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Abstract 
The aim of this thesis is to investigate the perceptions of work-life conditions among homecare 
employees. Interviews have been conducted with ten homecare workers within municipal 

homecare. The main issues explored are job demands, control, and social support. A model of job 
stress as the Demand-Control Model (Karasek & Theorell, 1990) as well as a model of House´s 
social support (Cooper, Dewe, & O`Driscoll, 2001) are applied in the data analysis. The results 
show that the homecare employees experienced good instrumental and informational support 

from their colleagues. Deficits concerning the social support from colleagues were the emotional 
and appraisal support. Regarding the support from supervisor no deficits did emerge. Moreover, 
deficits for the homecare employees regarding the social support emerged regarding informational 

support from for example the nurses. The homecare employees experienced control in their 
work-situation. However, deficits in the control of the work emerged, for example regarding 
substitute setting and schedule planning of their work.  
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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka upplevelsen av arbetsförhållanden för kommunalt 

hemtjänstanställda. Intervjuer har utförts med tio hemtjänstanställda inom kommunal hemtjänst. 
De övergripande frågorna rör arbetskrav, kontroll, och socialt stöd. Arbetsstressmodeller som, 
krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990) och Houses typer av socialt stöd (Cooper, 
Dewe, & O`Driscoll, 2001) har använts vid dataanalysen. Resultaten visar att de hemtjänstanställda 

upplevde ett bra instrumentellt och informativt stöd från arbetskamrater. Det som saknades 
gällande det sociala stödet från arbetskamrater är emotionellt stöd och värderingsstöd. Gällande 
stödet från chef framkom inga brister. I övrigt framkom gällande det sociala stödet för 

hemtjänstanställda brister i informativt stöd från exempelvis sjuksköterskor. De hemtjänstanställda 
upplevde kontroll i sin arbetssituation. Dock framkom brister i kontroll av arbetet, som 
exempelvis vid vikarietillsättning och schemaplanering av deras arbete.   
 

  Nyckelord: hemtjänst, arbetssituation, kontroll, påverkan, socialt stöd 
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Inledning 
I Luleå kommun, i Norrbottens län, bor över sjuttiofemtusen invånare (Luleå kommun, 
2013a). En av de viktigaste uppgifterna som kommunen har är äldreomsorg (Luleå kommun, 
2013b). I Luleå, som i övriga svenska kommuner, har Socialförvaltningen yttersta ansvaret för 
att det ska finnas äldreomsorg. Enligt Socialtjänstlagen, som reglerar kommunernas skyldigheter 

när det gäller äldreomsorg, ska Socialförvaltningen verka för att personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre, som 
behöver särskilt stöd ska utformas av kommunerna (Regeringen, 2013). Hemtjänsten är en 

verksamhet, som underlättar för de äldre att kunna bo kvar hemma och under en längre tid 
(Wiberg, Olofsson, & Arvidsson, 2006). Kommunens biståndshandläggare ger information om 
äldreomsorgen och gör även bedömningar av aktuella insatser (Regeringen, 2013). Inom 
Socialförvaltningen finns verksamhetsområdet ordinärt boende. Det är uppdelat i två områden, 

personlig assistans och hemtjänst (Luleå kommun, 2013c).  

Äldreomsorgens utveckling 
Hemtjänsten har utvecklats under lång tid. Under 1950-talet fanns hemsamariter. De hade 
ingen formell utbildning, utan var hemmafruar med personliga erfarenheter från att ha tagit 

hand om barn och hem. Hemsamariterna utförde matlagning, städning och andra ärenden. 
Denna verksamhet ökade med tiden i omfattning. Samhället och socialnämnden tog över 
denna vård under mitten av 1950-talet. Därefter tog utvecklingen fart och hemhjälpen 
utvecklades till att bli hemtjänst. Det ledde till att ett nytt yrke utvecklades, nämligen 

vårdbiträdet. Numera har de vårdanställda ofta en undersköterskekompetens (Wiberg et al., 
2006). 

År 1992 trädde ÄDEL-reformen i kraft. Den innebar att från att äldreomsorgen har varit 
landstingens ansvar blev den kommunernas ansvar. Kommunerna fick härmed ansvar för vård 
och omsorg för äldre- och handikappade. I Socialtjänstlagen infördes för kommunerna en 
skyldighet att utforma särskilda boendeformer för människor i behov av särskilt stöd. Ansvaret 

för hälso- och sjukvård i dessa boendeformer övertogs av kommunerna. Läkarinsatser och 
hemsjukvård förblev landstingets ansvar (Ädelreformen, 1998/99:So436). Det har nu förändrats 
i vissa län, som t.ex. i Norrbottens län. Från och med första februari 2013 har även 

hemsjukvården blivit ett kommunalt ansvar. Det innebär att alla hälso- och sjukvårdsinsatser, 
som utförs i hemmen av arbetsterapeut, sjukgymnast, distriktssköterska och sjuksköterska är 
kommunernas ansvar. Landstingen ansvarar för läkarinsatser och övrig specialistinsats. Vid 
behov av sjukvård ska personen i första hand vända sig till sin hälsocentral. Den som inte har 

möjlighet att ta sig till en hälsocentral kan få hjälp med dessa insatser i hemmet (Norrbottens 
läns landsting, 2013).  
 

De anställda inom hemtjänsten i Luleå kommun får sitt insatsschema för arbetsdagen planerat 
genom ett datoriserat planeringsverktyg som kallas TES-planering. I TES samordnas 
personalens arbetsschema med de insatser som ska göras (Luleå kommun, 2013d). TES-

planeringen börjar med att en biståndshandläggare fattar ett biståndsbeslut. Biståndsbeslutet ges 

ut som ett meddelande till enhetschefen för den aktuella verksamheten, som därefter kan 
påbörja planeringen. Planeringen görs genom att systemet kombinerar besöken som ska utföras 
och vilka resurser som finns att tillgå. TES-systemet tar också hänsyn till grupplokalens plats, 
personen som mottar insatsen och hans/hennes bostadsadress, personalkompetens, raster, längd 

på besök och om det ska finnas dubbelbemanning hos kund, restid beroende på färdsätt för 
personal m.m. När planeringen är klar får den anställde ett insatsschema där dagens besök finns 
upplagda (Tunstall, u.å.).  

 

http://www.lulea.se/
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Förutom insatsschemat planeras de anställdas arbetsschema också med ett verktyg som kallas 

Time Care Planering (Time Care Planering, u.å.). I detta tas förutom hänsyn till de anställdas 
vilja och önskemål också hänsyn till verksamhetens mål. Det innebär att den anställde själv ska 
ges inflytande och påverka sin egen arbetstid. Det kan skapa en bättre arbetstillfredsställelse och 

mindre sjukfrånvaro. I systemet kan den anställde lägga in vilka arbetstider som önskas, vilket 
sedan systemet tar hänsyn till när schemat senare utförs. 

Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljö regleras enligt Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). I denna anges att 
lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och i övrigt uppnå god 

arbetsmiljö. Enligt lagens andra kapitel ska arbetsmiljön vara tillfredsställande med hänsyn till 
arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållanden ska 
anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Arbetstagaren ska ha 

möjlighet att påverka utformningen av sin arbetssituation och det förändrings- och 
utvecklingsarbete, som rör hans/hennes eget arbete. Teknik, arbetsorganisation och 

arbetsinnehåll ska utformas så att arbetstagaren inte ska utsättas för psykisk eller fysisk 
arbetsbelastning, som kan leda till ohälsa eller olycksfall. Starkt styrt eller bundet arbete ska 

begränsas eller undvikas och det framgår tydligt hur viktigt det är att den anställde själv kan 
påverka sin arbetssituation och att den organisatoriska utformningen av denna är av god 
kvalitet.  

Ett yrke där arbetskrav och arbetsresurser kräver god anpassning 
Nedskärningar, besparingar och omstruktureringar skedde inom offentlig sektor under 1990-
talet. Ett av skälen till omstruktureringen var bl.a. kompetenshöjning bland de anställda. Redan 
då varnade stressforskare som Levi och Frankenhaeuser (refererade i Lundberg & Wentz, 2004) 
om vad de långsiktiga konsekvenserna skulle kunna innebära för de berörda. Lundberg och 

Wentz (2004) konstaterar vidare att konsekvensen av förändringen i offentlig sektor ser ut att 
ha blivit en ökning av långtidssjukskrivningar. Under slutet av 1990-talet ses en ökning av 
framförallt stressrelaterade sjukdomar, som bl.a. utbrändhet, belastningsskador, nedstämdhet 

och kronisk trötthet framförallt bland anställda med lågt inflytande i sitt arbete. Kvinnor har 
jämfört med män ofta arbeten med lågt inflytande. Det ger kvinnor i större utsträckning än 
män problem med exempelvis stress. Det ser ut som att psykosociala förhållanden i interaktion 
med livsstil, beteende och fysisk miljö kan vara orsak till detta. Det är många faktorer som kan 

påverka hälsan. Samband har även påvisats mellan låg inkomst, sjukdom och dödlighet. 
Anställda inom hemtjänst kan därmed löpa ökad risk för sjukdomar och dödlighet (Lundberg & 
Wentz, 2004). 

 
Den anställdes hälsa och välmående kan förklaras av två egenskaper inom arbetet, nämligen 
arbetskrav och arbetsresurser. Arbetskrav kan definieras som exempelvis arbetsuppgifter att 
hantera kunder eller flytta tunga föremål. Det kräver insatser och anpassning för att lösa 

problem som uppstår. Arbetsresurser kan definieras som exempelvis emotionellt stöd från 
arbetskamrater och chef, självbestämmande eller teknisk utrustning. I studier (van den Tooren, 
de Jonge, & Dormann, 2012) har påvisats att anpassning mellan arbetskrav och arbetsresurser är 

viktig för den anställdes hälsa. Höga arbetskrav kan skapa överbelastning om den anställde inte 

har tillräckliga arbetsresurser att tillgå för att hantera situationen (van den Tooren et al., 2012).  
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Krav-kontroll och socialt stöd 
I studier (Dellve, Lagerström, & Hagberg, 2003) har visats att hemtjänstanställda har ett yrke 
med många riskfaktorer. Riskfaktorer som har upptäckts för hemtjänstanställda är att de 
anställda upplever att chefen inte finns tillgänglig för dem och att chefen har en bristande 

förmåga att leda och ge stöd. Stöd kan vara att få en fungerande vikarietillsättning i 
verksamheten. Det finns heller ingen tid att ta sig igenom emotionellt svåra situationer och det 
finns även upplevd brist på kontroll, som att inte kunna planera sitt arbete. Avsaknad och dålig 
tillgänglighet med avseende på medicinsk expertis upplevs även (Dellve et al., 2003). 

 
Dellve et al. (2003) konstaterade också att arbetet inom hemtjänsten ofta är tungt. 
Belastningsskador har påvisats, som den vanligaste orsaken till arbetsskador hos denna 

yrkesgrupp. Det kan leda till förtidspension eller långtidssjukskrivning (Dellve et al., 2003). 
Tunga lyft utförs ofta av ensam personal och i dåliga arbetsställningar. Brist på möjligheter att få 

hjälp och tidspress inom arbetet är andra riskfaktorer. Här påvisas således en brist på 
instrumentellt stöd.  

