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Förord 
Som ett led i vår utbildning vid Sociala omsorgsprogrammet ingår ett examensarbete på 10 
poäng. Vi har under studiens tillkomst jämlikt arbetat tillsammans och tagit ett gemensamt 
ansvar för studiens innehåll och slutliga utformning. Vi vill tacka de personer som ställt upp 
och gjort så att genomförandet av vår studie blivit möjlig. Även ett stort tack till våra 
handledare Christina Drugge och Anders Nordlund vid Institutionen för hälsovetenskap som 
visat ett stort engagemang och tålamod under genomförandet av denna studie. Till sist vill vi 
tacka våra familjer som stått ut och ställt upp för oss på olika sätt under tiden för vårt 
examensarbete. 
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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur det är att vara 
hemtjänstpersonal med arbetsledaruppgifter samt hur hemtjänstpersonalen 
uppfattar denna kombinerade yrkesroll. De referenser som har varit centrala 
i denna studie är bland annat Granér (1994), Drakenberg (1997) samt Berg 
(2000). Den metod som använts för att få svar på syftet var personliga 
intervjuer med hemtjänstpersonal med arbetsledaruppgifter samt med 
hemtjänstpersonal utan arbetsledaruppgifter. Även en telefonintervju har 
genomförts med den dåvarande socialchefen. Utifrån intervjuerna framkom 
det att hemtjänstpersonalen med arbetsledaruppgifter ansåg att detta är en 
bra organisationsmodell som ger möjlighet till ett omväxlande arbete. Samt 
att hemtjänstpersonalen såg fördelar med att ha arbetsledaren integrerad i 
arbetsgruppen. En av slutsatserna som drogs av denna studie var att 
arbetsledarnas sysselsättningsgrad upplevs som för liten i jämförelse med de 
arbetsuppgifter de har som arbetsledare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Arbetsledare, hemtjänst, hemtjänstpersonal, ledarskap 
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Inledning 
Under 1990 talet har organisationen av äldreomsorgen genomgått stora förändringar. I och 

med ädelreformen 1992 fick kommunerna det samlade ansvaret för vård och omsorg 

(Andersson, 2002). Detta har för äldreomsorgen inneburit en ändrad karaktär, tidigare bodde 

många äldre på ålderdomshem där vården var lika för alla. I dagens samhälle ges de äldre 

möjlighet att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt tack vare en kombination av 

hemtjänst, hemsjukvård samt färdtjänst (Drakenberg, 1997). Hemtjänsten regleras i 

Socialtjänstlagen (2001:453) som ger kommunerna stor frihet att utforma sin socialtjänst då 

det är en målinriktad ramlag, dock regleras kommunernas skyldigheter för att bedriva vissa 

verksamheter samt för att tillgodose kommuninvånarnas behov. När de äldre väljer att bo kvar 

hemma ska de tillförsäkras ett självständigt liv genom lagens olika insatser (SFS 2001:453)1. 

Varje kommun har sin organisation där varje förvaltning byggt upp sin egen verksamhet, detta 

gör att bland annat hemtjänsten kan skilja sig från kommun till kommun organisatoriskt sett. 

Kommunerna anställer medarbetare för att få vissa specifika arbetsuppgifter utförda, dessa 

bildar arbetslag som ingår i organisationen. Det finns många beteckningar för den som leder 

en verksamhet bland annat arbetsledare, föreståndare, gruppchef samt avdelningschef 

(Granér, 1994). Därför benämns dessa som arbetsledare för att underlätta för läsaren då olika 

författare använder olika begrepp för denna yrkesroll. Drakenberg (1997) skriver att 

arbetsledaren inom hemtjänsten har en nyckelroll då hon/han ansvarar för ett geografiskt 

område av kommunen och denna uppgift är inte lätt med tanke på krav om effektivitet samt 

besparingar. De som utbildats och gått en ledarskapsutbildning kände sig bättre rustade för att 

klara av de uppgifter som arbetet kräver. Granér (1994) menar att en arbetsledares uppgifter är 

främst att planera, organisera, leda samt kontrollera. Vidare skriver Granér att arbetsledaren 

ofta intar en särställning i sin arbetsgrupp då denne ska vara arbetsgivarens representant samt 

kontrollera sina medarbetares insatser samtidigt som denne har medarbetarnas krav att inte 

påverkas av personliga relationer utan behandla alla likvärdigt. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur det är att vara hemtjänstpersonal med 

arbetsledaruppgifter samt hur hemtjänstpersonalen uppfattar denna kombinerade yrkesroll. 

                                                 
1 Svensk författningssamling. 
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Bakgrund 
I kommande del av rapporten kommer det närmare att beskrivas om hemtjänstens framväxt, 

dess organisation samt hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter. Vidare behandlas ledarskap ur 

olika aspekter men tyngdpunkten läggs på hur det är att ha en kombinerad yrkesroll.  

