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Human relation teorin, som byggde på ledarskapssättets betydelse för personalens 
effektivitet, visade i början av 1900-talet att det räcker med lite uppmärksamhet mot de anställda för att 
påverka produktiviteten positivt (Peters & Waterman, 1982). Det uppmärksammades att människan mår 
bra av att betraktas som en social individ även i arbetslivet, inte som en teknisk del i ett maskineri, vilket 
kom att benämnas som upptäckten av den sociala människan (Bruselius och Skärvad, 2011).  
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Abstract   
 
 
 

Äldreomsorgen har varit drabbat av nedskärningar och omsorgspersonalens 

arbetssituation har beskrivits som tidspressad. Känslan av att inte kunna ge 

rimlig hjälp till de äldre och att uppleva det som mycket att göra har 

kopplats till psykisk och kroppslig trötthet. Psykosociala modeller har visat 

att resurser i arbetsmiljön kan motverka detta. Syftet med denna studie var 

att ur ett hälsofrämjande perspektiv undersöka positiva arbetsmiljöfaktorer 

för personal inom hemtjänsten samt hur äldreomsorgen som arbetsplats 

tidigare beskrivits i forskning, och hur arbetsmiljön relaterar till hälsa. I 

syfte av en kvalitativ enkätstudie formulerades frågor viktiga för hälsa och 

välbefinnande ur ett hälsofrämjande perspektiv. 21 omsorgsmedarbetare 

gav svar som därefter kategoriserades med metoden grounded theory. 

Betydelsen av kategorierna och dess faktorer analyserades utifrån teorin om 

KASAM, känsla av sammanhang. Kategorierna erkännande, 

uppgiftsvariation och brukare framstod som resurser för personalen. Dessa 

kan, tillsammans med medbestämmande och social tid med de äldre, ge 

styrka åt KASAMs komponenter och betraktas som hälsofrämjande för 

personalen. Betydelsen av detta resultat diskuterades ur personal-, brukar, 

organisations och samhällsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

NYCKELORD:  HEMTJÄNST,  RESURSER, HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSMILJÖ, KASAM 

 
 

 
 
 
 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING ........................................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställning ...................................................................................................................................................................... 2 

Tidigare forskning och kunskapsläge ............................................................................................. 2 

Arbetsförhållanden inom hemtjänst ................................................................................................................................................... 3 

Arbetsmiljö inom hemtjänst .................................................................................................................................................................. 4 

Tid till omsorg ........................................................................................................................................................................................ 5 

Hälsa och ohälsa ................................................................................................................................................................................... 7 

Hälsofrämjande faktorer..................................................................................................................................................................... 8 

Hälsopåverkande faktorer i arbetsmiljön ....................................................................................................................................... 9 

Modeller i och perspektiv på arbetsmiljö ..................................................................................................................................... 10 

METOD ................................................................................................................................................. 13 

Litteraturgranskning ........................................................................................................................................................................... 13 

Enkätstudie ........................................................................................................................................................................................... 14 

Meningskodning .................................................................................................................................................................................. 16 

Enkätprocedur ..................................................................................................................................................................................... 17 

Begreppsdefinitioner ......................................................................................................................................................................... 19 

TEORETISKT PERSPEKTIV ...................................................................................................... 19 

KASAM ............................................................................................................................................................................................... 21 

RESULTAT & ANALYS ................................................................................................................. 24 

Erkännande .......................................................................................................................................................................................... 26 

Uppgiftsvariation ............................................................................................................................................................................... 27 

Brukare ................................................................................................................................................................................................. 28 

Medbestämmande ............................................................................................................................................................................. 29 

Social tid .............................................................................................................................................................................................. 30 

DISKUSSION ...................................................................................................................................... 31 

Referenser ............................................................................................................................................. 35 

BILAGA  1 ............................................................................................................................................... 40 

BILAGA  2 ............................................................................................................................................... 41 

 

 



1 
 

INLEDNING 
 

Det finns både en samhällsekonomisk och hälsomässig fara i strukturer som särskiljer kvinnor och 

män där någon part undervärderas i samhället (Bartley, 2004). 

Ett högre ohälsotal bland kvinnor har visat sig genom fler sjukskrivningar hos kvinnor än män, 

vilket under senare år uppmärksammats av regeringen. Arbetsdepartementet har å dess vägnar, 

med anledning av ökande ohälsotal hos kvinnor jämfört med män, tagit beslut om att en treårig 

utredning skulle påbörjas år 2011 av Arbetsmiljöverket angående kvinnors hälsa och arbetsmiljö 

(Regeringsärende A2011/2209/ARM, 2011-05-12). För att utreda könsskillnaderna valde 

Arbetsmiljöverket att undersöka en kvinnodominerad verksamhet mot en mansdominerad. Den 

kvinnodominerande utsågs till hemtjänsten. Detta ha visat sig vara det yrke inom kommunal 

sektor som haft flest anmälningar om arbetsolyckor, sjukfrånvaro och arbetssjukdomar 

(Arbetsmiljöverket, 2013). Arbetsmiljöverket har utöver denna satsning inriktat sig främst på 

genusperspektiv, ergonomisk belastning och riskbedömning (Arbetsmiljöverket, Rapport 

IM2011/100748, 2012-03-06). 

 

Psykisk ohälsa med ängslan, ångest, oro och sömnbesvär är på samhällsnivå signifikant högre 

bland kvinnor än män och med allra störst skillnad i de yrkesföra åldrarna 35-64 år (FHI, 2012). I 

motsats till dessa negativa rapporteringar om kvinnors hälsa i kvinnodominerade yrken har bland 

annat Gustafsson och Szebehely (2007) beskrivit personalens arbetssituation inom äldreomsorgen 

som visserligen fysiskt och psykiskt krävande men även meningsfull och givande. Även i 

Arbetarskyddsstyrelsen författningssamling (AFS 1990:18), beskrivs arbetet inom hemtjänst som 

meningsfullt, givande och som en möjlighet till personlig utveckling. 

 

Pettersson (1999) har varnat för en värdekonflikt mellan god vårdkvalité på bekostnad av en god 

arbetsmiljö och hälsa för vårdpersonal i och med 1990-talets ändrade styrreformer för 

äldreomsorgen.   

En god arbetsmiljö däremot kan öka attraktiviteten för omsorgsyrket och underlätta rekrytering till 

utbildningar och arbete inom omsorgssektorn (Ibid.).  

Vidare kan en hälsofrämjande arbetsmiljö för personalen utgör grunden för de anställdas hälsa och 

välbefinnande vilket genom att verka för ”det goda arbetet” indirekt kan leda till ökad effektivitet 

och produktivitet inom organisationen (Ibid.).  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  
 

Syftet är att undersöka arbetsmiljöfaktorer inom hemtjänsten som är positiva för 

omsorgspersonalens hälsa. För att besvara detta är syftet vidare att övergripande kartlägga hur 

tidigare forskning beskrivit 1) hemtjänst som arbetsplats 2) hälsa i relation till arbetsmiljö. 

Vilka hälsofrämjande faktorer finns det enligt omsorgspersonal i hemtjänstens arbetsmiljö?  

 

TIDIGARE FORSKNING OCH KUNSKAPSLÄGE  
 

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorgen i varje kommun. Äldreomsorgen innefattar både 

äldreboenden, hemtjänst, sjukhem och servicehus. Statistik visar att kvinnor och män ofta väljer 

olika yrken och år 2008 var ”vård omsorg” den sektor som hade flest antal kvinnor anställda 

(Socialförsäkringsrapport, 2012).   

I en rapport för Världshälsoorganisationen (WHO) om jämställdhet beskrivs det vid internationell 

jämförelse som icke unikt för Sverige att kvinnor dominerar människovårdande yrken (George, 

2007). Basen för hela sjuk- och hälsovårdssystemen i världen står framförallt kvinnor för genom 

antingen betald eller obetald hemtjänst och omsorg, enligt George (2007), och historiskt sett har 

kvinnor i Sverige haft oavlönat ansvar för omsorgen av äldre fram tills att hemmafruar började få 

symbolisk lön under 1950-talet (Edebalk, 2012). 

Först vid mitten av 1960-talet blev vård och omsorg av äldre en del av det offentligt finansierade 

välfärdssystemet, men en stark kvinnlig dominans och en allmän uppfattning om omsorgsyrket 

som ett ”kvinnogöra” har fortsatt råda, enligt Gustafsson & Szebeherly (2005), som forskat inom 

socialt arbete och om äldreomsorgen i Sverige.  

 

I rapporten för WHO påpekade George (2007) att stereotypa uppfattningar om män och kvinnor är 

en anledning till att omsorgsyrken inte får tillräckligt med resurser genom sämre lön, osäkra 

anställningsvillkor och inte samma möjlighet till befordran som män. Stereotypa uppfattningar om 

skillnader mellan män och kvinnor är socialt generaliserande föreställningar om skillnader mellan 

könen, menar George (2007). Enligt dessa föreställningar har det legat i det kvinnliga könets 

”natur” att klara omsorgsarbetet. På grund av sådana fördomar har resursklyftor skapats i arbeten 

som riktats till män eller kvinnor vilket lett till en ojämlik hälsa, enligt George (2007). 

Ojämlikheten i hälsa mellan kvinnor och män kan enbart lösas på strukturell nivå genom 

offentliga insatser som inte skuldbelägger kvinnor, konstaterar George (2007).  
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Kvinnor i västvärlden har oftare redogjort för ett sämre allmänhälsotillstånd än män, enligt Bartley 

(2004), som vidare påpekat att kvinnor i högre grad än män lidit av stressrelaterade sjukdomar 

som psykisk ohälsa och kroppslig värk. Frågan om vilka de bakomliggande orsaker till kvinnors 

sämre hälsa är har fått mindre uppmärksamhet än den borde, menar Bartley (2004), som skriver att 

anledningen till att kvinnors ohälsa inte uppmärksammats i så hög grad som det borde är att 

kvinnor statistiskt haft längre livslängd än män. Män dör oftare i tidigare ålder vilket skapat en 

statistiskt sett mer negativ bild för män (Ibid.). Vid jämförelse i hälsa mellan män och kvinnor 

inom samma yrkeskategori, förekommer däremot ingen skillnad i hälsorelaterade besvär mellan 

könen, enligt Bartley (2004). 

Senare rapporter från European Agency for Safety and Health at Work (2009) har dock redogjort 

för att skillnader i ohälsa mellan könen verkat vara på väg att jämnas ut.  

 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM HEMTJÄNST 
 

Äldrevårdens forskning har studerats utifrån olika discipliner och skilda teoretiska utgångspunkter 

men begreppet omsorgsforskning har blivit enhetligt akademiskt vedertaget (Eliasson-Lappalainen 

& Wærness, 2005). I Sverige var Eliasson-Lappalainen i början av 1980-talet en av de första att 

bedriva forskning om äldrevården och hon har i en tillbakablick beskrivit forskningsområdet i 

Norden som ett ”osynligt fält” (Ibid.). Det fanns stora kunskapsluckor och det saknades begrepp 

för att förklara omsorgsarbetet och arbetsvillkoren, menade Eliasson-Lappalainen (2005). Även 

Andersen och Kaspersen (2007) har beskrivit hur kvinnor, i förhållande till män, först mellan 

1980-1990 började uppmärksammas mer i den forskning allmänt. Tidigare har männen i högre 

grad stått som norm (Ibid.). Det empiriska materialet växte och begrepp kunde skapas som grund 

för en förståelse av de könsskillnader som var tydliga och perioden under 1970- och 1980-talen 

kom därför att kallas för ”synliggörandefasen” (Ibid.).  

 

Även Gustafsson och Szebeherly (2001), Edebalk (2012) och Vabø (2005) har anmärkt på 

avsaknad av forskning kring kvinnor under tidigare år. Gustafsson och Szebeherly (2001) har 

påpekat att det lett till att omsorgsyrket av det politiska styret kommit att betraktas som ett arbete 

likställt andra servicearbeten, såsom butiksarbete, vilket påverkat både utformningen av 

arbetsuppgifter och verksamhetens krav. Betydelsen av mötet mellan personal och brukare kom 

för båda parter att hamna i skymundan, menade Gustafsson och Szebeherly (2001). 

Sammanfattningsvis, påpekade Gustafsson och Szebeherly (2001), har kunskapsbristen lett till att 

organisationsstrukturen gått mot marknadsmässiga former där framförallt konkurrens utgjort 

redskap för kvalitetssäkring.  
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Edebalk (2012) och Vabø (2005) har beskrivit hur nya reformer och lagar flera gånger ändrat 

äldreomsorgens organisatoriska funktion och struktur och gjort den mer marknadsorienterad. 

Edebalk (2012) har förklarat att syftet med marknadsorienteringen skulle vara ökad kvalité, något 

som Trydegård (2007) påpekat främst lett till begränsningar, inte bara omsorgspersonalens, utan 

även brukarnas valfrihet att styra över hjälpen.  

Ur organisationsteoretiskt perspektiv har Bruzelius och Skärvad (2011) beskrivit hur effektiva 

besparingar ur ekonomiskt perspektiv kan få motsatt effekt och leda till att organisationens 

huvudmål åsidosätts, detta eftersom besparingar som leder till minskade ekonomiska resurser i 

arbetet kan göra arbetsmiljön mer stressfylld. Produktivitet inom omsorgen är inte detsamma som 

hög effektivitet eller kvalitet och ett samstämmigt mått för det senare saknas, enligt en rapport 

från Myndigheten för vårdanalys (2013). Enligt rapporten saknas detta eftersom att produktivitet 

inom omsorgen idag utgår från ekonomiska incitament och då används mått som personaltäthet 

och antal brukare, vilket inte tar hänsyn till brukarnas omsorgsbehov (Ibid.). 

