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Abstract 

 

 

Bakgrund: Hemtjänst yrket har under de senaste decennierna genomgått stora 

förändringar. Olika arbetsmodeller och styrformer har använts för att skapa en effektiv 

och resurssparande hemtjänst. Detta har resulterat i att personalen känt sig stressade och 

otillräckliga. Otrygga anställningsförhållanden och sjukskrivningar har ökat. 

Kundnöjdheten minskat, gällande upplevelsen av att personal är stressade, nonchalant 

och inte respekterar önskemål, samt att kontinuiteten är bristfällig. En systemteoretisk 

metod, Vanguardmetoden infördes i en hemtjänstgrupp i Sundsvallskommun hösten 

2012. Syftet: Belysa upplevelser hos hemtjänstpersonal, av ett nytt infört arbetssätt i 

kommunens hemtjänst i jämförelse med tidigare arbetssätt. Metod: Som 

forskningsdesign användes fokusgrupp intervju. Antalet informanter som deltog var 7 

personer tillsvidareanställd personal i hemtjänst. Detta analyserades sedan genom en 

kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå enligt Granehiem och Lundmans modell. 

Resultat: Den nya arbetsmetoden upplevs positiv och personalen behöver inte, jaga 

minuter längre. Kostnader för verksamheten har minskat, trygghet för kund och 

personal ökat. Diskussion: Genom kontinuitet skapas trygghet och relation vilket är 

väsentligt i omvårdnadsyrken. Konklusion: Personal som ges eget ansvar och inte 

kontrolleras blir engagerade och motiverade om de tillåts vara delaktiga i sin 

arbetsplanering. Det skapar ansvarstagande. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Arbetspsykologi, Hemtjänst, Krav och kontroll teori, 

Vanguardmetoden. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2 
 

Innehåll 
Innehåll .........................................................................................................................................2 

Begreppsdefinitioner ....................................................................................................................4 

Inledning .......................................................................................................................................5 

1 Bakgrund ...................................................................................................................................5 

1.2 Påverkan på verksamheten ...................................................................................................6 

1.3 Förändringarnas resultat ......................................................................................................6 

1.4 Personalens arbetsmiljö .........................................................................................................7 

1.4.1 Hemtjänstarbetet i nutid ....................................................................................................7 

1.4.2 Otrygga anställningsförhållanden och framtidsutsikter .................................................8 

1.4.3 Komplex arbetssituation .....................................................................................................9 

1.4.4 Att vara kontrollerad av arbetsgivaren ......................................................................... 10 

1.5 Beviljad hemtjänst, lagstiftning och utveckling ............................................................... 10 

2. Stödjande teorier och modeller för studien ........................................................................ 11 

2.1 Problem formulering .......................................................................................................... 11 

2.2 Syftet ..................................................................................................................................... 12 

2.3 Vanguardmetoden ............................................................................................................... 12 

2.3.1 Beskrivning av systemteorin ........................................................................................... 13 

2.3.2 Att tillämpa systemteori i empirin .................................................................................. 14 

2.4 Vilka faktorer påverkar arbetsmiljön och gynnar både organisation och personal ..... 14 

2.5 Vad motiverar i arbetet ...................................................................................................... 16 

2.6 Arbetsrelaterad stress och påverkan ................................................................................. 16 

2.7 Arbetskrav, resurser och påverkan ................................................................................... 17 

Figur 1 Stresskartan enligt Karasek (1990) hämtad i Orth-Gomér & Perski (2008),sid 96. ........ 18 

2.8 KASAM ................................................................................................................................ 19 

3. Metod...................................................................................................................................... 20 

3.1 Metod design ........................................................................................................................ 20 

3.1.2 Datainsamling ................................................................................................................... 20 

3.1.3 Urval .................................................................................................................................. 20 

3.1.4 Etiska överväganden ........................................................................................................ 21 

4. Data analys............................................................................................................................. 22 

4.1 Tabell 1. Exempel på analysprocessen .............................................................................. 22 

5. Resultat .................................................................................................................................. 23 

5.1 Tabell 2. Exempel på underkategori och kategori ........................................................... 23 



 
 
 
 

3 
 

5.2 Respondenterna ................................................................................................................... 23 

5.3 Resultatdelens upplägg ....................................................................................................... 24 

5.3.1 Trygghet ............................................................................................................................ 24 

5.3.2 Arbetsmiljön ..................................................................................................................... 27 

5.3.3 Sammanfattning av fokusgrupp intervjun .................................................................... 28 

6. Resultatdiskussion och upplägg ........................................................................................... 29 

6.1 Personalens upplevelse av arbetsmiljön ............................................................................ 29 

6.2  Personalens upplevelse av trygghet i arbetet med kunderna ......................................... 31 

6.3 Metoddiskussion .................................................................................................................. 31 

6.4 Förslag till vidare forskning ............................................................................................... 32 

6.5 Konklusion ........................................................................................................................... 33 

7.  Referenslista ......................................................................................................................... 35 

8. Bilagor .................................................................................................................................... 40 

8.1  Intervjuguide för fokusgrupp intervju den 14/4-2015 .................................................... 40 

8,2 Inbjudan som skickades via mail till chef för verksamheten och sedan togs med till 

Intervjun. ................................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

4 
 

Begreppsdefinitioner 
 

Ädelreformen – En reform som trädde i kraft 1992 som innebar att kommunerna fick 

det övergripande ansvaret för äldreomsorg och även för sjukvårdande insatser som 

tidigare landstinget haft ansvar för. Detta innebar bland annat att landstingets 

hemsjukvårdande undersköterskor erbjöds att övergå till anställning i kommunens 

hemtjänst enligt (Sveriges Riksdag). 

Psykädelreformen- En reform som tillkom 1995 som utökade kommunernas ansvar för 

de psykiskt sjuka som inte var i behov av sluten psykiatrisk vård enligt (Sveriges 

Riksdag)  

Ordinärt boende - boende i vanliga flerbostadshus/hyreshus eller egna hem enligt 

(Arbetsmiljöverket, Vård och omsorg i ordinärt boende - särskilt tillsynsområde, 2009) 

Formell kompetens - I hälso- och sjukvård, är den kompetens som förvärvats genom 

högskoleutbildning som ger en yrkesexamen med legitimation enligt SOSFS 1997:14 

(Socialstyrelsen).  

Reell kompetens - är den kompetens där kunskaper förvärvats genom erfarenhet av 

yrket eller genom fortbildning enligt SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen). 

Delegering- innebär inom vården att medicinska uppgifter kan delegeras från någon 

med formell kompetens till exempel en sjuksköterska, till en person med reell 

kompetens, till exempel, undersköterska eller vårdbiträde. Detta är vanligt i kommunal 

vård. Den som ger delegeringen måste förvissa sig om att personen som tar emot 

delegeringen klarar av uppgiften både teoretiskt och praktiskt. Det dokumenteras vad 

som delegerats av vem och till vem, samt hur länge delegeringen gäller. Delegeringen 

får gälla högst ett år och får inte överlåtas enligt SOSFS 1997:14 (Socialstyrelsen) 
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Inledning 

 

I början av 80-talet fick jag min första tillsvidareanställning som undersköterska inom 

Kommunal Hemtjänst. Det var på den goda tiden, när minuterna inte jagades och det 

fanns möjlighet att skapa relationer med pensionärerna. Jag stannade i verksamheten två 

år och övergick sedan till tjänst i Landstingets hemsjukvård. 1992 infördes 

Ädelreformen vilket innebar att kommunerna fick huvudansvar för äldreomsorgen. Jag 

har i alla år jobbat vid sidan och sett alla dessa förändringars konsekvenser och hur det 

påverkat personalen och de som behöver hjälpen. Jag har sett uppgivenheten och 

förtvivlan från personal och hur vissa kämpat för att göra det bra för dem de hjälpt. När 

jag fick höra talas om den nya arbetsmetoden som införts i Sundsvall så väcktes mitt 

intresse att undersöka tidigare forskning, samt personalens upplevelser i det nya 

arbetssättet hopp om att hitta något positivt och glädjande för all denna fantastiska 

personal som arbetar och stannar kvar i hemtjänst i vårt land. 

 

1 Bakgrund 
 

Den traditionella organisationen för hemtjänst som startades under 1950-60 talet och 

byggde på fasta relationer mellan personal och den som behövde hemtjänst. Det innebar 

ett relativt stort handlingsutrymme och insatserna kunde varieras utifrån hjälptagarens 

individuella situation, enligt en relationsbaserad överenskommelse (Szebehely, 2006). 

Hemtjänst yrket har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar både 

vad det gäller arbetsinnehåll och krav på utförandet för personal. Hemtjänsten var ett 

outforskat ämne i den universitetsbaserade forskningen ända fram till början av 1980-

talet vilket berodde på två orsaker. Den ena var att intresset var fokuserat på det som var 

bäst och billigast, samt genererade förslag på nya tekniker och modeller. Den andra 

orsaken var att Intervjua hemtjänstpersonal som då kallades hemsamariter ansågs 

onödigt, att städa samt sköta någon i hemmet kunde väl alla räkna ut vad det innebar 

(Szebehely Marta, Eliasson-Lappalainen, Wærness, & Tedre , 2005). 
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 1.2 Påverkan på verksamheten 
 

Organisationsmodeller hämtades från industrin till hemtjänsten och var en parallell till 

industrins löpandebandprincip (Eliasson-Lappalainen, 1992). Verksamheten blev senare 

mer förhandstyrd och de arbetsuppgifter som skulle utföras fastställdes i förväg. 

