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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att undersöka upplevda hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer hos 

långtidsfrisk hemtjänstpersonal för att se om det gick att identifiera faktorer de ansåg öka 

deras möjligheter att bibehålla arbetsförmågan. Studien var baserad på kvalitativ metod med 

induktiv ansats. Intervjuer gjordes med fem hemtjänstpersonal som hade mindre än 14 dagars 

sjukfrånvaro det senaste året och insamlad data analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet utgick från sex olika kategorier som i sin tur bildade två olika teman; 

”Individuella förutsättningar och copingstrategier” samt ”organisatoriska villkor och 

förhållanden”. Resultatet visade att den långtidsfriska personalen lyfte fram flera olika 

faktorer som hälsofrämjande. Betydelsen av tillit och stöd från chef och kollegor var faktorer 

som belystes av samtliga informanter, liksom glädje och trivsel på arbetsplatsen. 

Hemtjänstpersonalen ansåg att distans till arbetet och det faktum att de kunde skilja på arbete 

och privatliv var faktorer som verkade hälsofrämjande. De hittade möjligheter till 

återhämtning genom umgänge med familj och vänner samt fysisk träning.  Även det faktum 

att hemtjänstpersonalen uppfattade att de hade inflytande över sin arbetssituation visade sig 

vara en hälsofrämjande faktor. 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande faktorer, hemtjänstpersonal, arbetsmiljöfaktorer, långtidsfrisk, 

bibehållen arbetsförmåga, hälsosamma organisationer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate how healthy staff members perceived their work 

environment and if it was possible to identify factors they felt increased their ability to behold 

their work capacity. The study was based on a qualitative method with an inductive approach. 

Interviews were conducted with five home care personnel who had less than 14 days of sick 

leave in the past year. The data was then analyzed using qualitative content analysis. The 

result was based on six different categories, which in turn formed two different themes: 

“individual circumstances and coping strategies” as well as “organizational terms and 

conditions”. The result showed that the long-term healthy home care staff described a variety 

of factors that they felt were health promoting. Trust and support from managers and 

colleagues were factors that the home care staff felt were important, as well as joy and 

satisfaction in the workplace. The home care staff felt that the fact that they could distinguish 

between work and private life, was health promoting. They found opportunities to 

recuperation by socializing with family and friends and by physical exercise. The fact that the 

home care staff felt they had control over their work situation proved to be a determinant of 

health. 

 

Keywords: Health-promoting factors, home care staff, environmental factors, long-term 

health, maintaining work capacity, healthy organizations. 
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INLEDNING 

En trend i flertalet svenska kommuner är de stigande sjukskrivningstalen bland vård- och 

omsorgspersonal. Hemtjänstpersonal har generellt sett hög frånvaro, som till största delen 

beror på ohälsa som lett till sjukskrivning (Dellve et al 2003). Sjukskrivning är naturligtvis 

olyckligt för den enskilde medarbetaren men även organisationen påverkas, vilket kan ge 

konsekvenser för kvaliteten i det arbete som utförs kring vårdtagarna. Personalens 

arbetsvillkor, hälsa och välmående påverkar hur vårdtagarna uppfattar kvaliteten på de 

insatser de erbjuds (Pettersson et al 2006). Det är därför av yttersta vikt att 

hemtjänstpersonalens arbetssituation tas på allvar. Det finns en del studier gjorda om vilka 

faktorer som bidrar till ökad risk för ohälsa hos hemtjänstpersonal. Det känns dock angeläget 

att även få ökad kunskap om det finns faktorer i hemtjänstarbetet som hemtjänstpersonalen 

uppfattar som bra och hälsofrämjande och som bidrar till bibehållen arbetsförmåga. I denna 

studie intervjuades långtidsfrisk hemtjänstpersonal med fokus på att identifiera vilka 

arbetsmiljöfaktorer som hemtjänstpersonalen upplevde positiva. Resultaten från studien kan 

hjälpa arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna för hemtjänstpersonal, 

vilket förhoppningsvis leder till minskad ohälsa och sjukskrivning. 

BAKGRUND 

Hemmets betydelse för de äldre 
Befolkningen i många länder blir allt äldre, och därmed ökar antalet personer som är i behov 

av stöd och hjälp (Breitholtz et al 2013, Gillsjö et al 2011, Keefe et al 2011, Wilhelmson et al 

2011). Detta samtidigt som många hälso- och sjukvårdssystem samt socialförsäkringssystem 

har behov av se över kostnaderna (Keefe et al 2011). Trenden i Sverige är att allt fler äldre bor 

kvar hemma så länge som det går och en stor del av de äldres tid spenderas därmed i hemmet 

och dess omgivning (Haak 2006). De äldres förmåga att vara delaktiga och självständiga har 

visat sig ha stor påverkan på deras välmående och möjligheten att vistas i hemmet har en 

grundläggande betydelse för detta (Haak 2006). Gillsjö et al (2011) betonar hemmets 

betydelse för äldre individer, som en plats de är fästa vid och känner sig trygga att vistas i. 

Studien beskriver att många äldre ser hemmet som en plats de inte kan tänka sig att vara utan 

och som en plats för vila och återhämtning. Socialstyrelsens utredning kring äldres behov av 

rehabilitering i hemmiljö visar att med rätt stöd och hjälp från omgivningen kan många av de 

problem som uppstår i hemmet förhindras eller minskas, så att de äldre lättare kan klara av 

vardagens sysslor (Socialstyrelsen 2001). En vägledande princip inom svensk äldreomsorg är  

 



 9 

 

 

rätten att bo kvar hemma så länge som möjligt, den så kallade kvarboendeprincipen 

(Socialstyrelsen 2008). Möjligheten att möta de äldres önskemål om att bo kvar hemma länge 

ställer krav att det finns tillgänglig arbetskraft som kan erbjuda den hjälp som behövs (Keefe 

et al 2011). 

Hemtjänstpersonalens förutsättningar  
Man har i flera länder upplevt ökade svårigheter att rekrytera arbetskraft till framför allt 

äldreomsorgen. Detta i kombination med att befintlig personal har allt högre ålder och 

tenderar att sluta sitt arbete leder till akut brist på personal (Clausen et al 2014, Giver et al 

2010). Bristen på personal inom äldreomsorgen är ett stort problem för samhället i stort och 

leder till negativa konsekvenser på både individ- och organisationsnivå då vården av de äldre 

påverkas, kostnaderna för vikarier blir höga och underbemanning ökar risken för ohälsa hos 

kvarvarande vårdpersonal (Stone & Wiener 2001). I Danmark gjordes ett flertal studier kring 

hemtjänstpersonalens förutsättningar. En av studierna visar att ungefär 40 % av 

nyutexaminerad äldrevårdspersonal, motsvarande undersköterskor, lämnar sitt arbete inom två 

år efter att de börjat arbeta (Giver et al 2010). I studien konstaterar forskarna att arbete inom 

äldreomsorgen karaktäriseras av fysiska, mentala och känslomässiga utmaningar och 

stressorer, vilka är svåra att hantera, framför allt som nyutbildad. Stress påverkar individer på 

olika sätt och hur individen uppfattar och påverkas av denna stress avgörs av hur individen 

uppfattar sin situation samt av dennes allmänna hälsotillstånd (Lundberg & Wentz 2004). 

Kombinationen av höga känslomässiga krav och låga resurser ökar hemtjänstpersonalens risk 

för emotionell utmattning och forskarna ser att lågt skattat psykologiskt välmående leder till 

att personal väljer att sluta arbeta inom äldreomsorgen (Giver et al 2010).  

Risk för ohälsa hos hemtjänstpersonal 
Arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialt arbete är relaterat till höga nivåer av 

sjukfrånvaro (Lund et al 2007). Tidigare forskning har visat att speciellt arbete i hemtjänst är 

starkt associerat med hälsovådliga effekter för personalen (Fjell et al 2008) och att 

hemtjänstpersonal är en grupp med generellt hög sjukfrånvaro (Dellve et al 2003). De 

generella problem som hemtjänsten har mellan organisatoriska förutsättningar och krav i 

arbetet är dokumenterade och riskfaktorer som påverkar hemtjänstpersonalens hälsa har 

identifierats. Man ser bland annat att rollerna inom hemtjänstuppdraget är otydliga, då 

gränsen mellan personalens formella och informella ansvar gentemot vårdtagarna ofta är 

diffus (Ibid). I samma studie ser forskarna även att tidspress, brist på medicinskt stöd, 

avsaknad av professionellt förhållningssätt samt dålig tillgänglighet till arbetsledning vara 

exempel på faktorer som har negativ påverkan på hemtjänstpersonalens välmående (Ibid).  



 10 

 

 

Ledarskapets betydelse för att minska risken för ohälsa hos hemtjänstpersonal lyfts fram i 

olika studier. Westerberg & Tafvelin (2014) konstaterar att ledarskapet påverkar personalens 

engagemang, nöjdhet med sitt arbete och välmående, vilket indirekt även påverkar kvaliteten 

på utförd vård hos de äldre. En finsk studie visar att hemtjänstpersonalens arbete med de äldre 

underlättas om personalen upplever att de får stöd av chef och kollegor (Soini & Välimäki 

2002). Clausen et al (2014) lyfter fram ledarskapets betydelse då deras studie visar att 

personal som upplevde brister i ledarskapet tenderade att sluta sitt arbete inom äldrevården. 

Detta faktum bekräftas även av Zhang et al som visar att stöd och tillit från chefer och 

kollegor är viktigt för att minska risken att personal slutar inom vården (Zhang et al 2014). 

Andra faktorer som bedöms medföra risk för ohälsa hos hemtjänstpersonal är konflikter på 

arbetsplatsen, avsaknad av möjligheter att utveckla sitt arbetssätt, höga krav (Clausen et al 

2014), stress, nedstämdhet (Giver et al 2010) samt bristen på resurser (Clausen et al 2012). 

Även den fysiska belastning som hemtjänstpersonalen utsätts för medför risk för ohälsa. 

Dåliga ergonomiska förutsättningar, undermåliga kunskaper kring förflyttningsteknik samt 

monotont arbete är fysiska riskfaktorer som i stor utsträckning kan leda till ohälsa för 

hemtjänstpersonal (Dellve et al 2003, Fjell et al 2008). 