 

ARBETSMILJÖ INOM HEMTJÄNST 

 

Mellan länder skiljer sig organiseringen för det sociala ansvaret, bland annat genom socialpolitik, 

offentligt ansvar och frivillighetsinsatser. Inom norden finns en gemenskapsmodell men mellan 

nordiska länder kan ändå kontexten skilja avsevärt (Szebehely, 2005). 

I Sverige publiceras information om arbetsmiljön inom olika branscher vartannat år sedan 1989 på 

uppdrag av Arbetsmiljöverket i Arbetsmiljöundersökningen, som tillägg till SCB:s 

arbetskraftsundersökningar. Denna ger en övergripande bild av arbetsmiljön i jämförelse av olika 

branscher, men mellan olika yrken har ingen specifik uppdelning gjorts. Vårdbiträden 

(tillsammans med personliga assistenter m.fl.) och undersköterskor (tillsammans med 

sjukvårdsbiträden m.fl.) ingår i kategorin ”Service-, omsorg- och försäljningsarbete”.  

Arbetsmiljön skall uppfylla vissa lagstadgade krav. Till exempel syftar 

arbetarskyddsstyrelsens författning till att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och förebygga 

ohälsa och olycksfall (AFS 2001:1 till 2§). Enligt författningen innefattar en tillfredsställande 

arbetsmiljö möjlighet till inflytande, handlingsfrihet, utveckling, variation, samarbete och sociala 

kontakter (AFS 2001:1 till 2§). Arbetsmiljölagen (1977:1160) syftar till att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet och att uppnå en god arbetsmiljö (1977:1160, 1 kap. 1§) och stadgar att allt 

som kan leda till ohälsa skall i förebyggande syfte ändras eller ersättas (1977:1160, 3 kap. 2§). 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), 3§, skall det 

systematiska arbetsmiljöarbetet omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som 

har betydelse för arbetsmiljön. 
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Arbetsmiljöundersökningar bland vårdpersonal under 1990-talet visade att det inom 

sektorn var personalen som arbetade i direkt kontakt med omsorgsmottagare inom vård- och 

omsorgsarbete som var utsatt för högst påfrestning och hade högre risk att drabbas av ohälsa, 

enligt Gustafsson och Pettersson (1999). Med enkätundersökningar 2001 och 2003 har Gustafsson 

och Szebehely (2005) undersökt hur omsorgsarbetare i tre respektive åtta kommuner bedömde 

arbetsmiljön. Kommunerna var representativa för äldreomsorgen i Sverige gällande kön, ålder, 

anställningsform och yrkesfördelning hos personalen och av urvalet år 2003 var 96 % av 

omsorgsarbetarna kvinnor. I studien mättes arbetsmiljöaspekter som enligt tidigare forskning 

framståtts vara viktiga för hälsa och välbefinnande enligt tidigare forskning om 

arbetsmiljöförhållanden i allmänhet och inom äldreomsorgen i synnerhet, enligt Gustafsson och 

Szebehely (2007, sid. 51). Frågorna som ställdes, som skulle spegla dessa aspekter, var huruvida 

arbetet upplevdes som omväxlande, engagerande och stimulerande (arbetets innehåll), om 

kontakten med arbetsledningen fungerade bra (relation till arbetsledning), om arbetsförhållandena 

gick att påverka (inflytande) samt om det var för mycket att göra (arbetsbelastning) och om en 

känsla av otillräcklighet fanns gentemot brukarna (relation till hjälptagarna). Arbetsbelastningen 

definierades i studien som ett sammanslaget mått av den psykiska och kroppsliga utmattningen 

efter arbetet.  

Samtliga undersökta aspekter av arbetsmiljön visade starka kopplingar till upplevelsen av såväl 

psykisk som kroppslig trötthet ”oftast” eller ”ganska ofta”.  

Ungefär en tredjedel ansåg att de ”oftast” kunde påverka arbetsförhållandena. Ungefär hälften 

upplevde ”oftast” en god kontakt med arbetsledningen och ansåg att arbetet ”oftast” var tillräckligt 

omväxlande och att det ”oftast” var engagerande och stimulerande. År 2003 upplevde hälften av 

omsorgsarbetarna i hemtjänst ”ganska ofta” kroppslig trötthet efter arbetsdagen. En tredjedel 

kände ”ganska ofta” psykisk trötthet efter arbetsdagen.  

Framförallt upplevelsen av att känna sig otillräcklig för att de äldre inte fått rimlig 

hjälp och att ofta uppleva det som mycket att göra (tidspress) i arbetet visade samband till 

kroppslig trötthet. Känslan av att inte kunna ge en rimlig hjälp visade på samband till nära 50 % 

med kroppslig trötthet. Bland övrig personal, som inte upplevde sådan otillräcklighet eller att ha 

för mycket att göra, var sambanden med kroppslig trötthet 17-18 %. De egna 

påverkansmöjligheterna var avsevärt lägre bland omsorgspersonalen än bland omsorgstjänstemän 

och politiker. 

 

T ID TILL  OMSORG 

 

I Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 4§ st. 1 står att ”socialtjänstens omsorg om äldre ska 

inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”, vilket speglar den 
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nationella värdegrunden som infördes år 2011. Vård och omsorg skall bidra till livskvalitet och 

meningsfullhet, vilket för in både ett socialt och ett psykologiskt perspektiv i vården (Öppna 

jämförelser, 2013).  

Henriksen och Vetlesen (2001) har framhållit tiden som viktig för omsorgsarbete utifrån både 

moralisk och mänsklig syn. Detta för att tillitsfulla relationer, som kan inge trygghet till den 

behövande, kräver just tid. Den sociala omsorgen kan för brukarna fungera som en stödjande och 

skyddande resurs utöver de egna sociala nätverken, förklarar Henriksen och Vetlesen (2001). 

Då ett mer affärsinriktat synsätt på äldreomsorgen infördes i de nordiska länderna i 

början av 90-talet ledde detta framförallt till en ekonomisk press med effektiviseringar, 

rationaliseringar och omorganisationer som följd, vilket skapade en klyfta mellan ledning och 

omsorgspersonal gällande synen på tiden för brukarna, enligt Vabø (2005). 

 Vabø (2005) har beskrivit upplevelsen av tidspress bland omsorgspersonal som en 

kamp om tiden mellan omsorgspersonal och ledning och vad den skulle användas till. ”Arbetet 

uppfattas som att det är uppdelat i små, strikt tidsbestämda enheter vilket gör att det blir svårt att 

ta hänsyn till att människor är olika och har varierande och föränderliga behov. De 

(omsorgspersonalen, min anm.) konfronteras ständigt med att behöva välja mellan det som står på 

arbetsschemat och det som de själva värderar som viktigt för att tillgodose människors behov” 

(Ibid., sid. 80, min översättning).  

I en nordisk enkätstudie visades starka samband mellan tidspress, arbetsbelastning, 

och stressrelaterad ohälsa för omsorgsarbetare (Elstad & Vabø, 2008). 80 % av personal inom 

hemtjänst och vårdhem hade varit sjukfrånvarande eller sjuka på arbetet det senaste året. Det var 

vanligare bland anställda som upplevde stress att vara närvarande på jobbet än att anmäla 

sjukfrånvaro och vara hemma vilket antogs bero på att yrkets normer och moraliska åtaganden 

höjer tröskeln för att sjukanmäla sig (Ibid.). 

Att tiden är en viktig förutsättning för mötet mellan personal och de äldre har även 

Andersson (2007) tagit upp i en avhandling i socialt arbete. Den sociala tiden beskrevs här som 

viktig både för de äldre och för personalen och trots att den, enligt vad som framkommer i 

Anderssons intervjuer, tar tid utöver insatserna så var det något som förväntades att ingå i dessa. 

Omsorgspersonalen upplevde det sociala samspelet med de äldre som flexibelt genom att det var 

relationen som fick styra och inte den exakta tiden som stod till buds. Detta i sin tur ledde till 

ständiga omprioriteringar och i och med detta minskad kontroll över tiden, varför en upplevelse av 

tidsbrist var vanlig. Även om de äldre ofta visade förståelse för tidsstressen så verkade det 

frustrerande för personalen, enligt Andersson (2007). 

Socialstyrelsens kvalitetsundersökning ”Kvalitetsbarometern” mellan år 1998-2005 

visade att av alla kvalitetsaspekter var brukarna minst nöjda just med möjligheten att få tid och 

hjälp till annat än överenskommet (Engström, 2006). De upplevde det även negativt att de inte 
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kunde påverka den hjälp de fick. Personalens bemötande, förhållningssätt och tidspassning fick 

däremot positivt omdöme av brukarna (Ibid.). 

 

En enkätstudie i Sverige år 2001 bland drygt 2400 fast anställda personer i olika yrkesgrupper 

visade att inte bara det individuella hälsotillståndet utan även de krav arbetet ställer har direkt 

koppling till sjukfrånvaro (Aronsson & Lindh, 2004). I studien mättes långtidsfriskhet utifrån låg 

sjukfrånvaro och låg sjuknärvaro. Faktorer som predicerade långtidsfriskhet var kontroll över 

arbetstakten, inte känna stor tidspress, ha materiella resurser att utföra arbetet bra, vara nöjd med 

kvalitén på det utförda arbetet och att få hjälp av chefen vid problem samt att jobba med yrket på 

den arbetsplats man önskade. Dessa kvalité- och resursfaktorer var av större betydelse än 

ekonomisk trygghet för att hålla sig frisk under längre period (Ibid.), vilket är särskilt noterbart 

eftersom ekonomisk status har framstått som en av de viktigaste determinanterna för skillnader i 

hälsa, enligt bland andra Bartley (2004).  

 

HÄLSA OCH OHÄLSA  
 

Stärkt hälsa hos den arbetsföra befolkningen är en viktig faktor både för den samhällsekonomiska 

tillväxten och för social rättvisa, har Black (2008) påpekat i en rapport om arbetsmiljön i 

Storbritannien.   

I Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) 1990:18 2§, om omsorgsarbete i enskilt hem, 

framhålls att hänsyn skall tas till ”samtliga förhållanden som kan påverka den fysiska och 

psykiska hälsan”. I föreskriften AFS 2001:1 till 2§ meddelas att ”ohälsa kan vara både 

sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar 

av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av 

stressreaktioner och belastningsbesvär. Sådana tillstånd kan leda till sjukdom. Styrkan i 

upplevelserna, varaktigheten och förmågan att fungera som tidigare avgör om ohälsa föreligger.”  

Världshälsoorganisationen (WHO, 2006) har definierat hälsa som individens 

upplevelse av fysiskt, psykiskt och socialt välmående och att inte enbart frånvaro av dessa faktorer 

räcker för att klassa hälsotillståndet. Hälsa och sjukdom kan även förklaras som socialt och 

kulturellt definierade begrepp, präglade av de kontexter, värderingar och samhällsnormer som 

individen omges av, liksom den historiska tidpunkten, beskriver Giddens (2007) ur ett 

sociologiskt perspektiv. 

Hälsa kan studeras utifrån olika synsätt. En känd uppdelning är om fokus ligger på 

”sjuktänk”, patogent perspektiv, eller ”frisktänk”, salutogent perspektiv. Ur det patogena 

perspektivet undersöks vilka riskfaktorer som finns hos individen eller i miljön vilka kan leda till 

sjukdom och ohälsa, och hur dessa kan motverkas. Individen betraktas som antingen sjuk eller 
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frisk. Preventiva åtgärder är inriktade på sjukdomars orsaker, framkallande mekanismer och 

åtgärder av sjukdomseffekter (Levi, 2005, kap. 4). Prevention förekommer oftare än 

hälsofrämjande åtgärder eftersom det senare innebär större praktiska svårigheter på grund av den 

integrerade sjukdomsbilden samhället möter med psykosociala och socioekonomiska förhållanden 

som största bakomliggande orsak (Ibid.). Det salutogena fokuserar vad som orsakar hälsa, såsom 

styrkor och resurser (Antonovsky, 2005).   

 

HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER  
 

Den europeiska deklarationen för hälsofrämjande arbetsplatser har definierat hälsofrämjande på 

arbetsplatser som arbetstagare, arbetsgivare och samhällets gemensamma ansträngningar för att 

förbättra hälsa och välbefinnande för människor i arbete (European Network for Workplace 

Health Promotion, 2007).  

Det patogena perspektivet som fokuserar på sjukdom och ohälsa har mer och mer 

börjar överges till förmån för det som främjar hälsa och välbefinnande, har bland andra Leiter, 

Maslach och Schaufeli (2001) samt Antonovsky (1979) påpekat. Förändringen kan förklaras som 

en naturlig följd av industrialismens och den efterföljande tekniska utvecklingen vilken i högre 

grad kunnat skydda mot farliga arbetsmoment och faktorer (Ibid.). Peters och Waterman (1982) 

har beskrivit det hälsofrämjande perspektivet som ”positiv psykologi” och en vidareutveckling 

från den organisationsteoretiska klassiska Human Relationsteorin.  

Aaron Antonovsky (1979) intresserade sig för det salutogena, hälsofrämjande, 

perspektivet och forskade kring vad som bibehåller eller främjar hälsan, faktorer och resurser hos 

en individ eller i miljön. Antonovsky kom fram till att tre särskilda komponenter verkade vara 

viktiga för detta, vilka tillsammans bildade vad han begreppsliggjorde som en känsla av 

sammanhang (KASAM). Utifrån detta försökte Antonovsky att med en modell finna samband 

mellan olika faktorer och hälsa och utgick för detta från ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 

2005). 

Antonovsky (2005) har beskrivit teorin om KASAM som utvecklad utifrån socialvetenskapligt 

perspektiv men influerad av bland annat psykologi, sociologi, biologi och informationsteori. En 

central fråga ur salutogent perspektiv menade Antonovsky (1979) var hur det kommer sig att vissa 

människor som utsätts för påfrestningar klarar sig bättre än andra människor, trots att kraven är 

desamma. 