Äldreomsorgen har genomgått mängder av budgetåtstramningar, olika modeller och 

styrformer använts för att skapa en effektiv och resurssparande hemtjänst. Varje minut 

för personalen är räknad för hur lång tid ett arbete ska ta för att utföras. Tidmätningar 

har gjorts som resulterat i schabloner för att passa alla. Omsorgsforskningen har inte 

funnit detta värdefullt för verksamheten. Det har inneburit att personalens möjlighet att 

anpassa hjälpen till den situation de befinner sig i har minskat och den som behövt 

hemtjänst, har fått anpassa sig till att få hjälpen utförd snabbt och effektivt (Szebehely, 

2006). Detta beror på socialpolitiska åtgärder och att skattefinansierade medel ska 

användas effektivt. Offentliga verksamheter bedrivs med snäva budgetmarginaler och 

äldreomsorg står för cirka en femtedel av kommunernas totala utgifter. Försök har gjorts 

att omorganisera tjänsterna genom att konkurrensutsätta offentlig verksamhet (Olofsson, 

2011) Genom ändring av kommunallagen (SFS 1991:900) kunde kommunerna lämna 

över utförandet till privata firmor på entreprenad eller kundval (Szebehely & Trydegård, 

2007). Detta resulterade senare i en lag om valfrihet som trädde i kraft 2008. Lagen om 

valfrihet att välja utförare av tjänster inom hälsovård och vissa socialtjänster, Lag 

2008:962 enligt (Sveriges Riksdag).  

1.3 Förändringarnas resultat 
 

Redan tidig forskning visar att den som har haft insatser börjat kritisera att hjälpen 

upplevts som tidspressad. För vara trygg i sitt hem med personal, så vill de flesta ha 

besök av så få antal människor som är möjligt samt veta vem som kommer och ha 

möjlighet att påverka vad som ska utföras (Szebehely, 2006). 

Enligt rapporten Öppna Jämförelser 2014 av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner 

och Landsting (2015) framkommer att andelen i riket som känner sig trygga med 

hemtjänsten har minskat. Rapporten visar även att det finns en andel äldre personer som 

upplever sig illa bemött av personal, där största procentandelen ligger på nonchalerat 
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önskemål och brist på respekt för privatliv. Det framkommer att behovet av kontinuitet 

för den äldre är viktigt. 

Att detta inte förändrats över tid bekräftar flera studier bland annat en kvalitativ studie 

av Gethin-Jones (2012). I den belyses, att den som behöver hjälp av hemtjänst mår bäst 

av och känner sig tryggast med en individanpassad och flexibel hjälp. Där det finns 

kontinuitet och möjlighet att skapa relation med personalen.Studien beskriver också att 

många äldre känner sig isolerade, ensamma och att de upplevde personalen som 

stressade, ointresserade och att de ständigt fick nya hemhjälpare. Den upplevda 

ensamheten är något som framkommer i flera studier. Ensamhet ökar när den kognitiva 

förmågan är nedsatt och påverkar individernas humör. Sorg är också vanligt bland äldre 

och kan ge symtom på demens eller simulerad demens. Det påverkar den kognitva 

funktionen negativt om inte tillräcklig stimulering görs i omsorgen för god livskvalitet 

(Ayalon, Shiovitz-Ezra, & Palgi, 2012;Gethin-Jones, 2012; Holmén, Eriksson, & 

Winblad, 1999). 

 Studierna visar återkommande på ett ökat behov av personcentrerad vård i hemmiljö, 

på grund av den åldrande befolkningen ökar. De visar även ett behov av att utveckla 

kompetensen hos personalen, så att de kan bemöta de skiftande situationerna i 

interaktion med den som behöver hjälp, även på det känslomässiga planet.Att få känna 

sig omtyckt, uppskattad och förstådd ingår i det som skapar positiva relationer (Duff & 

Hurtley, 2012).Det spelar ingen roll var och i vilket land, så är behoven desamma på det 

känslomässiga planet. Att relationer skapas och vårdas är viktigt för individers 

välbefinnande, även om det krockar med den organsiatoriska för att vara ett utfört 

lönearbete (Kay, 2013).  

1.4 Personalens arbetsmiljö 
 

 1.4.1 Hemtjänstarbetet i nutid 

 

Enligt Svenska kommunalarbetarförbundet (2015) så är äldreomsorgen idag deras 

största bransch. De har idag ca 87 966 anslutna undersköterskor och ca 48 440 

vårdbiträden. Arbetet ställer idag allt högre krav på kompetens på grund av att 
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omsorgsbehoven blivit mer komplexa. De som tidigare vårdades på sjukhus vårdas allt 

oftare i hemmen eller på boenden. Att arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst innebär 

att utifrån sin profession bemöta den äldre utifrån fysiska, psykosociala behov och 

önskemål. Yrket är mångfasetterat och innebär att ha förmågan att bidra till den äldres 

integritet, stärka självförtroende och självkänsla. Arbeta hälsofrämjande, möjliggöra 

trygghet och god kommunikation. Vilket innebär att hitta en balans mellan den äldres 

situation, förmåga och önskan och därefter ge det stöd som behövs. Många äldre som 

hemtjänst personalen möter är multisjuka. Detta innebär även att personalen får bemöta 

missbruksproblematik, psykisk ohälsa, samt delta vid livets slutskede och 

omhändertagande efter dödsfall (Socialstyrelsen, 2015; Svenska 

kommunalarbetareförbundet, 2015). Arbetsuppgifterna kan summeras som varierande 

och innefattar omvårdnadskunskaper, hushållskunskaper, medicinska och sociala 

uppgifter (Äldrecentrum, 2014). De medicinska uppgifterna utförs genom delegering 

och regleras enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område LYHS 

1998:531, samt beskrivs i socialstyrelsens allmänna råd angående delegering av 

arbetsuppgifter SOSFS 1997:14. Att arbeta inom hemtjänst innebär att omfattas av 

arbetsmiljölagen och gäller parallellt med de andra lagar som styr verksamheten. Vilket 

innebär att det inte begränsar kommunens och landstingets ansvar för arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöverket, 2015). De som gäller för omvårdnadsarbete i enskilt hem finns 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1990:18 (Arbetsmiljöverket, 2015). 

1.4.2 Otrygga anställningsförhållanden och framtidsutsikter 
 

Enligt Socialstyrelsen (2015) så är drygt 25% av alla som jobbar inom kommunalvård 

timanställda eller visstidsanställda. I svenska kommunalarbetareförbundets 

medlemsundersökning 2012 framkom att, av de timanställda så saknade 45% vård och 

omsorgsutbildning samt 20% av de visstidsanställda.Det har även uppmärksammats att 

det tar lång tid att få en tillsvidareanställning som kan bero på ökningen av otrygga 

anställningsförhållanden eller vara självvalt.Framtidsutsikterna visar enligt Statistiska 

centralbyrån, att det kommer det att leda till undersköterskebrist på närmare 160 000 

personer år 2035. Det anges bero på kommande pensionsavgångar och nuvarande 

storlek på utbildningen (Socialstyrelsen, 2015).   
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Undersökningar visar att både kvinnor och män inom äldreomsorg har ett högre 

ohälsotal än genomsnittet för andra yrken.Vilket kan bero på att yrkesgruppen 

undersköterska eller vårdbiträde har ett krävande arbete som innebär tunga lyft och 

mycket kroppskontakt under stress. Samt att arbetet är innebär hög psykisk belastning 

enligt Socialstyrelsen (2015). Wondemench (2012) beskriver i sin rapport resultaten av 

de faktorer som som har betydelse för hälsan, och hur det kan påverka viljan att arbeta 

kvar inom äldreomsorg. Rapporten visar att av de 4275 personer som deltog, så 

upplevde 83% att arbetet var jäktigt, 74% uppgav psykisk ansträngning som 

stressfaktor. 49% av de som svarat uppgav att de minst en dag i veckan inte kunde ta 

lunchrast, en något lägre andel att de inte hann med kortare rast som till exempel 

toalettbesök. En nyligen publicerad internationell studie visar att hemtjänst personal ofta 

utsätts för problematik i sitt arbete som skapar ohälsa. Det som rapporterats är att verbal 

aggression, våld och sexuella trakasserier förenat med stress skapar deppression, 

sömnproblem och utbrändhet (Hansson, Perrin, Moss, Laharnar, & Glass, 2014). 

 1.4.3 Komplex arbetssituation 
 

Omsorgsarbete är ett nödvändigt arbete som inte kan lämnas ogjort utan att den som 

behöver omsorgen far illa. En ohälsosam arbetsmiljö mellan bristande i krav, kontroll 

och balans uppmärksammades redan på 2000-talet bland annat av (Szebehely, 2006). 

Att personalen upplever en högre arbetsbelastning idag är ingen nyhet. De kämpar för 

att klara de uppställda tidskraven som arbetsgivaren skapat. Att ge god omsorg är en 

arbetsmiljöfråga som hamnar i konflikt med att utföra ett gott arbete gentemot den de 

hjälper, samt att följa arbetsgivarens krav (Szebehely & Trydegård, 2007). I en annan 

studie i Kaliforninen har en studie gjorts på 2260 personer av blandad etnicitet för att ta 

reda på vad som motiverar vårdpersonal att jobba i hemtjänst. Där svarade två 

tredjedelar att engagemanget för dem de hjälper är det viktigaste, samt att det var  

flexibelt (Howes, 2008) Flera internationella studier belyser det komplexa mellan 

arbetsgivare och personal i utförande ställning, närmast den som behöver hjälp. 