Hälsofrämjande organisationer - Friska arbetsplatser 
Det har gjorts många studier kring faktorer som bidrar till att skapa hälsofrämjande 

arbetsplatser. Organisationer med gott ledar- och medarbetarskap, gemensamma värderingar, 

rimliga krav, tillräckliga resurser, stort handlingsutrymme, god fysisk arbetsmiljö och 

möjlighet till goda sociala relationer visar sig ha bra förutsättningar att vara hälsofrämjande 

arbetsplatser (Aronsson et al 2012, Härenstam & Bejerot 2010, SOU 2009). I 

Arbetsmiljöverkets rapport kring ”den goda arbetsmiljön och dess indikatorer” finns ett 

förslag till svensk definition av hälsofrämjande arbetsplatser: ”Hälsofrämjande på 

arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla sammanhang där individer 

arbetar, och som syftar till att öka välbefinnande och hälsa.  Hälsofrämjande på arbetsplatser 

befattar sig med orsaker till ohälsa, men fokuserar på möjligheter till god hälsa.  

Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att 

utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. (Lindberg & Vingård 2012, sid 

14). Aronsson och Lind (2004) visar i en studie av långtidsfriskas arbetsvillkor att 

undersköterskor inom äldreomsorgen är den yrkeskår i Sverige som har lägst andel 

långtidsfriska medarbetare. En studie av Hägglund et al (2010) fokuserar på att identifiera 

faktorer som bidrar till en hållbar arbetsförmåga hos kvinnlig hemtjänstpersonal. I denna 

enkätstudie ser man att långtidsfrisk hemtjänstpersonal har god självskattad hälsa, de uppger  
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inga sömnproblem och de upplever att de har bra förmåga att återhämta sig. Den 

långtidsfriska hemtjänstpersonalen visar sig fått sitt första barn efter att de fyllt 25 år, vilket  

ger dem möjlighet att hinna arbeta ett tag och skapa sig en yrkesidentitet innan de skaffar 

familj (Ibid). I Clausens studie (2012) lyfts bättre löner, bättre möjligheter att utföra ett 

professionellt arbete hos vårdtagarna samt ökade möjligheter att planera sina arbetsuppgifter 

som argument att behålla hemtjänstpersonal kvar i yrket. En nyligen publicerad avhandling 

om betydelsen av hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser visar att det finns tydliga samband 

mellan medarbetarnas upplevda hälsa och sjukfrånvaro och arbetsgivarens sätt att organisera 

sin verksamhet (Ljungblad 2015). 

Långtidsfrisk 
Vid litteratursökning kunde författaren inte identifiera någon allmänt vedertagen definition av 

begreppet långtidsfrisk. Ett begrepp som däremot återkommer i flera studier är bibehållen 

arbetsförmåga. Olika studier har olika kriterier för hur man klassificerar och bedömer att en 

individ har bibehållen arbetsförmåga. Johansson & Lundberg (2004) beskriver att nedsatt 

funktion hos individen kan påverka arbetsförmågan, men att arbetsförmågan även beror på de 

arbetsförhållanden som individen har. Pohjonen (2001) konstaterar att hemtjänstpersonalens 

möjligheter att själva påverka sina arbetsuppgifter bidrar till huruvida personalen har en 

bibehållen arbetsförmåga eller inte. I en studie av Hägglund et al (2010) bedöms kvinnor som 

inte har mer än två sjukdagar de senaste 12 månaderna som långtidsfriska och jämförs i 

studien med dem som har fem eller fler frånvarotillfällen. Lindberg et al (2005) definierar 

bibehållen arbetsförmåga som högst 14 dagars frånvaro under det senaste året.  Dellve et al 

(2003) gjorde en studie av faktorer som påverkar kvinnlig hemtjänstpersonals arbetsförmåga 

och har relativt höga krav vad man bedömer vara långvarig arbetsförmåga. Gränsen för 

bibehållen arbetsförmåga är att kvinnorna inte fick ha någon registrerad sjukfrånvaro som 

överskred 14 dagar under den femårsperiod studien pågick. Sandmark et al (2009) definierar 

bibehållen arbetsförmåga som hög närvaro på arbetet, dvs. inga upprepade frånvarotillfällen 

eller långtidsfrånvaro under de senaste fem åren.  

Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket i denna uppsats grundas utifrån Aaron Antonovskys (2005) teori om 

KASAM, känsla av sammanhang. Begreppet KASAM omfattar tre olika delar, vilka anses 

vara Antonovskys svar på vad som karaktäriserar hälsofrämjande faktorers ursprung. De tre 

delarna i KASAM handlar om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilka 

tillsammans bidrar till individers förmåga att hålla sig friska (Ibid). KASAM anses bidra till 

att vidareutveckla individers hälsa och kan förutsäga och ha en stark relation till individens  
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upplevda hälsa (Eriksson & Lindström 2006). Begriplighet innebär en känsla eller upplevelse 

av att det som händer inom eller runt en individ är begripligt, strukturerat och att det går att 

förutse. Hanterbarheten handlar om att individen har tillgängliga resurser för de händelser 

som sker. Med meningsfullhet menas att individen upplever att de utmaningar som uppstår i 

livet är värda att engagera sig i. Det är när de tre delarna samspelar som KASAM uppstår och 

individen har hög förmåga att hantera sin situation och sina utmaningar (Antonovsky 2005). 

Problemformulering 
Den mesta forskningen kring arbetsmiljöfaktorer för hemtjänstpersonal var gjord som 

kvantitativa enkätstudier och hade fokus på orsaker och risker för sjukskrivning. I denna 

uppsats valdes fokus på hemtjänstpersonalens upplevelser kring vilka faktorer i arbetsmiljön 

de uppfattade som hälsofrämjande. Målet var att få ökad kunskap om vilka faktorer i arbetet 

som personalen upplevde som positiva och hälsofrämjande och därmed bidrog till att 

sjukskrivning kunde undvikas. Denna kunskap kunde vara till nytta i arbetet med att förbättra 

hemtjänstpersonalens arbetsförhållanden och arbetssituation. 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att undersöka upplevda hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer hos 

långtidsfrisk hemtjänstpersonal för att se om det gick att identifiera faktorer de ansåg öka 

deras möjligheter att bibehålla arbetsförmågan. 

METOD 

Kvalitativ metod 
Uppsatsens syfte låg till grund för valet av forskningsmetod, i detta fall kvalitativ induktiv 

ansats genom intervjuer. Den induktiva ansatsen innebär att författaren gör en 

förutsättningslös analys av texter som kan vara baserade på människors beskrivningar av sina 

upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Kvalitativ forskning har sin 

utgångspunkt i människors perspektiv och vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt. 

Man låter sedan begrepp och teoretiska formuleringar bli en följd av de data man samlar in 

och forskningen har ofta fokus på kopplingar mellan människors beteenden i olika sociala 

situationer (Bryman 2011). Den kvalitativa intervjun har fokus och intresse riktat mot 

informanterna och intervjuerna syftar till att få detaljerande och omfattande svar (Ibid). Tjora 

(2012) skriver att kvalitativa djupintervjuer har målet att informanterna relativt fritt kan 

fundera och reflektera över det specifika ämne som intervjuaren bestämt, i detta fall upplevda 

hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer.  
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Urval 
Studien genomfördes i en av de större norrländska kommunerna. Den aktuella kommunen 

hade höga sjukskrivningstal och i december 2015 var långtidssjukfrånvaron drygt 15 % bland 

kommunalt anställd hemtjänstpersonal. Urvalet till studien skedde genom så kallat 

”målinriktat urval”, vilket innebar att författaren försökte skapa överensstämmelse mellan 

vilka personer som intervjuades och den problemformulering som fanns (Bryman 2011). 

Även Elo et al (2014) skriver att urvalet till en studie måste vara lämpligt och innehålla 

deltagare som bäst representerar eller har kunskap kring det område som ska undersökas. 

Urvalet av informanter skedde utifrån att definitionen bibehållen arbetsförmåga likställdes 

med att individen var långtidsfrisk. Då det saknas en allmänt vedertagen definition av 

långtidsfrisk, så användes den definition som Lindberg et al (2005) använde, dvs. att 

bibehållen arbetsförmåga/långtidsfrisk är personer med max 14 dagars frånvaro det senaste 

året.  

Chefer i tre olika hemtjänstgrupper kontaktades per mail och telefon, för att författaren skulle 

få hjälp att identifiera hemtjänstpersonal som uppfyllde definitionen av långtidsfrisk. Statistik 

på sjukfrånvaro låg till grund för urvalet och den hemtjänstpersonal som utifrån definitionen 

bedömdes vara långtidsfrisk fick ett informationsbrev, bilaga 1, som både beskrev studiens 

syfte och erbjöd dem att delta i en intervju kring hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer. Av den 

hemtjänstpersonal som uppfyllde inklusionskriterierna tackade fem personer ja till att delta i 

studien. 

Datainsamling 
Intervjuerna i denna studie utfördes som semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011), dvs. det 

fanns en intervjuguide med specifika, öppna frågeställningar, se bilaga 2. Genom användandet 

av öppna frågor ges informanterna möjlighet att gå på djupet i de frågeställningar där de har 

mycket information att delge (Tjora 2012). Intervjuguiden ska täcka de frågeställningar som 

är aktuella, men får inte vara så specifik att den hindrar alternativa idéer och synsätt som kan 

uppstå under intervjun (Bryman 2011). Under intervjun fanns dock utrymme för 

hemtjänstpersonalen att utforma svaren efter egna erfarenheter och synpunkter. I en 

semistrukturerad intervju är processen flexibel och frågorna behöver inte komma i samma 

ordning som de stod i guiden (Ibid). Intervjuerna genomfördes på en plats som 

hemtjänstpersonalen själva valde. Tjora (2012) skriver att en viktig förutsättning för att lyckas 

med intervjuer är att man kan skapa en avslappnad stämning, där informanterna tillåts att 

reflektera och tänka högt. Då informanten själv väljer plats för intervjun ökar möjligheterna  
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att denne känner sig trygg i situationen (Ibid). Intervjuerna genomfördes i enskildhet i en lokal 

där respektive hemtjänstpersonal samlades i början och slutet av arbetspassen.  

