde att det var positivt att chefen finns i samma lokaler som de 
själva, och för det mesta är tillgänglig. Det är viktigt att chefen kommer in på morgonen för 
att se hur personalen mår och frågar hur det ser ut ute på fältet. Flera av respondenterna 
förklarar att de har haft nya chefer under en period och att detta har upplevt som jobbigt. 
Deras nuvarande chef har endast arbetet några månader. De menar att det tar tid att lära känna 
varandra och det får konsekvenser när det gäller upplevelsen av stöd. Ändå känner samtliga 
respondenter att de tror att de får stöd av chefen om de behöver. En respondent säger:  

 
Hon verkar inte vara omöjlig. 

 
 
En annan respondent menar att hon skulle kunna vända sig till sin chef när det gäller arbetet 
men inte om det skulle handla om någon privat angelägenhet, vilket respondenten anser vara 
viktigt att kunna göra. Fler av respondenterna önskar att chefen skulle kunna påverka mer 
uppåt vid förändringar och vid nedskärningar. En av respondenterna förklarar:  
 

Hon borde stå mer på vår sida.  
 
 
Respondenten upplevde också att en tidigare chef gav mycket stöd och ofta var positiv där 
chefen gav beröm. Respondenten anser att några av de andra cheferna däremot har varit mer 
lama. Hon menar att detta kan bero på deras olika erfarenheter och mod att våga säga ifrån 
uppåt i organisationen.  
 
Fler av respondenterna tycker att det är mycket budgetprat vid arbetsplatsträffar, där det tas 
upp om att det måste sparas pengar. En av respondenterna säger:  
 

Vi får inga arbetskläder utan vi kostar bara pengar (kort 
paus) därför är det bara på personalen det går att spara in. 
 

 
Flera respondenter påpekar att de förstår att chefen är i en svår situation och att det inte kan 
vara en lätt uppgift men önskade ändå att chefen kunde påverka mer vid beslut.   
 
 
5.4. Arbetsgruppen 
 
En annan viktig del i arbetet är arbetskamraterna menar samtliga respondenter, där de anser 
att arbetskamraterna betyder mycket och där de ger stöd till varandra. Grupperna arbetar 
självstyrande, där de själva planerar arbetsschema, semestrar, arbetsturerna och hur dagens 
arbete ska se ut. Samtliga respondenter anser att det är bra med självstyrande grupper, men 
här har det skett förändringar och det handlar om sammansättningen av gruppen för att trivas i 
gruppen den är viktig, anser respondenterna.  
   
Omstruktureringar har gjort att det har blivit ändringar av gruppsammansättningar. Personalen 
har gått från mindre grupper till större grupper, där arbetsgrupperna idag består av ca 15 
personal, mot tidigare där de arbetade i en grupp på ca åtta personal.  Samtliga respondenter 
upplever att det är lättare att vara en mindre grupp, det gick att ha en bättre överblick över 
arbetet i en mindre grupp, och det var lättare att planera både arbetet och schemaläggning. 
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Upplevelsen var att det blev ett mer nära arbete i en mindre grupp och en starkare 
gruppsammanhållning. Respondenterna menar att det är lätt i den stora gruppen att lita på att 
någon annan utför vissa arbetsuppgifter när det gäller det administrativa arbetsuppgifterna, 
och att det är lättare att konflikter uppstår i en större grupp, där det är svårare att komma 
överens om vem som ska göra vad, och det är fler viljor i en större grupp. En respondent 
upplever att hon har fått tagit på sig rollen som ”polis” i den nya gruppen. För henne är det 
viktigt med ordning och reda och hon känner att hon är den som håller ordning på vissa 
arbetsuppgifter.   
 
Vid sammanslagningarna av arbetsgrupperna tog det lång tid att arbeta in sig tillsammans, det 
är ca fyra år sedan sammanslagningarna och det är inte förrän nu som det har blivit en bra 
gruppgemenskap, menar en respondent. Här skiljer sig upplevelsen mellan de två grupperna. 
En av respondent från den andra arbetsgruppen upplever att det fortfarande är jobbigt i den 
stora gruppen. Hon tror att det beror på att det i deras grupp har varit en stor 
personalomsättning, där det har varit många olika vikarier under dessa år, detta beror på att 
det i denna grupp har varit fler pensionsavgångar, och de har även haft flera 
långtidssjukskrivningar i denna grupp.  
 