Personalen kämpar hela tiden med att utföra vård av hög kvalité på ett resurseffektivt 

sätt, fungerar inte detta så anser arbetsgivaren att de bryter mot reglerna, och anses då 

som okvalificerade och utbytbara (Eaton, 2000). Personalen känner sig undervärderade, 
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åsidosatt och saknar uppskattning av arbetsgivaren. De saknar även uppmuntran och tid  

att lära upp ny och yngre personal proffesionellt och ansvarstagande, för att bemöta 

hjälpbehov på ett kärleksfullt och värdigt sätt. Detta gäller den den erfarehetsbaserade 

kunskapen som inte kan inhämtas via utbildning utan sker i mötet med människor. 

Arbetsgivaren jagar tid och vill att personalen ska springa fortare ( Briar, Liddell, & 

Tolich,2014; Eaton 2000).  

1.4.4 Att vara kontrollerad av arbetsgivaren 
 

Hjalmarsson (2010) har i sin avhandling uppmärksammat komplexiteten i 

hemtjänstarbetet vad det gäller lojalitet både mot arbetsgivare och till den hjälpen skall 

ges, hur lojalitets konflikter kan uppstå och tolkas av arbetsgivare och personal. I 

avhandlingen tolkas att personalen samtycker men samarbetar inte. Utan hanterar 

istället sin motvilja genom ironiska inslag vid olika tillfällen. Denna iakttagelse har 

gjorts vid ett personalmöte i samband med att handdatorer införts på arbetsplatsen. 

Personalen upplever att de ska jobba med sina händer och inte vara kontrollerad av 

redskap som registrerar deras tid samt att dokumentations krav inte ska utföras på 

bekostnad av den hjälp någon behöver. Hon har reflekterat över detta agerande, att 

ingen tar tag i saken och protesterar, eller tar hjälp av de fackliga organisationerna. I en 

nyligen publicerad kvantitativ tvärsnittsundersökning i Nederländerna av Oomkens, 

Hoogenboom och Knijn (2015) tas upp, att det i västliga industriländer under det 

senaste årtiondena blivit allt vanligare att registrera personalens utförda arbete med 

hjälp av tekniska hjälpmedel.Det bekräftas att det finns ett dåligt förhållande mellan 

tidsmätning och ett professionellt utfört arbete. Resultatet visade att strikta 

tidsregestreringsregler har ett samband med att personalen upplever ett lägre egenvärde, 

men att kostnadseffektiviseringar i sig inte påverkar egenvärdet. 

 

 1.5 Beviljad hemtjänst, lagstiftning och utveckling 

 

 Kommunerna ansvarar för vård och omsorg om äldre och regleras i Socialtjänstlagen 

2001:453 och Hälso- och Sjukvårdslagen 1982:763 Personer med stora och varaktiga 

funktionshinder kan även ha rätt till särskilda insatser enligt lagen 1993:387 om stöd 
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och service till vissa funktionshindrade. Grundläggande principer för socialtjänstens 

insatser till äldre är självbestämmande och normalisering. Det innebär bland annat att 

äldreomsorgen ska inriktas på insatser som underlättar för äldre att så långt möjligt 

kunna bo kvar i det egna hemmet så länge personen önskar enligt (Socialstyrelsen, 

2012). Psykiatrireformen/Psykädelreformen infördes 1995 vilket innebar att Kommunen 

fick ett utökat ansvar för dessa individer när de har behov av stöd och inte är i behov av 

aktiv psykiatrisk vård enligt (Sveriges Riksdag). De som beviljas hemtjänst är i 

huvudsak 65år och äldre och biståndet sker genom behovsprövning. Enligt 

Socialstyrelsen så var 163 600 personer i Sverige beviljad hemtjänst 2012. Av dessa var 

67 % kvinnor och 33 % män.  

Den största andelen beviljad hemtjänst ges till personer som är 80 år och äldre 

(Socialstyrelsen, 2012). Enligt den senaste sammanställningen så var i oktober 2013 

hela 219 700 personer beviljade hemtjänstinsatser. Där framgår att personer över 65år 

utgjorde nästan 20 % av Sveriges totala befolkning och att medellivslängden ökar 

fortlöpande. Av denna sammanfattning kan också ses att antalet personer som är 80 år 

och äldre kommer att öka. Det innebär att fler kommer att behöva hemtjänst i framtiden. 

Undersökningen visar även att allt fler svårt sjuka, som har ett omfattande behov av 

vård eller omsorgsinsatser bor kvar i ordinärt boende. Dels på grund av brist på 

vårdplatser och andra boendeformer, men även för att många fler väljer att bo kvar i 

ordinärt boende (Socialstyrelsen, 2015). 

2. Stödjande teorier och modeller för studien 
 

2.1 Problem formulering 
 

Av artikelgranskning och egna empiriska erfarenheter så framkommer att Hemtjänst 

personal är utsatt för hälsorisker i utförandet av sitt arbete på grund av att de känner sig 

stressade och otillräckliga. Kan den negativa trenden vändas med hjälp av 

Vanguardmetoden? Hur upplevs stress, arbetssituation och arbetsbelastning i nutid och i 

jämförelse med tidigare arbetssätt? 
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2.2 Syftet 
 

Syftet är att belysa upplevelser hos hemtjänstpersonal, av ett nytt infört arbetssätt i 

kommunens hemtjänst i jämförelse med tidigare arbetssätt. 

 

 2.3 Vanguardmetoden 
 

John Seddon är en brittisk arbetspsykolog, forskare och mangementtänkare som har 

studerat misslyckade förändringsprogram och därefter utvecklat egna metoder. Den som 

ingår i denna studie är Vanguardmetoden, vilken bygger på systemteorin som en 

kombination av systemtänkande och interventionsteori och kan beskrivas av hur ett 

arbete fungerar och hur det kan förändras. Metoden kan ses som ännu en utvecklad form 

ifrån industrin men där människors behov tagits i beaktning. Där människor arbete 

uppskattas och tas till vara i form av att de har kunskapen om vad som behöver 

förändras. Golvfolket bär på erfarenheten av vad som fungerar, och inte fungerar 

(Seddon & Caulkin, 2008). Metoden är har nu prövats i en hemtjänstgrupp i Sundsvall 

sedan 2012 (Blusi M, Swan Å , 2013).  

Seddon menar att det gamla sättet att styra genom att ge order och kontrollera, inte 

fungerar längre. Styrning genom hierarki ökar onödiga kostnader och resulterar i att 

kunderna blir dåligt behandlade, dålig service ger otrygga och missnöjda kunder. Han 

anser att kontroll av personal närmast kund endast uppmuntrar till fusk. Inte för att 

personalen är ond, utan för att kraven på att tjäna arbetsgivaren konkurrerar med kraven 

på att hjälpa kunderna. Han menar att personalens handling riktas på att klara arbete på 

utsatt tid istället för att göra kunderna nöjda (Seddon, 2010 a).  

Han skriver även att moralproblem är ett förvaltningsproblem och ifrågasätter, vad som 

händer med moralen hos människor som känner att de misslyckas med att lösa de 

behövandes problem, och att deras insatser inte värdesätts. Samt att professionalisering 

innebär att lyfta medarbetaren, vilket kräver närvarande chefer som stöttar och lyssnar 

(Seddon, 2010 b). 
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 Det enda sättet att få information om vad kunderna saknar är att engagera människor 

som utför arbetet, med att lyssna på vad som efterfrågas och sedan åtgärda detta. Detta 

innebär att personalen får utföra sitt riktiga arbete, att lösa kundernas problem genom 

omsorg istället för att jagas att uppnå målen. På detta sätt skapas kvalitet och det 

ömsesidiga förtroendet växer. Cheferna stöttar och är delaktiga och närvarande istället 

för att uppmana sina anställda att arbeta hårdare. Det handlar om ett ömsesidigt ansvar 

och tillit och att inte rycka på axlarna och skylla på systemet. (Seddon, 2006). Det 

handlar också om att det som ska mätas, ska mätas för att skapa ett värde för kunden 

inte för att vara en schablon som ska passa alla. Med ett sådant syfte och delaktighet i 

utvecklingen av arbetsmetoden, så lär sig personal att fokusera på sitt arbete samt att 

tillfredsställa och reagera på kundens efterfrågan. Förutom nöjdare kunder så leder 

dessutom detta arbetssätt till högre vinster, högre arbetsmoral och en lägre 

personalomsättning. En människa som trivs med sitt arbete, får ta ansvar och blir litad 

på stannar kvar i organisationen. Metoden går ut på att kontrollera utifrån kunden sedan 

planera och göra (Seddon, 2010 a). 

 

2.3.1 Beskrivning av systemteorin 
 

Ordet system kommer ursprungligen från ett grekiskt verb som betyder sammanfoga 

och systemtänkandet går ut på att förstå att delarna hänger ihop, och har påverkan på 

vad som sker vid ömsesidig påverkan enligt (Winroth & Rydqvist, 2008). Systemteorins 

värde ligger i att berör helheter mer än delar och kan ledas tillbaka till sitt ursprung 

inom den sociala forskningen till slutet av 1800-talet. De systemteoretiska perspektivets 

viktigaste begrepp är följande (Payne, 2002).  

- Systemenhet med gräns vilket innebär att det som finns inom gränsen utväxlar, 

mer energi än utanför.  

- Slutna system har inget som helst utbyte över gränserna. 

-  Öppna system där energin kan passera 
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2.3.2 Att tillämpa systemteori i empirin 

 

I Litteraturen Payne (2008) beskrivs hur systemteorin kan tillämpas i verkligheten. 

Människor är beroende av system i sin omgivning för att leva ett tillfredställande liv. 

Tre olika system beskrivs behövas för att kunna hjälpa en människa och dessa är 

- Informella eller naturliga. 

- Formella system. 

- Sociala och samhälleliga.  