Utgångspunkten och ambitionen från författaren var att spela in samtliga intervjuer. Både 

Bryman (2011) och Tjora (2012) förordar inspelade intervjuer, för att bearbetningen och 

analysen av insamlat material ska vara så korrekt som möjligt, samt för att möjliggöra för 

intervjuaren att behålla fullt fokus under själva intervjun. Tre av fem intervjuade avböjde 

dock att intervjun spelades in. Vid dessa tre intervjuer fördes istället noggranna anteckningar, 

som sedan renskrevs i direkt anslutning till intervjun, för att få med så mycket detaljer som 

möjligt. Både Bryman (211) och Tjora (2012) skriver att om det fanns informanter som inte 

vill att intervjun spelas in, så kan intervjun ändå genomföras och anteckningar föras i stället. 

Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter att genomföra. Samtliga av hemtjänstpersonalen gav 

informerat samtycke till att delta i intervjun. 

Deltagare 
Samtliga deltagare i studien var kvinnor och de var mellan 31-54 år. De två informanter med 

minst erfarenhet av hemtjänstarbete hade arbetat 10 år i yrket och den som arbetat längst hade 

24 år inom hemtjänsten. Samtliga hade undersköterskeutbildning och var tillsvidareanställda, 

med en tjänstgöringsgrad på 100 %, inom kommunal hemtjänst. Vid intervjutillfället arbetade 

samtliga heltid. Tre av hemtjänstpersonalen hade arbetat på andra ställen inom vården, som 

undersköterskor, innan de kom till hemtjänsten. En av personalen hade inte haft något annat 

arbete än inom hemtjänsten. Endast en av hemtjänstpersonalen hade provat på helt andra 

yrken innan hon började arbeta inom vården. I denna uppsats benämndes den intervjuade 

hemtjänstpersonalen som: informanterna, personalen eller hemtjänstpersonalen 

Analys av data 
Den metod som användes för att analysera insamlade data var så kallad kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012). Metoden förutsätter att en text 

alltid innehåller flera olika betydelser, som går att tolka till viss grad (Hällgren Graneheim & 

Lundman 2004). Graneheim och Lundman anser att det i varje text finns både ett manifest 

innehåll och ett latent budskap. Det manifesta innehållet är uppenbart och textnära och 

beskrivs i form av kategorier. Det latenta budskapet är av mer underliggande betydelse och 

beskrivs på en mer tolkade nivå i form av teman (Ibid). Metoden har fokus på att beskriva 

variationer genom att upptäcka skillnader och likheter i olika textinnehåll och innebär att man  

på ett strukturerat sätt klassificerar data, för att sedan identifiera, koda och kategorisera den 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012).  
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Inledningsvis i analysprocessen togs ställning till vilken analysenhet som skulle väljas. 

Analysenhetens storlek ska vara så pass stor att den anses kunna beskriva en helhet samtidigt 

som den inte får vara så stor att den inte går att hantera i analysprocessen (Ibid). I denna 

undersökning betraktades alla fem intervjuer som en analysenhet. Lundman & Hällgren 

Graneheim (2012) anser att en text innehåller flera meningsbärande delar, så kallade 

meningsenheter. En meningsenhet kunde bestå av ord, meningar eller ett helt stycke med text 

som hörde ihop genom sitt innehåll. Efter att olika meningsenheter i intervjumaterialet 

identifierats så kondenseras därefter meningsenheterna. Kondensering innebär att texterna 

kortas ner för att göra innehållet mer lätthanterligt samtidigt som själva kärnan i innehållet 

behålls. Nästa steg i processen är att abstrahera de kondenserade texterna. Abstraktion innebär 

att man lyfter den kondenserade textens innehåll till en högre logisk nivå genom att förse den 

med koder. En kod kan liknas vid en etikett på en meningsenhet som kort beskriver 

meningsenhetens innehåll. I nästa steg sammanförs koder med snarlikt innehåll till olika 

kategorier. Benämningen på en kategori ska svara på frågan ”Vad”? Genom att skapa teman 

kan man sammanbinda det latenta budskapet i olika kategorier och teman formulerades sedan 

utifrån innehållet i kategorierna och studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 

Exempel på hur analysprocessen såg ut presenterades i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad Kod Underkategori Kategori 

Sjukfrånvaron vi har 
är inte hälsosam just 
nu. Det är en stor oro 
att inte veta hur 
många som kommer 
på jobbet på 
morgonen 

Stor oro pga. 
sjukfrånvaron. 
Man vet inte hur 
många som 
kommer på jobbet 

Sjukfrånvaro 
 
Hur många 
jobbar? 

Oro 
 

Känslomässiga 
upplevelser 
 
 
 
 
 

Jag älskar mitt jobb 
och har valt att jobba 
med det här. Jag kan 
ju mitt jobb. 

Jag har valt mitt 
jobb, som jag kan 
och älskar  

Fritt val 
 
Älskar 
jobbet  

Glädje Känslomässiga 
upplevelser 
 
 

Jag är ju aldrig sjuk, 
men återigen så tror 
jag att resurser och 
rätt bemanning är 
nyckeln till att orka.  

Jag är aldrig sjuk, 
men ska man orka 
i längden krävs 
resurser 

Aldrig sjuk 
 
Krävs 
resurser 

Långtidsfrisk  
 

Hälsa 
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Förförståelse 
Förförståelse handlar om vilken bild författaren har av det som skulle studeras och inkluderar 

bland annat tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och eventuella förutfattade meningar, 

vilka kan sätta prägel på analysen (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Författaren till 

denna uppsats hade mångårig erfarenhet av att handleda, instruera och samarbeta med 

hemtjänstpersonal i specifika vårdtagarärenden. Författaren hade även god kännedom om 

orsaker till sjukskrivningar hos hemtjänstpersonal i den aktuella kommunen. Författaren hade 

dock ingen egen erfarenhet av att arbeta som hemtjänstpersonal.  

Etiska överväganden 
För vetenskapliga studier där människor deltar gäller de forskningsetiska principer som 

fastställts enligt Helsingfors deklarationen (URL 1) och i denna lyfts bland annat fram 

betydelsen av hälsa och välmående för patienten samt vikten av dennes rättigheter. All 

forskning som innebär att försökspersoner utsätts för fysiska ingrepp, eller där forskningen 

syftar till att påverka en person fysiskt eller psykiskt ska prövas av en etikprövningsnämnd 

(Vetenskapsrådet 2011). Intervjuerna inför denna uppsats bedömdes inte utgöra någon risk för 

informanterna, då intervjuernas syfte var att identifiera goda arbetsmiljöfaktorer. Enligt 

samtyckesprincipen (Bryman 2011) fick informanterna fullständig information om uppsatsens 

syfte och upplägg. Informanterna informerades vid två tillfällen, dels i det inledande 

informationsbrevet men även i samband med intervjutillfället, att deltagandet i intervjun var 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan att behöva ange 

något skäl till detta. Möjligheten att avbryta sitt deltagande gällde även efter att intervjun var 

avslutad. Materialet som framkom i samband med intervjuerna behandlades konfidentiellt och 

användes endast till denna uppsats. 

RESULTAT 
Resultatet av bearbetningen och analysen av de data som samlades in under intervjuerna 

sammanställdes och beskrevs genom två teman, sex huvudkategorier och 20 underkategorier. 

De teman som identifierades var: ”individuella förutsättningar och copingstrategier” samt 

”organisatoriska villkor och förhållanden”. Dessa teman bedömdes ge en övergripande 

sammanfattning av den långtidsfriska hemtjänstpersonalens upplevelser av hälsofrämjande 

arbetsmiljöfaktorer.  
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Tema 1 – Individuella förutsättningar och copingstrategier 
Det första temat visade på betydelsen av hemtjänstpersonalens individuella förutsättningar 

och copingstrategier samt hur dessa påverkade deras möjligheter att vara långtidsfriska. I detta 

tema identifierades tre huvudkategorier: känslomässiga upplevelser, hälsa samt perspektiv. 

Dessa huvudkategorier följdes sedan av ett antal underkategorier. Temat sammanfattade olika 

förhållningssätt personalen hade för att orka med det periodvis krävande arbete som 

hemtjänstarbete innebar. Fokus i temat låg på hur hemtjänstpersonalen lyfte fram olika 

individuella egenskaper som positiva och hälsofrämjande, och hur dessa egenskaper sedan 

återspeglade sig i det dagliga arbetet. Personalen såg glädje och möjligheter i sitt arbete och 

hade strategier för hur de skulle återhämta sig när de var lediga. De hade distans till sitt arbete 

och hade ett helhetsperspektiv kring den situation och organisation de arbetade i. Personalen 

hade en upplevelse av att de utförde ett bra jobb och de kände sig betydelsefulla. I detta tema 

lyftes även en del farhågor kring framtiden, då en del av de känslomässiga upplevelserna 

handlade om oro hur de skulle orka med sitt arbete på sikt. De kategorier och underkategorier 

som ingick i det första temat förtydligades och beskrevs genom citat från 

hemtjänstpersonalen. En presentation av tema 1 tillsammans med huvudkategorier och 

underkategorier finns i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av underkategorier, huvudkategorier och tema 1. 

Underkategori Huvudkategori Tema 

Glädje  

 

Känslomässiga upplevelser 

 

 

 

 

Individuella förutsättningar 
och copingstrategier 

Frihet 

Oro 

Frustration 

Irritation 

Långtidsfrisk   

Hälsa Social samvaro  

Känna sig betydelsefull  

Fysik 

Balans  Perspektiv 

Helhetssyn 

 

Känslomässiga upplevelser 

Intervjuerna med hemtjänstpersonalen innehöll ett stort register av känslor, både positiva och 

negativa, beroende på vilka frågeställningar som diskuterades. Hemtjänstpersonalen betonade 

bland annat vikten av att trivas med sina kollegor, sin chef och de vårdtagare man arbetade  
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med. Att ha roligt på jobbet ansågs vara oerhört viktigt, ”Glädjen… jag tror att det är 

viktigast att man mår bra psykiskt, att det är en glädje att komma till jobbet. Att man trivs 

med sina arbetskamrater”. Hemtjänstpersonalen beskrev även faktorer i arbetsmiljön som 

skapade känslor av frustration, irritation och besvikelse. Dessa faktorer ansågs vara svåra att 

påverka, samtidigt som personalen såg en risk att dessa på sikt kunde ha en negativ påverkan 

på både arbetsmiljön och deras hälsa. 