Respondenterna anser också att det har varit jobbigt eftersom det också har inneburit fler 
kunder i den större gruppen. Det har blivit fler kunder att lära känna och det kan också gå lång 
tid mellan besöken hos kunderna. Detta gör att det kan kännas osäkert när man inte har varit 
hos kunden på länge. Det gäller att information om förändringar kring kunderna sker 
ordentligt i arbetsgruppen. En av respondenterna skildrar:   

 
Man pratar så stort och fint om kvalitetssäkring, allt 
ska vara av bra kvalitet men med en så här stor grupp 
så håller det inte, vissa pensionärer känner man inte. 
Man har inte den kontinuiteten man vet inte riktigt 
vad som ska göras och sen är det så att är man en så 
stor grupp så är det klart att alla tycker olika. Alla gör 
på sitt sätt det är svårhanterligare i en större grupp. 
Jag kan inte se några fördelar med en stor grupp. /.../  
Jag tror att det drogs in ett antal tjänster ingen fick 
sparken men det fanns vakanta tjänster som inte 
tillsattes efter hopslagningen, det är ett sätt att spara 
pengar tror jag.  

 
 
En av respondenterna berättar att den nya chefen skulle vilja att det endast var en enda stor 
grupp, men det har personalen sagt ifrån. Det skulle bli för ohållbart, menar hon. 
 
Respondenternas upplevelse är att samarbetet mellan grupperna är dåligt. Men det skulle vara 
en fördel tror samtliga om det fanns ett samarbete. Det har istället blivit att de går och tittar 
snett på varandra, där anklagelserna är att de olika grupperna har olika arbetsbördor etc.  
 
 
5.5. Förändrade arbetsuppgifter 
 
Var och en av respondenterna upplevde att de förändrade arbetsuppgifterna som har skett för 
arbetsgruppen har medfört mindre tid hos kunden. Respondenterna påpekade att det 
framförallt har blivit mer administrativa arbetsuppgifter än det var tidigare. Respondenterna 
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anser också att det har blivit ett förändrat omvårdnadsbehov för kunden, där behovet av 
personlig omvårdnad har ökat. Kommunen har valt att lägga bort arbetsuppgifter som 
matlagning, handling och städning som tidigare utfördes av hemtjänstpersonalen. En av 
respondenterna tycker visserligen att det är skönt att slippa städa, men hon menar att det gav 
utrymme för lite social samvaro när man utförde dessa arbetsuppgifter. En annan respondent 
tror att dessa arbetsuppgifter har försvunnit därför att kunden är sämre idag och detta kan bero 
på att det inte finns plats på äldreboenden och kunden måste bo kvar hemma. Hon anser också 
att kunderna skickas hem fortare från sjukhuset än tidigare, därför är de sämre när de kommer 
hem.   
 
De upplever att det är viktigt med social samvaro med kunden men att det är mindre 
möjligheter till detta mot tidigare där det tidigare fanns utrymme för t.ex. promenader med 
kunden och tid att sitta ned och prata en stund. Man har också sedan en tid tillbaka arbetat 
utifrån att varje insats räknas i tid, exempelvis 5 min för att bädda sängen, 10 min för att laga 
frukost. Denna tid har idag minskats och detta tror respondenterna beror på att det är fler som 
behöver hjälp. Detta innebär att de ska hinna med fler kunder på samma antal personal. Men 
den schablontid som är uträknad för varje insats stämmer inte eftersom behovet ser så olika ut 
hos kunderna, den uträknade tiden blir felaktig, anser de.  
 
 
5.6. Upplevelse av inflytande  
 
När det gäller förändringar som har skett menar en respondent att det kan vara roligt med 
förändringar, och att man måste prova på innan man säger om det fungerar eller inte. 
Samtidigt tycker hon och de andra respondenterna att det har skett många förändringar 
samtidigt och under en lång tid på deras arbetsplats, och detta har upplevt som jobbigt och 
stressande.  Även om de flesta respondenter kan tycka att de har fått vara med och tyckt till på 
arbetsplatsträffar och haft möjlighet att föra fram åsikter och förslag har de upplevt att de inte 
har fått gehör för detta. Detta har gjort att de inte tycker att de har tagits på allvar.  
 
En av de största påfrestningarna som samtliga respondenter tar upp är hur arbetsverktyget 
TES som är en förkortning för trygghet-enkelhet-säkerhet infördes. TES används genom en 
dosa som varje personal ska använda hos kunden där besöket ska registreras. Detta registreras 
i ett dataprogram som sedan personalen kan gå in och kontrollera sina besök. De flesta var 
emot detta från början menar respondenterna men här upplevde de att de inte hade något 
inflytande, utan det upplevdes som påtvingat. De anser också att informationen kring detta 
projekt har varit dålig.  En respondent uttrycker: 
 

Vi får aldrig veta vad TESEN kostar. /…/ det är irriterande 
när det går att läsa i tidningen att omsorgen går back.”  
 