 För att beskriva så ingår stöd från hemtjänst i alla dessa system, eftersom 

hemtjänstpersonal är anställda av kommunen men utför sina tjänster åt sjukvården, samt 

ger sitt stöd åt någon i hemmet. Litteraturen beskriver även att olika system kan hamna i 

konflikt på grund av olika intressen, för vad som är viktigt. Det sociala arbetets uppgift 

innebär att socialarbetaren arbetar med de privata bekymrens konsekvenser vilket kan 

liknas med följande. Hjälpa människor med att använda och förbättra eller bibehålla sin 

egen förmåga. Hjälp att utforma och utveckla samt underlätta och förbättra människors 

relationer mellan resurssystem.  

2.4 Vilka faktorer påverkar arbetsmiljön och gynnar både 

organisation och personal 
 

För att en organisation ska fungera effektivt krävs att personal är motiverad, engagerad 

och presterar bra. De anställdas resurser ska användas på ett ansvarsfullt sätt som 

resulterar i hållbar hälsa och förhindrar för höga stressnivåer (Aronsson, o.a., 2012). 

Faktorer som påverkar sker både genom den fysiska påverkan och den psykosociala 

påverkan. Den som uppmärksammas längst, är den fysiska arbetsmiljön och dess 

effekter och det har sina rötter ända sedan industrialiseringens början. Litteraturen 

beskriver ett antal fysiska förhållanden som påverkar människors välbefinnande, hälsa 

och prestationsförmåga och återges enligt följande. 

- Arbetsplatsen och omgivningens miljö som till exempel luftkvalitet och 

temperatur.  
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- Inrednings förhållanden på arbetsplatsen som exempel belysning och 

möblering.  

- Arbetsplatsens rumsliga utformning vilka avgränsningar och öppenheter som 

finns.  

Ergonomiska förhållanden som till exempel hur arbetsredskapen är utformade, vilket 

säkerhets tänkande som finns, och förhållandet till fysisk belastning (Aronsson, o.a., 

2012) 

 Det psykosociala gäller personalens upplevelse av den arbetsmiljö de arbetar inom och 

hur den påverkas både av psykologiska och sociala faktorer. Aronsson, o.a., (2012) 

beskriver att redan 1939 uppmärksammades i en studie att enbart förändringar i den 

fysiska arbetsmiljön inte var särskilt gynnsamma för produktiviteten. Det viktiga visade 

sig vara att personalen behövde bli sedda och bekräftade. Det är viktigt att känna till att 

samspelet, kan påverka anställdas hälsa. Samspelet kan ske genom moderering eller 

mediering. 

- Modering beskrivs som att det ena ger konsekvenser som utlöser det andra. 

-  Mediering innebär att effekten av något går via något annat för att påverka 

hälsa eller prestation, här finns en länk mellan orsak och effekt (Aronsson, o.a., 

2012). 

 Viktigt att tillägga att alla upplever arbetsklimatet olika fast de befinner sig i samma 

arbetssituation och att upplevelsen är individuell. Det gäller även arbetstempot som kan 

uppfattas olika trots samma arbetsuppgift, likaså kan arbets och organisationsförändring 

upplevas som motiverande och spännande för vissa individer, och av andra upplevas 

som ett hot och rädsla inför vad som skall ske (Aronsson, o.a., 2012).Upplevelsen styrs 

av det resultat som sker mellan individ och omgivning och kan bero på många faktorer. 

Individuella faktorer styrs av bland annat ålder, kön, tidigare erfarenhet, personlighet 

och utbildning. Även organisatoriska och sociala förhållanden påverkar upplevelsen, 

som exempel kan nämnas upplevelse av chefen, stöd från arbetskamrater samt de regler 

som ska följas och de befogenheter en arbetstagare har (Aronsson, o.a., 2012). 
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2.5 Vad motiverar i arbetet 
  

 Aronsson, o.a., (2012) så beskrivs följande som arbetsmotiverande: 

- Kunskapsvariation som innebär att individen ska ges möjlighet att använda och 

utveckla sina kunskaper. 

- Indentifikation som innebär att individen ska vara trygg i sitt arbete och förstå 

omfattningen och se vikten av det som blir utfört 

- Arbetets betydelse vilket innebär att det som utförs ska kännas meningsfullt och 

till någon nytta. 

- Autonomi vilket innebär att ha ett egenvärde och känna oberoende samt frihet 

att utföra arbetsuppgifter. 

- Återkoppling vilket innebär att få veta hur det utförda arbetet uppfattats av 

andra.  

2.6 Arbetsrelaterad stress och påverkan 
 

Forskningen har genom åren kommit fram till olika modeller som påverkar individen 

och som kan användas för att främja utvecklingen av ett hälsofrämjande arbetsliv. 

Forskningen på arbetsrelaterad stress har ofta kritiserats för att vara oklart vad det 

egentligen innebär, eftersom stress innefattar både det upplevda och det vi berörs av i 

omgivningen (Aronsson, o.a., 2012). För att klara av fysiskt och psykiskt krävande 

arbetsuppgifter, är vi beroende av att våra kroppsliga reaktioner kan anpassas till dessa 

krav. De har fått benämningarna allostas och homeostas. Homeostas innebär den 

individuella förmåga som en individ har, att hålla sin inre miljö i balans och de 

fysiologiska funktionerna inom toleransgränser. Allostas innebär hur individen 

fysiologiskt påverkas, hur stresshormoner som kortisol, adrenalin och noradrenalin 

utsöndras och verkar i kroppen. För att dessa ska utsöndras fodras en upplevelse som 

uppfattas som hot eller utmaning i interaktion med den påverkande yttre miljön, detta 

kallas det allostatiska systemet (Aronsson, o.a., 2012). Ett för stort påslag av det 

allostatiska systemet där för lite tid till återhämtning ges, kan försämra individens hälsa 

både fysiologiskt, fysiskt och mentalt. Enligt forskningen så står det klart stress 

påverkar hälsan negativt på grund av att, när det allostatiska systemet är aktiverat så 
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dämpas andra viktiga fysiologiska kroppsfunktioner, som exempel immunförsvaret. 

Vilken grad av stress som utlöses beror på situationen och individens personliga 

egenskap. Följande faktorer av stor betydelse när det gäller att förhindra utlösande av 

skadlig stress: 

- Förutsägbarhet. Vilket innebär att på förhand veta om vad som skall ske kan 

lindra stresspåverkan. 

- Kontroll. Vilket innebär att ha kontroll av läget och tillräcklig kunskap kan 

lindra stresspåverkan. 

Arbetsförhållanden som betraktas som skadliga är de arbeten som medför för stora krav 

i form av rollkonflikt, arbetsbörda och för liten möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

De psykologiska situationer som utlöser stress kan upplevas antingen som spännande 

och utmanade, och väcker då känslor med positiv innebörd som glädje och förväntan. 

Eller så kan hot om förlust väcka känslor av negativ innebörd, som rädsla, ångest, 

hopplöshet och vrede (Bunkholdt, 2004). Trots vetskapen om att stress framkallar 

ohälsa och sjukdom så är sambanden inte enkla, utan påverkas av många andra faktorer. 

Det handlar om personlighet, miljöfaktorer, livsstil och biologisk sårbarhet (Karlsson, 

2007). 

2.7 Arbetskrav, resurser och påverkan 
 

Ur stressforskning har flertalet modeller genererats som har betydelse för arbetsklimat 

och arbetsbelastning. Den mest uppmärksammade är Krav-kontroll-modellen som 

utarbetades av Karasek (1979) där han i sin forskning redan från slutet av 60-talet fann 

att arbeten med lågt beslutsutrymme och hög arbetsbelastning resulterade i ökad 

konsumtion av mediciner, psykiska besvär och fler sjukdagar. Han menade att ett 

tillräckligt beslutsutrymme, handlingsutrymme, utvecklingsmöjligheter och lärande var 

det betydande för att klara arbetsbelastningens krav. Senare utvecklades modellen till att 

även omfatta det sociala stödet tillsammans med Theorell, till den kända modellen 

enligt Karasek och Theorell (1990) enligt (Aronsson, o.a., 2012). De har tagit fram en 

Stresskarta som visar på att kontroll tycks vara den avgörande faktorn av vad som 

påverkar en individ i krävande situationer. Modellen hävdar att lågt handlingsutrymme, 

höga arbetskrav och svagt socialt stöd är den mest ogynnsamma när det gäller 
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välbefinnandet och hälsan. Samt att höga krav, stort handlingsutrymme, förutsägbarhet 

och kontroll kan generera i den positiva stressen. Det kan uppfattas trevligt att befinna 

sig i en sådan arbetssituation, om det finns tillräckliga kunskaper och resurser för det 

som ska utföras (Orth-Gomér & Perski, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figur 1 Stresskartan enligt Karasek (1990) hämtad i Orth-Gomér & Perski (2008),sid 96. 

 

I en studie av Schaufeli och Bakker (2004) belyser författarna vikten av att 

identifieringen av krav och kontroll bör göras utifrån vad som är relevant utifrån 

yrkesgrupp. Det är av vikt att beakta att bland de arbetsrelaterade kraven finns tidspress, 

arbetsbelastning, fysiska krav, sociala krav, rollkonflikter och de psykologiska krav som 

sker i interaktion med den hjälp vårdpersonal inom hemvård ger. Studien visade att det 

fanns samband på utbrändhetssymtom och höga arbetskrav, och övervägande att lämna 

organisationen, samt att valet av att arbeta deltid görs för att komplettera familjen. 