Glädje 

Glädje över sitt yrkesval var något som återspeglades hos samtliga informanter. 

Hemtjänstpersonalen beskrev att de älskade sitt jobb och de lyfte fram fördelarna att arbeta 

med äldre personer, då de upplevde stor tacksamhet genom mötena med de vårdtagare som 

besöktes. ”Jag älskar mitt jobb på grund av att jag får så mycket av kunderna, det är därifrån 

jag får tacken och orken som driver mig framåt”. Flera av informanterna betonade även 

vikten av trivsel på arbetsplatsen: ”Framför allt att man har roligt på jobbet. Jag trivs bra 

med både chef, kollegor och de brukare jag går till”. 

Frihet 

Alla fem intervjuade hade själva valt att arbeta inom hemtjänsten och de lyfte fram friheten i 

både sitt yrkesval och sin arbetssituation som något positivt. En av hemtjänstpersonalen hade 

aldrig provat något annat arbete och kunde inte heller tänka sig ett bättre jobb: ”Jag har ju 

valt att arbeta med detta och inte bara hamnat inom hemtjänsten”. En annan av 

hemtjänstpersonalen belyste fördelarna med den frihet hon upplevde inom hemtjänsten: ”Jag 

valde att byta till hemtjänsten då jag gillar friheten som följer med jobbet”. 

Oro 

Den långtidsfriska hemtjänstpersonalen såg mycket positivt i sitt arbete, men var överens om 

att det fanns faktorer kring deras arbetssituation som skapade oro och osäkerhet hur länge de 

skulle orka hålla sig friska. Det som skapade mest oro var hur effekterna av de besparingar 

som fanns inom organisationen skulle påverka deras hälsa på sikt. ”Det blir mycket oro i 

gruppen när man hela tiden måste täcka för varandra. Jag ser absolut en risk att vi som är 

friska nu kan komma att bli sjuka om det fortsätter så här”. Hemtjänstpersonalen såg inte den 

kroppsliga belastningen i arbetet som det som primärt skulle leda till sjukskrivning utan de 

var mer oroliga att drabbas av psykisk ohälsa: ”Visst kan det bli tungt för kroppen ibland, men 

det är inte det som är värst för många. Det är oron att inte hinna med sig och osäkerheten hur 

länge vi ska gå kort. Man ser liksom inget slut”. 

Frustration och irritation 

Hemtjänstpersonalen beskrev en stor frustration kring sin nuvarande situation, trots att de 

klarat sig från sjukskrivning. De hade en känsla av att de utgjorde en kortsiktig lösning på  
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arbetsgivarens ekonomiska problem. Flera av dem uttryckte irritation över att den tidsgräns 

för besparingarna som inledningsvis presenterats av ledningen, inte höll. Personalen såg inget 

slut på de åtstramade ekonomiska ramar de hade att förhålla sig till i sitt arbete: ”… man vill 

ju ställa upp. Men jag tror inte att det är hållbart att vi ska gå kort och att man ska täcka för 

varandra. Då tror jag ännu fler blir sjuka”. Under intervjuerna framkom att ordinarie 

personal ofta gick in och jobbade extra och bland dem som redan arbetade heltid ansåg många 

att de inte orkade i längden. ”Vi kollegor stöttar varandra, det är nästan att vi gör för 

mycket… alltså täcker för varandra i större utsträckning än vad många egentligen orkar, det 

är slitsamt”. Bland hemtjänstpersonalen fanns även en underliggande irritation kring 

upplevelsen att det fanns kollegor som de uppfattade hade ogiltig frånvaro: ”Något som är 

irriterande och som påverkar arbetsmiljön, och kanske hälsan för oss andra, är att det finns 

vissa som systematiskt sjukskriver sig i samband med skollov och högtider”. 

 

Hälsa 

Under intervjuerna berördes hälsobegreppet vid flertal olika tillfällen och hemtjänstpersonalen 

fick bland annat beskriva vad ordet hälsa innebar för dem själva. Flera av informanterna hade 

svårt att sätta ord på och beskriva begreppet ”hälsa” och de fick fundera en stund innan de 

kunde svara. ”Hälsa? Det var ett svårt ord… Jag tror att det betyder att jag mår bra, och att 

de som finns runt omkring mig också mår bra, som familjen”. Samtliga av de intervjuade 

skattade dock att de hade god hälsa. Under intervjuerna beskrev hemtjänstpersonalen att de 

trodde att de hade hälsobegreppet klart för sig, men att det visade sig vara svårare än de trott 

att sammanfatta deras tankar kring hälsa och hälsofrämjande faktorer. Hälsa visade sig vara 

ett komplext begrepp som innefattade både psykosociala som fysiologiska faktorer. 

Långtidsfrisk 

Ingen av den personal som intervjuades i denna studie kunde på en direkt fråga beskriva 

varför de inte blev sjuka. ”Jag bara är. Jag har inga tips hur man gör. Jag blir aldrig sjuk… 

jag vet inte varför”. Alla fem hade en långsiktig, bibehållen arbetsförmåga och hade endast 

sjukfrånvaro som rörde sig om några enstaka dagar per person och år. ”Jag var hemma drygt 

2 veckor för ca ett år sedan då jag blev akut sjuk och hamnade på sjukhus... Annars har jag 

inte haft en enda sjukdag sedan 2008. Jag blir aldrig sjuk… jag gör inget speciellt, jag bara 

är frisk”. 

Social samvaro 

”Att man mår bra, både fysiskt och psykiskt… och att man har ett bra socialt liv, att man har 

vänner”. När hälsobegreppet diskuterades framkom betydelsen av social samvaro, framför 

allt med familj och vänner. För flera av informanterna var familjens välmående otroligt viktigt 

för den egna hälsoupplevelsen och familjen ansågs vara en källa till återhämtning. ”Det  
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handlar om att man trivs och om att man har det bra runt omkring sig, med familjen... Mår de 

bra så mår jag bra…”.  

 

Känna sig betydelsefull 

En hälsofrämjande faktor som identifierades under intervjuerna var betydelsen av att känna 

sig betydelsefull som hemtjänstpersonal. En av hemtjänstpersonalen beskrev det som att 

känna sig viktig: ”Att man känner sig viktig på sin arbetsplats. Jag känner mig viktig, men jag 

tror inte alla gör det”. En annan personal beskrev den positiva känslan som följde med att 

känna sig betydelsefull som: ”att man känner sig bekräftad, respekterad och glad”. 

Fysik 

Samtliga intervjuade tillhörde den kommunala hemtjänsten och hade därmed möjlighet att få 

gratis träningskort på gym. De hade även möjlighet, om verksamheten tillät det, att ta ut en 

friskvårdstimme i veckan under arbetstid. Alla fem informanter lyfte fram betydelsen av 

regelbunden fysisk aktivitet för att orka med det periodvis tunga arbetet som förekom inom 

hemtjänsten. ”Jag försöker träna ett par gånger i veckan. Vi får gymkort av jobbet och det är 

jättebra… Man måste hålla igång kroppen för att orka”. Personalen förknippade fysisk 

aktivitet med ökade möjligheter till bibehållen hälsa, även på sikt. På frågan hur personalen 

trodde att de skulle kunna hålla sig fortsatt långtidsfriska svarade en av informanterna 

följande: ”Det gäller väl att fortsätta som nu, att röra på sig och tänka hur man arbetar”. 

 

Perspektiv 

Den tredje huvudkategorin i temat kring individuella förutsättningar och copingstrategier 

handlade om informanternas perspektiv på sin arbetssituation. Gemensamt för den 

långtidsfriska hemtjänstpersonalen var att samtliga hade god distans till sitt arbete och att de 

hade förmågan att se sina insatser i ett större perspektiv. ”Jag tror att man måste försöka ha 

distans till det man gör och inte ta på sig allt dåligt med kommunens ekonomi och så”. 

Balans 

Vid frågan kring vilka faktorer som betytt mest för den intervjuade hemtjänstpersonalen att 

kunna hålla sig frisk beskrev flera av dem betydelsen av balans mellan arbetsliv och fritid. 

”Jag försöker skilja på jobb och privatliv så mycket jag kan. Jag tror att man orkar längre 

om man försöker lämna jobbet på jobbet”. En annan av informanterna beskrev det som: ”När 

jag går hem så går jag hem och tar aldrig med mig jobbet hem”. Personalens strategi var att i 

största möjliga mån försöka skilja på arbete och fritid.  

Helhetssyn 

Hemtjänstpersonalens helhetssyn handlade om att de kunde se att deras arbete var en del i den 

stora kommunala organisationen: ”Sen kommer det beslut om besparingar och annat uppifrån  
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som oftast påverkar arbetet, men som man inte kan göra så mycket åt…”. Personalen var 

medveten om att de utförde ett bra och uppskattat arbete hos vårdtagarna, samtidigt som de 

insåg att det fanns många faktorer de inte kunde påverka. ”Jag försöker ta dagarna som de  

kommer och inte hetsa upp mig för allt, man måste inse att man är en liten del i ett stort 

sammanhang på jobbet”. Den långtidsfriska hemtjänstpersonalen lade inte så mycket energi 

på att älta saker som låg utanför deras ansvarsområde utan försökte hålla en positiv attityd till 

det vardagsnära arbetet. ”Jag är inte så lättstressad utan tar dagarna som de kommer. Jag 

gör det jag kan och försöker inte älta det jag inte kan påverka”. 

Tema 2 – Organisatoriska villkor och förhållanden  
Tema 2 handlade om de organisatoriska villkor som hemtjänstpersonalen arbetade under och 

vilka effekter på personalens hälsa dessa hade. I detta tema identifierades också tre 

huvudkategorier: kompetens och utveckling, arbetsförutsättningar samt social interaktion. 