 Att verka hälsofrämjande innebär att på olika sätt gynna, möjliggöra och 

understödja en förbättrad hälsa. Istället för att som i det patogena perspektivet betraktas vara 

antingen frisk eller sjuk, befinner sig individen ständigt någonstans på ett multidimensionellt 

kontinuum mellan ohälsa till hälsa och där är gränserna ständigt flytande (Ibid.). 
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Vad gäller organisationens möjligheter för att främja de anställdas hälsa så har Vingård, Eklund 

och Mathiassen (2009) påpekat i en statlig utredning att det är svårt att mäta och dokumentera 

vilka positiva effekter för individ, organisation och samhälle som kommer av en god arbetsmiljö, 

och hur detta påverkar lönsamheten.  Detta försvårar för organisationer att kalkylera rätt inom 

arbetsmiljöarbete (Ibid.). 

 

HÄLSOPÅVERKANDE FAKTORER I  ARBETSMILJÖN 

 

Fältet för de förklaringar till hälsa och sjukdom som presenterats vetenskapligt är 

främst multidisciplinärt, där av finns det många faktorer i arbetslivet som kan påverka hälsan. 

European Agency for Safety and Health at Work (2009) har rapporterat kopplingar mellan både 

arbetsrelaterade och psykosociala faktorer till fysiska och psykiska ohälsoproblem. 

Christina Maslach, som forskat mycket kring och spridit en definition av burnout, 

har tillsammans med Leiter et al. (2001) beskrivit att både individuella faktorer som 

copingförmåga och personlighetsdrag liksom situationsbundna faktorer såsom ekonomi, kontroll 

över arbetstider, fysiska och emotionella krav i yrkesrollen, kan påverka individens hälsa. De 

menar samtidigt att en integrerad syn på individuella och situationsbundna faktorer, i sin kontext, 

har större betydelse än de individuella och de situationsbundna för sig. Ett sådant integrerat 

synsätt innebär att studera individen i samspel med sin miljö, sin kontext (Ibid.).  

 

I en svensk studie, HAKuL (Alfredsson, Josephson, Lindberg, Vingård, 2006) som med 

longitudinell design byggde på självskattningsdata från 6700 offentligt anställdas hälsa i 

arbetslivet, undersöktes hälsa i relation till faktorer inom tre kategorier. Dessa kategorier var 

livsstil, sociografiska faktorer och arbetsrelaterade faktorer (Ibid.).  

En hög sjukskrivningsgrad definierades i studien som att ha varit sjuk mer än 28 dagar det senaste 

året och detta visade samband både till psykosociala krav på arbetet och att vara missnöjd med 

antal arbetstimmar (Ibid.).  

Långtidsfriskhet, vilket definierades som att inte ha sjukanmält sig senaste året, visade samband 

till att vara nöjd med antal arbetstimmar, att ha låga psykosociala krav på arbetet, tydliga 

arbetsuppgifter och positiv feedback. Att ha en tydlig arbetsroll var kopplat till långtidsfriskhet 

men påverkade inte sjukfrånvaron.  

Höga psykosociala krav visade starkare kopplingar både till att förebygga muskelvärk mindre 

självskattad sjukfrånvaro än vad fysiska faktorer gjorde, som att ha ett tungt arbete. Både 

återhämtning och att behärska arbetet var skyddande mot detta (Ibid.). 
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MODELLER I  OCH PERSPEKTIV PÅ ARBETSMILJÖ  
 

Siegrist (1996) har beskrivit att den ideala modellen för individens hälsa i arbetet bör 

bestå av en sammanslagning av tre typer av information. Ett sociologiskt perspektiv för att 

förklara arbetsmiljön och arbetsförhållandena, ett psykologiskt perspektiv för att beskriva 

individens personliga karakteristiska såsom copingförmåga och färdigheter, och ett biologiskt 

perspektiv som förklarar omedelbara och långsiktiga konsekvenser, menade Siegrist (1996). 

Siegrist utvecklade självansträngnings-belöningsmodellen i vilken yttre förmåner på makronivå 

värderas av individen gentemot den upplevda ansträngningen i arbetet (Ibid).  

 

STRESS  

 

Tidigare har organisationens och ledarskapets betydelse för produktivitet och effektiva 

organisationer varit organisationsforskningens centrala fokus, men detta har mer och mer börjat 

överges till att istället se på arbetsmiljön utifrån stress- och arbetsmiljöforskningen, enligt 

Pettersson (1999). Från stressteoretiskt perspektiv har starka samband visats mellan den 

psykosociala arbetsmiljön, alltså individen i samspel med miljön, upplevelsen av krav och kontroll 

och den ökade stressrelaterade ohälsan för vård och omsorgsyrken, påpekade Pettersson (1999).  

 

Stressbegreppet är abstrakt men det kan förklaras som individens kroppsliga reaktion på 

påfrestningar (Levi, 2005, kap. 4). Begreppet har sitt ursprung i fysiologi tillsammans med 

psykologiska, sociala och medicinska inslag, men saknar en objektiv definition enligt Währborg, 

(2009). 

 Eriksen och Ursin (2005, kap. 3) har ur ett kognitivt perspektiv beskrivit stress som dels själva 

stimuleringen (stimuli), upplevelsen av stimuleringen, den fysiologiska och psykologiska 

reaktionen och upplevelsen av reaktionen. 

Upplevelsen av stimuli (något som påverkar oss via våra sinnen) bearbetas i hjärnan och för att 

mentalt bemöta stress och hantera stimuli kan individen använda olika slags inre resurser, 

copingfaktorer eller copingmönster. Sådana har beskrivits av Folkman och Lazarus (1984) som 

vårt inre sätt att tänka och handla som svar på omvärldens stimuli. 

 Copingmönster kan innebära både positiva eller negativa strategier eller ritualer och exempel på 

strategier för denna problemhantering, som coping innebär, kan utöver handfasta metoder, vara 

förnekelse eller mental avstängning (Levi, 2005, kap. 4).  

 

Människor bedömer situationer utifrån egna tidigare upplevelser och erfarenheter och 

bedömningarna är även beroende av individuella egenskaper, situationsbundna faktorer och 
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förväntningar (Ibid.). Därför går det inte att avgöra vad som ger upphov till stress utan det är alltid 

en subjektiv bedömning från individen hur pass mycket stress som är ”lagom”. 

Ifall den påverkan som stress har hos en individ är långvarig och om inte individen kan försvara 

sig eller få möjlighet till återhämtning så skapas en viss mental spänning; strain, (Ibid.) vilken har 

en nedbrytande effekt som är skadlig för kroppens psykiska och fysiska funktioner (Währborg, 

2009).  

Både fysiska och psykiska krav, påfrestningar och belastningar är nödvändiga för 

vår överlevnad och funktion (Levi, 2005, kap. 4) men det finns alltså en gräns där det kan skapas 

stress som kan bli skadlig för den fysiska och psykiska hälsan (Währborg, 2009).  

Samtidigt som varken för mycket eller för lite är bra så anpassar sig kroppen till en viss mängd 

stress (Karasek & Theorell, 1979).   

 

KRAV KONTROLL  MODELLEN  

 

Trots det, som synes av begreppet stress, svåra i att bedöma olika faktorers generella 

hälsopåverkan på individer, och därmed även påverkan av faktorer i arbetsmiljön, har några 

modeller skapats i försök för just det sistnämnda.  

Med krav-kontroll modellen, utvecklad av Karasek (1979) och Karasek och Thorell (1990) 

undersöks kontroll och psykologiska krav i arbetet ur medicinskt, sociologiskt, psykologiskt, 

industriellt tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Med modellen har visats att en hög 

arbetsbelastning tillsammans med låg egenkontroll kan leda till stressrelaterad ohälsa (Thorell, 

2005).   

Begreppet kontroll avser beslutsutrymme vilket innefattar kunskapskontroll. Detta är 

den aspekt av arbetsmiljön som handlar om möjligheten för anställda att fatta beslut om och i sitt 

arbete. Inom organisationer kan en individs kontroll avse beslutsutrymmet dels på vilket sätt det 

finns möjligheter att påverka vad som ska göras och hur (kontroll över arbetsuppgifterna) och dels 

hur kompetensen hos den anställde används och utvecklas (intellektuell stimulans) (Ibid.). 

Övergripande möjligheter att känna kontroll över sin situation påverkar även sättet att hantera 

påfrestande stressfyllda situationer, enligt Theorell (2005).  

Höga krav och låg kontroll har visat sig ha en samlad effekt som oftare kan leda till 

det mentala spänningstillståndet strain och med detta en ökad risk för stressrelaterad ohälsa 

(Karasek, 1979; Thorell 2005).  

I en holländsk studie med anställda i olika yrken studerades välbefinnande utifrån 

både krav-kontrollmodellen och ansträngnings-belöningsmodellen. Emotionell utmattning, 

psykosomatisk ohälsa, fysiska ohälsosymptom och missnöje med arbetet var signifikant högre 
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bland de som upplevde höga krav och låg kontroll, vilket därmed betraktades som arbeten med 

högre risk för strain (Bosma, Siegrist, Peter, De Jong, 2000). 

Dessa tillstånd riskerade att försämras ännu mer om belöningen för arbetsinsatsen upplevdes vara 

lägre än arbetsinsatsen och detta var oberoende av kön eller ålder (Ibid.).  

 

JOBB KRAV -RESURSMODELLEN  

 

Krav-kontroll modellen har vidareutvecklats av Bakker, Demerouti, Nachreiner och Schaufeli 

(2001) till jobb krav-resursmodellen (job demand-resources model, JD-R). Med JD-R modellen 

har visats hur arbetskrav och arbetsresurser relaterar till arbetströtthet med symptomen utmattning 

och disengagemang. Utmattning och disengagemang är två komponenter av burnout (Ibid,). 

Burnout har tidigare kopplats främst till människovårdande yrken, har senare setts inom flera 

branscher (Leiter et al., 2001). 

Bakker et al. (2001) har beskrivit att utmattning är ett tillstånd som orsakas av ihållande fysisk, 

affektiv och kognitiv strain, vilket alltså definierats som ett psykologiskt spänningstillstånd 

Disengagemang är ett tillstånd då individen känner en mental distans till och negativa känslor 

gentemot sitt arbete, arbetsuppgifter eller arbetsobjekt (Ibid.). Arbetsobjekt kan beroende på olika 

typer av yrken innebära antingen fysiska ting eller andra människor såsom klienter och brukare 

(Ibid.).  

Arbetskrav har definierats som fysiska, sociala eller organisatoriska faktorer av arbetet som kräver 

viss mental eller fysisk ansträngning genom anammande av olika strategier i skyddande syfte. 

Jobbresurser har definierats som psykologiska, fysiska, eller organisatoriska aspekter som är 

funktionella för individen att uppnå mål. Dessa är hälsoskyddande faktorer som får individer att 

vara vid god hälsa, trots hög arbetsbelastning (Bakker et al., 2001).  

Resurser som har betydelse för individens förmåga att hantera arbetet kan delas in i 

externa (sociala och organisatoriska) och interna (handlingsmönster och kognitiv förmåga). Enbart 

externa resurser är tillämpbara i modellen eftersom interna resurser inte är tillräckligt stabila för 

att kunna appliceras i modellen (Ibid.).  

Höga krav i arbetet måste inte vara en negativ faktor men en kombination av för få 

resurser och för höga krav är negativt. Ifall arbetet innebär ”lagom” höga krav, det vill säga inte 

för höga för att inte kunna hanteras, i kombination med resurser som möjliggör för att hantera 

kraven, så skapas en god arbetsmiljö, enligt JD-R modellen (Ibid.). 

I en tvärsnittsstudie med 146 medarbetare från 11 organisationer visades att 

upplevelsen av för få resurser i arbetet kunde kopplas till disengagemang (Bakker, Demerouti & 

Verbeke, 2004). Höga krav visade samband med utmattning (Ibid.). En liknande korrelation 
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mellan resurser - disengagemang och krav - utmattning visades även i en tvärsnittsstudie av 

Bakker et al. (2001) där 374 personer från 21 olika yrkesgrupper inom tre branscher deltog. 

Relationen mellan krav – utmattning och resurser – disengagemang förhöll sig lika mellan olika 

yrkesgrupper men betydelsen av olika krav och resurser varierade beroende på yrke. Detta visade 

att ohälsosymptomen var kopplade till arbetet och att resultatet inte kunde förklaras av 

individuella skillnader.  

I branschgruppen med människovårdande yrken var resurserna feedback, belöning, deltagande 

och ledningsstöd viktiga. Bland kraven var den fysiska arbetsmiljön minst betydelsefull för 

utmattning. Normalt är arbete uttröttande men när det finns resurser i arbetsmiljön så förhindrar 

dessa disengagemang (Ibid.). Författarna menar att resultaten gav evidens till antagandet att yrken, 

inte individer, skall anpassas med lagom krav och tillräckligt med resurser (Ibid.).  

Bergström, Demerouti, Nygren, Peterson och Åsberg (2008) har med JD-R modellen 

visat i en longitudinell tvärsnittsstudie studie bland 3719 arbetstagare inom människovårdande 

serviceyrken i Sverige att få resurser och låga krav ledde både till disengagemang och utmattning. 

Att uppleva få resurser visade även samband till sjukfrånvaro, övertidsarbete och sjuknärvarande 

(att arbeta trots att man borde vara sjukskriven). De som varit friska i högre grad var främst nöjd 

med det sociala klimatet, ledarskapet och kontrollen i arbete (Ibid.).  

De som upplevde kraftig utmattning kände både höga krav trots tillräckligt med resurser, och de 

jobbade även mest övertid. Hur höga kraven var hade mindre betydelse än upplevelsen av 

resurser. Jobbresurser som var betydelsefulla var positiva utmaningar på jobbet, positivt socialt 

klimat på arbetsplatsen, rättvist och stödjande ledarskap, beslutskontroll och beslutsdeltagande, 

feedback, belöningar och anställningssäkerhet. Det skiljde dock mellan olika yrken vilka typer av 

krav som var påfrestande och vilka resurser som var viktiga (Ibid.).  