Enligt medlemsundersökningen av kommunal så många år senare så framkommer att 

hela 74 % av de tillfrågade, tror inte att de arbetar kvar om tre år (Wondemeneh, 2012). 
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2.8 KASAM 
 

Begreppet skapades av Antonovsky och började användas i slutet av 70-talet. KASAM 

står för känsla av sammanhang och kan nämnas som en faktor för en individ att stå emot 

traumatiska och stressande upplevelser och behålla sin fysiska och psykiska hälsa. Att 

ha en hög KASAM antas leda till god hälsa och en låg KASAM till dålig hälsa. 

Antonovsky menade att en individ pendlar genom livet mellan dessa linjer och att det då 

uppstår olika former av känslan av ett sammanhang. En individs KASAM utvecklas 

fram till ca 30 års ålder och byggs upp av de erfarenheter och den förståelse som 

skapats både från sociala och kulturella sammanhang. Utifrån djupintervjuer med 

personer som upplevt svårigheter men ändå klarat sin psykiska och fysiska hälsa kom 

han fram till de beståndsdelar som utgör KASAM. Känslan av sammanhang utgörs av 

att något är hanterbart, begripligt och meningsfullt (Karlsson, 2007). Enklare utryckt så 

innebär hanterbarhet att en individ har förmågan att hantera och möta de olika krav som 

ställs, genom olika strategier eller metoder framgår en handling. Begripligheten innebär 

den kognitiva aspekten, förståelse och förmåga att bedöma den verklighet som 

situationen kräver. Till sist meningsfullheten, vilket innebär att individen är delaktig 

samt motiverad och bär på den emotionella aspekten, känslan av att kunna påverka sin 

situation i den miljö den befinner sig i (Winroth & Rydqvist, 2008). Studier har visat att 

individer med ett lågt KASAM har större risk för psykiska problem än de med högt 

(Karlsson, 2007).  
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3. Metod 

3.1 Metod design  
 

För att kunna beskriva och skapa förståelse för hemtjänstpersonalens arbetssituation så 

valdes att utgå från det kvalitativa perspektivet som är induktivt och tolkande och 

inriktat på ord istället för siffror. Där förståelsen ligger på den sociala verkligheten och 

deltagarnas tolkning av denna verklighet (Bryman, 2011). 

3.1.2 Datainsamling 

   

Som undersökningsdesign planerades och utfördes med fokusgrupp intervju.  Valet 

gjordes utifrån beskrivningen i Bryman (2011) där det finns ett gemensamt motiv att 

producera mening, samt att komma i kontakt med ett flertal respondenter. Fördelen med 

fokusgrupp är att deltagarna får möjlighet att diskutera sina åsikter och olikheter, samt 

att väcka tanken hos varandra och få fram flera olika åsikter. Ahrne & Svensson (2011) 

beskriver att fokusgrupper baseras på gemensamhet och delad erfarenhet,samt att 

fokusgrupper kan ge deltagare makt att stärka sina erfarenheter och få tyngd i sina 

åsikter. Det kan vara lättare att utrycka det negativa, med stöd av andra 

gruppmedlemmar. En intervju guide skapades som baserades på problemformulering 

och syftet med studien, för att försöka belysa hemtjänstpersonalens nuvarande 

arbetssituation i det nya arbetssättet i jämförelse med tidigare arbetssätt (bilaga1). I 

fokusgrupp intervjun ingick 7 personer tillsvidareanställd hemtjänstpersonal. Intervjun 

ägde rum i anslutning till personalens grupplokal i ett studierum.  Intervjun spelades in 

med surfplatta och mobiltelefon för att säkerhetsställa en god ljudkvalité som sedan 

skulle transkriberas. Intervjutiden uppgick till 1,20 timme. Datainsamlingen 

genomfördes den 14 april 2015. 

3.1.3 Urval 
 

Inför den planerade fokusgrupp intervjun gjordes ett tvåstegsurval enligt (Ahrne & 

Svensson, 2011). Första kontakten tog på telefon med berörd enhetschef för 

verksamheten och ett datum bestämdes. Därefter skickades enligt överenskommelse en 
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inbjudan (enligt bilaga 2) där inbjöds personal med minst tre års yrkeserfarenhet. 

Utifrån att det nya arbetssättet pågått i 3 år och för att finna en jämförelse så önskades 

personal som arbetat i tidigare arbetssätt. Valet av antalet deltagare gjordes utifrån 

(Bryman, 2011). Där beskrivs att ett lämpligt antal i fokusgrupp intervju kan vara fyra 

till sex personer om inte intervjuaren eller ledaren har vana att utföra 

fokusgruppintervjuer.  

3.1.4 Etiska överväganden  
 

 I inbjudan informerades om de etiska grundkraven (Ahrne & Svensson, 2011). 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, samt 

att intervjun skulle spelas in. Inför träffen med respondenterna kopierades ett tiotal 

kopior av inbjudan och togs med ifall alla inte haft tillgång att läsa den. Återigen gick 

de etiska grundkraven igenom muntligt. Därefter fick de som ville ge sitt skriftliga 

samtycke till att bli kontaktade om funderingar skulle uppstå vid transkribering och 

analys av resultatet.  Situationen hade tänkts över och medvetenhet fanns om eventuella 

konsekvenser om diskussionen skulle ledas bort från ämnet. Där antogs uppgiften att 

som gruppledare gå in och leda tillbaka, samt att observera de som satt tyst, så att de 

fick möjlighet att komma till tals. En neutral ställning intogs för att inte påverka 

gruppen med den egna förförståelsen. En kort presentation gjordes, utan värderande 

upplysningar. Ett professionellt sätt att ställa frågor hade beaktats som beskrivs i 

(Hilmarsson, 2012). Där syftet med studien utgjorde grunden i de frågor som 

diskuterades i intervjun, samt att uppgiften var att göra medvetna val om att lyssna eller 

ställa en följdfråga, samt sammanfatta att det som sagts, uppfattats rätt. Även beaktat att 

vara kreativ och läsa av verbalt och icke verbalt. Tankar av problematisk karaktär hade 

bearbetats angående vad som kunde tänkas uppstå om av att respondenterna skulle bära 

på känslan att inte vara lojal mot arbetsgivare. All data som samlades in hanterades bara 

av mig, namnen på deltagarna avidentifierades och döptes till intervjupersoner A-F, när 

intervjun transkriberats raderades inspelningarna.  
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4. Data analys 
 

Av Ahrne och Svensson (2011) framgår att analysarbetet av fokusgrupp diskussioner 

börjar redan under intervjun, eftersom det väsentliga ligger i att fånga innebörden i 

diskussionen redan när det äger rum, eftersom syftet är att fånga den kollektiva 

innebörden. I denna studie har analysarbetet utformats enligt kvalitativ innehållsanalys 

genom inspiration från (Graneheim & Lundman, 2004). Genomförandet av analysen har 

skett enligt följande. De transkriberade intervju materialet har lästs igenom ett flertal 

gånger, brutits ner på manifest nivå genom kondensering som innebär att den 

meningsbärande enheten, någons citat har textreducerats och omformulerats utan att 

innehållet förstörs. Därefter har en kod utformats, vilket innebär vad texten säger. 

Därefter har kategori och underkategori utformats av det sagda som kan ses som 

innehållet efter att delarna lyfts ur och till helheten ett flertal gånger. För att visa hur 

resultatet analyserats fram redovisas exempel i tabell (tabell 1) och senare i skriftlig 

form. 

4.1 Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 

mening 

Kod 

 

Underkategori Kategori 

Ip A ”Vi pratade 

om det här på 

lunchen idag och 

jag tycker att det 

bästa med det här 

är att få man får 

gå till dom man 

ansvarar för, både 

för dom och för 

oss” 

 

Vi pratade på 

lunchen. 

 

Jag tycker att det 

bästa med det här 

är att få gå till de 

man har ansvar 

för, både för dom 

och för oss. 

 

 

 

Det bästa är att få 

gå till dem de 

ansvarar för, både 

för kund och 

personal. 

 

 

 

Betydelsefullt 

med kontinuitet. 

 

 

 

Trygghet 

 

Ip G ” Ja har det 

inte varit så att 

man är lite lägre 

ner i rang och det 

är väl lite så. Det 

ska vändas upp 

nu, Vanguard ska 

inte vara så utan 

då vänder man 

pyramiden. 

 

Har det inte varit 

så att man är lägre 

i rang. Med den 

nya metoden ska 

den hierarkiska 

pyramiden 

vändas.  

 

 

Att känna 

framtidstro 

 

 

Påverkad av 

arbetsmiljö 

 

 

Arbetsmiljö 
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5. Resultat 

5.1 Tabell 2. Exempel på underkategori och kategori 

 

                

                  Underkategori 

 

                          

                        Kategori 

 

 

Kontinuitet för kund och personal                           
Minskat antal olika personal hos kund  

Kunden vet vem och när personal kommer                 Trygghet 

Relation ger trygghet  

Uppleva frihet och ansvar  

Planering                         

Rollen som kontaktperson  

Arbetsfördelning  

Färre fasta tider inlagda i dagsschemat   

Uppmärksamma brister                  Arbetsmiljö 

Uppleva stress och oro  

Bli bekräftad  

Ha framtids visioner  

 
 

Resultatdelens upplägg innefattar det som i analysen utkristalliserats som vikt att ta 

med. Att redovisa resultatet av en fokusgrupp diskussion innebär att redovisa det som 

sammanfattar och växt fram under intervjun. Det framgår av Ahrne och Svensson 

(2011) att de enskilda citaten inte har samma värde som citat som beskriver det 

kollektiva av intervjun så därför kommer de enskilda citaten att användas sparsamt. 

Därefter redovisas det kollektiva i textstycken i berättelseform av vad som framkom i 

fokusgruppintervjun. För att det som kommit fram går in i varandra, och för att ge 

läsaren en bättre förståelse för hemtjänstpersonalens situation i ett jämförande 

perspektiv. Fortsättningsvis kommer namnet kund av användas på den som beviljats 

hemtjänst eftersom namnet kund används i organisationen. 