 

Då Socialtjänstlagen (2001:453) ligger till grund för hemtjänsten så kommer lagen här att 

beskrivas. Varje kommun ska ansvara för socialtjänsten inom sitt område. Kommunerna har 

det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp som de behöver. I 

varje kommun finns en socialnämnd. Socialtjänsten är en viktig del av samhällets 

välfärdssystem. Lagens första paragraf som också kallas för portalparagrafen tar upp de 

övergripande målen för verksamheten och de grundläggande värderingar den ska ha. 

Socialtjänsten ska främja en utveckling som syftar till jämlikhet i levnadsvillkor, solidaritet 

och trygghet. Verksamheten ska syfta till att öka den enskildes möjligheter att ta del av 

samhällets gemenskap och förebygga uppkomsten av social ohälsa och begränsa den 

enskildes behov av stöd och hjälp. Socialtjänsten ska inte ta över den enskildes eget ansvar 

utan inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas egna resurser. Verksamheten ska även se 

verkligheten och möjligheterna utifrån den enskildes perspektiv. I och med att lagen kraftigt 

betonar den enskildes självbestämmande och integritet så kan inte kontroll och tvångsåtgärder 

ske. Det är upp till den enskilde att själv bestämma om denne vill ta emot ett erbjudande om 

en viss social tjänst eller inte. Då lagens mål i många fall är så allmänna är det 

Socialnämndens uppgift ute i kommunerna att göra dessa till mer konkreta delmål 

(Bergstrand, 2003). 

 

Ett grunddrag i Socialtjänstlagen är tilltron till den enskilda människans förmåga att påverka 

sin situation. Lagen ska vara en serviceinriktad och hjälpande funktion. Lagen medförde att 

verksamheten fick en helhetssyn på människan istället för det symptomtänkande som fanns 

innan. Helhetssynen innebär att man ser hela människan och dennes omgivning istället för att 

bara behandla en del av kroppen. Socialtjänsten ska bygga på respekten för människors 

självbestämmanderätt och integritet samt att helhetssynen bör ha stor betydelse för hur 

socialtjänstens organisation utformas (Norström & Thunved, 2003). 

 

Hur lagen tillämpas kontrolleras av staten via Socialtstyrelsen och länsstyrelserna. 

Socialstyrelsen har den övergripande tillsynen över socialtjänsten i landet, medan 
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länsstyrelsen ansvarar för den primära tillsynen av socialnämndernas verksamhet inom sitt 

län. Huvudsakligen är tillsynen inriktad på frågor som rör laglighet och rättssäkerhet. 

Tillsynen berör även andra viktiga områden som kvalitet och kompetens i vården och 

omsorgen. Socialtjänsten står även under Justitieombudsmannens (JO) tillsyn. De beslut 

Justitieombudsmannen tar innehåller i de flesta fall värdefulla riktlinjer för hur den sociala 

lagstiftningen bör tolkas (Bergstrand, 2003). 

 

Hemtjänstens framväxt 

Den offentliga kommunala hemtjänstens historia började med 1800-talets fattigvård och har 

under åren utvecklats till vad den är idag, byråkratiserad kommunal hemtjänst (Berg, 2000). 

Under den första halvan av 1900 talet bestod äldreomsorgen i Sverige nästan enbart av 

institutionsvård som bedrevs på kommunernas ålderdomshem. På ålderdomshemmen bodde 

det både tämligen friska åldringar blandat med kroniskt och psykiskt sjuka. För att ej ha denna 

blandning av människor fick landstinget i början av 1950 talet ansvaret för att bedriva 

sjukhem. Samtidigt gjordes de första försöken med hemhjälp, detta utvecklades snabbt 

mycket tack vare det statsbidrag som infördes 1964. Från 1954 ökade antalet människor med 

hemhjälp för att i slutet på 70-talet minska kraftigt på grund av svag ekonomi i landet samt att 

de som vårdades i hemmet blivit mer vårdkrävande (Szebehely, 1995). År 1957 fick 

kommunerna större ansvarsområde för äldre och handikappade när socialtjänstlagen trädde i 

kraft. Enligt lagen blev kommunerna då ansvariga att ge service till äldre och handikappade 

som bodde i sina hem. De som arbetade inom hemtjänst kallades för hemvårdarinnor och 

deras uppgifter var att hjälpa eller ersätta husmodern när hon inte var hemma eller på grund 

av sjukdom. De hade en ettårig utbildning som var inriktad mot hushållsarbete och 

barnomsorg. 1960 påbörjade kommunerna att anställa och utbilda hemsamariter för att ge 

vård och service till äldre i deras hem. För att kunna arbeta som hemsamarit krävdes en sex 

veckor lång utbildning där de fick lära sig om bland annat kostlära, hemvårdlära, hemsjukvård 

med mera. Begreppet hemtjänstsamarit ändrades 1980 och då fick de titeln vårdbiträde. 

Gränsdragningen mellan de olika ansvarsområdena mellan kommunerna och landstinget var 

inte tydliga (Berg, 2000).  