Även dessa huvudkategorier följdes av ett antal underkategorier. Temat kring de 

organisatoriska förhållandena beskrev hur olika organisatoriska arbetsmiljöfaktorer påverkade 

hemtjänstpersonalens upplevelser av huruvida arbetet var hälsofrämjande eller inte. Det 

hemtjänstpersonalen lyfte fram som hälsofrämjande var bland annat att de kände sig trygga 

och kompetenta i sin arbetssituation. De hade kunskaper att utföra ett bra jobb hos 

vårdtagarna och de kände att de hade ansvar och möjlighet att, utifrån de förutsättningar som 

fanns, kunna påverka sin arbetssituation. Stöd och tillit från chef och kollegor betonades vid 

flera tillfällen och samtliga informanter var överens om att just tillit var en av de faktorer som 

hade störst hälsofrämjande betydelse. Betydelsen av en rak kommunikation var också en 

faktor som diskuterades och som ansågs skapa ett gott klimat i arbetsgruppen. I detta tema 

lyftes även faktorer som brist på tid och resurser fram liksom ett stående behov av utbildning 

och utveckling. Den långtidsfriska hemtjänstpersonalen tyckte att de hade möjligheten till 

kontinuitet hos vårdtagarna och att kontinuitet var en hälsofrämjande arbetsmiljöfaktor. De 

kategorier och underkategorier som ingick i tema 2 förtydligades och beskrevs genom citat 

från hemtjänstpersonalen. En presentation av tema 2 tillsammans med huvudkategorier och 

underkategorier finns i tabell 3. 
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Tabell 3. Översikt av underkategorier, huvudkategorier och tema 2. 

Underkategori Huvudkategori Tema 

Kunskap  

Kompetens och utveckling 

 
 

 
 

Organisatoriska 
villkor och förhållanden 

Trygghet 

Utvecklingsbehov  

Resurser  

Arbetsförutsättningar 

 

Tid 

Kontinuitet 

Tillit  

Social interaktion  

 

Stöd 

Kommunikation 

 

Kompetens och utveckling 

Kompetens och utveckling var en av huvudkategorierna i temat kring de organisatoriska 

villkoren. Under intervjuerna belyste hemtjänstpersonalen vikten av att ha rätt kompetens för 

att kunna utföra sitt arbete: ”Det faktum att jag ändå har en undersköterskeutbildning har 

underlättat, både att få ett fast jobb men även i själva arbetet med de äldre. Man är tryggare i 

det man ska göra”. De vårdtagare som hemtjänstpersonalen arbetade med var allt sjukare och 

bodde hemma längre i allt större utsträckning, vilket medförde ökade behov av kunskap och 

utveckling hos hemtjänstpersonalen.  

 

Kunskap 

Gemensamt för den intervjuade personalen var att samtliga hade undersköterskeutbildning 

och att de ansåg att utbildningen gett dem kunskaper att utföra ett bra arbete med de äldre. De 

var trygga i sitt yrke och var måna om att utföra ett bra jobb. ”Jag har ju lärt mig massor som 

undersköterska och vill göra ett bra jobb. Jag känner att jag har mycket att ge”. Personalen 

lyfte fram vikten av att ha rätt kompetens i arbetet med att vårda sjuka människor i hemmet: 

”Jag tycker att kunskap är väldigt viktigt i vårt yrke - att man förstår varför människor har 

det som de har”.  

Trygghet 

Det faktum att informanterna hade tillsvidareanställningar i kommunen lyftes också fram som 

positivt och hälsofrämjande. En tillsvidareanställning gav både trygghet och ökade 

möjligheter: ”Visst är det väl tryggare och bättre med att ha en fast anställning. Jag tror 

dessutom att det är lättare att påverka… typ arbetsmiljön, chefer – ja allt möjligt”. Som 

tillsvidareanställd hade de ett fast schema vilket medförde vetskap om när och var de skulle 

jobba, vilket personalen ansåg öka deras möjligheter att påverka sin arbetssituation. Med 

tillsvidareanställning medföljde även ökat ansvar. Det ökade ansvaret sågs dock inte som  
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något negativt. ”Det är så klart mycket tryggare att ha en tillsvidareanställning. Man får mer 

ansvar då”. 

Utvecklingsbehov 

Hemtjänstpersonalen lyfte fram ett stort behov av utveckling och vidareutbildning, för att de 

även fortsättningsvis skulle kunna erbjuda en god och säker omvårdnad till de äldre. ”Det 

finns alltid saker att utveckla. Jag tänker på förflyttningsteknik, såromläggningar, demens… 

ja massor”. Personalen framförde även behov av utbildning i bemötande och kommunikation: 

”Kunskap är alltid bra, det försöker jag lyfta fram… bemötande, hur man kommunicerar, det 

är speciellt viktigt i den målgrupp som vi arbetar mot”. Personalen var dock medvetna om 

kommunens ansträngda ekonomiska läge och de upplevde möjligheterna att få sina 

utvecklingsbehov tillgodosedda som mycket små: ”Det känns som om möjligheterna till 

utbildning minskar från år till år”. Hemtjänstpersonalen konstaterade ledsamt att: ”Det finns 

inte så mycket möjligheter till utbildning, det är helt indraget”. 

 

Arbetsförutsättningar 

De organisatoriska förutsättningarna påverkade hemtjänstarbetet i stor utsträckning. 

Personalen upplevde att olika faktorer påverkade arbetsmiljön på olika sätt, exempelvis så 

påverkades arbetet av både tid och ekonomi. ”Förutsättningarna för hemtjänsten borde var 

bra, men återigen handlar det om tid”. Hemtjänstpersonalen ansåg dock att de hade relativt 

goda möjligheter till kontinuitet i arbetet med vårdtagarna.  

Resurser 

Kommunen, i vilken hemtjänstpersonalen var anställda, brottades med ett stort ekonomiskt 

underskott när intervjuerna genomfördes. Detta hade naturligtvis påverkan på de resurser som 

hemtjänstorganisationen hade till sitt förfogande. Hemtjänstpersonalen hade olika syn på hur 

de minskade resurserna påverkade deras arbete, ”Vi gör så gott vi kan, vi prioriterar hårt… 

och det känns ju inte så kul”. Personalens syn på framtiden var dock tudelad. De hoppades på 

en positiv framtid, samtidigt som det fanns tveksamheter: ”Jag hoppas att arbetsmiljön i 

gruppen är bättre, men jag ser dock ingen ljusning kring besparingarna och det ekonomiska 

läget i kommunen”. En av personalen hade dock en mer positiv syn på sina 

arbetsförutsättningar: ”Vi gör ett bra jobb utifrån de förutsättningar vi har och åtminstone jag 

vill fortsätta att jobba inom hemtjänsten… jag trivs och tycker att vi gör ett bra jobb för våra 

äldre”.  

Tid 

Alla hemtjänstinsatser beräknades och planerades på ett eller annat sätt utifrån tid. Tiden var 

alltså en nyckelfaktor inom hemtjänstarbetet. Samtliga informanter ansåg att den tid de hade  



 24 

 

 

till sitt förfogande hos vårdtagarna inte var tillräcklig: ”Tyvärr så hinner man inte sitta ner 

och verkligen lyssna på det den äldre har att berätta. Tiden räcker inte till”. Under 

intervjuerna lyftes även tidsaspekten fram som en förutsättning för skapandet av en hälsosam 

arbetsplats: ”Jag tror det handlar om resurser. Har man tillräckligt med tid och personal tror 

jag att hemtjänsten blir hur bra som helst”. Även här skiljde sig informanternas syn på sina 

möjligheter utifrån de resurser som fanns. En av informanterna var tydlig med att det gällde 

att nyttja den tid hon hade på bästa sätt: ”Man skulle ha mer tid såklart, men jag tycker att 

man kan göra mycket på kort tid också, det handlar om bemötande och hur man arbetar. Man 

kan göra ett bra jobb på kort tid också!” 

Kontinuitet 

Samtliga informanter ansåg att möjligheterna till kontinuitet hos vårdtagarna hade förbättrats 

och att detta lett till ökade möjligheter att lära känna både vårdtagare och den personalgrupp 

man arbetade i. Alla intervjuade trodde att ökad kontinuitet var bra ur ett hälsoperspektiv för 

personalen. ”Eftersom vi planerar vårt jobb och våra dagar själva så kan vi hjälpas åt och 

stötta redan i planeringen, så att vi får kontinuitet så att vi kan besöka samma personer. Det 

vinner vi alla på”. Kontinuiteten skapade trygghet och personalen hade ”koll” på sina 

vårdtagare, vilket underlättade arbetet med de äldre, ”När man är hos samma personer ofta så 

lär man ju känna dem och vet hur de vill ha det. Det underlättar ju arbetet”. Informanterna 

upplevde att ansvaret i grupperna hade ökat det senaste året och såg ett samband med att 

kontinuiteten ökat. När personalen lärde känna sina vårdtagare ökade ansvarskänslan. Det 

fanns även två av de intervjuade som beskrev en annan sida av att dagligen besöka samma 

vårdtagare: ”Hög kontinuitet är bra för både personal och brukare, men några i 

personalgruppen tycker att det kan bli tråkigt i längden och vill byta ibland”. 

 

Social interaktion 

Den sista huvudkategorin var social interaktion och den innehöll olika samspelande faktorer 

som påverkade hemtjänstpersonalens möjligheter att utföra ett bra arbete. Exempel på faktorer 

i denna kategori var tillit och stöd från chefer och kollegor samt kommunikationens betydelse 

för en hälsosam arbetsplats. ”Att man har stöd från chefen, att det är högt tak i 

arbetsgruppen, att man litar på varandra”. 

Tillit  

En av de viktigaste hälsofrämjade faktorerna som hemtjänstpersonalen lyfte fram var tillit 

från chef och kollegor. Tillit gjorde att personalen kände sig sedda och bekräftade: ”Jag har 

en chef som har full tillit och tilltro till vår förmåga att göra ett bra jobb… hon lägger sig 

sällan i vårt dagliga jobb utan har en med övergripande ledarstil”. Tilliten bidrog till att  
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personalen inte kände att de behövde ta med sig jobbet hem, man visste att kollegorna tog 

ansvar när de inte själva var där: ”Man måste lita på att kollegorna gör sitt jobb och när man 

gör det så går det bra att lämna jobbet på jobbet”. 

Stöd  

Förutom tillit så lyftes även chefens möjligheter att arbeta stödjande fram som en 

framgångsfaktor för en hälsosam organisation. Samtliga av den långtidsfriska 

hemtjänstpersonalen bekräftade att de hade bra stöd av sina respektive chefer: ”Chefen tar tag 

i saker, det tror jag alla tycker. Hon tar sig tid och är oerhört bra på att lösa konflikter, hon 

lämnar inget åt slumpen”. Personalen upplevde att chefen arbetade för att skapa positiva 

värden i hemtjänstgruppen: ”Vi har en chef som jag tycker arbetar med att vi ska få det bra. 