5.2 Respondenterna 
 

 I studien deltog 7 kvinnor i åldrarna 28-61 år och alla hade mer än 3 års erfarenhet av 

arbete i hemtjänst. 
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5.3 Resultatdelens upplägg 
 

Resultatet redovisas efter de kategorier och underkategorier som analyserades fram i 

analysprocessen. I denna studie har kategorierna valts att läggas som rubriker och sedan 

i berättelse form redovisa det jämförande resultatet för att underkategorierna integrerar 

med varandra. (se tabell 2) 

 

5.3.1 Trygghet 
 

”Vi pratade om det här på lunchen idag och jag tycker att det bästa med det här är att man får gå till 

dom man ansvarar för, både för dom och för oss” (Intervjuperson A).  

 

Genom att gruppen som består av 38 anställda, nu är uppdelade i 3 arbetslag och 

geografisk indelade så har antalet besök av olika personal minskat hos kund. Tidigare 

låg snittet på 25,5 personal på en månad och nu något varierande men ungefär 11-12 

olika personal hos kund på en månad. I dagsschemat finns nu luft mellan ärenden. 

 I det tidigare arbetssättet var 38 personal planerade för att utföra de dagliga sysslorna i 

hela området. På dagsplaneringen stod vad som skulle utföras, samt hur lång tid besöket 

skulle vara. Varje minut av arbetsdagen låg planerad. Det upplevdes stressigt att titta på 

klockan hela tiden och tankarna snurrade om att nu skulle de ha varit på nästa ställe. 

Hände något oförutsett hos kunden så havererade hela dagsschemat på grund av för 

dåligt utrymme i schemat. Personalen beskriver att de aldrig visste från dag till dag 

vilka personer de skulle besöka. De beskriver att detta upplevdes som stressigt och att 

många hade svårt för att titta på sitt planeringspapper som kom ut på eftermiddagen 

dagen före, för då kunde de inte sova under natten. Andra ville titta för att veta vad som 

kunde tänkas hända dagen efter. 

Genom att numer anlita sina egna vikarier istället för att anlita vikarier från en resurs 

och planeringsenhet så skapas kontinuitet och trygghet både för kund och personal. 

Tidigare anlitades vikarier från en resurs och planeringsenhet vilket innebar att det var 

stor omsättning på vikarier med en variation på både okända och kända vilket gav en 

otrygghet i det dagliga arbetet för den ordinarie personalen och för vikarien. Vikarien 
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bar på en oro att inte ha varit på arbetsplatsen tidigare och personalen för att kanske de 

måste skifta kunder för att underlätta för vikarien och så vidare. Här uppstod då en 

arbetsrelaterad stress för att få det dagliga arbetet att fungera. I slutänden blev kunden 

drabbad genom att ständigt vara utsatt för nya eller ovana människor som kom för att 

hjälpa i hemmet. 

 

”Ja jag tänkte just säga det att dom verkar mycket lugnare nu. Det är inte lika mycket larm och dom är 

inte lika oroliga. Det är väl för att man kan säga till dom att det är jag som kommer då och då. Ja vi 

har ju sett att larmen gått ner kraftigt.” (Intervju person G) 

 

Genom personalen nu kan tala om när dom kommer så minskar oron och kunderna 

känner sig trygg och är mindre orolig. Kontinuitet skapar trygghet och genom att larmen 

minskat så minskar arbetsbelastningen för personalen. 

”Ja förut kände man dom inte lika väl och kanske inte hade träffat dom på flera veckor.” 

(Intervjuperson A) 

 

Nu planerar personalen sina besök hos kunderna så de kan täcka upp för ledigheter för 

varandra på så vis får de besöka de kunder de har kontaktperson för. Det tidigare 

arbetssättet innebar att det kunde gå flera veckor innan personalen kom till kunden som 

de var kontaktperson för. Arbetssituation och planering skapar kännedom om kunden 

och möjlighet att skapa relation. Samt kontinuitet bidrar till trygghet för kund och 

minskad arbetsbelastning och trygghet för personal.  

 

”Åsså kunde det vara så att jag fick duschar och städ inplanerat på mig varenda dag när jag jobbade 

en hel vecka. Det var ju inte deras mening att planera så naturligtvis. Men så kunde det infalla så att 

jag inte duschat någon på en hel vecka.”(Intervjuperson F) 

 

Med en bra planering minskar ojämnt fördelad arbetsbelastning och ger en jämn 

arbetsfördelning som i sin tur skapar trygghet för både personal genom en jämnare 

arbetsbelastning över tid, samt trygghet för kund. Genom en god planering så 

framkommer i intervjun att personalen försöker planera så deras kunder inte behöver 
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utsättas för att duschas med andra än deras kontaktpersoner, vilket ger trygghet för 

kunden.  

I det förra arbetssättet så framkom att det på grund av att för många personer inblandats 

i samma uppgift blivit en hel del fel och brister som orsakat onödig arbetsbelastning för 

personal samt otrygghet för kunden. Vid inköp av matvaror skulle en personal skriva 

notan, en gå och handla och ännu en annan leverera varorna. Här uppstod felinköp eller 

onödigt slöseri med resurser när notan var felskriven och måste skrivas om av den som 

hämtade notan. Nu är det endast en personal som utför hela proceduren av inköp. Nu 

känner personalen kunderna så väl, att de kan handla åt kunden även om de glömt 

notan. Det framkom även att om kunden fick slut på livsmedel i det gamla arbetssättet 

så fick dom vara utan, för att det kunde vara planerat inköp en dag senare. Med det nya 

arbetssättet så handlar personalen om de upptäcker att något är slut tidigare än på 

inköpsdag om de ändå ska förbi affären. De framkommer att det inte gjordes förut, för 

då tänkte personalen på ett annat sätt och de menade då att den som skulle handla dagen 

efter fick en lucka i schemat då. En annan beskrivning gäller att hantera tvätt åt kunden 

där det uppstod liknande situationer när fler skulle utföra sysslan, från start till färdigt 

resultat. Det blev fel vid återlämnandet till kund och det hände till och med att en 

ensamstående man fick bh och trosor återlämnade till sig. Personalen berättar att det 

hände så mycket tok under det förra arbetssättet som de inte kunde göra något åt. De 

visste inte var de skulle vända sig och att påtala till närmaste chef upplevdes inte ha 

någon verkan för det upplevdes att det stannade där och kom inte längre. 

 

”Ja förut var man lite här å där och var man lite slarvig så kunde man lalla runt lite utan att det 

märktes för vi var en stor grupp och på så många olika ställen. Alla tog inte samma ansvar då för det 

märktes inte lika väl. Nu är vi en mindre grupp och det märks om vi börjar slarva, det går till exempel 

inte att komma undan nu med att det till exempel inte finns blöjor eller annat.” (Intervjuperson G) 

 

Den nuvarande arbetsmetoden innebär att en personal utför sysslorna i sin helhet och 

kan arbeta utefter en helhetssyn. Vilket gör att relation skapas eftersom samma person 

tillbringar längre tid med kunden vilket leder till en bättre arbetssituation och 

arbetsmiljö genom att personalen slipper åka runt på så många olika ställen under en 

dag samt att kunden kan känna sig trygg genom att kontinuitet skapas. Det framkommer 



 
 
 
 

27 
 

även att personalen upplever att de har bättre kontroll över kundens mående under 

dagen och kan lättare se symtomförändringar. De upplever också att kunderna blivit 

nöjdare och att personalen får uppmuntran av sina kunder. Med föregående arbetssätt 

upplevde många att de gjorde ett dåligt jobb varje dag. Genom att deras ärenden var så 

utspridda geografiskt så tappade de kontrollen över sina kunder och vissa saker följdes 

inte upp. På en följdfråga om hur det gick att slarva hos kunderna tidigare när det var så 

tidspressat kom svaret. Att de inte hade sina riktiga kunder, inget fick fullföljas det 

fanns inget riktigt kontaktmanskap, det blev ingen relation och de visste inte ens vem 

som var deras kontaktperson. Detta gav en otrygg tillvara både för kund och personal. 

Angående tidmätning hos kund på hur lång tid det tog att utföra vissa sysslor som 

gjordes under det tidigare arbetssättet, så har det nu omvärderats till att mäta en 

värdering av det som utförs av personal. Idag tillfrågas kunderna om nöjdheten utefter 

en skala på 1-10 en gång i månaden. Detta utförs av personalen som sedan kan göra 

förbättringar om det behövs. 

  

5.3.2 Arbetsmiljön  

Det som framkom under diskussionen var att med föregående arbetssätt så var den 

arbetsrelaterade stressen hög och så gott som alltid närvarande. Personalen skulle hinna 

till många olika kunder på en viss tid, de visste inte från dag till dag, vilka de skulle 

besöka. De beskriver att det var svårt att planera vilka arbetskläder som var lämpliga 

från dag till dag, när det gällde väderleken och att de inte visste om det blev bil eller 

cykeltur. 

Det händer även i nuvarande arbetssätt att det förekommer stressiga dagar men inte på 

samma vis. Den tidigare stora personalomsättningen bidrog till att den arbetsrelaterade 

stressen var hög på grund av att kom ingen ersättare, då fick jobbet delas upp på de 

personer som var på jobbet. Det framkommer också att det nu är roligare att gå på 

jobbet då det inte är så stressigt. Det beskrivs att de inte stannar hemma lika lätt, till 

exempel för att vara är lite snorig. Det upplevs lättare att stanna hemma från jobbet om 

det inte finns arbetsglädje och att arbetet är stressigt. Stress upplevs individuellt och att 
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personalen även nu kan ha stressiga dagar utan att må dåligt av det. Det gäller att 

planera sin dag.  