 

Under 1990-talet har den svenska äldreomsorgen genomgått stora förändringar. När 

ädelreformen trädde i kraft 1992 fick kommunerna det totala ansvaret för vård och omsorg av 

äldre. När detta genomfördes övertog kommunerna cirka 30 000 långvårds- och 

sjukhemsplatser från landstinget. Färdigbehandlade patienter inom akutsjukvården fick 
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kommunen betalningsansvar för. Kommunerna började då bygga ut vården och omsorgen. 

Ädelreformen fick en påtaglig kostnadsbesparande effekt på landstingssjukvården samtidigt 

som det blev större behov av vård i den kommunala äldreomsorgen (Andersson, 2002). Syftet 

med ädelreformen var att på ett bättre sätt kunna tillgodose det ökande behovet av service för 

äldre och handikappade samt att på ett effektivt sätt kunna samordna kommunens och 

landstingets resurser. Det innebar även att viss vård flyttades in i hemmet istället för att utföra 

detta på institutionerna (Silfverberg, 1996).  

 

Från början var det möjligt att få hjälp i hemmet med sysslor som städning, matinköp, 

postärenden, tvätt och hjälp med mat. Allteftersom att verksamheten utvecklades blev det 

även möjligt att få hjälp med personlig omvårdnad, med personlig omvårdnad menas hjälp 

med duschning, av/på klädning, förflyttningar med mera. Det fanns även utrymme för att ta 

med de äldre på exempelvis en promenad, social samvaro men på senare tid har detta vänt. 

Huslig hjälp samt social samvaro har fått stå i skymundan och allt mer fokus har lagts på 

personlig omvårdnad (Szebehely, 2003). 

 

Hemtjänstens organisation 

Begreppet organisation är ett vitt begrepp och kan beskrivas på olika sätt. En av 

beskrivningarna är följande, en organisation består av ett antal individer som på ett likartat 

sätt arbetar för att nå vissa gemensamma mål. En organisation blir effektiv när en grupp 

människor tillsammans åstadkommer bra resultat jämfört med vad enskilda individer kan 

åstadkomma. Organisationer kan bland annat bestå av företag, förvaltningar och 

fackföreningar (Nilsson, Norén-Winsell & Djärv, 1999). Silfverberg (1996) använder ordet 

hemtjänst i två betydelser, den ena är kommunens organisation inom socialtjänsten och det 

andra, bistånd i form av hjälp i hemmet. Berg (2000) skriver att hemtjänsten kan beskrivas 

som en hierarkisk organisation. Först och främst är det politikerna som beslutar om bland 

annat antalet anställda, vilken utbildningskompetens som krävs samt vilka ekonomiska 

möjligheter som finns. De som utarbetar de olika direktiven som skall följas inom 

verksamheten är exempelvis socialchefen eller äldreomsorgschefen. Därefter följer tjänstemän 

i mellanställning som handlägger ansökningar och som tar beslut om insatser (ibid). Hur 

kommunerna organiserar hemtjänsten varierar.  

 

Silfverberg (1996) nämner att arbetsledaren har ansvaret för budget, personalledning och 

biståndsbedömning. Vidare skriver hon att allt oftare skiljs biståndsfunktionen ut i takt med 
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införandet av den så kallade beställar-utförarmodellen. De som arbetar med detta kallas för 

biståndshandläggare. Förvaltningslagen (1986:223) har en central betydelse när myndigheter 

handlägger ärenden. Ärendena ska handläggas enkelt, snabbt och så billigt som möjligt utan 

att den enskildes säkerhet eftersättas. En viktig aspekt är att handläggaren ej får vara jävig för 

då blir bedömningen opartisk. All handläggning regleras i denna lag. Om den enskilde ej är 

nöjd med beslutet har denne rätt att överklaga inom tre veckor (Nilsson, et al 1999). SoS2 

rapporten (1997:8) beskriver detta som en process. Processen kan kompliceras under vägen, 

bland annat när synen på behoven är olika, behov kan beskrivas som subjektiva och objektiva. 

Subjektiva behov är människans bakgrund, preferenser och livssituation medan objektiva 

behov kan vara mer grundläggande behov så som tak över huvudet, mat för dagen med mera. 

Handläggarens förutsättningar för bedömning består av strukturella samt individuella faktorer. 

De strukturella faktorerna består av lagstiftningen, riktlinjer och kommunala ramar. 

Organisationen och bedömningshjälpmedel hör även till strukturella faktorer. Handläggarens 

individuella faktorer är handläggarens människosyn, erfarenheter, utbildning, ålder och kön 

(ibid). Till slut är det vårdbiträdena som utför omsorgsinsatserna. Hemtjänsten är en 

avdelning vid socialförvaltningen (Berg, 2000).  

 

Hemtjänstens arbetsuppgifter idag 

Hemtjänsten är en viktig resurs för dem som väljer att bo kvar hemma. Detta för att nå målet 

om att få bo hemma självständigt och under trygga förhållanden (Bergstrand, 2003). 

Hemtjänstpersonalens arbete går ut på att anpassa hjälpen de ger efter behoven hos den 

enskilde, vare sig det gäller personlig omsorg eller städning (Eliasson, 1996). 