 
Fördelen menar några respondenter är att det går att påvisa att kunden har fått hjälp men 
samtidigt är det ett stressmoment när det inte fungerar som det ska. Fler av respondenterna 
berättar att registreringarna hos kunden allt för ofta inte blir registrerade. Detta innebär att 
personalen måste gå in i datorn för att kontrollera och eventuellt lägga in besök som inte har 
blivit registrerade. Detta känns som ett dubbelarbete menar en respondent.  
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En respondent säger:   
 

Vi kan påverka vissa saker men när det gäller tesen får vi 
lyda.  /…/Vi till och med demonstrerade och la ifrån oss 
dosorna, jäklar vad X var arg då. Då var det så jag AAH.... 
Det kunde bli uppsägningar om vi gjorde så. Hon kom och 
skällde som en galning och var helt… Men vadå, vi kanske 
skulle ha låtit henne säga upp oss allihop/.../ Då tänkte jag 
får en chef verkligen bära sig åt så. Det var liksom inte 
mänskligt hur hon bar sig åt då. Paus.   
Intervjuare:  Tyckte ni att ni fick en förklaring till varför ni 
skulle använda tesen.  
Respondenten: Egentligen inte, inte vad jag kan minnas. 
Jag kommer bara ihåg att hon skällde och bar sig åt.   
 

 
När det gäller önskemål om förändringar skulle samtliga respondenter önska att det skulle 
finnas mer personalresurser och mer tid hos kunden, två av respondenterna önskade också ha 
mindre ansvar för det administrativa arbetet. En av dessa respondenter menar att en del 
förändringar har varit negativa där grupperna har fått för mycket ansvar. Även önskemål och 
möjligheter till träning på arbetstid finns, där detta förut fanns men idag har avskaffats.   
 
 
5.7. Att kombinera yrkeslivet med familjelivet 
 
En av respondenterna menar att det har varit svårt som ensamstående med småbarn att arbeta 
helger och kvällar, även om hon tycker att det har gått bra. Detta håller en annan respondent 
med om och tycker att det är svårt att hinna med barnens fritidsaktiviteter. Det blir lite tid till 
att träffas i familjen, hon säger:   
 

Det är nästan värre när barnen blir lite större det var lättare 
när barnen var små, jag kan känna att jag är otillräcklig 
ibland/.../ Dom får sköta sig mycket själva/.../ man får höra 
att du är aldrig med.   
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6. Analys 
 
6.1. Stress  
 
Arbetsmiljön har förbättrats på många sätt, men när det gäller den psykiska arbetsmiljön där 
framförallt stress och utbrändhet har detta ökat (Socialstyrelsen, 2005).  Respondenterna 
menar att den fysiska belastningen idag är bättre än tidigare. Respondenterna påpekar att de 
däremot kan uppleva stress och att detta kan påverka de både psykiskt och fysiskt, i form av 
känslan av otillräcklighet, dåligt humör som även påverkar familjen hemma, huvudvärk, stela 
nackar och axlar. Framförallt är det känslan av att inte ge god omvårdnad som är 
framträdande hos respondenterna.  
 
Respondenterna upplever att rollen som vårdpersonal har förändrats där fler respondenter 
menar att det inte känns som om de ger lika bra omvårdnad än tidigare tillbaka. Fler av 
respondenterna menar att det har blivit en annan typ av insatser hos kunden, där de upplever 
att kunden har ett större omvårdnadsbehov än tidigare, då det tidigare utfördes mer sociala 
arbetsuppgifter. Detta beskrivs också av Szebehely som menar att det har blivit större 
restriktivare hjälpinsatser när det gäller äldreomsorgen (Szebehely, 1995). Respondenterna 
beskriver känslan av att inte räcka till och att arbetet i grunden handlar om att ge en god 
omvårdnad. Repstad menar att arbetsbelastningen inom omsorgerna har ökat och är idag hög. 
Detta påverkar framförallt de som har en direkt kontakt med kunden. Blir arbetsbördan stor 
kan det lätt bli att personalen lägger till med en slags ”tumme-pekfinger” regel som en strategi 
för att orka med arbetet, vilket skulle innebära att det dras en allmängiltig norm för insatserna 
hos kunderna (Repstad, 2005).  Detta går att relatera till respondenternas upplevelse av att 
”endast springa in och ut hos kunden och endast göra det de ska”, och där de kunder som är 
piggast får mindre tid.  
 