Jag tycker vi får bra stöd”. 

Kommunikation 

Betydelsen av rak och tydlig kommunikation betonades av samtliga informanter, under olika 

avsnitt i intervjuerna. Hemtjänstpersonalen ansåg att: ”Det är bra om man har en rak 

kommunikation och att man är ärlig med varandra”.  Detta gällde både i kommunikationen 

med chefen och mellan kollegor. Kommunikationen beskrevs av några ur 

hemtjänstpersonalen som ”högt i tak” och ”okej att tycka till”. Dessa ord tolkades av 

författaren som uttryck kombinerade av ärlighet, trygghet och kommunikation. 

DISKUSSION 
Syftet med denna uppsats var att identifiera upplevda hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer hos 

långtidsfrisk hemtjänstpersonal. Resultaten diskuteras utifrån relation till tidigare forskning 

och det teoretiska ramverket. I analysen och bearbetningen av den insamlade datan 

identifierades och presenterades två teman som svarade väl upp mot studiens teoretiska 

ramverk, då individernas samlade upplevelser av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet bidrog till deras förmåga att hålla sig friska. Hemtjänstpersonalen i denna 

studie lyfte fram ett flertal faktorer de ansåg vara viktiga för att kunna bibehålla sin 

arbetsförmåga. Personalen berättade att både individuella förutsättningar och organisatoriska 

villkor samspelade kring hur de uppfattade och hanterade sin arbetssituation, och 

möjligheterna att hålla sig långtidsfrisk påverkades av detta samspel. En styrka med studien 

var att intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Det resultat som presenterades beskrev 

hemtjänstpersonalens syn på sin arbetssituation och dessa upplevelser och infallsvinklar 

skulle troligen vara svåra identifiera om en kvantitativ datainsamlingsmetod hade använts i 

stället. Uppfattningen att bibehållen arbetsförmåga hade flera komplexa samband stämmer väl 

överens med den studie som Sandmark et al (2009) gjorde. I den studien intervjuades också 

långtidsfrisk hemtjänstpersonal i syfte att identifiera faktorer som bidrog till bibehållen  
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arbetsförmåga. Sandmarks studie visar att det krävs en kombination av både kunskap och 

copingstrategier hos personalen för att klara av det fysiskt och psykiskt krävande arbetet som 

hemtjänstarbete innebär och samtidigt kunna bibehålla arbetsförmågan och undvika 

sjukskrivning (Ibid).  

Individuella förutsättningar och copingstrategier 
Författaren ansåg att de individuella förutsättningarna och hemtjänstpersonalens 

förhållningssätt till sitt arbete kunde vara en nyckelfaktor till deras hållbarhet i arbetet. De 

organisatoriska villkoren för hemtjänsten skulle troligen aldrig bli sådana att personalen 

kunde uppleva att de hade optimala resurser och den bemanning de önskade. Naturligtvis 

skulle hänsyn tas till de följder som begränsade resurser kunde medföra, då resursbrist är en 

dokumenterad riskfaktor för ohälsa hos hemtjänstpersonal (Clausen et al 2012). Samtidigt 

handlade det om hur personalen på bästa sätt kunde nyttja de resurser som fanns. Det gällde 

att hitta nya sätt att arbeta på samt utveckla strategier kring förhållningssätt så att de passade 

både hemtjänstpersonal och vårdtagare. En av hemtjänstpersonalen berättade att hon ansåg att 

det gick att utföra ett bra jobb även under kort tid, det handlade om planering och bemötande.  

 

Hemtjänstpersonalen i denna studie hade skapat individuella strategier att fokusera på det 

positiva i arbetet och de kände att de var betydelsefulla och att de utförde ett bra arbete. 

Personalen kunde därmed hantera det faktum att de arbetade i en ansträngd organisation på ett  

hälsosamt sätt. Vikten av att känna sig betydelsefull och kunna se mening i det arbete man 

utför bidrar till personalens förmåga att hålla sig frisk, vilket stämmer helt överens med 

Antonovskys (2005) teori om KASAM, känsla av sammanhang, vilken även utgör uppsatsens 

teoretiska ramverk. De personliga egenskaper och förhållningssätt som visade sig ha påverkan 

på hur hemtjänstpersonalen uppfattade sin hälsa och arbetssituation kunde dock vara svåra att 

påverka, då det var mycket upp till individerna hur de hanterade de situationer som uppstod. 

Den långtidsfriska hemtjänstpersonalen hade dock en gemensam faktor i att de kunde 

upprätthålla balans mellan arbetsliv och privatliv. Hur man som medarbetare uppfattar olika  

situationer och hur dessa sedan påverkar individen bestäms av en rad olika faktorer, som t.ex. 

tidigare erfarenheter, utbildning, beteenden och livsstil. Samspelet av dessa faktorer bidrar till 

hur personalen hanterar olika situationer och avgör huruvida den aktuella situationen leder till 

en stressreaktion eller inte (Lundberg & Wentz 2004). Den långtidsfriska hemtjänstpersonalen 

resonerade att möjligheterna att ha en balanserad syn på sitt arbete till stor del berodde på att 

de hade tillit till sina kollegor samt att de hade möjligheter till återhämtning, de hade en 

hanterbarhet i sin situation, vilket också återknyter till studiens teoretiska ramverk KASAM  
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(Antonovsky 2005). I studien av Hägglund et al (2010) betonades betydelsen av god 

återhämtningsförmåga som en viktig faktor för att kunna hålla sig långtidsfrisk. 

 

Hälsobegreppet diskuterades under de intervjuer som genomfördes i denna studie och 

hemtjänstpersonalen beskrev sin hälsa som god. Även Hägglund et al (2010) visar att 

långtidsfrisk hemtjänstpersonal med hållbar arbetsförmåga har en god självskattad hälsa. En 

finsk studie av Pohjonen (2001) visar att den hemtjänstpersonal som skattade sin hälsa som 

låg löpte störst risk för nedsatt arbetsförmåga. Samma studie visar också signifikanta resultat 

på att bibehållen arbetsförmåga är relaterat till ålder och att yngre hemtjänstpersonal (19-34 

år) har lättare att bibehålla sin arbetsförmåga (Ibid). Då fyra av fem av de intervjuade hade en 

ålder över 34 år verkade inte åldersfaktorn haft någon betydelse huruvida hemtjänstpersonalen 

hade bibehållen arbetsförmåga eller inte, vilket skiljde sig från resultatet i Pohjonens studie. 

Resultatet i denna studie visade att det gick att vara långtidsfrisk även med ökad ålder. I denna 

studie diskuterades dock inte hemtjänstpersonalens fysiska begränsningar vilket var en 

svaghet med studien. Annan forskning visade att hemtjänstpersonalens fysiska begränsningar 

tenderade att öka med ökad ålder och fysiska begränsningar påverkar ofta arbetsförmågan så 

att den blir allt mer nedsatt ju äldre personalen blir (Ibid).  

 

Flera av hemtjänstpersonalen lyfte fram interaktionen med de vårdtagare de arbetade hos som 

en källa till energi och personalen beskrev att de uppskattade sitt jobb hos vårdtagarna. Detta 

resultat stämde väl överens med det Petterson et al (2006) beskrev i samband med att de 

implementerade ett utvecklingsprogram för personal inom äldreomsorgen i Stockholm. I 

Petterson et al´s studie bekräftas att stor del av hemtjänstpersonalen ser mötet med 

vårdtagarna som det primära i arbetet och när personalen upplever att de är nöjda med arbetet 

hos vårdtagarna så leder det ofta till att personalen är generellt mer nöjda med hela sin 

arbetssituation (Ibid). 

Organisatoriska villkor och förhållanden 
Hemtjänstpersonalen upplevde att de hade full tillit och stöd från både chef och kollegor och 

de ansåg detta vara en av de främsta hälsofrämjande faktorerna. Det finns flera studier som 

bekräftar ledningens betydelse för hälsosamma organisationer. Bland annat visar Petterson et 

al (2006) att arbetsledningen, genom ökat stöd, kan öka medarbetarnas självtillit. Detta visar 

sig sedan ge ökat engagemang och ökade aktiviteter från medarbetarna (Ibid). SOU rapporten, 

”God arbetsmiljö – en framgångsfaktor?” lyfter fram att friska arbetsplatser i hög grad 

karaktäriseras av att de har en övergripande ledarskapsfilosofi, med ett tydligt ledaransvar på  
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alla nivåer (SOU 2009). Studien av Pohjonen (2001) visar att måttligt eller nedsatt stöd från 

chefen ökar risken att hemtjänstpersonal får nedsatt arbetsförmåga. Även Clausen et al (2014) 

beskiver att personal som upplever brister i ledarskapet tenderar att sluta arbeta inom 

äldrevården. Ljungblad (2015) konstaterade i sin avhandling att det finns goda skäl för 

arbetsgivarna att bedriva ett målmedvetet hälsoarbete i organisationerna då sättet att leda och 

organisera verksamheter påverkar medarbetarnas hälsa. Resultatet att hemtjänstpersonalen såg 

tillit som en av de viktigaste hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorerna är viktigt att ta med i det 

fortsatta arbetet att förbättra hemtjänstpersonalens arbetsvillkor. 

 

Möjligheten för hemtjänstpersonalen att själva kunna planera sitt arbete gav inte bara 

möjlighet till kontinuitet utan ökade även personalens inflytande över sin arbetssituation. 

Personalen ansåg att de hade ansvar och upplevde att chefen sällan hade synpunkter på hur de 

organiserade sitt dagliga arbete. I den aktuella kommunen hade ett gediget arbete genomförts 

inom hemtjänstorganisationen, för att förflytta en stor del av besluten kring det dagliga arbetet 

ut till hemtjänstgrupperna. Att strukturera en organisation så att ansvar förs över till 

hemtjänstpersonalen kräver dock ett starkt stöd från ledningen, vilka får dela med sig av sina 

befogenheter. Det gäller att chefer på alla nivåer är engagerade i detta arbetssätt och ser 

fördelarna för arbetet ute i hemtjänstgrupperna (Petterson et al 2006). Det finns flera studier 

som identifierat ökad risk för ohälsa hos hemtjänstpersonal som upplever att de har lågt 

inflytande över sin arbetssituation. Bland annat visar Pohjonen (2001) att hemtjänstpersonal 

som har små möjligheter att kontrollera sitt arbete löper signifikant högre risk för nedsatt 

arbetsförmåga. Även Clausen et al (2012, 2014) beskriver att personal som upplever att de har 

lågt inflytande på sitt arbete löper större risk för sjukskrivning.  