 

Hemtjänstuppgifterna kan delas in i uppgifter av servicekaraktär eller av omvårdnadskaraktär. 

Med serviceuppgifter avses praktisk hjälp med hemmets skötsel, de olika uppgifterna kan vara 

städning och tvättning, hjälp med inköp och andra ärenden. Med omvårdnadskaraktär menas 

uppgifter som avser de personliga insatserna som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska 

eller sociala behov. Uppgifterna kan bland annat vara att hjälpa till med personlig hygien, 

förflyttningar och påklädning. Andra insatser man kan få via hemtjänsten är till exempel 

matdistribution och trygghetslarm. Insatserna som hemtjänsten ger bidrar till att den enskilde 

har möjlighet att leva ett självständigt liv med en hög trygghet i den egna bostaden 

(Bergstrand, 2003). 

                                                 
2 Socialstyrelsen 
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Silfverberg (1996) beskriver att genom att utveckla en relation till den enskilde får personalen 

en större kunskap om dess resurser och behov och kan då på bästa sätt ge stöd, stimulans och 

aktivering efter den enskildes resurser/förmåga. Författaren menar vidare att det är naturligt 

att de som är nya inom hemtjänsten uppskattar att få gå bredvid de som har lite mer erfarenhet 

av yrket inom hemtjänsten. Det är en stor tillgång att få ta del av den erfarna personalens vana 

att göra bedömningar samt deras vana att iaktta och utforma handlingar efter den aktuella 

situationen. Det är ett naturligt steg in i yrket att lära genom förebilder, vidare skriver 

författaren att den tid som läggs till detta är alldeles för kort. Den nya hemtjänstpersonalen går 

ut ensamma i verksamheten utan att de hunnit få någon struktur för de nyvunna 

erfarenheterna. 

 

Silfverberg (1996) menar att hemtjänstpersonalens uppgifter består bland annat av att 

normalisera den enskildes hem, i hemmet ska det finnas harmoni och balans. För att uppnå det 

måste sysslor som städning, matlagning, tvätt och hjälp med personlig hygien utföras. 

 

Vad är ledarskap?  

Att allmänt kunna definiera ordet ledarskap är svårt. Inom organisationslitteratur kan man 

finna många olika definitioner. Alla har sin egen bild av vad ledarskap är. Nilsson, et al 

(1999) nämner att ordet ledarskap kan definieras på olika sätt. Författarna hänvisar till 

Rubenowitz (1984) som skriver att för att organisationen ska uppnå sitt mål och syfte ska man 

optimalt utnyttja materiella och personliga resurser och ledarna ska få medarbetarna att utföra 

ett bra arbete. Jacobsen och Thorsviks (1995) utgångspunkt för ledarskap är att det är en 

aktivitet som äger rum inom organisatoriska ramar. Ledare arbetar inom ramen för bland 

annat formella mål, strukturer, personliga och sociala relationer, samt maktförhållanden. 

Ledarens uppgift är att forma dessa förhållanden. Granér (1994) skriver att en förutsättning 

för att arbeta som arbetsledare är att man tycker om att ha makt. De som inte uppskattar att ha 

makt blir oftast inte ledare.  

 

Vidare skriver Thylefors (1991) att ledarskap är en social inflytandeprocess. Med chef menas 

en person som har utsetts formellt att ha en chefsbefattning. Syftet med chefsbefattningar är 

givetvis att chefen ska utöva ledarskap. En ledare i en grupp är den individen som utövar mer 

inflytande än övriga gruppmedlemmar. Ledarskap bygger på ett beroende mellan ledare och 

grupp. Därför menar författaren att ledarskap är en social inflytandeprocess (ibid). Att 
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betrakta någon som ledare blir betydelsefullt först då inflytandet har en utsträckning i tiden 

och sker i riktning mot gemensamma formella eller informella mål. Ledarskap och effektivt 

chefskap bygger på ett beroende mellan ledare och grupp. Fokus på denna studie har varit på 

den formella ledaren, den formella ledaren har uppdrag både uppifrån och från gruppen. En 

formell ledare är en som utövar ledarskap och en förutsättning för ledarskap är att det finns 

följare (Nilsson, et al 1999). 

  

Organisation och ledarskap går hand i hand. Beroende på hur strukturen i organisationen ser 

ut så varierar ledarskapsformen. Man ser ledarskapet som en helhet, helheten är ledaren med 

sina personliga egenskaper, attityder, kunskaper, erfarenheter och människosyn. För att kunna 

utöva ledarskap så finns olika verktyg att tillgå som till exempel metoder för personal 

administration, personalutveckling, kommunikation, problemlösning, förändringsarbete och 

arbetsrätt. Samarbetet mellan ledaren och medarbetaren är viktigt för att få ett bra resultat 

utifrån organisationens mål. När man väl tagit på sig uppgiften att vara ledare för en 

verksamhet så innebär detta att man även accepterat att leda verksamheten effektivt mot de 

uppsatta målen. Det är av vikt att ha målen klara för sig (Nilsson, et al 1999). 