Kontinuiteten har försvunnit menar en respondent som också menar att det ges en sämre 
kvalitet till kunden. Det är viktigt att ha en helhetssyn på hela människan där bemötande ses 
som en viktig del i omvårdnaden, där bemötande handlar om hur vi uppträder och agerar mot 
någon annan, och att det är ett mellanmänskligt samspel som bygger på inställningen som vi 
människor har gentemot varandra (SOU 1997:51).  Bemötandet handlar också om tidigare 
erfarenheter och förväntningar i själva mötet och den aktuella situationen (ibid.). Här kan jag 
tänka att om inte känslan med att ge bra omvårdnad och ett gott bemötande överensstämmer 
med personalens syn på detta skulle detta kunna resultera i frustration och en känsla av stress.  
 
Stress uppstår inte automatiskt när arbetsbelastningen är hög, utan stressen kan bli påtaglig 
när det är mycket att göra samtidigt som det finns en stark känsla av att inte kunna lösa de 
uppgifter som borde lösas (Repstad, 2005). Framförallt pappersarbete och tidskrävande 
rutiner som personalen inte finner någon mening med kan skapa stress och leda till utbrändhet 
(Repstad, 2005). Detta kan relateras till respondenterna som inte ser någon mening med det 
administrativa pappersarbetet som har tillkommit, och där de också känner ett starkt motstånd 
till arbetsverktyget TES. Respondenterna är överens om att de administrativa 
arbetsuppgifterna tar mycket tid och detta ger känslan av att man måste skynda sig hos varje 
kund och knappt hinner göra det de ska. Respondenterna skulle vilja ha mer tid och inte 
behöva känna att de ska stressa hos kunden för att sedan hinna tillbaka till kontoret för att 
utföra pappersarbete och sitta vid datorn. Respondenternas upplevelse stämmer överens med 
det som beskrivs i FoU-rapporten där personalen inom vård- och omsorgsyrken kan hamna i  
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konflikt mellan det som de själva värderar som viktigt och det som organisationen kräver 
(FoU-rapporten, 2001:3).   
 
Szebehely förklarar att behovet av insatser har gått från sociala, husliga arbetsuppgifter till 
insatser med omvårdnadskaraktär (Szebehely, 1995). Vilket också framkommer under 
intervjuerna. Dessa förändringar som har skett inom äldreomsorgen innebär att det måste 
finnas kunnig och engagerad personal för att kvaliteten ska vara bra för den som får insatser 
(Szebehely, 1995). Respondenterna anser att de har den kunskap som krävs för att klara sitt 
arbete och de värderar sin arbetslivserfarenhet högt, och att de får tillräcklig fortbildning.  
  
Arbetsrelaterad stress har ökat och därmed också sjukskrivningarna (Socialstyrelsen, 2003).  
Respondenterna nämner att antalet sjukskrivningar idag är låg på arbetsplatsen, men att den 
tidigare var högre. Detta har ej verifierats i denna undersökning, men kan ändå relateras till 
vad Theorell tar upp, där inflytande i olika situationer på arbetsplatser inom bland annat 
kommunal verksamhet har blivit sämre på 1990-talet (Statens folkhälsoinstitut, 2003:46). 
Samtidigt som nedskärningar, fler arbetsuppgifter och stress på arbetsplatsen ökade (ibid.).  
 
 
6.2. Gruppkänsla 
 
Det som var också framträdande i intervjumaterialet var vikten av gruppsammanhållning. 
Samtliga respondenter upplevde gruppen som en viktig del i arbetet. Samtidigt menar de att 
det var bättre när gruppen var mindre. Detta kan liknas med en primärgrupp som står för 
trygghet och närhet (Angelöw & Jonsson, 2000). Sekundärgruppen behöver egentligen inte 
känna varandra och som ställs mot primärgruppen (ibid.). Respondenterna upplevde att det 
gavs större möjlighet till självständighet och att det var lättare att lösa problem, det nämndes 
också att det var mer behagligt i den mindre gruppen. Genom det vardagliga småpratet och de 
normer som uppstår genom småpratet i underförstådda överenskommelser kan detta bygga 
upp trygga relationer mellan gruppmedlemmarna, vilket kan bli lättare i den mindre gruppen 
(Svedberg, 2007).  Det är lättare i den lilla gruppen att diskutera, fråga och ge varandra 
feedback, där gruppmedlemmarna får ett ansikte, och där det ges större möjligheter att få en 
verklighetsnära bild av varandra (Ibid.). Här kan också relateras till att den formella gruppen 
är den grupp som har en koppling till organisationen för att utföra sina uppgifter och uppnå de 
uppsatta målen, medan den informella gruppen är den grupp som har valt varandra utifrån 
gemensamma intressen (ibid.). Här skulle kunna tänkas att det är lättare i en mindre grupp att 
bli en mer informell grupp där samtliga respondenter har god omvårdnad till kunden som 
intresse. Även om detta också är målet för gruppmedlemmarna i den större gruppen kan det 
bli svårare i den större gruppen att uppnå de gemensamma målen, och struktur och regler blir 
mer uttalat i den större gruppen. Detta menar också Svedberg som påpekar att det handlar om 
storleken på gruppen om den formella gruppen blir en informell grupp (ibid.).  
 