 

Den hemtjänstpersonal som intervjuades i denna studie ansåg att de hade god kompetens att 

utföra ett bra arbete hos vårdtagarna. Samtidigt beskrev de ett stående behov av utbildning för 

att vidareutveckla sina kunskaper om äldre personers hälsa och livsvillkor, då det skedde en 

snabb kunskapsutveckling inom dessa områden. Studien av Soini & Välimäki (2002) 

bekräftar att hemtjänstpersonal är i behov av specifik kunskap för att kunna möta den äldre 

människan på adekvat sätt. Petterson et al (2006) beskriver att genom uppmuntran och ökade 

kunskaper hos omvårdnadspersonalen, kan man sedan se att personalen i sin tur uppmuntras 

att göra förändringar i syfte att förbättra arbetsvillkoren och kvaliteten på det arbete de utför. 

Hemtjänstpersonalen trodde att det var kommunens ansträngda ekonomiska läge som orsakat  
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att möjligheterna till vidareutbildning minskat. De hoppades dock att det på sikt skulle kunna 

ske en förändring så att utbildningsmöjligheterna ökade.  

 

De organisatoriska förutsättningarna innebar bland annat att hemtjänstpersonalen under längre 

tid fått arbeta med minskad bemanning på grund av besparingar. Detta medförde att 

personalen upplevde att de hade mindre tid hos vårdtagarna och att de fick arbeta en hel del 

extra arbetspass för att täcka frånvaro hos kollegor. De neddragningar som fanns bidrog till 

funderingar och oro även hos den långtidsfriska hemtjänstpersonalen. Personalen hade 

farhågor att fler kollegor, och kanske även de själva, skulle riskera att bli sjukskrivna på sikt. 

Den långtidsfriska hemtjänstpersonalens upplevelse att de såg en risk för framtida ohälsa var 

en viktig signal till arbetsgivaren att läget inom organisationen var allvarligt. Det faktum att 

denna studie identifierade både hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer samt riskfaktorer för 

ohälsa och sjukskrivning gjorde att den täckte in ett brett spektrum av hemtjänstpersonalens 

upplevda arbetssituation, vilket är en styrka med studien. Flera tidigare studier betonar de 

risker som finns för personalen att arbeta under ansträngda förutsättningar under allt för lång 

tid. Dellve et al (2003) konstaterar att hemtjänstorganisationen ofta går kort om personal på 

grund av besparingar och rationaliseringar, vilket påverkar hemtjänstpersonalen negativt. 

Pohjonen (2001) ser att hemtjänstpersonal som upplever att de arbetar under tidspress har 

ökad risk för nedsatt arbetsförmåga.  

 

I denna studie hade personalen arbetat minst 10 år inom hemtjänsten och samtliga beskrev att 

de uppskattade sitt jobb. Ingen av dem hade för avsikt att sluta sitt arbete, utan de betonade 

istället att de ville fortsätta att arbeta inom hemtjänsten, även om de organisatoriska villkoren 

periodvis var ansträngande. Hemtjänstpersonalens intention att stanna kvar i yrket skiljer sig 

avsevärt från flera andra studier, där man identifierat stor personalomsättning inom 

hemtjänstyrket. Bland annat visar Clausen och medarbetare att psykosociala faktorer i arbetet 

är en av de primära anledningarna till att personal inom äldreomsorgen slutar sitt arbete 

(Clausen et al 2014). Omsättningen på personal ger konsekvenser och ett stort antal personal 

som slutar leder till ökade kostnader och minskad kvalitet i vården av de äldre (Zhang et al 

2014). Studien av Zhang et al diskuterar även kring det faktum att anställda inom 

äldreomsorgen kanske valt att sluta istället för att riskera att drabbas av ohälsa på grund av 

dålig arbetsmiljö. Att sluta är en förebyggande copingstrategi för personalen (Ibid). 
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Den tidigare refererade studien av Aronsson och Lind (2004) visar att undersköterskor inom 

äldreomsorgen är den yrkeskår i Sverige som har lägst andel långtidsfriska medarbetare. 

Studier av långtidsfrisk hemtjänstpersonal hade ett värde för folkhälsoarbetet, då arbete inom 

hemtjänst visat sig vara förknippat med risk för ohälsa och nedsatt arbetsförmåga, och en stor 

andel av Sveriges kvinnor arbetar just inom hemtjänst. Ju mer kunskap kring hur 

hemtjänstpersonalen upplevde sina möjligheter till ett hälsofrämjande arbete, desto större 

möjligheter för arbetsgivare och organisationer att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för 

denna yrkesgrupp. Detta kan i sin tur öka attraktionskraften för yrket, vilket det finns stort 

behov av, då tidigare forskning visar att det är svårt att rekrytera personal och att allt fler 

väljer att sluta arbeta inom hemtjänstyrket (Clausen et al 2014, Giver et al 2010). 

 

Resultaten i studien stöds i stort av tidigare forskning med ett par undantag. En skillnad mot 

tidigare studier var bland annat att hemtjänstpersonalen i denna studie inte hade för avsikt att 

sluta arbeta inom yrket, trots de minskade organisatoriska resurserna. En anledning till att 

personalen valde att stanna kvar inom hemtjänstyrket kunde vara att de upplevde starkt stöd i 

arbetet från både ledning och kollegor. Även det faktum att hemtjänstpersonalen beskrev stor 

glädje och tacksamhet över sitt yrke samt hade känslan av att de utförde ett betydelsefullt 

arbete och att de kände sig bekräftade och respekterade i sin yrkesroll hade troligen också 

betydelse för deras val att arbeta kvar inom organisationen.  

Resultatet att åldersfaktorn inte verkade ha någon betydelse för om hemtjänstpersonalen hade 

bibehållen arbetsförmåga eller inte skiljde sig också från tidigare forskning. Personalen i 

denna studie hade en sjukfrånvaro på endast någon enstaka dag per år och person, oavsett 

ålder. Åldersfaktorn var inget som de intervjuade berörde utan de betonade istället vikten av 

fysisk aktivitet och återhämtning på fritiden för att orka med arbetet. Personalens 

helhetsperspektiv kring sin arbetssituation och deras förmåga att skilja på arbete och privatliv 

kunde också vara faktorer som bidrog till bibehållen arbetsförmåga. 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att identifiera upplevda hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer hos 

långtidsfrisk hemtjänstpersonal. Utifrån detta syfte valde författaren att använda sig av 

kvalitativ metod då kvalitativ ansats ofta lägger vikten vid hur individer uppfattar och tolkar 

den verklighet och de sociala sammanhang de vistas i (Bryman 2011). Författaren valde en 

induktiv ansats på studien. I denna studie innebar det att författaren utgick från ett 

förutsättningslöst förhållningssätt när de insamlade texterna skulle bearbetas och analyseras.  
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En induktiv process innebär sedan att det dras vissa generaliserbara slutsatser utifrån de 

observationer som görs (Bryman 2011, Tjora 2012).  

 

Urval 

Då det inte fanns någon allmänt vedertagen definition av ”långtidsfrisk” så valde författaren 

att använda definitionen av bibehållen arbetsförmåga ur studien av Lindberg et al (2005). 

Denna definition visade sig vara relativt generös i sin bedömning av vilka som kunde 

inkluderas i studien och en stramare definition kunde ha valts. Den hemtjänstpersonal som 

intervjuades hade dock en sjukfrånvaro som låg långt under de 14 dagar per år som var max 

för att få delta. Författaren anser att den intervjuade hemtjänstpersonalen i studien uppfyller 

kravet för att bedömas som långtidsfriska och att de hade stor kunskap om de ämnesområden 

författaren avsåg att studera. En svaghet i studien är att ingen av deltagarna i studien var man 

men då antalet män inom hemtjänsten är få är risken stor att deltagarna endast kommer att 

bestå av kvinnor. 

 

Datainsamling 

För att kunna öka studiens trovärdighet är valet av datainsamlingsmetod viktigt, och 

insamlingsmetoden behöver stämma överens med studiens syfte (Hällgren Graneheim & 

Lundman 2004). Valet att använda intervjuer i denna studie baseras bland annat på Tjoras 

(2012) syn att intervjuer används när man vill studera åsikter, attityder och erfarenheter 

utifrån informanternas perspektiv. Endast två av fem intervjuer spelades in, vilket författaren 

ansåg vara en svaghet med studien. Inspelning och transkribering ökade möjligheterna att 

identifiera både vad som sades samt på vilket sätt den intervjuade hemtjänstpersonalen 

beskrev sina upplevelser. Inspelningarna underlättade analysen i dessa två fall, då författaren 

hade flera möjligheter att kontrollera vad som sagts.  

Vid tre av intervjuerna avböjde hemtjänstpersonalen att intervjun skulle spelas in och en 

hemtjänstpersonal förklarade sin ståndpunkt med att hon kände osäkerhet huruvida hon skulle 

säga ”rätt saker”. En annan personal trodde att hon skulle bli hämmad om en inspelning 

gjordes. Liksom de andra intervjuerna transkriberades dessa intervjuer i nära anslutning till att 

de genomförts vilket ökade möjligheterna till att informationen uppfattades korrekt. 

Deltagarnas åsikter har framförts ordagrant i citat i syfte att återge en så riktig information 

som möjligt. Detta ses som en fördel då det minskar risken för missuppfattningar. Då 

innehållet i de tre intervjuer som inte kunde spelas in inte kunde kontrolleras i samband med 

renskrivning av anteckningar kunde det medföra ett utrymme för omedvetna tolkningar av 

författaren, vilket eventuellt hade påverkan på analysen av datan.  
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En styrka med studien var att personalen fick välja tid och plats för intervjun vilket gav 

deltagarna möjlighet att känna sig trygga och bekväma under intervjusituationen. 

Hemtjänstpersonalen kom från tre olika hemtjänstgrupper, men arbetade under liknande 

förhållanden. Författarens förförståelse kring hemtjänstpersonalens arbetssituation samt 

författarens ovana att utföra intervjuer kunde eventuellt ha haft påverkan på hur intervjuerna 

förlöpte.  