 

Arbetsledarens roll 

Kommunala arbetsledare har en viktig roll då det är de som är ansvariga för verksamheten 

samt för den slutliga utformningen av servicen. Servicens innehåll beror på arbetsledarens 

tolkningar och bedömningar samt deras bedömningar om den lokala situationen. 

Arbetsledaren har en nyckelroll i denna verksamhet. Krav samt besparingar kommer från 

dennes överordnade samtidigt som klienterna och deras anhöriga ställer krav på bättre service. 

Den offentliga verksamheten granskas också mer kritiskt av massmedia (Drakenberg, 1997). 

 

Drakenberg (1997) skildrar att de arbetsledare som fått gå olika ledarskaputbildningar kände 

sig bättre rustade för att klara av arbetet. Arbetssituationen var densamma som på andra 

ställen, men arbetsledarna hade större kunskap i att leda verksamheten och såg fler 

möjligheter i svåra situationer. De hade även en positivare bild av sin roll. Den kommunala 

ekonomin är i allmänhet ansträngd och arbetsledarna har stora krav på sig att klara av alla 

besparingar. De som fått en ledarskapsutbildning upplevde inte problemet som lika stort. 

Författaren menar vidare att det kanske inte räcker med goda ekonomiska förhållande, utan 

arbetsledaren måste se och kunna nyttja de möjligheter som ges. Den ekonomiska situationen 

tycks inte inverka på ledarskapet i någon större omfattning om arbetsledaren har en relevant 
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utbildning och om förhållandena inte avsevärt försämras. Det finns tre olika faktorer som kan 

underlätta arbetsledarens vardag, ett gott förhållande till sin närmaste chef, ett eget nätverk 

och politiker som satsar på ledarskapsutbildningar. Som arbetsledare är det till fördel att ha 

goda relationer till högre chefer samtidigt som det medför en risk att beroendet av dessa blir 

för stort. Arbetsledaren löper stor risk i sådana fall att förlora respekten hos sina underställda 

(ibid). 

 

Arbetsledare vs arbetskamrat 

Granér (1994) menar att i en organisation intar arbetsledaren ofta en besvärlig roll mellan 

arbetsgruppen och överordnande organ. Överordnade ser arbetsledaren som sitt ombud i 

arbetsgruppen. Förväntningar finns om att arbetsledaren ska vara lojal mot sina överordnade 

och verkställa beslut. Arbetsgruppen i sin tur ser arbetsledaren som deras representant i 

förhållande till överordnade. Arbetsledaren är ofta den enda person som har kontakt med både 

arbetsgruppen och de överordnade. Både överordnade och arbetsgruppen betraktar 

arbetsledaren som deras representant och som ombud för den andra sidan. Det som 

komplicerar situationen ytterligare för arbetsledaren är att denne samtidigt är ansvarig för att 

användarna/brukarna får den service och vård de har blivit beviljade enligt Socialtjänstlagen. 

Som arbetsledare ska du samtidigt företräda överordnade som arbetsgruppen och 

brukarna/användarna (ibid). 

 

Granér (1994) redogör för auktoritetsproblematiken att vara arbetsgivarens representant och 

svårigheten att balansera mellan olika behov, detta är faktorer som gör att arbetsledaren intar 

en särställning i arbetsgruppen. Det ingår även i dennes uppgifter att kontrollera 

medarbetarnas insatser samt att medarbetarna har krav på sin arbetsledare att inte påverkas av 

personliga relationer till sina medarbetare, utan ska vara rättvis i sin roll som ledare och 

behandla alla lika. Arbetsledaren kan inte heller lika fritt uttala sig om sitt arbete som övriga 

medarbetare då viss information kan vara belagd med tystnadsplikt. För att kunna utveckla 

vänskapsrelationer krävs både av arbetsledaren och av medarbetaren att de kan skilja på sina 

roller privat och på arbetet. Det krävs även att arbetsgruppen har en god förmåga att kunna 

skilja på rollen som arbetsledare och som privatperson, denna situation är ovanlig och 

arbetsledaren måste i de flesta fall hålla en viss distans till medarbetarna. Författaren menar 

att det i sin tur leder till att arbetsledaren inte kommer att uppleva samma gruppgemenskap 

som övriga medarbetare. Då arbetsledarskapet i hög grad är ett ensamarbete och arbetsledaren 
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får istället hitta en gruppgemenskap med andra ledare på samma nivå. Men det är tveksamt 

om det här kan kompensera gemenskapen med den egna arbetsgruppen (ibid). 

 

Granér (1994) beskriver även om skillnaderna mellan att vara arbetsledare och medarbetare, 

att man som medarbetare är van vid att bli sedd som person, som ledare blir man sedd i första 

hand som den roll man har samt sin maktposition.  