 
I studier (Bakker, Demerouti, & Euwema, 2005) har visats att socialt stöd utgör en bra resurs. 
Det instrumentella stödet, som praktisk hjälp från arbetskamrater kan minska påverkan av 

arbetsbelastningen (Bakker et al., 2005). Enligt Dellve et al. (2003) har relationsproblem inom 
arbetsgruppen också påvisats. Det kan för hemtjänstanställda vara en upplevelse av dåligt 
emotionellt stöd från sina arbetskamrater. Riskfaktorerna har en stark koppling till bestående 
arbetsskador (Dellve et al., 2003). Tidspress ses alltså som en riskfaktor för hemtjänstanställda. I 

studier har visats att stress inom arbetet har samband med hjärt- och kärlsjukdom och dödlighet 
(Backé, Seidler, Latza, Rossnagel, & Schumann, 2012). Emotionellt stressande uppgifter kan 
leda till utbrändhet vid avsaknad av stöd från arbetskamrater och chef. Emotionella resurser har 

visat sig vara viktiga i människovårdande yrken, som skydd mot stressens konsekvenser (de 
Jonge & Dormann, 2006). Ett socialt stöd kan inte endast minska eventuell belastning. Det har 
påvisats att när belastning uppstår kan det sociala stödet användas som en sorts copingstrategi 
för individen att hantera situationen som uppstår (Halbesleben, 2006). Starka riskfaktorer för 

hemtjänstanställda har således påvisats vara brister i det instrumentella stödet, alltså den praktiska 
hjälpen som den anställde kan få, och det emotionella sociala stödet, alltså den omtanke som 
den anställde kan få från sin omgivning.  
 

Ledarskap har visat sig ha en stark inverkan på den anställdes psykosociala arbetsmiljö och 
hans/hennes hälsa, arbetstillfredsställelse, arbetsförmåga och engagemang (Wikström & Dellve, 
2009). Upplevt socialt stöd från chefen kan minska sjukdomsutveckling, medan lågt socialt stöd 

från chef kan ge mindre välmående anställda (van Dierendonck, Haynes, Borrill, & Stride, 
2004). En bra relation mellan chef och anställd, som att chefen ger anställda uppskattning kan 
minska effekter av fysiska och psykiska arbetskrav. Det kan minska sjukdomar som utbrändhet, 
då chefens stöd kan ge den anställde nya perspektiv på arbetskrav. Det sociala stödet kan skydda 

mot ohälsa (Bakker et al., 2005). I studier (Rodwell, Noblet, & Allisey, 2011) har påvisats att 
välmående anställda upplever ett bra socialt stöd från sina arbetskamrater och sin chef, vilket 
visar att socialt stöd är en viktig faktor i arbetet inom offentlig sektor (Rodwell et al., 2011). 

Upplevd kontroll av sin arbetssituation, som exempelvis kontroll över sin arbetstid och stöd 
från chefen om den anställde behöver förändra sin arbetssituation, har visats förbättra för 
anställda och minska sjukfrånvaro. Detta kan leda till bättre hälsa (Norlund et al., 2011).  
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Socialt stöd, som den anställde kan få från omgivningen finns som olika typer. James House 

(refererad i Cooper, Dewe, & O`Driscoll, 2001) menar att det sociala stödet omfattas av fyra 
olika typer av stöd. Det är: 
– Instrumentellt stöd innebär att den anställde får praktisk hjälp i en situation. 

– Emotionellt stöd innebär att den anställde får omtanke och förståelse för sina problem. 
– Informativt stöd innebär att den anställde får information, som kan hjälpa honom/henne att 
hantera ett problem. 
– Värderingsstöd innebär att den anställde får feedback om hans/hennes agerande, vilket kan 

förbättra hans/hennes självförtroende (Cooper et al., 2001). 
 
James House (refererad i McLean, 1979) undersökte sambandet mellan sjukdomar och 

stressfaktorer. Jämförelser gjordes mellan arbetsgrupper. En arbetsgrupp får bra socialt stöd, 
medan en annan inte får detta stöd. När fullt socialt stöd uppnåddes och stressfaktorerna ökade 
uppkom endast en liten ökning av sjukdomar. När det sociala stödet var lågt och 
stressfaktorerna ökade uppkom däremot en stor ökning av sjukdomar. Slutsatsen blev att 

upplevda stressfaktorer inte har något egentligt samband med sjukdom om personen upplever 
högt socialt stöd. Om upplevelsen är lågt socialt stöd kan ökning av sjukdomar uppstå 
(McLean, 1979). Positiv feedback, vilket enligt House (refererad i Cooper et al., 2001) är 
värderingsstödet, som den anställde kan få från sin omgivning hjälper inte bara för att utföra 

arbetet mer effektivt, utan kan även förbättra kommunikationen mellan anställda och chef. När 
feedback ges på ett bra sätt kan de anställda förändra eller förbättra sin arbetsprestation. Om 
anställda får uppskattning vid bra utfört arbete kan det hjälpa dem att fortsätta sitt arbete på det 

sättet och behålla sin arbetsmotivation. Om den anställde behöver förbättra sin arbetsprestation 
kan en positiv kommunikation med chefen förhindra framtida problem inom arbetet för den 
anställde (Bakker et al., 2005).  
 

Krav-kontrollmodellen utvecklades av Karasek (Arnold et al., 2011). Med krav avses hur 
mycket jobb den anställde har, dvs. den fysiska och psykiska ansträngning inklusive eventuell 
tidspress arbetet omfattas av. Kontroll som begrepp kan indelas i två delar. Den ena brukar 

kallas färdighetskontroll och berör hur den anställde i arbetet tillåts använda sin kunskap och 
sina förmågor. Den andra delen i kontroll brukar kallas beslutsutrymme och berör vilken 
kontroll den anställde har över arbetet och sin arbetssituation. Det grundläggande i krav-
kontrollmodellen är att kontroll ger de anställda möjlighet att hantera krav de möter i arbetet. 

Ett arbete med höga krav, men som den anställde har hög kontroll över upplevs inte lika 
ansträngande (Arnold et al., 2011). Arbetet kan ses enligt fyra modellsituationer: 

– Passivt arbete innebär låga krav och låg kontroll. 
– Hög arbetsbelastning innebär höga krav och låg kontroll. 
– Låg arbetsbelastning innebär låga krav och hög kontroll. 
– Ett aktivt arbete innebär höga krav men även hög kontroll.  

(Arnold et al., 2011). 
 
Det passiva arbetet innebär låga krav och låg kontroll för den anställde i en arbetssituation. Det 

innebär brist på utmaningar. Minskning av färdighetskontrollen kan även uppstå. Det kan för 
den anställde leda till bristande produktivitet och arbetsmotivation. Trots det kan det passiva 
arbetet sägas innebära en lägre sjukdomsrisk, eftersom arbetet omfattas av låga krav och den 
anställde möter därmed färre stressfaktorer. En hög arbetsbelastning innebär höga krav och låg 

kontroll i en arbetssituation. Det innebär att kraven i arbetet är höga, medan beslutsutrymmet 
för den anställde att hantera arbetsuppgiften är lågt. Det innebär därmed störst risk att utveckla 
sjukdomar. En låg arbetsbelastning innebär låga krav och hög kontroll i en arbetssituation. De 

upplever hög kontroll i sin arbetssituation, som ger stort beslutsutrymme i en arbetssituation 
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med låga krav. Det kan innebära att anställda har lägre risk att utveckla sjukdomar. Det aktiva 

arbetet innebär höga krav, men även hög kontroll i en arbetssituation. Arbetet ger möjlighet 
till stort beslutsutrymme och innebär att denna kombination av krav och kontroll kan ge 
anställda en vilja att utvecklas och lära sig inom arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Friskast är 

de anställda med ett så kallat aktivt arbete (Arnold et al., 2011). En krav-kontrollmodell med 
socialt stöd utvecklades av Karasek och Theorell (1990). Den här modellen tar förutom krav 
och kontroll, även i beaktande vilket socialt stöd den anställde får i sin miljö. Krav och kontroll 
har i denna modell med socialt stöd samma innebörd som i krav-kontrollmodellen. Det sociala 

stödet kan innebära att den anställde i arbetssituationen får känslomässig och praktisk hjälp från 
arbetskamrater och chef. Med det sociala stödet i modellen kan situationer som ideal-arbete 
och iso-spända arbetssituationer uppstå. Ideal-arbetssituationen innebär att den anställde 

upplever ett bra socialt stöd från omgivningen, som i arbetet kan vara stöd från arbetskamrater 
och chef. Den iso-spända arbetssituationen är dess motsats och kan innebära lågt socialt stöd 
från omgivningen. Den anställde löper därmed större risk att drabbas av sjukdom och ohälsa 
(Theorell, 2012).  

 
En anpassning mellan arbetskrav och arbetsresurser är, som sagt, viktig för den anställdes hälsa 
(van den Tooren et al., 2012). I studier (Xanthopoulou et al., 2007) har undersökts om vissa 
egenskaper inom arbetets arbetskrav och arbetsresurser kan fungera som en buffert. Det innebär 

då ett skydd som kan minska sjukdomar, exempelvis utbrändhet hos hemtjänstanställda 
(Xanthopoulou et al., 2007). Enligt arbetskrav-resursmodellen (demand-resourcemodel), som 
har använts i tidigare forskning (Xanthopoulou et al., 2007) är risken för utbrändhet högst 

inom arbeten, där arbetskraven är höga och arbetsresurserna låga. Det är vanligt för 
hemtjänstanställda (Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli, & Schreurs, 2003). Enligt krav-
kontrollmodellen med socialt stöd kan det ses som en iso-spänd arbetssituation, där den 
anställde får ett lågt socialt stöd på sin arbetsplats, vilket ökar risken för sjukdom och ohälsa 

(Theorell, 2012). Den anställdes välmående och mentala hälsa kan alltså påverkas av faktorer på 
arbetsplatsen. Socialt stöd, självbestämmande och arbetsbelastning kan därmed påverka om den 
anställde insjuknar i exempelvis utbrändhet (Xanthopoulou et al., 2007). Arbetskrav-

resursmodellen (demand-resourcemodel) har gett stöd för den så kallade bufferteffekten. Det 
innebär att vissa av egenskaperna inom arbetskrav och resurser i arbetet alltså kan skydda de 
anställda mot sjukdom (Xanthopoulou et al., 2007). Det har bland annat påvisats att anställda 
söker stöd från sina arbetskamrater och använder sin kunskap vid emotionellt svåra situationer i 

sin arbetssituation (Xanthopoulou et al., 2007). Sociala förhållanden och vilket socialt stöd 
individen har påverkar hälsan. Det sociala stödet kan därmed fungera som en buffert, ett skydd, 
mot ohälsa orsakad av stress (Lundberg & Wentz, 2004). Anställda med ett arbete som innebär 

låg kontroll löper större risk att dö av sjukdomar som hjärt-och kärlsjukdom. Det är dock 
beroende av hur lång tid den anställde utsätts för denna sorts arbetssituation. Anställda utsatta 
för låg kontroll, samt lågt socialt stöd löper en än större risk att drabbas av sjukdom (Vahtera, 
Kivimäki, Pentti, & Theorell, 2000). 