 

Dataanalys 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheim 

(2012) och olika teman och kategorier har identifierats och presenterats under resultat. Det 

finns flera studier där man fokuserat på att diskutera trovärdigheten kring kvalitativ 

innehållsanalys (Elo et al 2014, Hällgren Graneheim & Lundman 2004). En studies 

trovärdighet baseras på ett samspel av flera olika faktorer och åtgärder, i syfte att påvisa 

sanningshalten i de resultat som presenteras. Trovärdighet kan till exempel handla om hur väl 

insamling och analys av data har riktats mot studiens syfte och hur användbart resultatet är.  

Trovärdighet handlar även om hur väl kategorier och teman täcker den insamlade datan, så att 

inga data oavsiktligt inkluderats eller exkluderats (Ibid). Bryman (2011) framför viss kritik 

mot det kodningsförfarande som kvalitativ innehållsanalys innebär, då han ser en risk att 

kontexten går förlorad då man plockar texter ur sitt sammanhang. Tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet är begrepp som ofta lyfts fram när studiers trovärdighet ska diskuteras.  

Med tillförlitlighet menas bland annat att forskaren kontrollerar sina ställningstaganden under 

hela studien och noggrant beskriver hur processen gått tillväga (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012). Tillförlitligheten i en studie kan till exempel ökas genom att flera personer 

deltar i analysarbetet (Elo et al 2014, Hällgren Graneheim & Lundman 2004). Under denna 

studie gjorde författaren regelbundna avstämningar med handledaren för att försäkra sig om 

att processen fortskred enligt den metod som valts. Författaren arbetade ensam och utförde  

därmed analysarbetet på egen hand, men även under detta arbete fördes diskussioner och 

reflektioner med handledaren, vilket gav styrka åt studien.  

 

Kvalitetskriterier 

En studies giltighet handlar bland annat om vilka strategier för urval och analys som valdes 

och hur väl resultatet lyfter fram det som är avsett att beskrivas. Bedömningen av en studies 

giltighet underlättas om det finns noggranna beskrivningar hur arbetet gått till väga (Lundman 

& Hällgren Graneheim 2012). Ett sätt att bedöma giltighet är att presentera citat från  
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intervjuer i resultatet (Elo et al 2014, Hällgren Graneheim & Lundman 2004). Resultatet i 

denna uppsats var kopplat mot den frågeställning författaren hade och författaren har på ett 

tydligt sätt beskrivit arbetssättet som studien genomfördes på. Samtliga underkategorier som 

presenteras i resultatet har citat från hemtjänstpersonalen kopplade till sig, i syfte att lyfta 

fram deras berättelser. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller 

sammanhang (Elo et al 2014, Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Det kan även handla 

om hur resultaten står sig över tid och under olika förutsättningar (Hällgren Graneheim & 

Lundman 2004). Författaren anser att resultatet från denna studie kan överföras till andra 

hemtjänstgrupper, oavsett kommun, då grundarbetet med vårdtagarna är detsamma för 

hemtjänstpersonalen, oavsett organisatoriska villkor eller arbetsgivare. Förutsättningarna för 

hemtjänstpersonal varierar dock över tid, oftast kopplat till vilka ekonomiska förutsättningar 

olika arbetsgivare har. 

Konklusion  
Denna studie fokuserade på att identifiera hemtjänstpersonalens upplevda hälsofrämjande 

arbetsmiljöfaktorer. Analysen av de intervjuer som genomfördes resulterade i två teman, vilka 

fick representera hemtjänstpersonalens upplevelser. De faktorer som hemtjänstpersonalen 

upplevde vara hälsofrämjande var en blandning av både individuella förhållningssätt och 

organisatoriska villkor.  

 Glädje och trivsel på arbetsplatsen, samt det faktum att personalen uppskattade att 

arbeta inom hemtjänsten var faktorer som uppfattades som hälsofrämjande. 

 Hemtjänstpersonalens självupplevelse av att de var betydelsefulla och utförde ett bra 

jobb hade stor betydelse för deras bibehållna arbetsförmåga.  

 Personalen hade utvecklat strategier för återhämtning genom social samvaro och 

fysisk aktivitet. 

 Kontinuitet och trygghet i arbetet liksom möjligheten att ha inflytande över sin 

arbetssituation uppfattades som värdeskapande och hälsofrämjande.   

 Gott stöd och tillit från både chef och kollegor upplevdes som en av de främsta 

hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorerna. Tilliten till kollegor bidrog även till möjligheten  

för personalen att kunna lämna jobbet ”på jobbet”, vilket ökade upplevelsen av balans 

mellan arbetsliv och privatliv. 

 En helhetssyn kring sina förutsättningar gällande tid och resurser samt förmågan att ha 

perspektiv på sitt arbete bidrog också till bibehållen arbetsförmåga. 
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Fortsatt forskning 
Under arbetets gång såg författaren tydliga tecken på att de individuella förutsättningarna och 

egenskaperna hade stor betydelse hur hemtjänstpersonalen hanterade sin arbetssituation. Det 

skulle vara av värde att närmare studera vilka av dessa egenskaper som hade störst betydelse 

för hur personalen hanterade den periodvis stressiga tillvaron som arbete inom hemtjänst 

innebar. Finns möjlighet att på övergripande nivå arbeta vidare med vissa egenskaper inom 

hemtjänstgruppen? Går det att utveckla specifika verktyg till chefer och arbetsledare för att 

underlätta arbetsmiljöarbetet? 

 

Det finns även behov av fortsatta studier kring hemtjänstpersonalens övergripande 

förutsättningar. Hur ser politiker och andra beslutsfattare på hemtjänstpersonalens situation? 

Hur ser de på möjligheterna att rekrytera personal i framtiden? Vilka förutsättningar behöver  

förändras och förbättras? Räcker det med traditionellt arbetsmiljöarbete eller krävs andra 

hälsofrämjande interventioner för att rekrytera och behålla personal inom hemtjänsten? 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev - intervjuer av hemtjänstpersonal 

 

Hej,  

Trenden med ökade sjukskrivningstal bland hemtjänstpersonal verkar tyvärr hålla i sig och i 

dagsläget är frånvaron rekordhög. Sjukskrivning påverkar framför allt den enskilde 

medarbetaren men även organisation och vårdtagare, då kontinuiteten försämras. 

Det finns en del studier gjorda kring vilka faktorer som bidrar till ökad risk för ohälsa hos 

hemtjänstpersonal. Det känns angeläget att få ökad kunskap om faktorer i hemtjänstarbetet 

som är bra, och som ni som personal tycker påverkar er arbetssituation positivt och bidrar till 

att ni kan slippa sjukskriva er. 

  

Jag heter Jessica Rosdahl och studerar magisterprogrammet i arbetsliv, hälsa och 

rehabilitering vid Mittuniversitetet. Jag ska under våren 2016 skriva en uppsats där syftet är: 

”att identifiera upplevda hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer hos långtidsfrisk 

hemtjänstpersonal”. Tanken är att få ökad kunskap som kan bidra till att förbättra 

förutsättningarna för hemtjänstpersonal och att förbättra arbetsmiljön. 

 

I studien kommer fem personer som arbetar inom hemtjänsten att intervjuas. Syftet med 

intervjuerna är att få ta del av era upplevelser om det finns faktorer i arbetsmiljön som bidrar 

till att just ni är långtidsfriska och kunnat undvika sjukskrivning. Det är jag som kommer att 

utföra intervjuerna, och om ni som samtycker till att bli intervjuade även godkänner att 

intervjun kan spelas in så görs detta, i annat fall så för jag istället anteckningar. Insamlingen 

av data sker inom ramen för min utbildning och kommer inte att användas till något annat. De 

inspelningar som görs kommer senare att raderas. 

 

Deltagandet i intervju är helt frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta ert deltagande 

utan att behöva ange något skäl till detta. Möjligheten att avbryta deltagandet gäller även efter 

att intervjun är avslutad. Den information ni berättar i samband med intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt och ingen person kommer att kunna identifieras. Om du samtycker 

till att delta så kommer intervjun att ske individuellt, på en plats som ni själva väljer. Intervjun 

tar mellan 30 och 60 minuter.  

 

Ni som tycker att detta verkar intressant och känner att ni har information och kunskap som 

kan vara till nytta för att utveckla arbetsmiljön kan svara på denna e-post så diskuterar vi 

vidare om tid och plats för intervjun. 

 

Huvudman för uppsatsen är Mittuniversitetet och min handledare kommer att vara Curt 

Edlund. 

 

Om du har frågor eller funderingar går det bra att kontakta mig via e-post eller telefon. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Jessica Rosdahl 

Tel: XXXXXX 

E-post: XXXXXX 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

Hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer hos långtidsfrisk hemtjänstpersonal 

 

 

Inledande frågor: 

1. Hur gammal är du? Hur ser din familjesituation ut? 

2. Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? Har du haft andra arbeten innan? 

3. Hur ser din anställningsform ut? 

4. Påverkar din anställningsform din arbetssituation och/eller arbetsmiljö? 

5. Hur har din sjukfrånvaro sett ut de senaste 3 åren? 

6. Hur upplever du möjligheten till kontinuitet hos vårdtagarna? 

7. Har införandet av LOV påverkat din arbetssituation? 

 

Hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer 

1. Vad innebär ordet hälsa för dig? 

2. Vad gör du för att hålla dig frisk? 

3. Hur skulle du beskriva en hälsosam arbetsplats? 

4. Hur är förutsättningarna i hemtjänsten att vara en hälsosam arbetsplats? 

5. Hur ser stödet från chef och kollegor ut? 

6. Vilka faktorer betyder mest för att du ska kunna hålla dig frisk? (både arbetsmiljö och 

andra). 

7. Hur trivs du med ditt arbete? 

8. Vilka områden känner du skulle kunna utvecklas?  

(mer utbildning/kunskap/stöd/inflytande/hjälpmedel/bekräftelse/uppmuntran/friskvård etc) 

 

Avslutande frågor 

1. Hur tror du att du kan hålla dig långtidsfrisk, dvs. ha en hållbar hälsa med låg 

sjukfrånvaro under flera år? 

2. Hur ser du på din arbetssituation om 2 år? 

3. Finns det något mer du vill berätta? 

 

 

 