 

Undersökningskommunen 

Det finns flera orsaker till att kommunerna omorganisera, men främst handlar det om 

ekonomiska åtstramningar och detta har ökat kravet på att se över och utvärdera 

kommunernas verksamheter. Slutligen ska detta leda till att kommunen ska kunna komma 

med förslag på en ny organisation och kostnaderna för verksamheten ska minskas. En viktig 

faktor som styr verksamheten är ekonomin (Berg, 2000). Den aktuella kommunen som 

studerats genomförde 2002 en omorganisation inom äldreomsorgen. Innan omorganisationen 

skedde såg hemtjänstens organisation ut på följande sätt; under socialchefen fanns det två 

enhetschefer som hade ansvaret för hela äldreomsorgen. Omorganisationen initierades av den 

dåvarande socialchefen. Ett formellt beslut togs aldrig i socialnämnden och någon utredning 

finns inte heller att tillgå.  

 

Vid telefonintervju3 med den dåvarande socialchefen framkom det att orsaken till 

omorganiseringen var följande; det fanns ett intresse att föra ut arbetsledaransvaret närmare 

personalgruppen samt att minska ansvarsområdena för de dåvarande enhetscheferna. 

Konsekvenserna av enhetschefernas stora ansvarsområden var att de ej kunde vara tillgängliga 

för personalen samt att de inte hade möjlighet att följa upp sin egen verksamhet. Grundidén 

till denna omorganisation kom från början genom samtal med personalen i arbetsgrupperna. 

Valet av att rekrytera undersköterskor sammanföll med att det under den aktuella perioden var 

svårt att rekrytera personal i största allmänhet. Vidare menar den dåvarande socialchefen att 

de ej såg något hinder med att anställa personal med undersköterskekompetens som 

arbetsledare. Den hemtjänstpersonal som anställdes som arbetsledare på 20 % fick ett 

utbildningspaket via arbetsgivaren. Arbetsledarna fick ett lönepåslag på lika villkor som 

övriga arbetsledare inom kommunen. Socialchefen påtalade att arbetsledarna fick en tuff start, 

det var mycket ny information som skulle bearbetas samt nya arbetsuppgifter vilket kunde 

                                                 
3 051117 
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upplevas som ett stressmoment för arbetsledarna. Fördelarna med att anställa redan anställd 

hemtjänstpersonal som arbetsledare var att de i många fall redan var accepterade som ledare i 

gruppen.4  

 

Efter att dåvarande socialchefen beslutat att det skulle tillsättas sex arbetsledare, tjänsterna 

annonserades ut där man sökte sex undersköterskor med arbetsledaruppgifter till hemtjänsten. 

Arbetsuppgifterna skulle bestå av att inom det egna området ansvara för budget, personal och 

arbetsmiljö, löne- och utvecklingssamtal samt att bistå med verksamhetsutveckling och arbeta 

i enlighet med uppställda mål. Kvalifikationerna var undersköterska eller motsvarande med 

erfarenhet och god förmåga att leda och kommunicera med medarbetarna. De arbetsmaterial 

som upprättades av dåvarande enhetschefer i samband med tillsättningen av de nya tjänsterna 

bestod av att beskriva arbetsledarens arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna bestod bland annat av 

det som skulle bli gjort gemensamt med gruppen och dessa var bland annat att lämna och ta 

emot information från/till arbetsplatsen, skaffa korttidsvikarier enligt riktlinjer som finns, 

rapportera frånvaro för både kund och personal, posthantering internt samt e-post och föra 

statistikuppgifter. Enligt arbetsmaterialet som dåvarande enhetschef delgett oss hade 

arbetsledaren egna ansvarsområden och dessa var att bistå i verksamhetsutveckling samt 

arbeta med uppställda mål, arbetsmiljöansvar inom det egna området, personalansvar, 

lönesamtal, utvecklingssamtal, granska och godkänna lönerapporter och lämna till berörd 

handläggare, attestera fakturor samt budgetansvar.5  

 

Sex arbetsledare tillsattes inom varsitt geografiskt område. Arbetsledartjänsten är i snitt på 20 

% sysselsättningsgrad och utöver det så arbetar arbetsledarna som hemtjänstpersonal. Idag är 

de enbart fem arbetsledare på grund av att en har avslutat sitt arbetsledarskap. Detta har 

medfört att vissa arbetsledare kan ha en större procent arbetsledning än andra. Efter att 

omorganiseringen var genomförd ser organisationen för hemtjänsten ut på följande sätt; en 

enhetschef som har det övergripande ansvaret för hemtjänsten. Denne har fem arbetsledare 

underställd sig som i sin tur har ansvaret för hemtjänstpersonalen. De fem arbetsledarna har 

cirka 100 anställda under sig totalt. Hemtjänsten i den aktuella kommunen hjälper i snitt 180 

brukare per månad och de flesta är ålderspensionärer, men det finns även yngre brukare i 

åldrarna 36 till 64 år, dessa utgör cirka 6 % av de totalt 180 brukarna. 

 

                                                 
4 Dåvarande socialchefen 
5 Bilaga 1 
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Forskningsfrågor 

För att få information om integrerat ledarskap har vi utgått från följande forskningsfrågor: 

 

- hur upplever arbetsledarna att ha en delad tjänst? 