 
Arbeten med höga krav och hög kontroll har visats ge anställda en känsla av produktivitet och 
kompetens. Om den anställde känner kontroll över arbetet som ska utföras blir risken mindre 

att höga krav blir skadliga. Om en anställd har en arbetssituation över tid med hög 
arbetsbelastning, som innebär höga krav och därmed avsaknad av kontroll och stöd uppstår 
överbelastning. Det kan leda till minskad produktivitet, men även ohälsa för den anställde 
(Dollard, Winefield, Winefield, & Jonge, 2000). Utbrändhet har påvisats ha samband med 

arbetskrav och hälsoproblem (Schaufeli & Bakker, 2004). 
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Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka de hemtjänstanställdas upplevelse av krav, 
kontroll och upplevt socialt stöd av arbetskamrater och chef och med detta som grund nå insikt 

om vad de anställda saknar som skulle kunna förbättras.  

Frågeställningar 
Delfrågorna som studien ska ge svar på är följande:  
 

 Upplever de hemtjänstanställda socialt stöd från arbetskamrater och chef? 

 Vad är deras upplevelse av det sociala stödet och saknar de något socialt stöd i sin 

arbetssituation?  

 Upplever de att de kan kontrollera och påverka sin arbetssituation? 
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Metod 

Respondenter 
Respondenter är hemtjänstanställda med vårdbiträde- eller undersköterskeutbildning. 
Utbildning saknades för två av deltagarna vid tidpunkten för studiens genomförande. Deltagare 
i studien var nio kvinnor och en man födda under åren 1948-1989.  

Material 
En intervjuguide har utformats med studiens syfte, frågeställningar och de teoretiska 
utgångspunkterna som stöd. Intervjuguiden (Bilaga 1) innefattar demografiska frågor, dvs. 
bakgrund, utbildning, liksom studiens specifika frågeställningar. 

Procedur  
Tio respondenter som arbetar inom kommunal hemtjänst i Luleå kommun, Norrbottens län, 

valdes ut till studien. På Luleå kommuns hemsida hittades kontaktuppgifter till 

verksamhetschefen för hemtjänsten. Kontakt togs för att få samtycke att utföra intervjuerna 
inom verksamheten och även för att nå enhetschefer för de olika hemtjänstgrupperna. 

Verksamhetschefen gav sitt samtycke till att utföra studien och gav kontaktuppgift till en 
intresserad enhetschef. Enhetschefen kontaktades genom e-mail. Möte bokades för att träffas 
och presentera arbetet, få samtycke och av henne nå lämpliga respondenter. Under mötet 
presenterades arbetet och dess utförande. Därefter planerades hur urvalet skulle ske och det 

bestämdes att enhetschefen var bäst lämpad att välja deltagare till kommande intervjuer, 
eftersom hon har överblick gällande schema och kunskap om lämpliga deltagare utifrån 
studiens urvalskriterier. Hon fick med hjälp av två av sina kollegor tag på tio deltagare, vilket 

möjliggjorde studien. 
 
Krav i urvalet av respondent var att han/hon hade varit anställd minst sex månader och helst 
inte var planerare i arbetsgruppen. Det kan påverka resultatet i studien och ge en sned bild av 

verkligheten, eftersom planerare kan uppleva kontroll i arbetssituationen på ett sätt som andra 
hemtjänstanställda inte gör. Anställningstiden på minst sex månader gav en grund för att få en 
uppfattning om relativt nyanställdas upplevelse. Samtidigt inkluderades de som hade arbetat 
under lång tid i hemtjänsten och deras upplevelser. Studien omfattas alltså av tre enhetschefer 

samt tre arbetsgrupper. Respondenterna fick information om studien genom ett 
informationsbrev (Bilaga 2) via e-mail av enhetschefen till de respondenter som hade ansetts 
lämpliga för studien. Vid information om studien och vid intervjuerna har forskningsetiska 

riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (u.å.) tillämpats.   
 
Semistrukturerade individuella intervjuer utfördes och spelades in med hjälp av diktafon efter 
samtycke av respondenten. Det gjordes för att säkerställa kvaliteten på intervjuerna och för att 

materialet skulle vara lättillgängligt, men även för att analysen skulle kunna utföras på ett bra 
sätt. Semistrukturerade intervjuer innebär att det på förhand har utformats frågor som ställs till 
alla respondenter och dessa frågor kan följas upp med uppföljningsfrågor beroende på 

svarssituation (Lundahl & Skärvad, 1999). Intervjuer med öppna frågor kan ge mer 

arbetsmaterial än vad exempelvis en enkät med slutna frågor kan göra. Enkät ger inte möjlighet 
för respondenten att utveckla sina svar på samma sätt som intervjun ger möjlighet till 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007).  

 
Plats för intervju bör vara en neutral plats där intervjun kan ske ostört och där deltagarna 
känner sig trygga (Esaiasson et al., 2007), vilket har tagits hänsyn till vid val av plats. Lämplig 

plats valdes av enhetschef. Varje intervju hade en tidsgräns på 45 minuter, som deltagarna 
instruerades om. 
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Avgränsning 
Studien har utförts inom kommunal hemtjänst i Luleå kommun i Norrbottens län och omfattar 
tre enhetschefer, samt tre arbetsgrupper.  

Databehandling 
Insamlad data från intervjuerna har transkriberats. Det innebär att inspelat material har överförts 
från tal till skrivet material. Data har därefter analyserats med en teoristyrd tematisk analys 
(Howitt, 2013).  
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Resultat och analys  

Positivt med arbetet som hemtjänstanställd 
Respondenterna sade att det positiva med deras arbete inom hemtjänsten är att de får jobba 
med det de vill göra, vilket är att ta hand om människor. De kände att de gör något bra, då de 
hjälper äldre människor att kunna bo kvar hemma. De kände sig uppskattade och behövda av 
kunder, de trivdes med hemtjänstarbetet samt med sina arbetskamrater. De anställda ansåg att 

de har ett fritt arbete, som är flexibelt och innehar stor variation. Med fritt arbete menade de 
att de under en arbetsdag möter många olika kunder och att som anställd inom hemtjänsten 
förflyttar de sig hela tiden under sin arbetsdag. Det ger alltså arbetet variation. En respondent 

sade att inom hemtjänstarbetet finns en frihet, som kan saknas i andra arbeten. Denna 
respondent menade att hemtjänstarbetet passar bra att arbeta inom jämfört med exempelvis att 
arbeta på ett äldreboende, där den anställde är mer instängd.  
                      

Mellan kundbesöken fick de frisk luft och motion, vilket gav känslan av frihet och flexibilitet, 
men även energi under arbetsdagen. En respondent sade rent generellt om hemtjänstarbetet att 
hon trivs bra med sina kunder och kollegor. Beröm upplevde de att de får av kunder, men 

även av sina kollegor, vilket innebär en sorts positiv feedback. Kunderna känner tillit, blir glada 
och visar tacksamhet över hemtjänstens besök. En av respondenterna uttryckte sig om 
kundernas glädje och tacksamhet över deras besök: ”[…] kunderna är nöjda och glada, och de 
är så tacksamma när vi kommer dit.” Två andra respondenter sade om det positiva med 

kundbesöken som utförs inom hemtjänsten: ”Man känner att man gör nytta och man känner 
sig uppskattad.” och ”[…] det kan vara deras höjdpunkt på dagen.” Gällande denna del av 
arbetet upplevde de en god kontroll i och med att arbetet är fritt och flexibelt med stor 

variation under arbetsdagen. 

Negativt med arbetet som hemtjänstanställd 
Två av de anställda sade bl.a. att det som upplevs negativt med arbetet inom hemtjänsten är att 
det är tungt fysiskt och psykiskt. En av respondenterna angav att arbetet utförs i trånga 
utrymmen med svåra arbetsställningar, som exempelvis låga sängar. Hemtjänstyrket upplevdes 

även av dessa två respondenter som ett ensamarbete. Ena respondenten menade att de arbetar 
ensam och därmed kan de vid vissa arbetssituationer, som exempelvis vid kvällsskift när de 
färdas mellan kunderna känna sig utsatta och känna obehag av personer de möter. Den andra 

respondenten menade att de, under vissa skift, under sin rast, kan få sitta och äta ensam, vilket 
av respondenten upplevdes som negativt. Respondenten sade att dubbelbemanning är exempel 
på tillfällen när de arbetar två och två och som är ett tillfälle, då de hinner träffa sina 
arbetskamrater. 

 
En respondent berättade att önskeschema görs och då för fyra veckor framåt. Dock resulterar 
det i att den anställde får svårt att planera sin fritid och ger en upplevd brist på kontroll. 

Lunchrast finns inlagt i schemat, men inga raster finns i övrigt under deras arbetsdag. En 
respondent upplevde att hon inte hinner ta något att äta eller prata med sina kollegor förutom 
vid sin inplanerade lunchrast under arbetsdagen. Respondenten uttryckte sin upplevelse av rast: 
 

[…] Jag är ju hungrig och har inte hunnit ta något. […] Ibland hinner man ta något, en frukt, 

mellan när man går, men det är inte alltid man hinner det. Fikaraster hade varit väldigt bra. [‐‐‐] 
Man får energi och prata om det är något och sen gå ut och ja som alla andra, som det är på alla 
andra arbetsplatser.  
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En annan respondent sade att istället för att gå ensam till samlingslokalen, som de utgår ifrån 

under sin arbetsdag, finns möjlighet att ta sin rast ute hos kunder. Kunderna uppskattar att ha 
någon att prata med en stund. Respondenten uttryckte sig gällande rasterna:  
 

Vi har som inga raster utan de får vi ta hos nån kund, som har lunch eller middag, som sällskap. 
Du dricker ändå kaffe med nån istället för att gå till lokalen själv, och sitta där och prata […] 
det är roligt för dem. 

 
På frågan om respondenten saknar raster med sina arbetskamrater svarade respondenten att 

raster tillsammans med sina arbetskamrater kan saknas. Det finns helt enkelt för lite tid att träffa 
dem under arbetsdagen: ”Det är inte mycket tid att träffa kollegor […] där vi kan samlas alla 
och sitta och prata. Det är på morgonen den där kvarten som vi har.” 

   
Det framkom att det i hemtjänsten finns negativa arbetspass. Det innebär helgarbete varannan 
helg och delade turer. Delade turer kan enligt respondenter ske både vardag och helg. Det 

innebär att den anställde arbetar först på morgon och utför sedan även ett kvällsskift.  
 
Arbetet inom hemtjänsten upplevdes uttryckligen av sju respondenter som stressigt, då en och 
samma anställd kan ha inlagt många kundbesök på sitt insatsschema under en arbetsdag. I och 

med det upplevdes även brist på gångtid för att hinna ta sig fram mellan de olika kunderna. 
Ibland överlappar också kundbesöken. Det innebär att planeringen är utformad så att tiderna 
hos de olika kunderna är lagt omlott. Det leder till att tidspress och stress uppstår. En av 

respondenterna upplevde det så här: ”[…] ibland känner man att man inte hinner vara tiden ut 
som de är beviljade när det är satt så mycket, man får ta tid av kunderna för att hinna färdas 
mellan […].” 
 