Att vara en liten grupp upplevs som värdefullt för personalen de ser varandra nu och har 

kontakt i arbetet och planeringen det blir en helt annan sammanhållning än att sitta 

många människor på morgonen och alla stirrar på sitt papper. De upplever att de bryr 

sig mer om varandra nu och tänker på ett helt annat sätt utifrån allas bästa. I det 

nuvarande arbetssättet ser alla varandra och det upplevs lättare att berätta för en kollega 

om man inte mår bra, eller att ge stöd åt någon som man ser mår dåligt. Detta var inte 

möjligt förut i den stora arbetsgruppen det blev ingen relation till kollegorna. 

Personalens upplever idag är med detta arbetssätt behöver de inte jaga minuter i sitt 

arbete, förr var det uppbundna i en fullspäckad planering varenda minut vilket gjorde 

det nästan omöjligt att hjälpa någon annan. Personalen vet att de kan vända sig till sin 

chef om något inträffar som gör, att de kan må dåligt av sin arbetssituation.  

  

5.3.3 Sammanfattning av fokusgrupp intervjun 
 

Personalen upplever att de idag har en bra arbetssituation och trivs med sitt arbete. De 

känner sig delaktiga och tar ansvar för sina arbetsuppgifter på ett annat sätt än tidigare. 

De känner sig uppskattade och får bekräftelse av både chef och kunder som värmer i 

hjärtat. De berättar att kostnaden för verksamheten har minskat. Genom en god 

planering så har bilåkandet minskat. Förut tillbringade flera en tredjedel av arbetsdagen 

i bilen och det kunde stå fyra kommunbilar utanför samma hyreshus. 

 Personalen har en önskan om att arbeta enligt Vanguardmetoden även ska höja statusen 

på arbetet så att det kan resultera i bättre löner. De vädjar till politikerna efter nästa val 

inte göra ännu en förändring. Utan hoppas få behålla detta arbetssätt. De uppmanar 

också till att lyssna på det erfarna golvfolket dom vet hur ett bra jobb kan utföras men 

blir aldrig tillfrågad. Att köpa in dyra system som inte fungerar eller kontrollerar anser 

personalen är onödigt. Kommunen har kunnat spara massor med pengar om de rådgjort 

med de som arbetat länge i hemtjänst istället för att ta in konsulter. De beskriver att så 

här arbetade vi långt tillbaks också, fast nu är de vi sköter sjukare. De deltagare som 
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arbetat länge sa till och med så var vi ett snäpp värre långt tillbaka. Då gjordes allt klart 

hos pensionären innan personal gick på några dagars ledighet. De tycker att 

arbetsgivaren agerar för en hälsofrämjande miljö genom att de har friskvårdstimme och 

friskvårdskort samt att rökningen ska bort. När det gäller den fysiska arbetsmiljön hos 

kunderna så ligger det på personalens ansvar att se vad som behövs och hålla sig 

uppdaterad om nyheter. Hjälpmedel som beställs levereras fort. När kund röker kan vara 

problematiskt för personal men de upplever att det har minskat, men tycker att det 

skulle vara risktillägg på en sådan arbetsplats, för det har personal på fabriker. När det 

gäller kompetensutveckling så upplever de att det rinner ut i sanden allt för ofta. Det 

ordnas utbildningar och vissa går och sedan blir det inget mer av det. Det finns en 

önskan om en mer stadigvarande kompetensutveckling eftersom människor som är svårt 

sjuka nu vårdas hemma till livets slut så önskas palliativ handledning för att öka 

kompetensen. 

 

6. Resultatdiskussion och upplägg 
 

Diskussionen är indelad i de kategorier som framkom och har betydelse för personalens 

och kundernas välbefinnande. Det som framkom diskuteras enligt stöd av teori och 

modell. 

- Personalens upplevelse av arbetsmiljön i jämförande med tidigare arbetssätt. 

- Personalens upplevelse av trygghet i kontakten med kunderna i jämförelse med 

tidigare arbetssätt.  

 

6.1 Personalens upplevelse av arbetsmiljön 

 

Resultatet visar på en förbättrad arbetsmiljö med Vanguardmetoden. Det rör sig om att 

personalen nu blir sedda och bekräftade både av varandra och av chefen. Detta på grund 

av att grupperna är mindre så det finns möjlighet att se varandra och för att det finns luft 

i schemat för eventuella förändringar. Detta innebär då att det ges möjlighet att tillämpa 

systemteorin i empirin genom att utveckla människors relationer mellan resurssystem. 

Det tidigare arbetssättet ger en känsla av Entropi, som innebär att personalen höll på att 
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göra slut på sin egen energi inom systemet och att det var på väg mot upplösning om 

inget nytt syre tillförts (Payne, 2008). Genom att med den nya metoden nu använda 

personalens resurser ansvarsfullt och med tillit till det utförda arbetet, så skapas en 

hållbar hälsa som är gynnande för både personal och organisation. Här ligger då kraften 

på den psykosociala arbetsmiljön som gör personalen engagerad och motiverad till att 

prestera (Aronsson, o.a., 2012). Genom att se vikten av sitt arbete och få fullfölja genom 

ett utvecklat kontaktmanskap och delaktighet, blir personal trygg i sitt arbete, förstår 

omfattningen och vikten av det utförda. Det genererar i sin tur att personalen sysslor 

känns meningsfulla, stärker autonomin och känner frihet i sitt arbete (Aronsson, o.a., 

2012). En möjlig orsak till tidigare forskningsresultat som hittats angående att 

personalen känner sig stressade och otillräckliga, kan vara ett för långvarigt påslag av 

det allostatiska systemet som i sin tur lett till ohälsa på grund av för dålig återhämtning. 

Att arbeta i den nya metoden innebär att veta vilka som ska besökas under en dag och 

nästa dag och så vidare. Det innebär att arbetssättet är både förutsägbart och 

kontrollerbart, vilket kan lindra stresspåverkan. Personalen upplever även det nya 

arbetssättet vissa dagar som stressiga, men alla mår inte dåligt av det. Då kan det tänkas 

bero på att höga krav med ett stort handlingsutrymme, som är någorlunda förutsägbart 

och kontrollerbart ger den positiva stressen enligt Karasek och Theorells krav och 

kontroll teori. Det tidigare arbetssättet innebar höga krav på prestation under tidspress, 

lågt handlingsutrymme och litet socialt stöd från chef och kollegor som är det mest 

ogynnsamma för en god hälsa (Aronsson, o.a., 2012). Möjligen är det orsaken till alla 

negativa forskningsresultat som hittades i artikelgranskningen. 

Genom att personalen nu har sina fasta kunder och en planering där de får möjlighet att 

följa upp dem under dagen, så har personalen möjlighet att möta de krav som ställs. Har 

förmåga att bedöma de olika situationerna de utsätts för under en arbetsdag samt att det 

som utförs känns meningsfullt att kunna påverka den situation som arbetet kräver hos en 

kund. Det kan då leda till ett högt KASAM vilket är hälsofrämjande (Winroth & 

Rydqvist, 2008). 
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6.2  Personalens upplevelse av trygghet i arbetet med kunderna 
 

Genom att vara delaktig i individers liv skapas relation vilket tidigare forskning visat 

vara en viktig grundpelare i omvårdnadsarbete för välbefinnande (Kay, 2013). Genom 

modering utlöses en relationskapande effekt för att personalen får ett ansvar för en 

kund. Då de umgås så mycket att en relation är oundviklig. Att bli sedd och bekräftad 

sker här, i mötet med kund och omvänt, att kunden blir sedd och bekräftad av personal 

vilket leder till trygga nöjda kunder (Aronsson, o.a., 2012).  

Genom att arbetet med kunderna sker med modering av kontinuitet så känner även 

kunderna meningsfullhet och hanterbarhet enligt KASAM. Bara tanken på att ha ett 

snitt på 25,5 människor som arbetar i ens hem varje månad är skrämmande, dels med 

det höga snittet och vad den egentliga totalen kunde innebära. Inte är det konstigt att 

kundnöjdheten minskat i den svenska hemtjänsten. Att kunderna är nöjda med det nya 

arbetssättet råder ingen tvekan om, det framgår både av den intervjuade personalen och 

av statistik på kundnöjdhet (Äldreguiden, 2015). Personalen berättar att det i det förra 

arbetssättet uppstod en mängd fel vid hantering av tvätt och inköp, det kan ju bekräfta 

Seddons teori om att kontroll av personal leder till fusk för att tjäna arbetsgivaren och 

hinna på utsatt tid (Seddon, 2010 a). Sett ur arbetspsykologins vinkel så kan det bero på 

ett för stort påslag av allostatiska systemet, som med för lite återhämtning försämrats 

personalens hälsa mentalt (Aronsson, o.a., 2012). 

 

6.3 Metoddiskussion 
 

Valet av kvalitativmetod passade bra eftersom upplevelser i jämförelse mellan arbetssätt 

eftersträvades. Att använda ett tvåstegsurval var en självklarhet för att nå 

respondenterna på ett legalt sätt och för lojalitet mot arbetsgivaren. Information 

angående de etiska grundkraven gavs både skriftligt och muntligt. Fokusgrupp 

diskussion fungerade bra och andra val uteslöts på grund av att styrka det gemensamma 

kan få bättre utslagskraft i grupp än i enskilda intervjuer. Det kan också vara lättare att 

uttrycka det negativa med stöd av andra gruppmedlemmar (Ahrne & Svensson, 2011). 