METOD 
 

L ITTERATURGRANSKNING  
 

Vid sökning bland forskningspublikationer i DIVA på ”hemtjänst” och ”arbetsmiljö” fann jag två 

rapporter. En utav dessa, av Gustafsson och Szebehely (2005), ansågs relevant. En engelsk 

sökning på samma ord gav också två träffar men dessa var inte relevanta.  Även om det gjorts en 

del empiriska undersökningar om arbetsmiljön i hemtjänsten (Trydegård, 2005) så undersöker 

merparten sjukdom och ohälsa.  

Sökningar i internationella databaser utfördes under juni och juli 2013, samtliga 

begränsade till att vara vetenskapligt granskade. För att skapa en uppfattning om forskningsfältet 

äldreomsorg och hälsofrämjande arbetsmiljö har jag sökt i de internationella databaserna Medline 
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och ERIC genom academic search elite med (tesaurus) termen ”elderly care” i kombination med 

job satisfaction, health promotion,  anxiety, work environment, social values,  employee, 

”resources” och ” elderly care”. Sökning har även gjorts i nationella och internationella databaser 

för socialt arbete, sociologi samt psykologi för att finna forskning om arbetsmiljön i hemtjänst. 

Dessa databaser som använts är DIVA (begränsat till forskningspublikationer), SweMed+, 

ProQuest Dissertations & Theses A&I, ProQuest Dissertations & Theses A&I: Sociology, 

ProQuest: Psyc Articles, ProQuest: Sociological abstract & Social service abstract, EBSCO 

HOST: AMED samt Pubmed. Sökkombinationer har gjorts med orden hemtjänst*, arbetsmiljö* (i 

svenska DIVA) assisted living, work environment, health promotion och job resources. Psyc 

Articles gav flest sökträffar och i flera fall oöverskådligt många, även vid mer begränsade 

sökningar.  

Krav-kontroll modellen samt jobb krav-resursmodellen var de två modeller som den 

mesta forskningen verkade tillämpa internationellt, men även nationellt, vid studier av 

arbetsmiljöförhållanden framförallt vid vård, omsorg och socialt arbete. Det visade sig svårt att 

finna förklaringsmodeller och forskning som inte har ett sjukdomsförklarande, så kallat patogent, 

förhållningssätt till hälsa och ohälsa, och som även är tillämpbar på omsorgspersonal och 

hälsofrämjande resurser i arbetsmiljön. Utifrån översiktlig genomgång av rubriker, vissa abstract 

samt övergipande ämneskategorier verkar studier om äldrevård och arbetsmiljö fokusera på de 

äldre och hur arbetsmiljön skall främjas för att förbättra kvalitén i den vård och omsorg som ges. 

Artiklar om hemtjänst och arbetsmiljö härrör i många fall från andra länder. Äldrevården 

organiseras annorlunda i exempelvis USA där särskilda former av servicehus finns. Ett flertal 

andra artiklar handlade om omvårdnad på institutioner.  

 

ENKÄTSTUDIE 
 

Främsta syftet med uppsatsen var att ta reda på vilka positiva faktorer som finns i hemtjänstens 

arbetsmiljö. I litteratursökningen hittades ingen studie som undersökt resurser eller 

hälsofrämjande faktorer inom hemtjänsten. Resurskomponenter specifika för hemtjänsten bör 

undersökas eftersom olika resurser kan vara mer eller mindre viktiga beroende på yrken, som 

Bergström et al. (2008) visat, och det är främst personalen själva som kan beskriva detta.  

 Reliabiliteten kan vara svår att bedöma i en kvalitativ studie men den blir starkare 

med enkäter jämfört med intervjuer, då enkäter minskar risken att svaren präglas av social 

önskvärdhet eller att intervjuaren framställer någon information som ledande, menar Bryman 

(2002). Att använda enkäter istället för intervjuer är mer tidssparande och ökar därför mängden 

svar som kan hanteras. Jag valde därför att med en kvalitativ ansats göra en mindre 
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enkätundersökning med öppna frågor för att ta reda på vad som är positivt och fungerar som 

resurser för personalen inom ett hemtjänstområde.   

 

Utgångspunkt för min formulering av enkätfrågor var fallstudien av Gustafsson och Szebeherly 

(2005) kring arbetsmiljön, med viktiga arbetsmiljökomponenter för hälsa och välbefinnande inom 

äldreomsorgen. Några av de delar denna studie undersökte var 1) relation till arbetsledning, 2) 

inflytande, 3) arbetets innehåll, 4) arbetsbelastning samt 5) relationen till hjälptagarna (Ibid.). Jag 

valde att utgå från dessa men gå djupare genom att efterfråga vilka resurser som 

hemtjänstpersonalen främst kopplar till dessa faktorer. För att få ett hälsofrämjande perspektiv, 

samt begränsa faktorernas innebörd till arbetsmiljöaspekter, har frågor formulerats utifrån faktorer 

som är viktiga för arbetsmiljön.  

Utifrån vad Bakker et al. (2001) har påpekat antas det vara externa resurser som kan studeras i 

arbetsmiljösammanhang.  

Gustafsson och Szebeherlys (2005) frågor om arbetets innehåll, om ”arbetsuppgifter är tillräckligt 

omväxlande” samt om de är ”engagerande och stimulerande”, kan beröra externa förhållanden och 

är omformulerade av mig till att efterfråga resurser. 

Gustafsson och Szebeherlys (2005) frågor om relation till arbetsledning, om 

”kontakt och samarbete med arbetsledningen är bra”, samt frågan om inflytande, om personalen 

har ”möjlighet att påverka arbetsförhållanden så att du t ex kan arbeta i en för dig lagom takt” 

omformulerades till frågor om vilka arbetsförhållandena personalen främst kan påverka och på 

vilket sätt, samt när och varför relationen till arbetsledningen fungerar som bäst.  

Frågan om arbetsbelastning samt relationen till hjälptagarna; om personalen ”har 

för mycket att göra i sitt arbete” samt om det ”händer att de känner sig otillräcklig för att 

hjälpmottagarna inte får rimlig hjälp” (Ibid.), har jag försökt fånga och fördjupa i denna studies 

sista fråga nr 5. Min formulering är där en fråga med två alternativ, om ”mycket att göra” för 

personalen innebar för lite social tid eller för många uppgifter på schemat. Detta i syfte att ta reda 

på vad det är tiden inte upplevs räcka till vid upplevelse av tidspress, eftersom personal inom 

hemtjänst enligt tidigare nämnd studie (Vabø, 2005) kan få konfronteras med att behöva välja 

mellan det som står på arbetsschemat och det som de själva värderar som viktigt för att tillgodose 

människors behov, vilket även speglar den nationella värdegrund som äldreomsorgen stödjer sig 

på enligt Socialtjänstlagen (2001:453).  

 

Efter insamlandet fann jag ett fel; i inledningen till frågeformuläret står det: ”sista frågan (nr 6)” 

men skall det stå ”sista frågan nr (5)”. Det har förhoppningsvis inte inneburit svarsbekymmer, då 

det inte finns någon fråga nr 6.  

 



16 
 

MENINGSKODNING  

 

Utifrån grounded theory (Bryman, 2002) som analysmetod av empiriska materialet så är 

enkätsvaren kategoriserade i grupper som sammanfattade vad personalen beskrivit. Öppen 

kodning är en central aspekt av denna analysmetod, även kallad grundad teori (Brinkmann & 

Kvale, 2009). Med grundad teori genomförs en kvalitativ analys av relationen till andra koder och 

kontexten (Ibid.). Dessa koder är …”omedelbara och korta och definierar den handling eller 

erfarenhet som beskrivs av intervjupersonen. Målet är att utveckla kategorier som fångar de 

studerade erfarenheterna och handlingarna fullt ut (Ibid. sid. 218). Dessa jämförs gällande 

likheter och skillnader tills mättnad uppstår (Ibid.). Kodning kräver kodningsanteckningar och vad 

som helst kan kodas (Ibid.). När kodning används för kategorisering reduceras meningen i långa 

svar till några få enkla kategorier, vilka kan växa fram under arbetets gång och hämtas från teori 

eller intervjuobjektens egna uttryck och därefter underlätta jämförelser och hypotesprövning 

(Ibid., sid 219). Eftersom enkätsvaren inte var så många för att samtliga inte skulle kunna hanteras 

fullt ut av mig så har jag inte gjort kodningsanteckningar utan skrivit ut samtliga frågors enskilda 

svar, separerat från respondenterna. Svaren på frågorna rörande omväxling, engagemang samt 

stimulans har sedan sorterats av mig till olika grupper av svar inom vilka jag ansåg att de liknade 

varandra och att respondenterna beskrev liknande uppfattningar. Dessa blev erkännande, 

uppgiftsvariation och brukare. 

Frågorna kring arbetsledning och arbetsförhållande i formuläret betraktades som 

redan kategoriserade då de påpekats vara viktiga arbetsmiljöfaktorer enligt tidigare forskning för 

hemtjänsten (Gustafsson och Szebehelys, 2005) samt allmänt utifrån komponenten kontroll 

(Thorell, 2005), varför mina frågor avseende dessa komponenter enbart syftat till att fördjupa 

personalens upplevelse kring dessa. Svaren på dessa frågor är beskrivna under rubriken 

medbestämmande. Denna kategori har dock skapats med samma metod som den ovan beskrivna, 

alltså samtliga svar på dessa frågor är i hopförda och sorterade utifrån vilka som liknade varandra, 

samt därpå sammanförda av mig i vad jag ansåg vara en passande kategori. Detta är alltså av 

tidigare forskning redan att betrakta som en positiv arbetsmiljöfaktor och kan därmed enbart 

analyseras på teoretisk nivå och alltså ej utifrån respondenternas subjektiva uppfattning såsom om 

det vore en resurs.  

Utifrån den sista slutna frågan har kategorin social tid enbart benämnts som så och 

analyserats utifrån detta på grund av att den absoluta merparten svarade detta alternativ framför 

alternativet utföra uppgifter på schemat (hade merparten svarat det sistnämnda så hade alltså 

schemauppgifter blivit det benämnda och analyserade begreppet). Av liknande anledning som att 

begreppen arbetsledning och arbetsförhållanden redan var formulerade utifrån vad tidigare 
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forskning kartlagt så har social tid enbart analyseras på teoretisk nivå och ej utifrån 

respondenternas subjektiva uppfattning såsom om det vore en resurs. 

I analys och resultatdelen diskuteras därför alltså medbestämmande och social tid 

enbart utifrån koppling till tidigare forskning och inte som de vore personalens subjektiva 

upplevelser av resurser i hemtjänstyrket. I diskussionsdelen diskuteras dock samtliga kategorier 

medbestämmande, social tid erkännande, uppgiftsvariation och brukare som potentiella resurser 

för omsorgsarbetare, i och med de ursprungliga frågornas, samt de uppkomna kategoriernas, 

relevans och koppling till tidigare forskning. 

 

Vid sammanförningen av kategorier så märktes att många svar var liknande från olika 

respondenter men uttryckta på lite olika sätt, exempelvis ”olika uppgifter”, ”nya uppgifter”, ” 

olika arbetsuppgifter”, medan vissa svar är mer utförliga och beskriver även vad för slags 

uppgifter och varför det är positivt på olika sätt. Det blev därför en tämligen kompakt 

resultatredovisning trots att de flesta svar är med i en sammanfattning. Flera utvecklade sina svar 

och var detaljerade.  

Eftersom personlig kommunikation är starkare än skriftlig envägskommunikation 

hade kanske flera gett mer detaljerad information om jag personligen närvarat och förklarat syftet 

med studien, vilket som påpekat tyvärr inte var möjligt. Som exempel har vissa beskrivit inre 

resurser som svar på en del frågor, exempelvis att arbetsförhållanden går påverka främst genom 

att…: ”ta det lugnt och vara positiv”, ”behålla lugnet” och en annan svarar ”ta ton”. Detta är 

exempel på positiva, men individuella styrkor, och kan i och med detta inte relateras till den yttre 

arbetsmiljön. Sådana svar sorterades därför bort.  

Även frågan om arbetsledning och arbetsförhållanden gav en del svar som inte togs med i 

resultatdelen, såsom att det går påverka det som rör ”personal”, och (genom att) ”tala med 

löningen”, ”när det behövs” samt att det fungerar bäst för att ”personalen sköter allt själv” Några 

andra svar som inte heller togs med, med anledning av att de är för generella (dvs. ”bör” gälla alla 

arbetsplatser) var att ”arbetskamraterna”, och ”löning vankas” gör arbetet engagerande och 

stimulerande.  

Några svar som inte togs med för att de var udda och därmed hamnade utanför huvudkategorierna 

var att ”bilen och tekniska saker” gick påverka mest, att ”lön” är mest engagerande och 

stimulerande.  

 

ENKÄTPROCEDUR 
 

Urvalet har gjorts med ett strategiskt urval av ett hemtjänstområde med kommunalt anställd 

omsorgspersonal i en mellanstor stad i Sverige. Det aktuella hemtjänstområdet hade totalt fem 
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enheter. Samtycke för enkätstudien lämnades muntligt då jag besökte enheten. Enhetschefen 

informerades om studiens syfte och fick godkänna att följebrev (bilaga 1) och enkät (bilaga 2) 

delades ut till personal. Jag hade tidigare varit i kontakt med en av de fem biträdande 

enhetscheferna för enheterna som i sin tur frågade de övriga biträdande enhetscheferna om 

samtycke till att dela ut enkäter och samla in dem till personal för deras områden. Enligt muntlig 

kommunikation hade samtliga godtagit detta. All information om studien stod i följebrevet och de 

biträdande enhetscheferna behövde enbart dela ut kuverten till omsorgspersonalen. Enkäterna 

delades ut i två omgångar under två veckor. Första veckan till personal som arbetade sista veckan 

före semester, veckan därpå till personal som arbetade första veckan efter semester. 