Upplevelsen hos respondenterna har varit att det har tagit lång tid att arbeta in sig i den större 
gruppen. Detta kan bero på att det fysiska avståndet ökar när gruppen blir större i antal 
medlemmar (Svedberg, 2007). Respondenterna i den ena gruppen upplever att det fortfarande 
inte är en trygg grupp, detta menar hon beror på att det i denna grupp kommer in många nya 
som endast arbetar ett kort tag. Det kan vara svårt för gruppmedlemmarna att skapa rutiner 
och regler i gruppen när gruppen är tvungna att byta medlemmar ofta (Harty & Harty, 2004). 
Grupper går in i olika faser där den första fasen kallas smekmånadsfasen, vilket innebär i den 
nya gruppen att medlemmarna gör vad de kan för att bli omtyckta och har ett behov av 
tillhörighet. Detta skapar en första vi-känsla i gruppen. I nästa fas kan medlemmarna upptäcka 
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att de har fastnat i en specifik roll och vill ändra på detta. Här kan status och individualitet 
börja bli viktigt hos den enskilde medlemmen (Nilsson & Waldemarson, 1994). När denna fas 
har passerat kan nästa fas präglas av samhörighet och de flesta grundkonflikter är lösta i 
gruppen, och gruppen börjar få arbetsro. Grupprocessen är cyklisk och kan upprepa sig när 
nya gruppmedlemmar kommer in eller vid nya arbetsuppgifter eller ny ledare (ibid.). Detta 
skulle kunna förklara den otrygghet som respondenten beskriver. De moderna 
organisationsformer som exempelvis självstyrande grupper, där dessa grupper ska kunna 
förverkliga organisationens mål till handlingar ställer stora krav på gruppen. Om inte gruppen 
fungerar bra kommer denna en del av kedjan att fela (Svedberg, 2007). 
 
Respondenterna beskriver att det har tagit lång tid att arbeta in sig tillsammans, och förklarar 
också att det är lättare i den större gruppen att lita på att någon annan i gruppen utför vissa 
arbetsuppgifter. Det är viktigt att kunna komma överens, fördela ansvar, vara öppen för idéer 
och kunna komma med förslag på lösningar i gruppen (Nilsson & Waldemarson, 1994).  Det 
är också viktigt att gruppmedlemmarna får möjlighet att fylla på sin energi och skapa ett visst 
fokus på samspelet i gruppen för att gruppen ska må bra och trivas tillsammans. Det gäller att 
bygga upp relationer och sammanhållning för att kunna skapa motivation och för att gruppen 
ska känna trygghet, men detta försvåras när nya gruppmedlemmar kommer in i gruppen och 
vid större grupper. Rollerna som finns hos gruppmedlemmarna kan tappas bort när det 
kommer in nya medlemmar i gruppen eller vid nya arbetsuppgifter (ibid.).    
 
Detta beskrivs av en respondent som upplever att hon har fått tagit på sig rollen som ”polis” 
och där hon känner att hon vill ha kontroll för att vissa saker blir gjorda. Här säger också alla 
respondenter att det är lätt att lita på att andra utför vissa arbetsuppgifter i den större gruppen.  
En roll blir till utifrån olika uppsättningar av normer och förväntningar på vad en person ska 
göra (Repstad, 2005). En person kan också fastna i sin roll eftersom roller kan ses som fasta, 
som exempelvis den blyga, skämtsamma etc. där förväntningar på att den som innehar en viss 
roll lever upp till sin roll (Svedberg, 2007).  
 
Respondenterna beskriver också hur de har lite kontakt med varandra i de två grupperna, där 
känslan av att det har bildats två läger har uppstått. Här kan hänvisas till både Bauman & 
Mays och Svedbergs beskrivning av vi-grupper och de-grupper där det kan vara ett sätt att 
hävda sin samhörighet till sin grupp genom att titta snett på den andra gruppen (Bauman & 
Mays, 2004 och Svedberg, 2007).  
 