En fundering att 7 personer kanske är något för lite för att styrka resultatet, men 
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användes för att den insamlad data skulle bli hanterbart och för att det enligt Bryman 

(2011) anses som lämpligt antal för en ovan handledare för fokusgrupper. Det framgår 

även att fokusgrupper brukar träffas ett flertal gånger, men för denna studie fanns inte 

denna möjlighet eftersom tiden var begränsad samt, att det redan vid första tillfället 

uppnåddes ett märkbart resultat i jämförelsen. Ahrne och Svensson (2011) skriver att 

validitet i kvalitativa studier innebär att tolka och förstå livsvärlden och beskriva 

uppfattningar och gäller under hela forskningsprocessen. Reliabiliteten bör ses mot sin 

bakgrund och den situation som råder för tillfället. När studien utfördes fanns inga 

andra personer att kontakta, för att göra en jämförelse i upplevt arbetssätt. Det har nu 

blivit klart att arbetsmetoden införs i hela kommunens hemtjänstverksamhet under år 

2015. När alla kommit igång och arbetat med metoden en tid, är denna studie överförbar 

på annan hemtjänstgrupp, om resultatet visar detsamma gäller under förutsättning att de 

haft medgång i förändring. Reliabiliteten kan påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser (Bryman, 2011). Eftersträvan till att utföra studien med god kvalitet har 

gjorts, vilket redovisats med tillgänglig text och diskussionsmaterial i sin helhet i 

intervjuguiden. Denna studie har fångat den jämförande upplevelsen och försökt tillföra 

kunskap om det studerade. De olika delarna kan genom en god inre logik relateras till 

en meningsfull enhet vilket enligt Ahrne och Svensson (2011) kännetecknar en god 

kvalitativ analys. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Hemtjänstyrket kräver en personlig mognad hos personalen. I dag arbetar många yngre 

och outbildade i hemtjänsten. Vikarier tas in från gatan och det upplevs alldeles för 

enkelt att jobba med människor av vårdgivande organisationer, trots att så svårt sjuka 

vårdas i hemmen. Naturligtvis är detta ett dilemma för arbetsgivarna eftersom intresset 

för att jobba med äldre sedan länge är lågt och inte bara för omvårdnadspersonal utan 

det är även ett svagt intresse att jobba med äldre från dem som har en längre utbildning. 

Det visar en tvärnationell studie baserad på socionomstudenter (Weiss, 2005). Skulle 

intresset vara större för att forska inom hemtjänst så skulle nog personalens 

arbetssituation behöva forskas i mer. Till exempel skyddsombudens verksamma roll i 

samverkan med arbetsgivaren? Eller fackföreningens möjligheter att påverka för 
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vårdpersonal? Vårdpersonal är en yrkesgrupp som arbetar i det tysta och så gott som 

den enda bekräftelsen personalen får är den, de lyckas få i mötet med dem de sköter 

omsorgen om. Forskningen borde fokusera på vad som uppmuntrar personal att jobba 

med äldre och hur den socialpolitiska gåtan ska lösas. När ska detta arbete börja 

värderas för sitt verkliga och betydelsefulla värde? 

 

6.5 Konklusion 
 

Syftet med undersökningen har varit att belysa upplevelser hos hemtjänstpersonal, av ett 

nytt infört arbetssätt i kommunens hemtjänst i jämförelse med tidigare arbetssätt. De 

mest förekommande fynden som utkristalliserade sig var trygghet och arbetsmiljö som 

framkom övergripande genom hela analysprocessen. Det väsentliga i jämförelsen var att 

med en god planering med luft i schemat skapas kontinuitet som ger möjlighet att skapa 

relation med kunderna, som i sin tur leder till en förbättrad arbetssituation med en 

minskad arbetsbelastning vilket resulterat i en bättre arbetsmiljö för personalen och 

trygghet för kunden. Personalen upplever att det är roligare och jobba nu och 

sjukskriver sig inte för lättare åkommor, de verkar engagerade och motiverade vilket 

kan vara resultatet av att tillåtas vara delaktig. Personalen bär på enorma erfarenheter 

som bör tillvaratas och lyftas ännu mer. Forskningen har kommit fram till negativa 

effekter av att kontrollera personal. Att använda sig av utvecklade modeller från 

tillverkningsindustrin för att öka effektivitet och spara resurser har troligen skapat 

personalflykt ifrån yrket. Det är stor skillnad på att vårda människor och skapa 

relationer i jämförelse med att effektivisera inom tillverknings industrin.  

Socialstyrelsen uppger höga pensionsavgångar och ökad åldrad befolkning som möjlig 

orsak till den kommande bristen på undersköterskor. Här ligger möjligen en hel del 

andra orsaker som till exempel obekväm arbetstid, löneutveckling och möjlighet att 

påverka. Naturligtvis så ligger även skillnaden i att vård och omsorgssektor är 

finansierade av skattemedel vilket gör att industrin har helt andra förutsättningar. 

Införandet av tillägget i socialtjänstlagen 2010:427 känns nu aktuell och lyder så här: 

Den äldre personen ska så långt som det är möjligt kunna välja när och hur stöd och 

hjälp i boendet eller annan lättåtkomlig service ska ges.  
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Att John Seddon utvecklat systemteorin med interventionsteorin tyder på att det ännu 

finns hopp för att personal inom människovårdande yrken ska ges möjligheter och 

värdesättas istället för det forskningen kommit fram till, att de ses som okvalificerade 

och utbytbara. Även om det är ännu en affärsidé så finns hoppet om att Henry Fords 

över hundra år gamla citat fortfarande är aktuellt och bör beaktas. Citatet får därför 

avsluta konklusionen och lyder enligt följande. 

”Ett företag som bara tjänar pengar det är ett fattigt företag” 

(Malmström & Skoglund, 2013, s. 34). 
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8. Bilagor 

8.1  Intervjuguide för fokusgrupp intervju den 14/4-2015 
 

Att ta upp till diskussion i jämförelse med tidigare arbetssätt. 

- Hur upplevs det dagliga arbetet med kunderna? 

- Upplever personalen att de kan arbeta efter en helhetssyn? 

- Stress finns sådan upplevelse? 

- Hur upplever personalen att arbetsgivaren agerar för en hälsofrämjande miljö? 

- Önskningar bland personalen förr och nu? 
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8,2 Inbjudan som skickades via mail till chef för verksamheten och 

sedan togs med till Intervjun. 

 

 

Till medarbetare i Skönsmons hemtjänst med minst 3 års arbetslivserfarenhet! 

 

Skulle du vilja delta i en fokusgrupp studie? 

Där syftet är att undersöka arbetsbelastning och arbetssituation inom hemtjänstyrket. En 

studie om hur hemtjänstpersonal upplever sin arbetssituation i 

Vanguardmetoden/Skönsmomodellen i jämförelse med tidigare arbetssituation. 

Fokusgrupp är en forskningsdesign där man i grupp kommer fram till eller diskuterar 

något som i sin tur kan skapa gemensam mening. Det kan även vara ett tillfälle att 

diskutera sådant som inte berörs annars under en arbetsdag, samt att öka medvetenheten 

om varandras olikheter och väcka tanken hos varandra. 

 

Jag som inbjuder dig är student på Mittuniversitetet och läser nu mitt tredje år på 

programmet hälsa och rehabilitering i arbetslivet. 

Jag ska nu göra ett slutarbete som ska resultera i en C-uppsats. Valet gjordes utifrån att 

jag under lång tid följt hemtjänstens utveckling och har ett genuint intresse för 

människor och människovårdande yrken. Jag är utbildad undersköterska och har 

mångårig erfarenhet av äldreomsorgsyrket. Tidigare forskning visar att ohälsotalet hos 

hemtjänst personal har ökat och att det är svårt att rekrytera personal samt att personalen 

känner sig otillräcklig och stressad. 

Min tanke är att fånga era upplevelser, synpunkter, viljor och värderingar utifrån ett 

antal diskussionsfrågor som jag skapat. Det vi kommer att diskutera är era upplevelser 

av det dagliga arbetet med det nya arbetssättet i jämförelse med tidigare upplevelser. 

 

Detta gör vi genom en träff på er arbetsplats i lämplig lokal. Beräknad tid ca 1,5- 2 

timmar. Jag önskar ett deltagande på 6 personer. 

 

Som student så vill jag informera om de etiska grundkraven. Vilket innebär att jag skall 

informera om studiens syfte. Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta eller avstå 

från att svara på intervjufrågor när som helst utan särskild förklaring. 

http://www.miun.se/
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Alla uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt och kommer att behandlas på ett 

sådant sätt att det inte kan spåras till dig som person. Intervjun kommer att spelas in och 

kommer endast att användas för att analysera resultatet så att det lättare kan omsättas i 

text, därefter kommer den att raderas. 

De uppgifter som samlas in kommer endast att användas till min uppsats för redovisning 

och examination för andra programstudenter på Mittuniversitetet i programmet hälsa 

och rehabilitering i arbetslivet. 

När uppsatsen blivit godkänd den 4/6-2015 kommer alla deltagare att få ta del av denna 

studie. Därefter kan den senare bli aktuell för ansökan och publicering Diva. Det 

digitala forskningsarkivet. Ett arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. 

Som person så vill jag informera om att mitt syfte är att göra gott och inte skada. 

 

Känns detta spännande så vill jag komma och träffa er så fort som möjligt! Gärna under 

vecka 16. Tiden 13-17 april 

 

Samla 6 personer och ge mig datum och tid så träffs vi då. Jag bjuder på fika! 

 

                                                                             Med vänlig hälsning Åsa Ålander.  

                                                                                      Hem telefon 0270 – 28 60 80  

                                                                                                 mobil 070 – 25 28 567.  

                                                                                               asa.alander@gmail.com 
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