När respondenten uttryckte sig med orden i ovan citat att det är ”satt så mycket”, innebär det 
att många kunder är inplanerade på den anställdes arbetsschema för dagen. En annan 
respondent upplevde en oro över de överlappade besöken och gångtiden mellan kunderna och 

sade:  
 

[…] nu pratas det om att vi ska få ner gångtiden och vi har inte ens nu någon gångtid. Vi har 
två minuter mellan kunderna ibland och ibland överlappar besöken, och det är väldigt 
irriterande, man hinner knappt vara hos en del. In och sen ut igen […] Det blir inte någon bra 
vård eller besök. Många retar man bara upp på det där sättet.  

 
Det ger även en negativ känsla till kunderna som tar emot hjälpen. De äldre kan känna av 

stressen den anställde upplever. En respondent uttryckte kundens känsla: ”[…] hon som var här 
tidigare hon hade så bråttom, hon tog inte ens av jackan för hon hade så bråttom till nästa, hon 
var så stressad.” 
 

Tidsbrist för besöken hos kunderna upplevdes även och enligt respondenterna skulle tiden för 

kundbesök i vissa fall behöva utökas. En stark tidsbrist finns ständigt närvarande. Detta kan ge 
en känsla av otillräcklighet, eftersom de anställda tvingas prioritera mellan olika uppgifter i 

arbetet. Det kan t.ex. gälla vid städning, då de måste bestämma sig för vad som är viktigast hos 
den aktuella kunden för dagen. Det innebär att de måste lämna någon annan uppgift till nästa 
städtillfälle hos kunden. Två av respondenterna kände också att möjligheterna är få att kunna ge 
kunderna det lilla extra i vardagen. Det kan vara att sitta och prata en stund med kunden och 

dricka en kopp kaffe. En respondent uttryckte sin önskan om detta som att de skulle behöva 
mer tid för att kunna ge guldkant på tillvaron för kunderna, det där lilla extra utöver vad som 
vanligtvis görs under en dag. Det framkom också av annan respondent att det saknas tid för att 
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kunna åka iväg med kund och göra något utöver det som idag utförs, alltså något utöver de 

vanliga vardagsuppgifterna. Respondenten uttryckte sig så här: ”De sitter mycket hemma, det 
finns ju träffpunkten på torsdagar, men det är inte alla som vill fara på det. Det är som att de 
vill att jag far ut med dem som en vanlig människa.” 

 
Dels upplevdes att det vid sjukdom var svårt att få tag på vikarier och dels ansåg en respondent 
att det från kommunens sida är nedskärning och sparande som är orsak till denna vikariebrist. 
Vid sjukdom och vikariebrist läggs mer arbete in på de anställda som är på arbetsplatsen. Brister 

vid informationsutbyte upplevdes och det kan vara information om kunder eller brister vid 
överlämnade av kund från sjukhus till hemmet. Kontinuitetsbrist upplevdes av en respondent, 
dvs. att det är många anställda som besöker en kund under en arbetsdag. Det ger en 

otrygghetskänsla hos den kund som ska få vården.  

Upplevt stöd från arbetskamrater 
Det instrumentella stödet, som innebär den praktiska hjälpen, upplevdes av samtliga 

respondenter som att den fungerar bra. Det fanns ett bra samarbete i arbetsgruppen. Samtliga 
respondenter upplevde det som att det alltid går att ringa någon vid en svår arbetssituation och 

att de därmed får hjälp. En respondent sade: ”[…] jag tycker vi försöker hjälpa varandra om 
man ringer och det är något så, men det funkar bra. Man kan alltid ringa och någon säger, jag 
kommer, jag kommer.” 

 
Det emotionella stödet, som innebär att den anställde upplever omtanke från sina 
arbetskamrater, upplevdes av respondenterna som att det finns en kommunikation i 
arbetsgruppen och om det är något kan de tipsa varandra exempelvis om hur det går att lösa en 

arbetssituation som uppstår. En respondent sade: ”[…] nog hjälper vi varandra och pratar, och 
tipsar varandra och stöttar varandra […] det är som inga problem.” En annan respondent sade 

om det emotionella stödet: ”[‐‐‐] Vi stöttar varandra och jag kan prata ut med de flesta om man 

tycker det är hemskt jobbigt en dag kanske, de förstår en.” 
 
Brister i det emotionella stödet hade upplevts av en respondent. Då som bristande omtanke 
från arbetsgruppen, när hon kom in som nyanställd. Personen kände att hon inte togs emot på 

ett bra sätt av arbetskamraterna. Respondenten sade: 
 

[‐‐‐] Alltså när man kommer ny […] till ett ställe så visste jag ingenting om något eller någon 
kund, men jag fick fråga, och där hade jag kunnat känna att det hade varit bättre om någon 
som hade tagit emot mig och som sagt få se vad du har för jobb och är det något du vill veta 
och så där, än att jag själv behövde fråga. 

 
Två av respondenterna upplevde att det är för stora arbetsgrupper i verksamheten, vilket 

verkade leda till att det fanns problem i arbetsgruppen i form av en dålig atmosfär. En av dessa 

respondenter sade: ”[‐‐‐] Jag tror det är mycket hur gruppen är konstruerad, vilka människor 
som de är, men det kan vara lite prat bakom ryggen, det tycker jag inte om, och jag vet inte 

om det beror på gruppstorleken […].” 

 
Det informativa stödet, som innebär att den anställde upplever att han/hon får information för 
att lösa problem i arbetssituationer, upplevdes av respondenterna som bra till stora delar. De ger 

alltså tips och råd till varandra för hur arbetet kan ske. Det finns dokumentation i 
samlingslokalen som de anställda utgår ifrån. Dokumentation sker även hos kunderna för att det 
ska finnas ett bra informationsutbyte. En av respondenterna sade: 
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Vi skriver ju då på papper, […] i block och pratar med varann, och meddelar och så, men nog 
kan man ju missa. Alla kunder har block hemma, vi skriver vad de ätit och sånt. Om det är 
något informerar vi varandra. 

  
En annan respondent sade: ”Väldigt bra information, om man är osäker på något kan man 

ringa en kollega som vet att förklara och så, inga problem med det.” 
 

Brister i det informativa stödet fanns dock från andra yrkesgrupper i verksamheten. När kund 
skickas hem från sjukhus upplevdes att det inte finns tillräcklig information från sjukhuset och, 

till viss del, från arbetsterapeut för att de ska kunna utföra arbetet med kunden i hemmet. En 
respondent berättade om ett särskilt fall där hon kände att de som personal inte hade fått 
tillräckligt med information för att kunna utföra ett bra arbete. Respondenten uttryckte det så 
här: ”Till exempel hade vi ett fall när nån kom hem en fredag eftermiddag och så är det en 

väldigt sjuk patient. [‐‐‐]” På frågan vem hon ser som ansvarig för det sade respondenten:  
 

[…] då är det från till exempel arbetsterapeuten till gruppen. Men i det här fallet hade de ingen 
chans utan informerade de som var på plats […] de gjorde vad de kunde men det bör finnas 
mer tid att få. Att man inte skickar hem någon utan att personalen vet hur den här personen 
behöver hjälp. 

 
Värderingsstödet innebär att den anställde får feedback på sitt agerande i olika situationer, vilket 
kan förbättra hans/hennes självförtroende. Respondenterna upplevde att de till viss del får 

feedback från sina arbetskamrater på hur de agerar i arbetet. Dock framkom från fem av 
respondenterna att de skulle behöva bli bättre på att ge beröm, dvs. bli bättre på att prata med 
varandra och försöka skapa en rak kommunikation i arbetsgruppen. En respondent sade om 
värderingsstödet:  

 
Vi är nog dålig på att ge det till varann i gruppen tror jag, oss kollegor emellan, det hör man 

inte så ofta. [‐‐‐] Kollegor emellan kan vi bli bättre på det med feedback. För det ser man, vem 
har varit här före mig, och vilken ordning det var här och då är vi bättre på att säga det negativa 
och det är inte alltid så bra, man glömmer bort det där som är bra. 

 
Det de upplevde var att de försöker att prata med varandra direkt om det är något och ge 
varandra tips och råd i arbetet och även om det är något negativt som måste sägas. En 

respondent sade: ”Jo, men det är ju det vi har sagt just att vi på en gång säger, man går inte och 
viskar och tisslar och tasslar, man säger det till den det berör om det nån gång är nåt.” En 
annan respondent uttryckte det som att inom arbetsgruppen behöver de bli bättre på att prata 

med varandra och sade:  
 

[…] det har varit lite så här att man pratar bakom ryggen så här istället för att prata med varann, 
istället tisslar bakom ryggen och gnälla över personen när den inte är med, så detta behöver vi 
bli bättre på. 

 
Det fanns en känsla hos två av respondenterna att atmosfären blir bättre med män i 

arbetsgruppen och en av respondenterna sade: ”[…] de är väldigt lättsamma […] de håller nere 

skitsnacket, det blir inte lika, det blir mer raka rör med killar i gruppen.” Den andra 
respondenten sade: ”Vi är kvinnor i helhet med nån enstaka karl. Jag har pratat med cheferna 
vi haft, och sen har det rullat in karlar, jag tycker det blir en bättre atmosfär.” 
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Upplevt stöd från chef 
Det upplevda stödet från chef till anställd upplevdes av samtliga respondenter i de tre 
arbetsgrupperna som bra. Det innebär att de upplevde ett bra stöd från samtliga tre 

enhetschefer. De kände att chefen är engagerad och som någon de kan prata med om det är 
något gällande arbetet. Positivt var det beröm som de får och att deras chef är lyhörd samt är 
med och stöttar dem i deras arbete. Många av respondenterna sade att under åren inom 

hemtjänsten har de haft många olika chefer. Det har gett en oro i deras arbetsgrupp. Vid 
tidpunkten för studien upplevde samtliga respondenter att de i nuläget har en bra chef och en 
respondent sade att det är viktigt att det finns en chef.  
 

Det emotionella stödet innebär att de anställda upplever omtanke från sin chef. En respondent 
sade: 
 

Vi har en jättebra chef nu [‐‐‐] man kan vända sig till henne, hon är engagerad och seriös, vi 

har haft så mycket olika. [‐‐‐] Det är viktigt att man har en chef [‐‐‐] Det har blivit bättre 
stämning i gruppen också, när alla vet att det finns en chef.  

 

Gällande det emotionella stödet från sina arbetskamrater framkom alltså att det fanns en känsla 
av dålig atmosfär. En av respondenterna upplevde det som att det hade blivit en bättre atmosfär 
i deras arbetsgrupp och respondenten trodde att det kan bero på att de har en ny chef. 
Respondenten berättade om sin upplevelse: ”Men det är bättre nu i den här gruppen än när jag 

började, och det har nog mycket med våran chef att göra, vi har en ny chef och det har funkat 
jättebra.” Det fanns en upplevelse i två av de tre arbetsgrupperna att deras chef försöker lösa 
problem direkt när de uppstår. När det gäller oron i arbetsgrupper på grund av många 

chefsbyten sade en respondent: 
 

Vi har haft så många chefer nu och cheferna har ju gjort sina egna mål och sen har de slutat och 
nästa chef kommer in med sina mål, detta gör gruppen splittrad, när du väl lärt in nåt, och så 
blir det förändringar igen. 