 
 6.3. Förändringar och inflytande 
 
Svedberg menar att det är lättare att påverka en hel grupp, att det tar mer kraft och energi att 
försöka påverka människor individuellt (Svedberg, 2007). Respondenterna menar att de har 
kunnat vara delaktiga vid diskussioner av förändringar. Det är framförallt när gruppen har 
samlats vid arbetsplatsträffar som det har getts möjligheter till delaktighet, även om 
upplevelsen har varit att de inte har varit delaktiga i besluten som har tagits. Skulle gruppen 
vara stark skulle det bli svårare att påverka gruppen kan jag reflektera.  
 
Här menar Repstad att förändringar ofta innebär en ansträngning och belastning. Som en 
strategi att visa motstånd i förändringar kan tystnad användas (Repstad, 2005). I stället för 
tystnad berättade respondenterna hur de visade motstånd i form av hot med vägran att 
använda arbetsverktyget TES, detta möttes av hot tillbaka från den dåvarande chefen. Ur 
enhetschefens perspektiv där denne fungerar som mellanchef kan det vara svårt eftersom 
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enhetschefen fungerar som medlem för ledningsgruppen och samtidigt ska representera 
medarbetarna (Bolman & Deal, 2005). Samtidigt kan möjligheterna att representera båda 
dessa grupper vara goda, eftersom enhetschefen kan ha en god överblick (ibid.). Här kan det 
diskuteras om enhetschefen har kunnat agera på ett annorlunda vis för att få medarbetarna att 
få en mer förståelse för TES. Jag kan här tycka att arbetsledaren till viss del använde sig av ett 
ledarskap liknande det auktoritära ledarskapet enligt Bolman & Deal, (2005). Denna händelse 
upplevdes med obehag för den respondenterna som berättade om denna händelse.  
 
Respondenterna upplever stödet från chefen som viktig. Det framkommer att det har varit ett 
antal chefer och detta har upplevts som jobbigt och respondenterna tycker också att stödet 
från de olika cheferna har varit olika. Det är viktigt att ledaren kan gå in och stötta gruppen 
och ge trygghet vid förändringar och i grupprocessen, vilket måste grunda sig på ledarens 
förmåga och kunskap att avgöra när denne ska träda in (Nilsson & Waldemarson, 1994). 
Detta skulle kunna försvåras i och med att chefer byts ut och det inte hinner byggas upp någon 
relation mellan chef och gruppmedlemmar.  
 
Respondenterna tillhör en hierarkisk organisation. En hierarkisk organisation fungerar bäst 
vid enkla och lättförståeliga arbetsuppgifter men det blir svårare för arbetsgruppen ju mer 
komplexa och mångfacetterade arbetsuppgifterna blir (Bolman & Deal, 2005).  Författarna 
menar också att det är viktigt att rätt information ges vid rätt tillfälle när förändringar ska 
genomföras. Speciellt för de som befinner längst ned i hierarkin just för att missförstånd ska 
undvikas (ibid.).  
 
En av respondenterna säger att det i organisationen pratas om kvalitetssäkring och men 
respondenten förstår inte hur detta går ihop genom hopslagningar av grupper. 
Hopslagningarna har också inneburit ett större antal kunder att lära känna. Vid förändringar 
kan det skapas oklarhet, misstro och förvirring (Bolman & Deal, 2005). Här kan detta 
relateras till respondentens utsaga. Bolman & Deal menar också att personalen kan tappa 
greppet om vad som förväntas och krävs av dem och att det är viktigt att de som finns inom 
organisationen ser en mening och känner tillfredställelse i sitt arbete. Detta är viktigt för att 
organisationen ska gynnas (ibid.).  
 
Den svåraste förändringen som respondenterna upplever är det administrativa arbetet där 
pappersarbete och datorn har kommit in som arbetsuppgifter. Här skulle kunna hänvisas till 
vad Bolman och Deal förklarar, att det inte är ovanligt att initiativ till förändringar lätt 
misslyckas pga. att man i förändringsarbetet litar på analyser och presentationer av det som 
ska förändras och där delen att fånga känslorna till motivation och intresse hos de delaktiga 
glöms bort (Bolman och Deal, 2005). Ofta kan förändringar misslyckas därför att cheferna 
inte klarar att hantera de sociala utmaningar de ställs inför och att självstyrande grupper ofta 
kör fast på grund av dålig kommunikation som leder till missförstånd (ibid.). I detta fall skulle 
kunna uppfattas som att personalen inte har fått möjligheten till en förståelse för de 
administrativa arbetsuppgifterna och därmed har tappat sammanhanget i sitt arbete. Samtliga 
respondenter menar att det viktigaste i deras arbete är kunden, där upplevelsen är att det har 
blivit mindre tid för kunden och där endel av arbetstiden har gått till de administrativa 
arbetsuppgifterna. Arbetsbeskrivningar kan utgöra formella roller ur det strukturella 
perspektivet men samtidigt kan detta bli mer informellt och underförstått i arbetsgrupper 
(Bolman och Deal, 2005). Vilket skulle styrka känslan av att sammanhanget försvinner.  
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7. Slutdiskussion 
 