- hur upplever medarbetarna att ha en arbetsledare med en delad tjänst? 
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Metod 
Vi har använt en kvalitativ metod för att få fram information som är relevant för syftet. För att 

få svar på forskningsfrågorna har personliga intervjuer genomförts med fem 

hemtjänstpersonal med arbetsledaruppgifter samt med tre hemtjänstpersonal utan 

arbetsledaruppgifter för att få deras syn på denna kombinerade yrkesroll. Huvudsyftet med 

djupgående intervjuer är att lära sig att se världen genom den intervjuades ögon (Ely, 1993). 

Vidare har en telefonintervju genomförts med tidigare socialchef för att få reda på syftet med 

denna omorganisation. Kvale (1997) skriver att intervju som metod är bra att använda när 

man vill studera människor, samt beskriva deras upplevelser och självuppfattning. 

 

Den första kontakten togs med enhetschefen för hemtjänsten för att diskutera om det gick bra 

att skriva om det aktuella ämnet. Enhetschefen ansåg att det var en bra idé och kom med 

förslaget om att göra det som en utvärdering åt kommunen. Men efter diskussioner med 

handledare så valde vi att inte göra studien som en utvärdering utan som vårt eget arbete. En 

av orsakerna var att en av oss är anställd inom äldreomsorgen i undersökningskommunen och 

för det andra att en utvärdering inte är lämplig i form av en c-uppsats med tanke på hur 

resultatet kan komma att te sig, samt eventuella påtryckningar från undersökningskommunen. 

Därför togs en ny kontakt med enhetschefen där vi förklarade att vi vill göra studien som ett 

eget arbete men att kommunen gärna kan få ta del av den färdiga studien. Enhetschefen 

förstod resonemanget och vi fick godkännande av denne att fortsätta med studien. En 

förfrågan lades fram om enhetschefen kunde ta kontakt med socialchefen samt med 

arbetsledarna som var tänkta att delta i studien för att få parternas samtycke. Det visade sig att 

det gick bra samt att det fanns intresse från alla parter. Intervjufrågorna konstruerades, vi kom 

fram till att använda fem huvudpunkter och under respektive huvudpunkt fanns underrubriker 

så att vi skulle komma ihåg vad som skulle beröras, samt vad som var relevant för syftet. För 

att kunna lägga koncentrationen på intervjun användes bandspelare som hjälpmedel. 

Bandspelare användes i samtliga intervjuer förutom i telefonintervjun med den dåvarande 

socialchefen. Kvale (1997) menar att man kan registrera intervjuer genom vanlig bandspelare, 

videobandspelare, förandet av anteckningar eller i minnet. Det vanligaste sättet är att använda 

sig av bandspelare då intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet. 

 

Efter klartecken från enhetschefen togs kontakt med arbetsledarna via telefon. Vid 

telefonsamtalet förklarades syftet med studien samt hur vi skulle gå till väga vid 
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intervjutillfällena. Intervjupersonerna gavs två alternativ gällande plats för intervjuerna, 

antingen på deras arbetsplats eller om de hellre valde att genomföra intervjuerna i en av 

kommunhusets lokaler som vi hade tillgång till. En tid för intervju bokades med samtliga 

arbetsledare samt en förfrågan om deras samtycke för intervjuer med hemtjänstpersonalen. 

Alla arbetsledare gav sitt samtycke angående intervjuer med personalen. Därefter utformades 

ett informationsbrev till både arbetsledare och personal. I breven presenterade vi oss själva, 

syftet med studien, hur intervjuerna kommer att genomföras, att bandspelare kommer att 

användas, samt om intresse fanns för att delta i denna studie. Vi tog även upp att deltagandet 

är frivilligt, att intervjupersonen kan avbryta sitt deltagande när helst de önskar samt att 

resultatet av studien kommer att presenteras så att ingen individ ska kunna identifieras. Enligt 

Kvale (1997) så innebär konfidentialitet i forskning att intervjupersonerna som deltagit i 

studien inte kommer att känns igen då data som kan identifiera dessa inte redovisas. Vidare 

skriver han att det är viktigt vid redovisning av studien att forskaren har ändrat namn och 

identifierande drag hos intervjupersonerna och att dessa gett sitt samtycke om fakta som kan 

härleda till den enskilde. Vid samtliga intervjuer var vi båda två närvarande. Vi turades om att 

ansvara för respektive intervju, den som var huvudansvarig ledde intervjun och ställde 

huvudfrågorna medan den andra kunde ställa följdfrågor samt observera intervjun.  

 

Vi valde att slumpmässig välja ut tre stycken hemtjänstpersonal till intervju. Anledningen till 

slumpmässigt urval var för att undvika en diskussion om varför vissa blivit utvalda. Återigen 

togs kontakt med arbetsledarna med en förfrågan om de kunde ta den första kontakten med 

den personal som slumpats ut och fråga dessa om de ville delta i vår studie. Det 

informationsbrev som utformats till personalen hann aldrig skickas ut på grund av tidsbrist, så 

vi hade endast telefonkontakt med dessa. Tid och plats bokades inför intervjuerna. Innan varje 

intervju gick vi igenom syftet med studien. Även här delade vi upp intervjuerna mellan oss, 

den ena var huvudansvarig för själva intervjun och den andra ställde eventuella följdfrågor. 