 
Det emotionella stödet från chef upplevdes från i stort sett samtliga respondenter som bra. 
Dock har det av en respondent upplevts som bristande, men att det har förbättrats. 
Respondenten sade: 

 
Jag tycker väl att det blivit bättre [‐‐‐] Men i början kände jag som nå avstånd på nå vis. Men 
hon är ganska förstående och man kan faktiskt öppna sig åt henne. Hon lyssnar på en och så där 
om man har bekymmer. 

 
En annan respondent sade om det emotionella stödet från chefen: 

 
Ja, det funkar bra, man kan prata med henne om det är nåt man undrar över och man får 

respons och hon återkopplar. [‐‐‐] Om jag har ett problem så går jag till henne och hon hjälper 
mig och förklara och så. 

 
Upplevelsen att få stöd av chefen gällande schemaläggning fanns också. En respondent sade: 

”Om vi har någon synpunkt så tar hon in det och försöker att vi får det så bra som möjligt, 
som med schema och så […].” 
 

Det fanns en känsla hos samtliga respondenter att de har en chef som lyssnar på vad de har att 
säga. De kände som sagt att de kan prata med chefen om det är något problem eller liknande. 
De sade även att en chef måste ha en ödmjuk sida, men också kunna säga till om det skulle vara 
något problem. En respondent sade: 
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[‐‐‐] men jag tycker hon är jätteduktig, hon är ju intresserad och vill försöka, alltså lyssna på oss 
och försöker som sätta sig in i situationer […] jag tycker hon är en jättebra chef som lyssnar och 
tar in det vi säger och diskuterar inte bara och säger nä så här ska vi göra […] Det tycker jag är 
viktigt, en ödmjuk chef, men ändå som kunna säga ifrån om det behövs, om det är nåt som 
inte fungerar, då måste en chef agera. 

 
En annan respondent med liknande uppfattning sade: ”En chef ska vara bestämd, men ändå 
kunna ge och ta.” 
  

Det informativa stödet, som innebär att den anställde får information för att kunna lösa 
problem, upplevdes av samtliga respondenter som att det fungerar bra. Det framkom att 
mycket av informationen sker genom e-mailkontakt och sms. Chefen besöker även den 
aktuella arbetsgruppen ofta. Upplevelsen är även att chefen tar tag i saker och tar reda på 

information. Två av respondenterna sade: ”Om det är något så tar hon reda på och följer upp.” 

och ”Hon är bra på att ta reda på information. Hon är bästa chefen jag haft hittills.”  
 

Samtliga respondenter upplevde att värderingsstödet, alltså den feedback de får från sin chef, är 
bra. De kände att de får feedback och beröm för utfört arbete. Upplevelse fanns att det är en 
bra balans i kommunikationen. Det innebär att de upplevde att chefen kan framföra den 
positiva feedbacken, värderingsstödet, till dem. De anställda uppskattade en chef som kan säga 

till om det är något problem och åtminstone en av arbetsgrupperna hade en sådan chef. En 
respondent sade: ”Ja, alltså hon är ju väldigt rak och säger på en gång faktiskt om det är 
negativt. Men det är bara bra.” I övrigt när det gäller värderingsstödet från sin chef sade en av 

respondenterna: ”Jag tycker att jag får bra feedback [‐‐‐] våran chef är duktig på det […] om 
hon hör nåt så kommer hon alltid och säger åt oss att det var jättebra att du tog tag i det.” En 
annan respondent sade: ”Hon är bra på att ge tillbaks som jag kunnat utveckla, hon är en 
fantastisk chef.” Två andra respondenter sade om värderingsstödet från sin chef: ”Hon är med 

och stöttar. Hon är engagerad och vill förbättra, och har man gjort något bra säger hon det.” 
och ”Hon säger ofta att vi är duktiga, och att vi gör ett bra jobb.”  

Upplevd kontroll av arbetssituation 
När det handlar om hur de hemtjänstanställda upplever att de kan påverka och ha kontroll över 

sin arbetssituation framkom skilda upplevelser. Sex respondenter upplevde att de kan påverka 
sitt eget arbetsschema, vilket planeras med Time Care planering. De fyra övriga upplevde att 
det inte går att påverka arbetsschemat. Samtliga respondenter upplevde att det går att påverka 
arbetssituationen och dagsplaneringen, som planeras med TES Optimal planering, som är 

besöken hos kunderna. Trots att de upplevde att det finns möjligheter att påverka sin 
arbetssituation framkom även där brister, som t.ex. att de inte kan kontrollera vilka eller hur 
många kunder som ska besökas under en arbetsdag. Åtta av tio respondenter menade att de vet 

när kunden vill ha besöken och genom kommunikation på möten och med planerarna, kallat 
Tesarna, i arbetsgruppen kan planeringen för arbetsdagen bli mer genomtänkt och anpassad till 
verksamheten och den anställde. Kommunikation med de som är planerare i arbetsgruppen 

upplevdes underlätta arbetssituationen för dagen för de anställda, då de kan meddela planerarna 

när kunden vill ha sitt besök inplanerat för dagen. En av respondenterna menade att det finns 
en viss flexibilitet, när det gäller planeringen av kundbesöken: ”Jag kan flytta besöken, man vet 
när de vill ha och så. Så kan man alltid säga till Tesarna att kunden vill ha besöken en viss tid.” 

 
Det framkom alltså att det finns vissa brister gällande planeringen. Det kan vara att det inte går 
att påverka antalet kunder, som ska besökas under en dag. Det sågs av respondenterna som att 
det bör finnas möjligheter att påverka, som exempelvis att minska antalet kundbesök per dag. 

En respondent upplevde också att det inte går att påverka vilka kunder som ska besökas och 
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upplevde obehagskänsla av att gå till en kund som röker. Dock upplevde en annan respondent, 

när det t.ex. gäller allergi mot husdjur att det bara är att meddela planerarna. Därmed bokas de 
inte in hos den kunden. Respondenten upplevde sin påverkan inom hemtjänstarbetet så här: 
”Man kan påverka att man inte går till kunder på grund av allergi till exempel, då är det bara 

säga till tesarna så bokar de inte in en hos den kunden.” Trots det fanns en upplevelse från en 
respondent att planeringen av besöken hos kunden kan bli orättvisa. Respondenten sade: ”Det 
blir en orättvisa i arbetets fördelning. Om man säger planerarna, de tänker mycket på sig själva, 
de tar det de vill ha.” Respondenten menade att planerarna tar och lägger in vissa kunder på sig 

själva, dvs. kunder som de vill arbeta hos under arbetsdagen. Övriga kunder läggs ut vid 
planeringen på de andra anställda. 

Vad vill den anställde kunna påverka 
En respondent berättade att önskeschema görs som läggs för fyra veckor framåt. Önskeschema 

bör per definition ge en upplevelse av att själv kunna påverka sin arbetstid. Genom 
kommunikation med planerare i arbetsgruppen kan ett schema som respondenterna blir nöjda 

med uppnås. Runt hälften av respondenterna upplevde önskeschemat som positivt och att de 
var nöjda med detta. Dock när schemat läggs för fyra veckor framåt gav det en upplevelse av att 

det blir svårt att planera sin fritid. Att det är ett önskeschema innebär att schemat av förlagd 
arbetstid, som har önskats kan ha förändrats när det slutliga schemat utges. Extra kvällar och 
helger kan ha lagts på vid denna tidpunkt. Detta gav en känsla av brist på kontroll och en 

upplevelse för några av respondenterna om att ändå inte ha fått ett schema som han/hon vill 
arbeta enligt. En av respondenterna sade om schemaläggningen:  
 

[‐‐‐] så lägger vi in att så här vill jag jobba och sen så kommer det här tillbaka så går det in till 
något som heter centraldiff, och så sitter de och korrigerar och säger att här måste vi ha in fler 
på kvällen och då får du ju ändå inte riktigt det du vill ha. 

 
Arbetstiderna framkom som negativa i hemtjänsten och som något de hemtjänstanställda skulle 
vilja kunna påverka och då gällande helgarbetet, som sker i snitt varannan helg, samt delade 
turer. Det innebär alltså både dags- och kvällsskift under en och samma dag.  

 
Känslan fanns även att det är svårt att få kontakt med sjuksköterskor vid behov. En av 
respondenterna upplevde att sjuksköterskorna, som finns att tillgå i verksamheten har ett stort 
ansvarsområde geografiskt sett, då de har hela Luleå kommun som sitt arbetsområde. 

Respondenten uttryckte det så här:  
 

[…] vi har tre sköterskor […] som har väldigt stort område, de känns för få, de har jättemycket 

att göra. [‐‐‐] De är själv på kvällar och helger med detta stora område ända bort till Råneå, 
hela Luleå kommun. Det känns ohållbart. 

 

Följden blir att de hemtjänstanställda upplevde verksamhetens sjuksköterskor som stressade. En 
av respondenterna sade att förr fanns distriktssköterskor vid hälsocentralen att tillgå. Nu 
omfattas verksamheten av kommunala sköterskor. Det då hemsjukvården från och med första 

februari 2013 har blivit ett kommunalt ansvar. De skulle vilja kunna påverka det, men 
upplevde det som att det inte är möjligt.  
  
I övrigt önskades att de som anställda kunde påverka så att kunderna får mer tid för sina besök 

för att ge kunden mer tid för social samvaro. Även vid hemkomst från sjukhus fanns en 
upplevelse av att tiden inte räcker till. En respondent angav femton minuter för ett sådant 
besök. Det ska omfatta att kunden har mycket att berätta och anhöriga kan vara på plats och ge 

information som har uppkommit vid sjukhusvistelsen. Respondenten sade:  
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Ja det jag saknar är om någon kommer hem från sjukhus, så har man inte så mycket tid, kanske 
en kvart att möta en kund, och så kanske de vill berätta något, och det kan vara ny 
information, anhöriga kan vara med och kanske vill berätta om ny medicin […] och så kan en 
del vara dåliga när de kommer hem, så mer tid för att ta emot dem vid hemkomst. 

 
Annat som en av respondenterna sade var att de skulle vilja kunna påverka att få mer tid för en 
ny kund, när det första besöket planeras in hos honom/henne. Respondenten sade: ”Men vi 

skulle även behöva mer tid för första besöket hos en kund, för det är det viktigaste att ge ett 
gott intryck. De får mer tilltro till en och litar mer på en då kanske.” Vid tillsynsbesök hos 
kund upplevde en respondent att det finns för kort om tid. Respondenten menade att det ofta 
är så att de går till kunden på exempelvis ett morgonbesök. Sedan har den anställde en annan 

kund och därefter ska de gå tillbaka till sin första tillsynskund. Det upplevdes som splittrat och 
den anställde kände att kunden vill att han/hon istället ska kunna stanna längre under sitt första 
dagsbesök. Respondenten uttryckte sin önskan om tillsynsbesöken hos kund: 

  
[‐‐‐] Du ska dit och så ska du till en annan och sen ska du tillbaks på en tillsyn, jag menar det 
kan inte ha hunnit hända så mycket på 45 minuter, då skulle jag som önska hellre att man 
kunde lägga längre tid på den tiden du var där på morgonbesöket, istället för att gå och sen 
komma tillbaks. 