Syftet med studien var att förstå hemtjänstpersonalens upplevelse av sin arbetssituation. Det 
är svårt att dra några generella slutsatser av min undersökning, där jag tror att det skulle 
behövas ett större antal respondenter för detta. Jag anser att det har varit intressant att utföra 
intervjuerna, där jag också fick känslan av det gavs tid för reflektion för respondenterna under 
intervjuerna.  
 
Jag skrev i min problemformulering att det är viktigt att få en insikt i hur delaktighet och 
inflytande för personalen kan påverka arbetssituationen och vikten av att skapa ett bra 
arbetsklimat och trivsel i arbetsgruppen. Detta med tanke på att den arbetsrelaterade psykiska 
stressen ökar enligt många av de rapporter jag har tagit del av i mitt sökande kring detta. Jag 
kan tycka att det i min undersökning framkommer att personalen upplever att de har 
inflytande i sitt arbete och att de ser positivt på detta. Bland annat anses att det finns utrymme 
för beslut när det gäller arbetstider och arbetsrutiner.  Däremot upplevs ledningens beslut som 
kommer längre upp i organisationen som svåra att vara med att påverka. Detta sågs till viss 
del med en viss frustration, framförallt skapade arbetsverktyget TES frustration enligt 
respondenterna. Jag tror att organisationen vinner i längden på att låta personalen vara mer 
delaktiga och framförallt tror jag att det är viktigt som beskrivits tidigare att rätt information 
nås ut vid rätt tidpunkt.    
 
Respondenterna upplevde i dagsläget arbetsbelastningen som låg, men att detta kan förändras 
snabbt. Vid lugnare perioder i arbetet gavs det också en lugnare atmosfär i gruppen.  
 
Gruppsammansättningen i gruppen har inte kunnat påverkas och det har tagit lång tid för de 
stora grupperna att arbeta in sig. Det intressanta är hur vi eller andra lägger på oss en viss roll 
och sedan litar på denna person. Det visade sig att en av respondenterna menade att det fanns 
en fixare i gruppen som gruppen litade på att sköta vissa uppgifter. Samtidigt upplevde en 
respondent att hon var ”polisen” och upplevde det jobbigt när framförallt administrativa 
arbetsuppgifter inte blev gjorda som de skulle.  
 
Den fysiska arbetsbelastningen har enligt samtliga respondenter blivit bättre med åren, där det 
är lätt att få de hjälpmedel som behövs. Möjligtvis har den utvecklingen följt med den 
förändring kring omvårdnadsbehovets förändringar som har beskrivits. Däremot har de 
administrativa och framförallt arbetsverktyget TES skapat en stressupplevelse. Även rädsla 
för att använda sig av datorerna upplevdes som skrämmande av viss personal menade några 
respondenter. Känslan av att inte hinna med kunderna ute på fältet pga. de administrativa 
arbetsuppgifterna var respondenterna överens om. Detta har gett känslan av att inte räcka till 
och göra ett bra jobb hos kunden, och därmed har personalen kunnat må psykiskt dåligt.   
 
Arbetet i denna organisation kan ses som att grupperna skulle tillhöra en formell grupp där det 
finns fastställda mål som gruppen ska sträva efter, men det kan i den mindre arbetsgruppen bli 
till en informell grupp. Genom den dagliga kontakten i gruppen bildas sociala relationer och 
det skapas normer, regler och roller. Som beskrivits i analysavsnittet sker samspelet i gruppen 
genom påverkan av andra i gruppen, där samspelet ofta är nära och avslappnade i 
arbetsgruppen. Genom olika erfarenheter, ställningstaganden och personliga värdegrunder 
skapas dessa värderingar, normer, roller som blir till en form av tyst kunskap som på ett tyst 
sätt tas för given av gruppen. Så länge dessa stämmer överens med organisationens mål är 
detta inget problem, men upplevelsen av det dagliga arbetet kan upplevas annorlunda för var 
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och en. Frågan är om det är lättare att i en större grupp se på varandra som vi och de för att på 
något vis stärka sin egen grupptillhörighet.  
 