 Personalen arbetade olika tider och därför kunde jag inte vara med för att presentera 

och förklara undersökningen och dess syfte eller närvara vid ifyllandet.  

I Codex, vetenskapliga rådets regler och riktlinjer för forskning (vetenskapliga rådet, 

2013), finns riktliner för att minimera risker för enskilda som kan beröras av undersökningar. Att 

deltagande var frivilligt, vad syftet med studien var, att anonymitet var garanterad oavsett 

deltagande och att enkäterna behandlas konfidentiellt meddelades i följebrevet. För att garantera 

anonymitet var enkäterna utan någon personligt knuten information och delades ut med ett 

anonymt svarskuvert som fick lämnas tillbaka anonymt i ett brevfack. För att kunna besvara 

eventuella frågor kring studien noterade jag mitt telefonnummer samt min mailadress i följebrevet 

(bilaga 1).  

Hur stort ett urval behöver vara är en subjektiv bedömning avvägt mot resurser, tid 

och möjlighet, enligt Bryman (2002). Fler enkäter än 60 ansåg jag inte vara rimligt att hantera 

därför lämnades 54 stycken ut vilket med viss marginal skulle täcka samtlig heltidsanställd 

personal. 22 av totalt 54 enkäter lämnades åter varav 21 med svar. Detta gav en svarsfrekvens på 

38.8 %. Totalt 14 kvinnor och 7 män svarade. Åldersfördelningen var relativt spridd. Fyra under 

25 år, fem mellan 26-35 år, fem mellan 36 – 45 år, fyra mellan 46-55 år och tre över 56 år. För att 

garantera anonymitet har jag inte redovisat kön eller ålder kopplat till enskilda svar.  

En pilotundersökning genomfördes med en anställd personal i hemtjänst, som inte 

var från samma område där studien utfördes. Utkast till följebrevet och enkätfrågor testades i 

telefonintervju. Information gavs kring syftet med att testa frågor och formulering men ingen 

ytterligare information kring frågorna i sig. Begreppen tolkades korrekt av provrespondenten men 

vissa formuleringar fick ändras och visst förtydligande i följebrev samt justeringar i 

frågeformuläret fick göras. Provrespondenten gav utifrån första utkastet svar som ”när det går bra” 

och att ”det ger mycket”, svar som inte bidrar till ökad kunskap om specifika resurser. Därför 

gjordes tillägg om att gärna utveckla och förklara svaren samt att vara detaljerad. För att öka 

motivationen att svara på frågorna har jag använt varierande teckenstorlek, kursivering och 

understrykning på frågorna i syfte att öka intresset att svara.  
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BEGREPPSDEFINITIONER 
 

Bistånd är de insatser som blir beviljade till brukarna och berättigas varje enskild 

utifrån specifika behov, vilket stadgas i Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 5§. Efter 

biståndsbedömares behovsprövningar av de äldres behov av hjälp i hemmet är detta 

omsorgspersonalens arbetsuppgifter. Uppgifterna kan exempelvis vara personlig omvårdnad 

såsom duschning och klädsel, hushållsuppgifter som städning, tvätt och matlagning, emotionellt 

och socialt stöd har Szebehely och Trydegård (2011) beskrivit. Utifrån beviljade bistånd upprättas 

arbetsscheman där dessa hos varje enskild är specificerade med tidsåtgång efter schablon. Social 

tid är inte pålagd för detta.  

Personal syftar till omsorgspersonal i hemtjänst med undersköterskeutbildning eller 

vårdbiträdeutbildning, vilka besvarat föreliggande enkätundersökning.  

Arbetsmiljön består av hela omgivningen på arbetsplatsen. Både fysiska, biologiska, 

tekniska, sociala och psykologiska aspekter räknas in. Dessa aspekter kan påverka människan på 

olika sätt. De fysiska, biologiska och tekniska kan bara påverka negativt men de psykologiska och 

sociala aspekterna, eller psykosociala, kan påverka både negativt eller positivt.  

Resurser kan i vardagsspråk syfta till ekonomiska medel och liknande men här 

definieras resurs som alla typer av mänskliga hjälpmedel, vilket är så brett som det låter. 

Vissa begrepp avspeglar maktförhållanden och handlingsutrymme och kan även 

tolkas olika beroende på deras värdeladdning. Kategoriseringen med de ord som används på 

målgrupper i socialt arbete kan ha stigmatiserande effekt och bidra till förtryck (Heule & 

Kristiansen, 2011, kap. 3). I forskning och litteratur kallas personer som beviljas hemtjänst för 

”brukare”, ”de äldre” och ”hjälpmottagare”. Socialstyrelsen använder brukare.  

Brukare kan i vissa sammanhang upplevas som ett stigmatiserande begrepp påpekar (Ibid.). Då 

det trots detta ännu inte skapats ett rimligt begrepp används av mig de äldre, där det förekommer i 

uppsatsen, för alla som mottar hemtjänst. Brukare är dock det begrepp som används av 

Socialstyrelsen och är därför även ett begrepp som jag använt där det än dock ansetts passande. 

Personalen själva har använt olika begrepp så det är alltså inte utifrån personalens svar som 

begrepp har valts av mig. 

TEORETISKT  PERSPEKTIV 
 

För analys av enkätundersökningens empiriska material har den salutogena teorin om KASAM 

använts, som liksom frågorna har ett hälsofrämjande synsätt (Antonovsky, 1979).  
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Lindqvist och Nygren (2006, kap.3) har beskrivit den salutogena teorin som relevant 

för det sociala arbetet särskilt med anledning av dess centrala frågeställning om hur vissa lättare 

kan klara motgångar än andra. För personalen i denna enkätundersökning är de yttre arbetskraven 

för personalen lika och därför kan denna förklaringsmodell för hälsa vara lämplig.  

Ett viktigt antagande utifrån KASAM är att hälsa utvecklas och stärks med den inre 

upplevelsen av balans mellan både inre och yttre krav och prestationer (Antonovsky, 2005) och 

tidigare forskning har visat att omsorgspersonal varit särskilt utsatt just i balansen mellan krav och 

prestation; de skall inte bara skall utföra uppgifter utifrån ekonomiska tidsbegränsningar utan även 

tillgodose brukarnas sociala behov.  

Genom att beskriva modellen med uttrycket ”skapa ordning ur kaos”, har Antonovsky jämfört 

KASAM med andra vetenskapliga discipliner och påpekat att forskare på samtliga områden och 

på olika systemnivåer ställer sig samma fråga. Vad är det som gör att ordning uppstår i en ”värld 

av kaos”? Att ordning uppstår bland ett till synes kaotiskt tillstånd av fysiska ting, i rymden, i 

naturen eller var stans annan och att individer (organismer) kan strukturera en fysisk och mental 

ordning i en till synes kaotisk värld eller upplevt kaotiskt tillstånd. (Ibid.).  

 

Antonovsky (1979) kopplade KASAM till både psykologiska och fysiologiska aspekter på hälsan. 

Den fysiologiska påverkan menade Antonovsky (2005) sker genom spänningar som leder till 

stress vilket ur ett biologiskt perspektiv är skadligt för organismen. Senare studier har dock visat 

svaga samband mellan fysisk hälsa och KASAM men däremot har den visat kopplingar till 

psykologiska aspekter (Bondevik, Drageset, Eide, Natvig, Nortvedt & Nygaard, 2008). Detta har 

även Flensborg-Madsen, Merrick och Ventegodt (2005) visat, som i och med detta vidareutvecklat 

KASAM formuläret men dock utifrån samma teoretiska utgångspunkt, vilket de menar är absolut 

relevant.  

Till styrka för teorin har flera studier visat starka samband mellan mental hälsa och 

KASAM. Bland annat Greaser (2011) med en tysk tvärsnittsstudie med 566 anställda i olika 

yrken, Sumikawa och Yamazaki (2012) med en randomiserad survey i Japan bland 632 personer, 

Bondevik, Drageset, Eide, Natvig samt Nortvedt och Nygaard (2008) i en norsk longitudinell 

kohortstudie bland 227 sjuksköterskor. Heiman (2004) har i en tvärsnittsstudie bland 261 

Israeliska studerande visat att individuella resurser som effektiva copingstrategier, socialt stöd och 

lägre upplevd stress har signifikanta kopplingar till KASAM. Greaser (2011) har även visat på att 

kulturella skillnader kan finnas för olika faktorers betydelse kopplat till KASAM. 

Även om flera studier visat hur stark teorin är har Antonovsky (2005) själv kritiserat att teorin har 

en svag empiriska förankring. I grunden bygger den på Antonovskys egna observationer (Ibid.). 

 



21 
 

KASAM 
 

Salutogenes står för hälsans ursprung, ett begrepp som utvecklades teoretiskt av Antonovsky, 

professor i medicinsk sociologi. Genom sin teori skapade han nyckelbegreppet KASAM, vilket 

står för känsla av sammanhang (eng: SOC; Sence of coherence) (Antonovsky, 1979). KASAM 

består av de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Utifrån dessa tre 

komponenter kan en individs förmåga att hantera krav och motgångar mätas på en skala. Att ha 

höga poäng på skalan innebär en stark KASAM, vilket innebär en stabil hälsogrund och förmåga 

att bibehålla hälsan trots yttre påfrestningar och inre eller yttre krav (Antonovsky, 2005). En stark 

KASAM gör att individen känner engagemang och vilja att handskas med situationer snarare än 

uppgivelse inför krav och det ökar även viljan att själv söka efter feedback. Detta i sin tur ökar 

både motivationen och de kognitiva förutsättningarna att hitta strategier att lösa uppkomna 

problem. Om skeende och omständigheter i omvärlden upplevs mer begripliga, hanterbara och 

meningsfulla innebär detta en högre KASAM. Med en stark KASAM är det mer troligt att 

individen som möter en stressor upplever att det finns en mening med att övervinna den, vilket gör 

situationen motiverande samt att stressoren upplevs som hanterbar (Ibid.).  

Meningsfullhet står för den känslomässiga innebörden av livet och är vad som skapar 

motivation. Detta utgör drivkraften som kan öka förståelsen av omvärlden och ens resurser 

runtomkring. För att uppleva meningsfullhet skall viktiga delar av livet, både områden och 

processer, vara känslomässigt värdefulla och betraktas som utmaningar värda delaktighet och 

engagemang. Delaktighet i resultat och medbestämmande inom områden där individen är verksam 

i utgör en grund för känslan av meningsfullhet. Det behöver dock ske i form en social roll för att 

det skall leda till meningsfullhet, och det är enbart om den sociala rollen är värdesatt av andra som 

det kan skapa en känsla av meningsfullhet. Den behöver inte vara värdesatt av samhället utan det 

betydelsefulla är att den är värdesatt i en grupp eller viss kultur. I och med detta blir social 

uppskattning central, vilket enbart behöver bara komma från någon som är betydelsefull för 

personen och behöver inte gälla resterande omvärld (Ibid.). 

Känslan av meningsfullhet vid arbetsförhållanden skapas av en stadigvarande 

upplevelse av att medverka i socialt värdesatt beslutsfattande. Det kan dels handla om att känna 

glädje och stolthet i arbetet men även att själv få bestämma över sin situation. Bestämmanderätten, 

eller beslutsfattandet, är inte det allra mest avgörande här menade Antonovsky (2005). Viktigt är 

även hur det egna arbetet relaterar till övriga relationer, andras arbeten och samhället i stort. I 

arbetssammanhang hänger meningsfullhet nära ihop med meningsfullhet även om de kan skiljas 

teoretiskt, påpekade Antonovsky (2005). 

Begriplighet handlar om huruvida yttre och inre stimuli, negativa som positiva, 

förstås intellektuellt. Sådana stimuli är faktorer i omvärlden som på mentalt plan måste hanteras 
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individen. Stimuli är som Eriksen och Ursin (2005, kap.3) beskrivit något från yttervärlden, 

impulser, situationer eller händelser, som stimulerar hjärnans kognitiva delar. Begriplighet 

innefattar både känslor och kognition. Avgörande för hur individen hanterar stimuli rent begripligt 

är enligt Antonovsky (2005) huruvida världen ses som ordnad, förutsägbar och förklarbar. Vidare 

bygger detta på tidigare upplevelser av förutsägbarhet. Genom balanserad kontinuitet av händelser 

ges utrymme för tillväxt och omstrukturering i föreställningsvärlden efter nya livshändelser. Utan 

begriplighet är information kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad och oförklarlig till skillnad 

från att den uppfattas som ordnad och värd engagemang (Ibid.). 

Hanterbarhet avser i vilken grad resurser upplevs stå till förfogande för att möta och 

hantera de krav som kommer från olika stimuli. Med att de står till förfogande förklarade 

Antonovsky att de antingen är under den egna kontrollen eller att de kontrolleras av någon som 

äger förtroende. En bra belastningsbalans lägger grunden för hanterbarhet. Denna komponent 

jämför Antonovsky med begreppet kontroll och låg maktlöshet.  Är hanterbarheten god så minskar 

risken att känna sig som ett offer för omständigheter och individen kan acceptera olyckliga 

händelser med vetskapen att man reder sig (Ibid.).  

I arbetsprocessen är överbelastning det största problemet för hanterbarhet och till detta är kontroll 

kopplat. I ju högre grad problem formuleras av individen själv än av andra, desto lättare kan 

individen finna resurser för att lösa dem. Att ha tillräckligt med tid till förfogande är en 

förutsättning för hanterbarhet (Ibid.). 