 
Intervjuerna visade att det fanns en upplevelse av brister i olika arbetssituationer, de anställda 
saknade en del. Om det skulle förbättras skulle de hemtjänstanställdas arbete kännas lättare och 

bli trevligare att utföra samt med mindre riskfaktorer. Något som framkom från fyra av 
respondenterna är att det finns en generell avsaknad av arbetskläder och väskor. En av 
respondenterna menade att de måste ha skor och kläder för alla sorters väder, men att de inte 

får ersättning för detta. En annan respondent sade gällande arbetskläder och väskor: 
 

Arbetskläder för att lyfta upp yrket och ge det en annan status, för det gör mycket. [‐‐‐] 
Vi skulle behöva en arbetsväska, så man har den utrustad med allting, extrahandskar, skoskydd, 
handsprit. Lite av varje, plats för telefon. 

 

Lönerna upplevdes även som för låga. Upplevelsen fanns att de inte värderas för det viktiga 
arbete som utförs. Två av respondenterna sade: ”Lönen är en stor grej, det tänker ungdomen, 
välj inge vårdyrke för då får man inga pengar.” och ”[…] vårt arbete skulle värderas högre och 
synas i lönekuvertet. Vi har låga löner vilket innebär att unga idag inte väljer att utbilda sig 

inom vården.” Det framkom också att det fanns en upplevelse av för få bilar att tillgå i 
verksamheten. Om fler bilar fanns skulle det underlätta deras dagliga arbete. Det framkom 
vidare av en respondent att de anställda kände sig åsidosatta vad gäller möbler i samlingslokalen 
och menade t.ex. att de endast får gamla möbler. Här fanns en förhoppning från 

respondenterna om förbättring från arbetsgivarens sida.  

 
Det har alltså visats att möjligheter finns att påverka kundbesök vid exempelvis allergi. Den 
anställde skulle vidare även vilja kunna påverka vid andra kunder som ska besökas då vissa 

kunder har speciella hemförhållanden, som exempelvis rökning i hemmet. Det ger en brist på 
kontroll och blir för den anställde obehagligt. Respondenten som upplevde rökningen i 
hemmet som obehaglig sade:  
 

Vi får gå till kunder som exempelvis röker. De ska få röka i sina egna hem, och vi ska bara gå 

in och tycka att det är okej. [‐‐‐] Jag skulle helst inte gå dit. [‐‐‐] det är inte så kul att komma till 
ett inpyrt hem. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  
Socialt stöd har påvisats som en viktig faktor när det gäller anställdas hälsa. Studien som House 
(refererad i McLean, 1979) utförde visade att lågt socialt stöd ger ökad risk för sjukdom, medan 
bättre socialt stöd ger lägre risk för sjukdom.  
 

Respondenterna upplevde att de får ett bra instrumentellt stöd, vilket innebär bra praktisk hjälp 
från sina arbetskamrater (Cooper et al., 2001). Det innebär enligt krav-kontrollmodellen med 
socialt stöd alltså en ideal-arbetssituation med ett bra stöd från omgivningen och lägre risk för 

sjukdom (Theorell, 2012). Härvidlag skiljer sig resultatet från resultaten i tidigare studier, där 
brister visats i det instrumentella stödet i hemtjänstanställdas arbetsmiljö. I tidigare studier 
visades att tunga lyft ofta utförs av ensam personal (Dellve et al., 2003). Det kan därmed ses 
som positivt att de anställda upplevde bra praktiskt stöd. I studier (Dellve et al., 2003) har 

påvisats riskfaktorer i hemtjänstanställdas arbetsmiljö, kanske har verksamheterna tagit till sig av 
dessa studiers resultat för att förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten och minska ohälsa.  
 

Vidare visas här att de hemtjänstanställda från sina arbetskamrater upplevde ett bra informativt 
stöd. Enligt krav-kontrollmodellen med socialt stöd ger det en ideal-arbetssituation inom 
hemtjänsten. Det innebär ett bra stöd från omgivningen och en lägre risk för sjukdom 
(Theorell, 2012). Samtidigt visas brister i verksamheten, när det gäller det informativa stödet 

från andra yrkesgrupper (Cooper et al., 2001). De hemtjänstanställda upplevde ett lägre stöd 
från så pass viktiga yrkesgrupper som sjuksköterskor, sjukhuspersonal och arbetsterapeut. Brister 
i det informativa stödet visade sig som svårigheter att vid behov få kontakt med sjuksköterskor. 

Dessa brister har även påvisats i tidigare studier, dock då mer som en avsaknad av, och dålig 
tillgänglighet till, medicinsk expertis (Dellve et al., 2003). Även informationsbrist från sjukhus 
och arbetsterapeut upplevdes när kund kommer hem från sjukhus. De hemtjänstanställda kan i 
dessa situationer uppleva att de på grund av informationsbrist får svårt att utföra arbetet och 

hjälpa kunden i hemmet, då de helt enkelt inte har fått nog med information för detta. 
Bristerna i det informativa stödet (Cooper et al., 2001) är enligt krav-kontrollmodellen med 
socialt stöd en iso-spänd arbetssituation. Det ger därmed en högre risk för de hemtjänstanställda 

att utveckla sjukdom (Theorell, 2012). Det kan inom denna verksamhet behöva förbättras och 
därmed minska risken för sjukdomsutveckling hos de hemtjänstanställda.  
 
Brister inom hemtjänstarbetet och det emotionella och det instrumentella stödet från 

arbetskamrater har alltså påvisats tidigare (Dellve et al., 2003). I detta arbete påvisas att de 
hemtjänstanställda saknade delar av det sociala stödet från sina arbetskamrater, dvs. brister 
gällande emotionellt stöd och värderingsstöd (Cooper et al., 2001). Bristerna i det emotionella 
stödet var t.ex. bristande omtanke från arbetsgruppen när det gäller mottagandet av en 

nyanställd. Den nyanställda kände att hon inte togs emot på ett bra sätt av arbetskamraterna. 
Respondenten menade att hon kände att arbetskamraterna borde ha varit mer samarbetsvilliga 
och gett mer stöd i denna situation. Stöd hade för henne då kunnat vara att arbetskamraterna 

exempelvis hade gett information om kunderna. De anställda behöver även få förbättrat 
värderingsstöd (Cooper et al., 2001) och då som förbättrad kommunikation och mer positiv 
feedback från arbetskamraterna. Även atmosfären i arbetsgruppen behövde förbättras. 
Respondenterna menade att detta skulle kunna förbättras genom att anställa fler män i 

arbetsgruppen. Respondenterna menade att det förmodligen skulle bli en lättsammare stämning 
eftersom ”skitsnacket” antagligen skulle minska och inte få lika stort utrymme. Trots brister 
upplevdes det emotionella stödet generellt av respondenterna som bra. Vid svåra 

arbetssituationer upplevde de hemtjänstanställda att de har någon att prata med som förstår 
dem.  
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Brister i det emotionella stödet i hemtjänstarbetet bland arbetskamrater har som sagt visats vara 
en riskfaktor (Dellve et al., 2003). De anställda söker stöd från sina arbetskamrater vid 
emotionellt svåra situationer de ställs inför i arbetet (Xanthopoulou et al., 2007). I 

människovårdande yrken har emotionella resurser visat sig vara ett viktigt skydd mot stressens 
konsekvenser (de Jonge & Dormann, 2006). Enligt House (refererad i Cooper et al., 2001) är 
bland annat värderingsstödet viktigt i arbetet som hemtjänstanställd. Detta då feedback kan 
hjälpa den anställde att utföra arbetet mer effektivt. Värderingsstödet kan även förbättra 

kommunikationen mellan anställda och chef. Feedback som ges på ett bra sätt kan förändra 
eller förbättra de anställdas arbetsprestation (Bakker et al., 2005). Lågt emotionellt stöd och 
värderingsstöd från arbetskamraterna kan enligt krav-kontrollmodellen med socialt stöd 

innebära en iso-spänd arbetssituation (Theorell, 2012). Enligt Karasek och Theorell, (2012) kan 
de hemtjänstanställdas upplevelse av lågt socialt stöd innebära en högre risk för sjukdom. Det 
har påvisats att anställda utsatta för låg kontroll, samt lågt socialt stöd har en än större risk att 
drabbas av sjukdom (Vahtera et al., 2000). När det gäller vissa aspekter av det emotionella 

stödet, som att en nyanställd bör få bättre stöd och att det fanns en dålig atmosfär, innebär det 
att arbetet i hemtjänsten enligt krav-kontrollmodellen med socialt stöd kan leda till en iso-
spänd arbetssituation. Arbetet inom hemtjänsten kan i andra aspekter, som vid ett bra 
instrumentellt stöd i form av bra praktisk hjälp från sina arbetskamrater och bra informativt stöd 

i form av exempelvis information om hur det går att lösa en arbetssituation som uppstår, leda 
till en ideal-arbetssituation med lägre risk för sjukdom (Theorell, 2012). 
 

Riskfaktorer som tidigare studier visade var att de hemtjänstanställda upplever att chefen inte 
finns tillgänglig för dem och att chefen har en bristande förmåga att leda och ge stöd (Dellve et 
al., 2003). I föreliggande arbete erhölls inga direkta brister i det sociala stödet från de 
hemtjänstanställdas chefer. En respondent hade upplevt bristande stöd från chef och kände ett 

avstånd från chefen, men det har enligt respondenten förbättrats. Det innebär en upplevelse av 
bra socialt stöd från de tre enhetschefer som deltog i studien. Vad upplevd skillnad jämfört med 
tidigare studier (Dellve et al., 2003) av stöd från chef beror på kan inte påvisas. Det som kan 

påvisas är att det finns skillnad i det stödet. Därmed påvisades inga brister i Houses sociala stöd 
(refererat av Cooper et al., 2001). Det upplevda stödet de hemtjänstanställda upplevde från 
chefen leder enligt krav-kontroll modellen med socialt stöd till en ideal-arbetssituation 
(Theorell, 2012). Det innebär därmed låg risk att de hemtjänstanställda utvecklar sjukdom. 

Upplevt socialt stöd från chefen kan minska sjukdomsutvecklingen, medan lågt socialt stöd från 
chefen kan ge mindre välmående anställda (van Dierendonck et al., 2004). Det är viktigt att en 
chef är öppen för vad de anställda upplever på arbetsplatsen (Norlund et al., 2011). En bra 

relation till chefen kan minska effekter av fysiska och psykiska arbetskrav. Det kan minska 
sjukdomar som utbrändhet. Chefens stöd kan ge den anställde nya perspektiv på arbetskraven 
och skydda mot ohälsa (Bakker et al., 2005).  
 