Min erfarenhet är att arbetet inom hemtjänsten är ett mångfacetterande yrke och där 
personalen är sitt eget arbetsverktyg. Bolman & Deal har beskrivit att en organisation som har 
en hierarkisk uppbyggnad fungerar bäst vid enkla och lättförståeliga arbetsuppgifter men att 
det blir svårare ju komplexa och mångfacetterade arbetsuppgifterna blir (Bolman & Deal, 
2005).  Jag tror att de förändringar som har skett har orsakat en konflikt för personalen där 
sammanhanget för personalen inte stämmer med deras verklighet och mening med sitt arbete. 
Därför är min uppfattning att det är viktigt med möjligheter till reflektioner för personalen, 
där de ges utrymme till självinsikt och meningen med arbetet.  
 
Jag kan i denna undersökning tycka att den tidigare forskning jag har tagit del av och refererat 
till stämmer överens med min egen erfarenhet och det som har framkommit från 
respondenterna. Det har skett förändringar inom äldreomsorgen och det ställer stora krav på 
denna yrkesgrupp när det gäller kompetens och engagemang. Det kan bli svårt att få tag på 
engagerad och kompetent personal eftersom detta är ett yrke som inte direkt ses som 
lockande, och att detta skulle kunna bero på brister i arbetssituationen (Socialstyrelsen, 2005). 
Jag kan utifrån detta tycka att det är viktigt att det satsas resurser inom denna yrkeskategori.  
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Bilaga 1 
 
Hej  
 
Jag Annkristin Grandell går Sociala omsorgsprogrammet vid Högskolan i Gävle. 
I min avslutande del av utbildningen ska jag skriva en C-uppsats där jag har valt 
att skriva om arbetssituationen för vårdpersonalen vid hemtjänsten. 
 
Min undersökning bygger på intervjuer där jag behöver ca 5 intervjupersoner. 
Intervjuerna är frivilla och ni som medverkar kan när som helst avbryta er 
medverkan. Ni är också anonyma eftersom jag följer den forskningsetiska 
sekretessen.  
 
De uppgifter som insamlas kommer inte att användas till något annat än till min 
undersökning, men för att jag lättare ska kunna bearbeta intervjumaterialet på ett 
bra sätt kommer jag under intervjuerna att använda bandspelare. När min 
undersökning är avslutad kommer det bandade materialet att raderas.  
 
Har ni frågor kring detta kan ni gärna kontakta min handledare eller mig. 
Med vänlig hälsning Annkristin Grandell Mobil.nr: 070-267 79 38 
 
 
 
Handledare: 
 
Pernilla Liedgren-Dobronravoff 
Socionom, fil dr. I socialt arbete 
Lektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle  
Mobil.nr: 0704-933 708 Pernilla.LiedgrenDobronravoff@hig.se  
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Bilaga 2 
  
Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
 
Vilken ålder, civilstånd och antal barn har du? 
 
Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? 
 
Vad gjorde att du började arbeta inom hemtjänsten? 
 
Vilken sysselsättningsgrad har du? 
– Är du nöjd med din sysselsättningsgrad, eller skulle du vilja ha en högre/lägre 
sysselsättningsgrad, i sådana fall varför? 
 
Vilken utbildning har du? 
– Anser du att du har den kompetens för att klara detta arbete?   
 
Hur känner du att det går att kombinera familjelivet med yrkeslivet? 
  
Upplevelser om arbetssituationen:  
 
Hur trivs du med ditt arbete?  
 
Känner du stimulans i ditt arbete? 
 
Vad upplever du som viktigast med ditt arbete? 
 
Upplever du någon speciell situation som jobbig i ditt arbete,  
– Ge exempel på vad som kan vara jobbigt.  
 
Upplever du ditt arbete som stressigt?  
– Kan du beskriva hur det påverkar dig i sådana fall?  
 
Vad tycker du om att arbeta i självstyrande grupper?  
– Hur anser du att samarbetet i gruppen fungerar?  
– Vad tycker du kan vara fördel/nackdel att arbeta i självstyrande grupper? 
 
Hur upplever du stödet från din chef? 
– Kan du ge exempel på när du har fått/inte fått stöd från din chef.  
 
Kan du beskriva hur du känner inför förändringar som sker inom verksamheten? 
 
Upplever du möjligheter till att kunna vara med att förändra? 
– Kan du ge exempel på delaktighet i planering av arbetet och vid förändringar? 
 
Har du något du skulle vilja förändra och vad?        
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