Förutom yttre resurser, som pengar och social status, och inre resurser, som 

jagstyrka och självkänsla, påverkar övervinnande av stimuli själva KASAM (Ibid.). Ur 

psykologiskt perspektiv beskriver Fredrickson, Loftus, Nolen-Hoeksema och Wagenaar (2009) att 

stimuli kommer från objekt i omvärlden som via perception (alltså via våra sinnen, som syn, 

hörsel, doft eller smak) identifieras av individen. Detta tolkas på ett mer eller mindre omedvetet 

plan individuellt utifrån individens kontext (Ibid.). Som exempel på arbetsrelaterade stimuli kan 

nämnas uppkomna instrumentella situationer, såsom rörande redskap, dokumenthantering och 

hjälpmedel. Eftersom stimuli kan ha olika påverkan på individer kan är det inte med säkerhet för 

alla som de leder till stress bara för att det kanske gör det för vissa. Därför kan ett visst stimuli 

enbart betraktas som att kunna ha potentiell påverkan på en individs hälsa. 

När stimuli uppfattas av hjärnan bedöms det som antingen en stressor, positiv eller 

negativ, eller som en icke-stressor (neutral), enligt Antonovsky (2005).  

Ifall stimuli som bedömts vara en stressor övervinns så är detta att betraktas som positivt 

stärkande av KASAM och positivt för hälsan.  

Om stimuli däremot bedömts som en icke-stressor, eller om det efter att ha bedömts som en 

stressor omdefinieras till en icke-stressor (detta ifall den uppfattats som ofarlig eller irrelevant), så 
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skapas varken spänning eller stress och inga särskilda copingmekanismer behöver aktiveras 

(Ibid.). 

Samtliga stimuli som är potentiellt positiva för hälsan benämner Antonovsky (2005) 

som generella motståndsresurser (GMR). De potentiellt negativa benämns som generella 

motståndsbrister (GMB) (Ibid.). Detta skapar en ”stärkande spiral” vilket gör att en person med 

hög KASAM oftare upplever stimuli som meningsfullt, begripligt och hanterbart och den 

kognitiva bedömningen av potentiellt negativa stimuli för dessa individer oftare blir att de är icke-

stressorer än stressorer (Ibid.).  

En stimuli som bedöms som stressor kan vara antingen hotande eller positiv för 

välbefinnandet och leder i båda dessa fall till att ett känslomässigt spänningstillstånd uppstår. 

Stressorer, såsom krav, har negativ påverkan enbart om de upplevs som hotande eftersom det då 

skapas ett spänningstillstånd som i sin tur leder till stress. Detta sker ifall kravet först bedömts 

som en stressor och därefter bedöms som ohanterbart och det leder till en svagare KASAM.  

Stressorer, oavsett om de kommer från inre eller yttre världen, skapar instrumentella problem så 

att de förutom den känslomässiga regleringen även leder till en viss instrumentell stresshantering 

(Ibid.). 

Alla stimuli kan betraktas som potentiella stressorer eftersom bedömningen och dess 

följande eventuella påverkan skiljer mellan olika individer (Ibid.). En stressor beskrev 

Antonovsky (2005) som en stimuli som betydande för välbefinnande. Välbefinnande betraktade 

Antonovsky som en delkomponent av hälsa (Ibid.).  

För att stressorer skall hanteras på ett bra sätt av individen behöver de kunna övervinnas med 

tillgängliga resurser, vilket i sin tur leder till att hälsan antingen förblir neutral eller att den stärks. 

Med hjälp av resurser kan krav som är höga bedömas som positiva och förhindra att 

spänningstillstånd leder till stress, vilket har positiv hälsopåverkan genom att komponenterna av 

individens KASAM, förbättras (Ibid.). 

GMB och GMR som ett samlat begrepp benämndes av Antonovsky som GMR-MB, 

”överordnade psykosociala generella motståndsresurser-motståndsbrister”.  

GMR-MB skapar en förbindelse mellan resurser och stressorer menade Antonovsky (2005) och 

har liknande förmåga att påverka KASAM. GMB-MB kan bestå av livssituationsstressorer och 

livshändelsestressorer. Detta är faktorer som skapar så kallade livserfarenheter (Ibid.).   

Det finns ingen regel som bestämmer vad som är generella utan det gemensamma för alla GMR 

och GMB är att de ger just sådana livserfarenheter som inkluderar meningsfullhet, begriplighet 

och hanterbarhet. Genom dessa dimensioner främjar de utveckling mot och upprätthållandet av en 

stark KASAM (Ibid.). 

Livserfarenheter påverkar individens betraktelse av omvärlden som ordnad eller 

kaotisk. De kan genom om de betraktas som stressorer eller resurser, beroende på den individuella 
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uppfattningen, och leda till antingen svagare eller starkare KASAM. Dessa livserfarenheter delas 

in i två typer; kroniska eller avgränsade. Kroniska egenskaper är kulturell bakgrund, social roll 

och personlighetsaspekter och avgränsande faktorer är viktiga livshändelser (Ibid.). 

Livserfarenheter som är kopplade till arbetssituationen inbegriper den sociala rollen individen har 

där. Även andra livssektorer kan kopplas till KASAM genom att de upplevs som viktiga för 

individen. Styrkan på KASAM kan generaliseras mellan olika livsområden där sociala roller 

upprätthålls, såsom i familjen, i föreningar och liknande, och KASAM är lika för alla de aktuella 

livssektorerna. Det innebär att styrkan på KASAM kan generaliseras till arbetsrollen och vice 

versa (Ibid.). 

Komponenterna i KASAM behöver bara hänga samman med områden som är av 

centralt intresse för en individ för att vara av betydelse för KASAM. Därför kan individen även 

mentalt koppla bort betydelsen av ett livsområde om det skulle upplevas som obegripligt, ej 

meningsfullt eller ej hanterbart. Då förlorar det livsområdet även förmågan att påverka KASAM. 

Den huvudsakliga sysselsättningen är dock något som inte går koppla bort om individen samtidigt 

skall upprätthålla en hög KASAM, enligt Antonovsky (2005).  

RESULTAT  &  ANALYS 
 

Syftet med studien var att mot bakgrund av hur tidigare forskning beskrivit hemtjänsten som 

arbetsplats, och hur hälsa relaterar till arbetsmiljön, undersöka hälsofrämjande faktorer i 

arbetsmiljön för omsorgspersonalen. Vid litteratursökningen hittades ingen studie som tidigare 

undersökt specifika resurser för hemtjänstens omsorgspersonal.  

Att miljön kan påverka hälsan är känt och vetenskapen framhåller socioekonomiska 

förhållanden som orsak till hälsoskillnader. För att minska ohälsan har en fråga på makronivå varit 

hur olika hälsoskillnader kan utjämnas, såsom klyftan mellan kvinnor och män. Samtidigt tar 

kvinnor och män ofta olika yrken (Socialförsäkringsrapport, 2012) och det har visats finnas 

hälsoskillnader för sysselsatta i olika yrken (Bartley, 2004).  

Forskning pekar på att ett tvärvetenskapligt perspektiv bäst förklarar 

arbetsmiljöfaktorers inverkan på hälsan, som bland annat Pettersson (1999) och Siegrist (1996) 

påpekat. I arbetslivsforskningen är den psykosociala och biomedicinska stressteorin utbredd då 

stress anses vara en viktig orsak till ohälsa (Levi, 2005, kap.4; Währborg, 2009; Karasek & 

Theorell, 1979). 

Krav kontroll-modellen som används vid forskning kring arbetsmiljön har förklarat hur höga krav 

i förhållande till låg kontroll i arbetet kan påverka hälsan negativt (Karasek & Theorell, 1979) 

medan JD-R modellen genom att se på arbetsresurser vidare förklarat hur en del faktorer kan 

skydda mot negativa hälsotillstånd JD-R modellen har till exempel visat att resurser främst kan 
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förhindra disengagemang bland personal men att det även kan ha betydelse för utmattning, 

sjukfrånvaro och sjuknärvaro (Bakker et al. 2001 & 2004; Bergström et al. 2008). 

Utifrån den genomförda litteratursökningen verkar det vara mindre känt vilka 

faktorer som bidrar till hälsa. Detta verkar i synnerligen liten grad ha undersökts inom hemtjänsten 

som i diskurs, forskning och statistik däremot framstår som ett yrke med många risker och 

ohälsofaktorer. Till skydd för detta finns lagar och myndigheter, vilka har till sitt främsta syfte att 

verka preventivt.  

Psykologiska och sociala faktorer i arbetsmiljön kan vara både positiva eller negativa för hälsan 

(Bakker et al. 2001 & 2004; Bergström et al. 2008; Karasek & Theorell, 1979). Vad gäller 

positiva faktorer inom hemtjänsten har tidigare forskning fokuserat på brukarna och det ansvar 

personalen har, både yttre krav utifrån såsom tidspress men även inre krav, som ett gott socialt 

samspel med och en god relation till de äldre (Andersson, 2007; Elstad & Vabø, 2008; Vabø, 

2005). 

 

I denna uppsats enkätundersökning fördjupades frågor kring det som tidigare forskning framhållit 

som inom arbetsförhållanden varande viktigt för fysisk och psykisk hälsa bland äldreomsorgens 

personal (Gustafsson och Szebehelys (2005). Teoretiskt, såsom JD-R modellen (Bakker et al. 

2001) beskriver positiva faktorer som viktiga, kan dessa spegla yttre resurser som personalen 

upplever sig ha för att hantera yrkesrollens krav.  

Tillgång till dessa resurser i arbetet kan enligt teorin om KASAM (Antonovsky, 

2005) skapa förutsättning till att både instrumentella faktorer och den känslomässiga regleringen 

av stressorer, såsom tidspress och andra yttre eller inre krav, underlättas.   

Den salutogena teorin om KASAM (Antonovsky, 1979) förklarar teoretiskt 

betydelsen av resurser för människors hälsa. De centrala komponenterna i KASAM, 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kan enligt Antonovsky (2005) samtliga relateras till 

arbetsprocessen och förhållanden i arbetsmiljön. Hanterbarhet är främst kopplat till resurser men 

samtliga tre komponenter är betydelsefulla och måste hänga ihop för att grunda KASAM (Ibid.). 

Personalens svar (se metodbeskrivning, sid. 15-17) på frågorna om när och varför 

arbetet upplevs som omväxlande, engagerande, stimulerande är, utifrån bakgrunden av denna 

studies bakomliggande tidigare forskning och teori som presenterats, faktorer i arbetets innehåll 

som antas vara möjligt bidragande faktorer till ökad hälsa och välbefinnande hos personalen. 

Utifrån dessa frågor har personalens svar kategoriserats med meningskodning med den kvalitativa 

analysmetoden grounded theory (Brinkmann & Kvale, 2009). Dessa kategorier är betraktade som 

resurser. Utifrån svaren urskiljdes tre kategorier, vilka en övervägande del av svaren var 

centrerade till. Oavsett ålder och kön var dessa; erkännande, uppgiftsvariation och brukare och 

analyseras som resurser utifrån personalens upplevelse. 
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Som inflikning till vad personalens huvudsakliga svar på vad som var engagerande och 

stimulerande var, vilket var de äldre och erkännande från de äldre, så kan det åter noteras att 

enbart en svarade att lön främst bidrog till detta, trots att lön generellt sett torde betraktas som en 

relativt objektiv och stark resurs för samtliga yrkeskategorier.  

Frågan gällande arbetsförhållanden, samt relation till arbetsledning, upplever som 

personalen ett visst medbestämmande på flera områden i arbetet, i vad som tolkats av mig utifrån 

svaren på dessa frågor, nr. 2 och nr. 4. Som beskrivet i metodavsnittet var dessa frågor, till 

skillnad från de förra, redan centrerade till just arbetsförhållanden samt arbetsledning och har 

därför inte tolkats såsom om frågan ledde till svar rörande upplevda resurser.  

Den sista och slutna frågan, om vad som upplevdes mest tidspressat att uppfylla av 

antingen social tid med brukarna eller arbetsuppgifter på schemat, var helt sluten och utan 

möjlighet för utveckling och har därför ej heller tolkats såsom om frågan ledde till svar rörande 

upplevda resurser. Utifrån den absoluta merparten svar fråga visade det sig dock, liksom tidigare 

forskning gjort, att social tid med brukarna är viktigt ur personalens perspektiv, om än enbart i 

jämförelse med att utföra uppgifter på schemat. Under denna rubrik diskuteras därför även tiden 

som faktor relevant för personalen utifrån vad tidigare forskning och teori visat. 

 

ERKÄNNANDE 

 

Det personalen beskrev som mest engagerande och stimulerande var att kunna bidra till att de 

äldre får sina hjälpbehov tillgodosedda, men för detta var det avgörande att de fick en bekräftelse 

av sin yrkesroll.”Känns att man behövs. Vårdtagarna blir nöjda” och ”Jag känner att jag gjort 

någonting bra för en medmänniska”, som en personal påpekar, och ”att få hjälpa människor” och 

en annan att ”När man får ut något av besöket. Nån form av respons”. En beskrev det 

stimulerande och engagerande för att ”man känner att man gjort en insats för att de äldre skall 

känna sig bra och omtyckta” och en annan att detta känns när att brukarna blir glada och nöjda då 

uppgifterna gjorts och de hinner samtala lite. Erkännande från de äldre gör alltså att de upplever 

arbetet engagerande och stimulerande.   

 

Betraktat som en psykologisk resurs enligt JD-R modellen kan erkännande definieras som en 

extern social resurs (Bakker et al., 2001), och som vad Aronsson och Lindh (2004) visat, kan 

feedback minska sjukfrånvaro. Erkännande blir här som en slags feedback från de äldre, istället 

för feedback från den organisatoriska ledningen. Personalen upplever att deras arbete är socialt 

värdesatt vilket stärker komponenten meningsfullhet av KASAM i arbetsprocessen (Antonovsky, 

2005). Social uppskattning är centralt i komponenten meningsfullhet (Ibid.)  