Ideal-arbetssituationen som bra stöd från sin chef och även ett bra instrumentellt och 
informativt stöd från sina arbetskamrater kan hålla de hemtjänstanställda friska (Cooper et al., 
2001). Tyvärr kan alltså vissa aspekter av hemtjänstarbetet leda till en iso-spänd arbetssituation 

exempelvis då brister i socialt stöd från arbetskamrater upplevdes samt tre andra yrkesgrupper 
inom verksamheten, vilka var sjuksköterskor, sjukhuspersonal och arbetsterapeut. Det låga 
stödet är en stark riskfaktor i deras arbetssituation och bör därmed förbättras.  
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Kontroll kan delas in i två delar: färdighetskontroll och beslutsutrymme. Den förstnämnda 

innefattar hur den anställde i arbetet tillåts använda sin kunskap och sina förmågor och den 
andra vilken kontroll den anställde har över arbetet och sin arbetssituation (Arnold et al., 
2011). Kontroll har påvisats som en viktig faktor för den anställdes hälsa. Upplevd kontroll kan 

förbättra för anställda, minska sjukfrånvaro och leda till bättre hälsa (Norlund et al., 2011). 
Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160), som reglerar de anställdas arbetsmiljö ska den anställde ha 
möjlighet att påverka utformningen av sin arbetssituation. Det är därmed viktigt att den 
anställde känner sig ha kontroll över sin arbetssituation för att minska ohälsa samt för att 

verksamheten ska vara lagenligt utformad. Brist på kontroll, som att inte kunna planera sitt 
arbete, har tidigare påvisats som en riskfaktor för hemtjänstanställda (Dellve et al., 2003). 
Kontroll kan alltså enligt krav-kontrollmodellen ge den anställde möjlighet att hantera krav 

som han/hon möter i arbetet (Arnold et al., 2011). Jämfört med en tidigare studie, som visade 
brist på kontroll (Dellve et al., 2003), visar detta arbete att de hemtjänstanställda hade viss 
möjlighet att besluta om arbetets utförande. Upplevd kontroll kan för dem gälla krav-
kontrollmodellens beslutsutrymme (Arnold et al., 2011). De kunde flytta sina kundbesök under 

arbetsdagen och ha en kommunikation med planerarna i arbetsgruppen. Enligt krav-
kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) kan det ses som att det inom denna aspekt av 
hemtjänstarbetet finns en hög kontroll, dvs. ett högt beslutsutrymme för den anställde att 
besluta över arbetet som ska utföras (Karasek & Theorell, 1990). Den här kontrollen de 

hemtjänstanställda upplevde kan ses som hälsosam. Det innebär att kontrollen kan bidra till 
lägre risk för sjukdom (Karasek & Theorell, 1990) samt att denna del av hemtjänstarbetet är 
utformad enligt Arbetsmiljölagens riktlinjer (Arbetsmiljölagen, 1977:1160).  

  
Brister och riskfaktorer för hemtjänstanställda gällande bl.a. vikarietillsättning och tidspress 
inom arbetet har tidigare påvisats (Dellve et al., 2003). Även i detta arbete påvisades brister 
inom krav-kontrollmodellens beslutsutrymme (Karasek & Theorell, 1990). I arbetet visades 

brister vid vikarietillsättning, upplevda negativa arbetstider, schemaplanering, brist på raster och 
brister i TES-planeringen. Vikarietillsättningen upplevdes av en respondent som att tillsättning 
inte görs på grund av kommunens sparande och nedskärningar. Arbetstiderna upplevdes 

negativa, då arbetet utförs så ofta som varannan helg samt omfattas av delade turer. Vid 
schemaplanering lades schemat för fyra veckor framåt, men i det slutliga schemat kan 
förändringar ske. Det ger en upplevd brist på kontroll för den anställde med avseende på att 
kunna planera sin fritid. Schemat är ett önskeschema där den anställde ska ges inflytande och 

kunna påverka sin egen arbetstid (Time Care Planering, u.å.). Därmed borde denna brist inte 
finnas. Brist på raster innebär att när insatsschemat för arbetsdagen ges ut till de anställda finns 
redan deras enda rast, lunchrasten, inplanerad. Det är därmed svårt för dem att planera in sina 

egna raster och det kan ge upplevd brist på kontroll.  
 
TES-planeringens brister har setts utgöras av kontinuitetsbrist och social samvaro med kunder. 
Arbetet inom hemtjänsten upplevdes uttryckligen av sju respondenter som stressigt. Tidsbrist 

fanns vid transporttid mellan kunder, samt när det gällde vilka och hur många kundbesök som 
skulle utföras under en dag. Tidsbrist upplevdes även vid utförda kundbesök. Det kunde 
exempelvis innebära att de anställda upplevde att de inte kunde stanna tiden ut som kunden var 

beviljad eller att de måste prioritera mellan arbetsuppgifter. Därför kan planeringen vara 
felaktigt utformad. Det gav en upplevelse av stark tidsbrist och en ständig stress. Tidspress har 
även tidigare visats vara en riskfaktor (Dellve et al., 2003). Stress inom arbetet har samband 
med hjärt- och kärlsjukdom och dödlighet (Backé et al., 2012). En respondent upplevde även 

att det är för kort om tid för exempelvis tillsynsbesök och önskade att det görs utökning av 
tiden för det första dagsbesöket hos kunden. Upplevelse fanns av låg kontroll från en 
respondent att besöka kunder med speciella hemförhållanden, som exempelvis rökare. 
Orättvisa vid arbetets utförande som upplevdes av en respondent kan ge upplevd låg kontroll. I 
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tidigare studier har visats att tunga lyft ofta utförs av ensam personal och i dåliga 

arbetsställningar (Dellve et al., 2003). Även i detta arbete visades att hemtjänstarbetet är tungt 
fysiskt och psykiskt. En respondent angav att arbetet ofta utförs i trånga utrymmen samt med 
svåra arbetsställningar. Hemtjänstarbetet upplevdes även av två respondenter som ett 

ensamarbete. En av respondenterna menade att de arbetar ensamma och därmed kan de vid 
vissa arbetssituationer, som exempelvis vid kvällsskift när de färdas mellan kunderna känna sig 
utsatta. Den andra respondenten menade att de, beroende på vilket skift de arbetar, under sin 
rast kan få sitta och äta ensam, vilket upplevdes som negativt. Dubbelbemanning menades av 

respondenten vara tillfällen när de arbetar två och två och därmed hinner träffa sina 
arbetskamrater. I Arbetsmiljölagen anges att arbetsförhållandena ska anpassas till människors 
olika fysiska och psykiska förutsättningar (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). Denna del av 

hemtjänstarbetet är därmed inte utformat enligt Arbetsmiljölagens riktlinjer och bör åtgärdas.  
 
De hemtjänstanställda upplevde ett lägre stöd från så pass viktiga yrkesgrupper som 
sjuksköterskor, sjukhuspersonal och arbetsterapeut. Det uppstod informationsbrist mellan dessa 

yrkesgrupper och hemtjänstanställda. Det kan enligt krav-kontrollmodellen (Karasek & 
Theorell, 1990) ses som en låg färdighetskontroll för de hemtjänstanställda (Arnold et al., 
2011), därför att den hemtjänstanställde i en sådan situation kan anses inneha för låg kunskap 
för att kunna utföra sitt arbete. I de här arbetssituationerna kan de hemtjänstanställda omfattas 

av en låg färdighetskontroll samt ett lågt beslutsutrymme (Arnold et al., 2011). Det lägre stödet 
från sjuksköterskorna och att de upplevdes som stressade och svåra att få kontakt med kan ses 
som ett resultat av den förändring som skedde i denna verksamhet första februari 2013. 

Verksamheten omfattas därefter av kommunala sjuksköterskor (Norrbottens läns landsting, 
2013). Verksamheten bör beakta hur kontakten med sjuksköterskor kan förbättras.  
 
De hemtjänstanställda bör få större inflytande och kunna påverka planeringen av sitt arbete. I 

detta arbete har påvisats brister inom många aspekter gällande TES-planeringen, som t.ex. 
brister gällande kontinuitet, social samvaro med kunder, tidsbrist, låg kontroll vid besök hos 
kunder med speciella hemförhållanden och att arbetet utförs i trånga utrymmen, samt med 

svåra arbetsställningar. Andra brister var upplevd orättvisa vid arbetets utförande, samt att 
arbetet inom hemtjänst är ett ensamarbete som gör att de anställda kan känna sig utsatta. Sist, 
men inte minst, fanns ett lägre stöd från så pass viktiga yrkesgrupper som sjuksköterskor, 
sjukhuspersonal och arbetsterapeut. Detta bör förbättras så att anställda får mer kontroll i sin 

arbetssituation. I arbetet visas alltså att den hemtjänstanställde upplevde en låg kontroll i sin 
arbetssituation. Enligt krav-kontrollmodellen, kan hemtjänstanställda omfattas av låg kontroll 
samt ett lågt beslutsutrymme i sin arbetssituation, vilket innebär ökad risk för sjukdom (Karasek 

& Theorell, 1990). Samma gäller mer praktiska saker som arbetskläder, löner, bilar till 
verksamheten och möbler till samlingslokalen. Upplevd kontroll i sin arbetssituation är en 
viktig faktor för den anställdes hälsa (Norlund et al., 2011). Arbetet ska även enligt 
Arbetsmiljölagen (1977:1160), vara utformat så att arbetstagaren ska ha möjlighet att påverka 

utformningen av sitt arbete samt att han/hon inte ska utsättas för fysisk eller psykisk 
arbetsbelastning, som kan leda till ohälsa eller olycksfall. Det innebär att de brister den 
hemtjänstanställde upplevde i sin arbetssituation bör åtgärdas för att de ska uppnå ett hälsosamt 

arbetsliv (Karasek & Theorell, 1990). Det kan ge tillfredsställda, friska och nöjda 
hemtjänstanställda. Vården kan därmed även göras till ett attraktivt val för yngre personer, som 
ska påbörja sitt arbetsliv. Detta arbete gav möjlighet för de hemtjänstanställda att förmedla sin 
upplevelse av arbetssituationen och de fick säga sin mening och göra sig hörda, vilket i 

framtiden förhoppningsvis kan leda till förbättrad arbetsmiljö och minskad ohälsa. Det är 
vanligare att kvinnor än män arbetar inom skolväsendet och hälso-och sjukvård. Vid en 
uppföljning inom en utförd studie var det en större del av männen än kvinnorna som arbetade 
kvar inom sitt tidigare yrke (Magnusson Hansson et al., 2009). Det påvisar vikten av att 
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riskfaktorer bör minskas även i kvinnodominerade yrken för att de ska kunna arbeta kvar en 

längre tid. 
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Metoddiskussion 

Reliabilitet 
Föreliggande arbetes syfte var att fördjupa förståelsen för hur de hemtjänstanställda upplever sin 
arbetssituation. En kvalitativ ansats med intervju ansågs därför som lämplig för detta arbete. 
Denna kvalitativa ansats kan möjliggöra en fördjupad insikt av individens upplevelse av sin 
arbetssituation. Kvale (refererad i Esaiasson et al., 2007) menar att en kvalitativ 

forskningsintervju definieras som ”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” (s. 286). Med det 
menar han att forskaren bör ha en strävan att förstå världen, som den upplevs av de aktuella 

respondenterna. Det här arbetets resultat beror alltså mycket på hur den intervjuade upplever 
sin livsvärld samt intervjuarens egna tolkningar av detta. Beroende på tolkningsmomentet kan 
kvalitativa studier vara svåra att reproducera, dvs. att utföra igen med liknade resultat, då 

intervjuaren bör fördjupa sig i de aktuella respondenternas situation. Reliabiliteten kan även ha 

påverkats av intervjuareffekten, vilken innebar att det från respondent sker en anpassning av 
svaren till vad han/hon tror förväntas i den aktuella situationen. Olika intervjuare kan få fram 
varierande och olika svar från samma respondent. Det kan även under intervjun ha betydelse 

hur frågorna ställs eller om det i intervjun finns känsliga frågor. I sådana fall skulle svaren kunna 
skilja sig åt om samma fråga ges möjlighet att svaras skriftligt på utan någon person närvarande. 
För det här arbetet skulle det ha kunnat vara frågor gällande det sociala stödet av arbetskamrater 
och chef, men även hur de hemtjänstanställda upplever kontroll och påverkan av sitt arbete 

(Esaiasson et al., 2007). Om enkät istället för intervju hade utförts skulle respondenten inte ha 
påverkats av intervjuareffekten (Esaiasson et al., 2007). 
 