27 
 

Förutsägbarheten, vilken speglar komponenten begriplighet i KASAM (Ibid.), stärks 

genom det sociala utbytet som även ger en förståelse för de äldre och deras situation. Även det 

faktum att personalen genom erkännandet blir medvetna om att ha hjälpt brukarna kan tänkas 

minska risken för kroppslig trötthet, eftersom just upplevelsen av att inte ha gett rimlig hjälp ledde 

till just detta i Gustafsson och Szebehelys (2005) studie.  

Delaktighet i resultat är grund för komponenten meningsfullhet i KASAM (Antonovsky, 2005). 

För att personalen skall få uppleva detta krävs social interaktion där erkännande genom 

återkoppling på deras arbete kan ske. Även genom att detta bekräftar personalen som en del av det 

arbetsresultat som de skapar stärks meningsfullheten i KASAM.  

 

UPPGIFTSVARIATION  
 

Det är omväxlande att få arbeta olika tider på dygnet.  

Att arbeta skift med morgonomsorg, dusch och kvällsomsorg, och att arbetsuppgifterna på olika 

pass ser så olika ut, är omväxlande. Vårdbehoven mellan olika brukare skiftar vilket medför olika 

arbetsmoment och detta är också omväxlande. ”Man får gå till olika vårdtagare”, skriver en, och 

fortsätter ”man får utföra olika arbetsuppgifter”. En annan anser att det är omväxlande för att 

”Uppgifterna är så skilda. Adel, präster, borgare, bönder”.  

Behoven varierar vid olika tidpunkter hos en och samma omsorgsmottagare men även samma 

tider vid olika tillfällen och dessutom mellan olika personer vilket ytterligare ökar omväxlingen.  

Att ha olika arbetsuppgifter är engagerande och stimulerande, likaså att få nya uppgifter. 

Det är även omväxlande, som en beskriver ”Man får göra saker utöver det man har på schemat.”; 

”ingen dag är lik den andra”. Att dagarna ser olika ut beskriver flera som omväxlande.  

Det kan innebära alla möjliga uppgifter och det är omväxlande att aldrig riktigt veta vad som 

väntar, vad personen behöver hjälp med; ”vid alla besök. Man vet inte vad som väntar en när man 

kommer på besök…Hemtjänst kan allt. Elektriker, snickare, vård, kock…osv….”. 

Detta är även omväxlande och stimulerande, som en skriver; ”Varje dag. Man måste vara rätt 

flexibel och kunna tänka logiskt och vara hjälpsam även med saker som inte är ”inplanerat”.” 

 

Utifrån definitionen av en jobbresurs enligt JD-R modellen kan uppgiftsvariation betraktas som en 

extern organisatorisk resurs (Bakker et al., 2001). Det kan även betraktas som en 

kontrollkomponent såsom en intellektuellt stimulerande del av krav-kontroll modellens begrepp 

beslutsutrymme (Theorell, 2005). 

Enligt teorin om KASAM kan allt som personalen upplever som omväxlande och 

nytt betraktas som stimuli och därmed som eventuella stressorer, positiva eller negativa, beroende 
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på tillgängliga resurser (Ibid.). HAKuL studien visade att behärskning av arbetet skyddande mot 

sjukskrivningar (Alfredsson et al., 2006).  

En lagom belastning lägger grunden för hanterbarhet i KASAM (Antonovsky, 2005).  

Det är en viss belastning att vara i en okänd situation, men det krävs att dessa situationer för var 

och en i personalen är hanterbara för att det skall stärka KASAM (Ibid.). 

 Utifrån funktionen av en viss belastning (Ibid.) så sänker däremot faktorerna låga krav, och att 

inte få nya arbetsuppgifter, hanterbarhetskomponenten i KASAM.  

 

BRUKARE 
 

Personalen beskriver att olika brukare innebär olika slags möten och variation eftersom alla de 

äldre är olika till sätt och handling. Detta upplevs som omväxlande. ”Alla är unika. Ingen brukare 

vill ha likadant”.  

De äldre har alla olika bakgrunder och att få ta del av detta genom att ”träffa människor, hjälpa 

och lyssna och till deras levnadsöden” bidrar till omväxling i arbetet. En menar att ”Förr, då det 

fanns mer tid till diverse annat med brukarna, så var arbetet mer engagerande och stimulerande”. 

En annan skriver att arbetet är engagerande och stimulerande för att ”man blir förstående för olika 

slags situationer som berör brukare samt anhöriga”. Att träffa helt nya brukare är omväxlande. 

”Jag får träffa brukare som jag inte sett på ett tag. Då känns det nytt och roligt”, ”Jag får komma 

till andra brukare än jag är van vid att ha. Det är omväxlande att få träffa så många olika 

personer ”. Likaså är det omväxlande att få träffa dem som de inte sett på ett tag. Flera påpekar att 

det krävs att de ska finnas lite extra tid som kan tas till en social stund med den äldre ”Den där 

extra tiden uppstår med brukarna. När det där extra händer så får man en härlig och trevlig stund 

och kontakt med brukarna på ett annat sätt”. 

Extra tid ger möjlighet till en ökad förståelse för situationer som rör de äldre och deras anhöriga 

vilket några i personalen anser gör arbetet engagerande och stimulerande. Att få hjälpa till i deras 

hem anser en är engagerande och stimulerande. En svarar på frågan om arbetsförhållanden att de 

går påverka genom att ”se till att vårdtagaren får det så bra som möjligt”. 

 

Utifrån definitionen av en jobbresurs enligt JD-R modellen (Bakker et al., 2001) kan brukare 

betraktas som en extern social resurs.  

Utifrån svaren är det tydligt hur viktiga de äldre är för personalen och därmed hur viktigt det är för 

personalen själva att känna med sig att en god omsorg blir förmedlad. Det tolkas här som att 

personalen får ”kvitto” på detta genom erkännande av de äldre, bestående i de äldres positiva 

reaktioner. 
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Personalens sociala roll på arbetet, såsom Antonovsky (2005) förklarat begreppet social roll, 

stärks i samspel med de äldre. Den sociala rollen är enligt salutogena modellen en ”oundviklig” 

livssektor vilken individen inte kan avsäga sig och som för denne innebär ett inre krav att uppleva 

yrket som meningsfullt och begripligt (Ibid.). Kan kraven i rollen uppfyllas bidrar det till en stärkt 

hälsa, medan motsatsen försvagar (Ibid.). Inre krav kan för hemtjänstpersonalen innebära att 

uppfylla yrkesrollens etiska och moraliska krav, vilket beskrivits som betydande för personal inom 

omsorgen (Elstad & Vabø, 2008). Inre krav kan hanteras bättre, såsom i betydelsen av en bättre 

psykisk hälsa, med en stark KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

MEDBESTÄMMANDE 
 

Under begreppet medbestämmande kategoriserades svaren på synen på arbetsförhållanden och 

kontakten med ledningen. Någon menar att kontakten med arbetsledningen fungerar bäst ”när det 

inte är sommar eller innan semestern”, vilket kan tolkas på flera sätt. Kanske att kontakten 

fungerar bäst när mest ordinarie personal är på plats eller när det inte är så stressigt eller 

oorganiserat såsom det allmänt kan vara vid semestertider och planering.  

En anser att det fungerar bäst för att personalen själv organiserar arbetet tillsammans. En del av 

personalen tycker att personal- och ärendeträffar är bra för att kunna påverka arbetsförhållanden.  

Det är olika från person till person och situation till situation hur kontakten med arbetsledning 

anses kunna ske på bästa sätt sett utifrån personalens perspektiv. Detta speglar att personalen har 

ett visst medbestämmande i hur kontakten mellan dem och deras närmaste chef fungerar. 

Framförallt verkar det finnas möjligheter för olika typer av kontakt. Någon menar att enskilda 

samtal eller via telefon är bäst medan några menar att möten och samtalsträffar är bästa sättet att 

kommunicera på. Att snabbt kunna få tag på chefer är bra och detta bör helst ske via telefon enligt 

vissa, samtidigt som någon anser det vara bäst att kunna träffas personligen istället.  

Många har svarat att de främst kan påverka vilka uppgifter som borde utföras hos 

brukarna genom att påpeka vilka behov som finns. Möjligheten till dialog med andra kontakter 

som de äldre kan ha är ett sätt att kunna påverka arbetsförhållandena. Som en i personalen beskrev 

att det går; ”Påtala om det ska vara nån förändring hos brukare som jag ser. Mer eller mindre 

behov av hjälp, samarbete med distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast angående ex. 

hjälpmedel, träning”. De kan även påverka deras egna turer hos brukarna och hur deras eget 

schema skall se ut. En personal förklarar att de kan lägga upp arbetet hemma hos brukarna så att 

det passar dem (brukarna) och en anser att ”planeringen (ibland)” främst går påverka. 

 

Utifrån definitionen av en jobbresurs enligt JD-R modellen (Bakker et al. 2001) kan 

medbestämmande betraktas som en extern organisatorisk resurs (Ibid.). Det kan sägas vara 
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organisationens struktur som skapar möjligheten för detta. I kombination med höga krav kan 

enligt krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1979) kan beslutsdeltagande minska risken för 

den utav burnoutkomponenterna (Bakker et al., 2001) definierade komponenten disengagemang 

(Bergström et al., 2008). Betraktat som en belöning kan beslutsdeltagande även betraktas som en 

motverkande faktor för strain (Bosma et al., 2001). 

Samarbete och dialog med ledning och andra yrkesgrupper som personalen har ökar 

förståelsen för den sociala strukturen och deras yrkesroll i ett större sammanhang, vilket enligt 

KASAM har hälsofrämjande effekt (Antonovsky, 2005). Utifrån den salutogena teorin har kontakt 

och återkoppling med arbetsledning en hälsofrämjande effekt i och med bekräftelsen på den 

yrkesbundna sociala rollen (Ibid.).  

Såsom Karasek och Thorell (1990) samt Theorell (2005) beskrivit begreppen 

beslutsdeltagande och kontroll kan de båda antas stärkas av medbestämmande och dialog, vilket 

utifrån de tre definierade dimensionerna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet, är 

bidragande till en stärkt KASAM (Antonovsky, 2005). Med en stark KASAM så ökar möjligheten 

för personalen själva att finna resurser, inklusive inre mentala resurser och coping, för att hantera 

krav i arbetet om problem får formuleras av dem själva (Ibid.). Detta skulle kunna ske just genom 

det medbestämmande personalen upplever eller får möjlighet till.  

 

SOCIAL T ID 

 

Frågan om upplevelse av tidsbrist skiljde sig från de övriga fyra frågorna dels genom att den var 

sluten och dels för att personalen bara hade två svarsalternativ.  

Frågan var ifall upplevelsen av mycket att göra i jobbet främst berodde på att de inte hinner ge 

brukarna den sociala tid de vill eller känner att de behöver, eller att de inte hinner alla uppgifter 

som är planerat på arbetsschemat hos varje brukare.  

Majoriteten, femton personer, markerade alternativ 1. Tidsbrist bland personalen 

upplevs främst genom att de inte hinner ge brukarna den sociala tid de vill eller känner att 

brukaren behöver. Tre markerade alternativet att det främst är arbetsuppgifterna på schemat, två 

hade inte svarat och en hade ett eget svar; ”Aldrig mycket (?) att göra. Tid finns till allt ”. 

Utifrån jämförelser innebar det ingen noterbar skillnad i huruvida personal svarat att de upplevde 

tidspress på grund av social tid eller pressat schema och vad de upplevde som omväxlande, 

engagerande och stimulerande, hur kontakten med arbetsledningen var eller på det vis 

arbetsförhållanden ansågs kunna påverka. I relation till svaren om resursfaktorer var dessa inte 

avvikande beroende på om det ena eller andra alternativet kryssats i. 
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Personalens arbetsuppgifter är att utföra omsorgsuppgifter enligt schema och social tid förväntas 

ingå i detta (Andersson, 2007; Vabø, 2005). Hemtjänsten har uppmärksammats som tidspressat 

(Vabø, 2005). Det faktum att respondenterna främst upplever tidspress på grund av för lite social 

tid kan tolkas som att den sociala tiden med de äldre är så pass viktig för personalen att detta 

delvis, eller för vissas del, bidrar till meningsfullhet i arbetet.  

Tidsbrist är enligt Gustafsson och Szebehely (2005) en psykisk 

belastningskomponent och enligt teorin om KASAM påverkar detta komponenten hanterbarhet 

negativt (Antonovsky, 2005), eftersom tidsbrist gör arbetet utifrån personalens inre (egna) krav 

ohanterbart. Tillfälliga överbelastningar med möjlighet att samla energi igen kan dock stärka 

komponenten hanterbarhet i KASAM (Ibid.). 

Tillfälliga arbetsbelastningar kan enligt stressteoretiskt perspektiv uppstå utan negativa följder 

(Levi, 2005, kap. 4) men då skall arbetet vara anpassat efter individens förmåga och med 

tillräckliga sociala, materiella och organisatoriska resurser för att inte bli ohälsosamt övermäktigt.  

Tidpress kan även motverka komponenterna meningsfullhet och begriplighet eftersom frånvaron 

av tidspress kan antas möjliggöra det som i arbetet upplevs som meningsfullt och som med detta 

gör arbetsuppgifterna begripliga på ett inre intellektuellt plan. Tidspress (för den som upplever 

det) betraktat som en stressor har i och med detta betydelse för personalens välbefinnande 

(Antonovsky, 2005). Huruvida det leder till strain, alltså mental överbelastning, eller inte beror på 

individuella egenskaper, upplevelser och faktorer (Levi, 2005, kap. 4). Utöver inre upplevelser 

och den egna KASAM så är det delvis beroende av övriga resurser i arbetsmiljön. 

Trots ståndpunkten att styrkan av KASAM i större perspektiv utanför arbetet som 

livssektor handlar om individuella faktorer som coping och personlighetsdrag, så kan alltså social 

tid antas hindra att spänningstillstånd leder till ohälsa. Samtidigt kan social tid bidra till stärkt 

KASAM genom att möjliggöra förverkligande inom de tre dimensionerna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Detta eftersom personalen då får större möjlighet att uppleva 

erkännande, skapa relation till brukarna samt utföra lite andra uppgifter hos brukarna än de som 

står på schemat, och därmed uppleva större uppgiftsvariation.   

DISKUSSION 
 

I denna uppsats har positiva faktorer i arbetet kopplat till hälsa och specifika arbetsmiljöfaktorer i 

hemtjänsten undersökts och analyserats utifrån den salutogena teorin om KASAM. Samtliga 

komponenter i KASAM har belysts i de resurser som framkommit vara viktiga för 

hemtjänstpersonal som besvarat denna här redovisade mindre och lokala enkätundersökning.  
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Eftersom forskning tyder på att faktorer i specifika arbeten kan vara betydande för hälsan 

(Socialförsäkringsrapport, 2012; Bartley, 2004) så har resurser i denna studie antagits kunna 

diskuteras distinkt och skiljt från individuella och sociodemografiska faktorer. 

Frivillighetsinsatser kan påverka både behovet och utförandet av hemtjänst vilket 

påverkar omsorgspersonalens arbetsförhållanden. Vidare kan olika hemtjänstområden ha olika 

sociala koder, regler och system, formella och informella, varför resultatet från denna studie inte 

kan tas som givet för hemtjänsten generellt. Hemtjänsten kan organiseras olika i skilda områden, 

kommuner och i olika driftsformer. Detta betyder att de resurser som funnits i denna studie inte 

behöver finnas, eller vara lika betydelsefulla för hemtjänstpersonal inom andra verksamheten, 

trots att deras upplevelse till viss del stöds av vad tidigare forskning visat vara betydelsefullt för 

omsorgspersonal. Att notera är därför att hänsyn behöver tas till att funktionen av specifika 

resurser, enligt KASAM, kan vara knutna till olika kulturella och historiska kontexter 

(Antonovsky, 2005, Greaser, 2011).  

21 svar kom in. För att ha fått in ytterligare svar skulle positiva faktorer bland övrig 

personal möjligtvis kunna fångats i slutna enkäter eller med intervjuer, men sammantaget var 

grunden till empirin god även eftersom svaren från enkätundersökningen var i huvudsak lika 

vilket gjorde det lätt att gruppera dessa under ett antal faktorer.  

Utifrån antagandet att allt som stärker KASAM är hälsofrämjande så har 

omsorgspersonalen som deltog i enkätundersökningen ett potentiellt hälsofrämjande yrke. Här 

spelar givetvis individuella egenskaper in men utifrån enbart yttre faktorer så finns resurser i 

arbetsmiljön. Dessa bör tas tillvara och stärkas för att verka hälsofrämjande, alltså stärka hälsan 

och öka välbefinnandet hos personalen.  

Användbarheten för denna studie kan betraktas som bred. Kunskapen kan 

exempelvis användas dels av politiker och dels för personal och budgetrelaterade diskussioner 

inom organisationen. Att verka för en hälsofrämjande arbetsmiljö innebär för organisationen att ta 

ett steg längre än enbart de lagstadgade kraven men samtidigt kan hälsofrämjande åtgärder 

innebära fokus på samma faktorer. Utifrån denna undersökning står klart att vissa faktorer i 

hemtjänstpersonalens arbetsmiljö inte bör nedprioriteras till förmån för effektivitet och 

produktivitet, då detta kan påverka både personalens hälsa negativt, medans det motsatta kan 

främja deras hälsa.  

Det faktum att teorin utvecklades utan empiriska grunder bör beaktas (Antonovsky, 2005), även 

om flera studier visat att teorin om KASAM är hållbar (Bondevik et al., 2008; Greaser, 2011; 

Heiman, 2004; Sumikawa & Yamazaki, 2012). 

Utifrån systemperspektiv kan antas att resurser finns i andra delar av personernas livsmiljöer. 

Resurser inom alla områden, viktiga för individen, stärker KASAM och styrkan kan via den inre 

känslomässiga regleringen generaliseras till andra sociala roller såsom yrkesrollen (Antonovsky, 
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2005). Även dessa faktorer påverkar hälsotillståndet och behöver alltså beaktas (Leiter et al., 

2001) men fråntar inte arbetsmiljöns betydelse för individens hälsa. Likaså bör heller ej 

arbetsmiljön betraktas vara det enda betydelsefulla för en god hälsa (Ibid.). 

 

För att bibehålla eller stärka hälsan bör alltså vissa, i dagsläget kanske mer eller mindre självklara, 

förutsättningar för positiva faktorer i arbetsmiljön fortsätta gälla eller förstärkas. Dessa 

förutsättningar är alla de faktorer som personalen beskrev, vilket var erkännande, 

uppgiftsvariation, brukare, medbestämmande och social tid. Fokus på dessa faktorer vid 

organisering och planering av omsorgspersonalens arbete kan vara fördelaktigt.  

Resurser i arbetsmiljön kan betraktas som faktorer som är främjande både för individ, samhälle, 

brukare och organisation – främjande av individens hälsa och välmående som i sin tur underlättar 

organisationens mål genom effektivare personal och mindre sjukfrånvaro. Positivt för samhället i 

och med minskade offentliga utgifter och för de äldre genom den interaktiva sociala processen. 

Detta är svårt att mäta (Myndigheten för vårdanalys, 2013; Vingård et al. 2009), varför kvalitativa 

undersökningar som bekräftar teorier om hälsofrämjande aspekter behövs. 

Det positiva som en stärkt hälsa bland den arbetsföra befolkningen leder till, som 

Black (2008) påpekat är viktigt inte bara för de enskilda utan även ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv om detta innebär att fler anställs, eftersom ökad potentiell sysselsättning leder till ökad 

BNP. Möjligheten till detta kan ökas just genom att skapa förutsättningar för personalens 

upplevda positiva faktorer i yrket. 

På grund utav faran i att undervärdera vissa yrken på grund av kön, som Bartley 

(2004) beskrivit, så är det, utöver det rena individperspektivet, viktigt även ur ett 

samhällsperspektiv att inte stärka personalens hälsa i kvinnodominerande yrken. Samhället blir 

mer jämställt med en balanserad mängd kvinnor och män på arbetsmarknaden.  

 

Tid för social samvaro mellan personal och brukare kan genom erkännande i sin yrkesroll 

betraktas som positiv faktor för personalen men även positivt ur ett brukarperspektiv. Även om 

parallellen dras här så får det noteras att det utifrån tidigare forskning är oklart om feedback, som i 

erkännande från de äldre, har samma funktion och hälsoskyddande/främjande effekt som feedback 

från ledning visat sig vara i HAKuL studien av Alfredsson et al. (2006).  

Den sociala tiden med brukarna möjliggör det möte mellan personal och den enskilde, som 

genomsyrat av empati och stöd kan betraktas som grunden i all vård och omsorg (Öppna 

jämförelser, 2013; Socialtjänstlagen (2001:453, kap. 5).  

Att tiden är viktig för de äldre kan förstås utifrån Socialstyrelsens kvalitetsundersökning 

”Kvalitetsbarometern” (Engström, 2006) och som den stödjande och skyddande resurs det för dem 

själva tiden med personalen kan vara (Henriksen och Vetlesen (2001). Utifrån enkätsvaren kan det 
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utläsas att relationen mellan personal och de äldre är ömsesidigt viktig, att personalen behöver 

detta för att känna att de gör ett bra arbete för de äldre för att även själva må bra i sin yrkesroll. 

Tiden möjliggör för personalen att lära känna olika brukare vilket är positivt även då denna 

”bekantskap” gör arbetet mer omväxlande.  

 

 För att skapa en god belastningsgrad, vilket även kan ha en hälsofrämjande effekt, så bör 

tillräckligt med yttre resurser möjliggöras för att väga upp mot stressorer, såsom krav och 

tidspress i arbetet (Antonovsky, 2005; Karasek & Theorell, 1979; Währborg, 2009). Som 

stressteoretiskt perspektiv visar krävs en individuell anpassning eftersom det är individens 

subjektiva bedömning som ligger till grund för varje enskilds reaktion på tidspress, oavsett yttre 

och inre krav (Antonovsky, 2005; Levi, 2005, kap.4).  

 

Utifrån hur personalen beskriver kontakten med ledningen, vilket speglar medbestämmande, 

framkommer att det finns många möjligheter för organisationen att både uppehålla och att stärka 

denna. Detta är viktigt att framhålla då just en god dialog mellan chef och medarbetare som 

Pettersson (1999) påpekat kan vara grunden för en hög vårdkvalité. Dialog stärker möjligheten för 

personalen att formulera problem vilket enligt teorin om KASAM innebär en stärkt förmåga för 

individen att finna resurser att lösa olika problem (Antonovsky, 2005).  

 

Det underlag som framkommit i denna undersökning kan användas för breddning och fördjupning. 

En större studie skulle kunna genomföras bland hemtjänstpersonal i flera delar av landet där 

upplevelsen av resurser i arbetet undersöks. 

Utifrån resultatet just från denna studie skulle framkomna resursfaktorer kunna kontrolleras mot 

andra resurser som beskrivits i exempelvis JD-R modellen. Detta till exempel med prospektiva 

longitudinella studier, där olika resurser kan jämföras som variabler mellan olika personalgrupper.  

Strukturerade intervjuer skulle kunna utföras i mindre grupper för att i dialog undersöka 

innebörden av resurserna ur personalens perspektiv. Även mot andra variabler, såsom hälsa, kan 

resurser undersökas för att se om de korrelerar med en god självupplevd hälsa och exempelvis 

KASAM. 

 Svårigheten att kalkylera samhällseffekter av hälsoarbete i arbetsmiljön medför att 

större underlag från forskning krävs för att med tillräcklig evidens väga upp denna och kunna 

påverka organisationer från samhällsnivå till individnivå.  
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BILAGA  1 Till personal inom hemtjänst  

 
Hej, 

 

Mitt namn är Kim Nilsson och jag studerar socionomprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. 

Som en del utav utbildningen på kandidat/grundnivå skriver jag nu en C-uppsats. 

 

Som personal inom hemtjänst har du en betydelsefull roll, inte bara för de äldre utan för hela 

samhället. 

Min uppsats handlar om arbetsmiljön för omvårdnadspersonal inom kommunal hemtjänst. 

 

Du tillfrågas att delta i en enkätundersökning vars syfte är att undersöka resurser i arbetet. 

 

 

Deltagande är helt frivilligt. Alla svar behandlas konfidentiellt och de är helt anonyma. Du skriver 

inte namn någonstans och det kommer i uppsatsen inte gå att koppla någons svar till vem som 

svarat. 

 

 

Ifall du väljer att delta så svara gärna i lugn och ro, men lämna gärna enkäten så snart som möjligt 

och senast denna vecka. 

Efter att du fyllt i enkäten så lägg den i kuvertet och klistra igen det. Sedan lämnar du den i facket 

till biträdande enhetschef för ditt område. 

 

Uppsatsen kommer finnas digitalt tillgänglig i diva (Digitala vetenskapliga arkivet) via 

http://www.diva-portal.org. 

 

Vid alla sorters frågor så kontakta mig. 
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Tack på förhand! 

 

 

Vänligen, 

 

 

 

Kim Nilsson 

 

Socionomprogrammet, Mittuniversitetet, Östersund 

070-XXXXXXX 

personalstudie@hotmail.com 

 

__________________________ 

Handledare: Maria Sjölund 

Vikarierande universitetslektor 

Socialt arbete, Mittuniversitetet, Östersund 

 
 
 
 

 
 

BILAGA  2  Frågeformulär, enkätstudie  
 

Frågeformuläret är anonymt och kommer inte kunna kopplas till vem du är och det är frivilligt att 

delta. 

Du behöver inte svara på alla frågor men lämna gärna in formuläret även om det bara är någon 

eller några frågor du kan eller vill svara på. 

Det handlar om Din arbetssituation och hur du ser på den. Kommer du på flera situationer i jobbet 

så kan du skriva flera svar. Du får mer än gärna utveckla och förklara sina svar samt vara 

detaljerad! 

Sista frågan (nr 6) behöver du inte skriva något ytterligare utan kryssa ett av de två alternativen. 
 

Ålder:   

     -25 

 26-35   

 36-45  

 46-55  

 56 -                   


Kön: 
Kvinna  

Man       

 

Tidig semesterperiod     

Sen semesterperiod       

 

1. 
Mitt arbete är omväxlande när… 
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Mitt arbete är omväxlande för att… 
 
 
 
 
 

 
2. 
 Min kontakt med arbetsledningen fungerar bäst när… 

 
 
 
 
 
 
 

 
Min kontakt med arbetsledningen fungerar bäst för att… 

 
 
 

 
 
 

3.  
Mitt arbete är engagerande och stimulerande när... 

 
 

 
 
 
 

Mitt arbete är engagerande och stimulerande för att... 
 

 
 
 
 
 

4. 
Jag kan främst påverka de arbetsförhållanden som rör… 
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Jag kan påverka arbetsförhållandena genom att… 

 
 
 

 
 

5.  När jag upplever det som mycket att göra i jobbet är det främst för att 
(kryssa): 

 
  1. Jag inte hinner ge brukarna den sociala tid jag vill eller känner att de behöver. 
   2. Jag inte hinner alla uppgifter som är planerat på arbetsschemat hos varje brukare. 

 

(Ifall du tycker att båda alternativen stämmer så försök välja det som du oftare upplever. Utgå enbart från 

din känsla som du uppfattar ditt jobb, inget är mer rätt eller fel.) 
 