Studiens reliabilitet innebär det använda mätinstrumentets säkerhet. I detta fall är det den 
intervjuguide (Bilaga 1), som har använts vid intervjusituationen (Burell & Kylén, 2003). Enligt 
Jan Krag Jacobsen (1993) upptas under intervjun med hjälp av intervjuguiden de teman och 
frågor som ska undersökas och syftet är att de respondenter som intervjuas ska få likartade 

frågor, vilket ger en viss struktur. Reliabiliteten kan ses som god, då intervjuguiden användes 
vid samtliga intervjusituationer samt att intervjuerna spelades in. Det kan minska risken för 
slump- eller slarvfel. Bristande reliabilitet kan trots detta ha skett under datainsamlingen eller 

efterarbetet. Det kan innebära att vid exempelvis transkribering av materialet kan 
ouppmärksamhet, hörfel eller skrivfel ha uppstått. Dock kan denna risk ha minskats genom 
möjligheten att lyssna av materialet vid flera tillfällen, eftersom intervjuerna spelades in. Dock 
hade reliabiliteten kunnat bli högre om provintervjuer hade utförts. Utformningen av 

intervjuguiden hade kunnat göras mer optimalt, exempelvis hur frågorna ställdes (Esaiasson et 
al., 2007).  

Validitet 
Studiens validitet innebär användbarhet och värde av insamlad data och om det går att samla in 

uppgifterna som behövs för att uppfylla studiens syfte. Studiens validitet kan förbättras genom 
att tydligt ange intervjuns syfte och ett lämpligt urval av intervjupersoner. Validiteten stärks om 
data insamlas inom frågeställningarna och kan användas vid analys och resultatunderlag. 
Validiteten i denna studie kan sägas vara god, då frågeställning och insamlat data var användbart 

vid analys och resultat (Burell & Kylén, 2003).  

Extern validitet 
Extern validitet innebär att göra generalisering till en större population eller till annan kontext 
av det framkomna resultatet. Resultatet kan i och med att det är en undersökning med ett urval 

på tio personer inom kommunal hemtjänst inte generaliseras till en större population gällande 
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kommunalt hemtjänstanställdas arbetssituation. Mer omfattande studier kan behöva utföras för 

att kunna tillämpa ett resultat på en större population. Resultatet kan endast ses i förhållande till 
det aktuella urvalet, som är de tre arbetsgrupper som deltog. Därmed kan den externa 
validiteten anses som låg (Esaiasson et al., 2007). 

Begreppsvaliditet 
De begrepp som har använts är hämtade från de teoretiska utgångspunkter, som resultatet har 
analyserats utifrån. De operationella begrepp som arbetet är utförd med är direkt hämtade från 
de olika tillämpade teorierna. Begreppsvaliditeten i arbetet kan därmed sägas vara god, då 
begreppen som har använts inte har förvrängts. Då arbetet har god begreppsvaliditet och god 

reliabilitet kan det sägas inneha en god validitet. Det innebär att studien har mätt det som har 
avsetts att mäta (Esaiasson et al., 2007). 

Forskningsetiska överväganden 
Vid information om studien och vid intervjuerna har forskningsetiska riktlinjer enligt 

Vetenskapsrådet (u.å.) utgetts och tillämpats. Det har skett skriftligt med informationsbrev 
(Bilaga 2) samt muntligt vid intervjutillfället för att säkerställa att deltagarna får information och 
blir införstådda med studiens syfte och känner sig trygga i intervjusituationen. Fyra riktlinjer 
har tillämpats. Det är informationskravet, som innebär att de som ingår i studien ska informeras 

om studiens syfte och samtyckeskravet, dvs. att deltagarna i studien själva bestämmer över sin 
medverkan. Anonymiteten för deltagarna försäkras genom konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet, som innebär att uppgifter som insamlas om deltagarna endast får användas för 

det aktuella arbetets ändamål. 
  

Framtida forskning 
Förslag på framtida forskning skulle möjligen kunna vara att undersöka fler arbetsmiljöer inom 
vården, exempelvis äldreboenden, och hur de anställda upplever sin arbetssituation och det 

sociala stödet. Det kan vara värdefullt att göra en jämförande studie, eftersom de som arbetar 
inom äldreboende är aktiva inom en liknande arbetsmiljö som den inom hemtjänsten och 
eventuellt med liknande riskfaktorer.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide Hemtjänstanställda 
 

Kön: 

1. Kan du berätta om dig själv? Födelseår, utbildning? 

2. Hur lång tid har du arbetat inom vården? Inom hemtjänst? 

3. Varför valde du vårdyrket? 

4. Berätta om ditt arbete? (ex. hur ser en arbetsdag ut?) Hur upplever du din arbetssituation?  

5. Vad upplevs positivt?  

6. Vad upplevs negativt?  

7. Hur upplever du att du kan påverka din arbetssituation? (Planering, möten m.m.) 

8. Vad skulle du vilja kunna påverka? Är det något annat du vill kunna påverka? 

9. Upplever du stöd från dina arbetskamrater i olika arbetssituationer?  Om ja, Vilket stöd 

upplever du? Är det något annat stöd du skulle vilja ha? 

 Om nej, Vilket stöd skulle du vilja ha i den situationen? 

 Exempelvis praktisk hjälp, omtanke/sympati, information för att lösa problem, feedback på 

agerande. 

10. Upplever du stöd från din chef i olika arbetssituationer?  Om ja, Vilket stöd upplever du? 

Är det något annat stöd du skulle vilja ha?  

Om nej, Vilket stöd skulle du vilja ha?  

Exempelvis omtanke/sympati, information för att lösa problem, feedback på agerande.  

11. Är det något annat du vill tillägga? 

Det sociala stödet kan omfattas av instrumentellt (praktisk hjälp), emotionellt 

(omtanke/sympati), informativt (information för att lösa problem), och värderande stöd (feedback 

på agerande).  

  



  

 

 

Bilaga 2 - Information till hemtjänstanställda gällande studie om 

upplevelse av krav, kontroll och upplevt socialt stöd av arbetskamrater 
och chef 

 

Hej! 
Mitt namn är Anita Ekersund och jag läser nu mitt tredje år och sista termin på 
psykologiprogrammet på Luleå Tekniska Universitet. Detta innebär att jag ska skriva min c-

uppsats nu under våren 2013. Jag har valt att inrikta mig på hemtjänsten och vill därmed 
undersöka de anställdas upplevelse av påverkan på sin arbetssituation och hur det sociala stödet 
från arbetskamrater och chef upplevs. Jag skulle uppskatta om du skulle vilja ta del av min 

studie genom att medverka i en intervju.  
 
Min studie tillämpas enligt forskningsetiska riktlinjer.  
Dessa är informationskravet och innebär att du som ingår i studien kommer att informeras om 

studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att du som deltagare i studien själv bestämmer över din 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att du som deltagare är anonym. Nyttjandekravet 
innebär att uppgifter som insamlas om dig som deltagare endast får användas för studiens 

ändamål.  
 
Söker härmed deltagare till studien, vilket innebär att jag vill utföra individuella intervjuer med 
10 personer. Kriterier för dig som deltagare är att du bör ha varit anställd ca sex månader och 

du bör inte vara planerare i arbetsgruppen. Intervjuerna kommer att ta ca 30-45 
minuter/person att utföra. Intervjuerna kommer att spelas in efter samtycke från dig som 
deltagare. Detta inspelade material kommer efter studiens avklarande att förstöras.  

Som tack för ditt deltagande i studien kommer du att få en kopia av den färdiga rapporten. 
Kontakta mig så kan jag skicka rapporten till dig elektroniskt.  
 
Din medverkan är värdefull för min studie. 

Med vänliga hälsningar Anita Ekersund 
E-mail: anieke-0@student.ltu.se 
 
Min handledare på Luleå tekniska universitet är Eva Skagerstam eva.skagerstam@ltu.se 
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Bilaga 3 - Centrala begrepp 
 
Enhetschef, i detta arbete benämnd som chef- denne ansvarar för ordinärt boende, där 
hemtjänst ingår och har ansvar för en eller flera arbetsgrupper. Enligt en av de tre 
enhetscheferna i arbetet, är dennes chef områdeschef för verksamheten, inom Luleå kommun. 

Över områdeschef finns en verksamhetschef och därefter slutligen en socialchef.  
 
Hemtjänstanställda- är den grupp som enhetschefen ansvarar för. Detta arbete omfattas av tre 

arbetsgrupper där totalt 10 deltagare valts ut. De hemtjänstanställda är vårdbiträden eller 
undersköterskor som arbetar ute hos kunder och hjälper de att klara sin vardag.  

TES-planerare- är de planerare som finns i arbetsgruppen, och som utformar insatsscheman 

med hjälp av TES Optimal planering 
http://www.timecare.com/web/Time_Care_Planering.aspx 

Krav-kontrollmodellen omfattar fyra arbetskategorier, vilka kan inneha kombinationer av krav 

och kontroll, exempelvis, höga krav-låg kontroll, eller låga krav-hög kontroll.  
Krav-och kontrollmodell med socialt stöd- Karasek och Theorell (1990) har utvecklat en krav- 
kontrollmodell med socialt stöd. Modellen tar i anspråk psykiska krav och möjligheter för 
individen till att fatta beslut och vilket stöd individen får i sin miljö (Theorell, 2012). 

 
Socialt stöd- det sociala stödet som tillämpats inom studien är följande: 
Ett instrumentellt stöd vilket innebär att individen får praktisk hjälp i en situation. Emotionellt 

stöd där individen får omtanke och förståelse för sina problem. Informativt stöd är att individen 
får information som kan hjälpa honom/henne att hantera ett problem. Värderingsstöd är när 
individen får feedback om hans/hennes agerande som kan förbättra personens självförtroende 
(Cooper, Dewe, & O`Driscoll, 2001). 

 
Psykosocial arbetsmiljö för kommunalt hemtjänstanställda är studiens fokus. Definition av 
psykosociala faktorer kan sägas innebära att det mellan sociala och psykiska faktorer finns ett 

samspel. Samspelet mellan dessa faktorer är ständigt flödande. Ett samspel i människans arbete 
kan beskrivas enligt tre nivåer, en omgivningsnivå, individnivå och reaktion. Detta kan ses som 
att personens reaktioner på dess omgivning sker genom ett samspel mellan personen och 
personens genetiska faktorer och erfarenheter. Individnivån hos personen brukar betecknas 

med en psykologisk term, nämligen coping. Coping innebär individens sätt att hantera 
situationer. Individen kan betecknas ha kontroll-lokus (locus of control). Detta begrepp 
omfattas av en extern och intern kontroll-lokus. Den externa innebär att individen ser 
möjlighet att påverka situationen som att den ligger utanför hans/hennes kontroll och den 

interna innebär att individen anser sig ha möjlighet att påverka sin situation. Kontroll-lokus 
varierar ofta beroende på situation (Theorell, 2012). 
 

 
 