En intervjuguide användes med olika huvudpunkter. Enligt Kvale (1997) så skriver man i 

intervjuguiden ner de ämnen som är relevanta för studien samt i vilken ordning de ska tas upp 

vid intervjutillfället. Till huvudpunkterna i intervjuguiden ställde vi öppna frågor då Ely 

(1993) skriver att öppna frågor kan avslöja värdefull information. Vi använde oss av 

bandspelare. Efter att samtliga intervjuer var genomförda och inspelade, avlyssnades de och 

skrevs av ordagrant. Därefter läste vi igenom intervjuerna en extra gång och kontrollerade att 

all information kommit med. Intervjuernas längd varierade något, med hemtjänstpersonalen 
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var genomsnittstiden cirka 15 minuter medan intervjuerna med arbetsledarna var cirka 30 

minuter. 

 

Det finns olika sätt att organisera sina fakta på, en är att man fastställer kategorier utifrån de 

data man har att bearbeta (Ely, 1993). Svenning (2003) skriver att det finns olika stadier i den 

kvalitativa kodningen men att gränserna är oklara, dessa stadier kallas för öppen kodning, 

axiell kodning och selektiv kodning. Med öppen kodning menas när man läser igenom 

materialet de första gångerna, detta hänger samman med forskarens förväntade öppna 

karaktär. Den axiella kodningen går djupare, med det menas att forskaren har en någorlunda 

organiserad uppsättning begrepp och koder som är hämtade från den öppna kodningen. Det 

sista stadiet är den selektiva kodningen där letar forskaren efter fall som stödjer eller 

illustrerar teman som kommit fram under den tidigare kodningen. När vi skulle bearbeta vårt 

material så följde vi dessa olika stadier i analysarbetet vilket innebar att vi gick igenom 

intervjuerna för att hitta återkommande saker och markerade detta i texten med olika färger. 

Vi bestämde oss även för att ha speciella kategorier som vi skulle använda oss av vid 

analysarbetet. Kategorierna fick vi fram genom att använda oss av intervjuguidens 

huvudfrågor samt de underrubriker som vi hade vid intervjutillfället. Sedan gick vi igenom 

kategori för kategori och skrev in passande data under respektive kategori var för sig. Efter 

det träffades vi och sammanställde de data vi hade skrivit in under kategorierna till en 

analysdel. När detta var klart gjorde vi en djupare tolkning av intervjumaterialet kopplat till 

syftet där vi skrev in våra egna reflektioner kring det som sagts och därefter sammanförde vi 

allt i vår analys och resultatdel.  

 

Kvale (1997) menar att validitet ofta definieras genom frågan ”mäter du vad du tror att du 

mäter?”. Under studiens genomförande har vi ständigt återkopplat teori och empiri till vårt 

syfte. En fördel är att vi utfört intervjuerna öga mot öga, därmed har vi kunnat observera 

kroppsspråk och inlevelse. En annan fördel med vår studie var att bandspelare användes vid 

samtliga intervjutillfällen förutom vid telefonintervjun. Genom att avlyssna de inspelade 

intervjuerna har vi kunnat skriva av dem ordagrant utan att någon information gått förlorad. 

Vidare har vi läst igenom varandras utskrifter för en extra koll, detta anser vi stärker studiens 

validitet, samt att vi så noggrant som möjligt har bearbetat de data vi fått in och vid analysen 

av vårt material. Vi anser att intervjuer är den bästa metoden för denna studie då följdfrågor 

kan ställas samt att upplevelser är individuella och svåra att skriva ner på ett papper med 

färdiga svarsalternativ. Gällande vår urvalsgrupp så hade vi inga andra alternativ än att 
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intervjua arbetsledare samt hemtjänstpersonal för att få fram deras upplevelse av denna 

kombinerade yrkesroll. För att få ett bredare perspektiv på denna studie hade vi kunnat ha 

intervjuat både enhetschef och socialchef samt fler hemtjänstpersonal men på grund av 

tidsbrist kunde dessa intervjuer ej genomföras. Med utgångspunkt i Kvales (1997) teori om 

validitet så tror vi att vi uppnått en hög validitet. 

 

Metoddiskussion 

Kvale (1997) skriver att idag används ofta gruppintervjuer så kallade fokusgrupper till 

marknadsundersökningar, detta samspel mellan intervjupersonerna leder vanligtvis fram till 

spontana och känsloladdade kommentarer om det aktuella ämnet som diskuteras. Det finns 

faror med gruppintervjuer i och med att det minskar intervjuarens kontroll över situationen 

och det kan bli svårt att analysera all data på ett överskådligt sätt. Från början var det tänkt att 

göra gruppintervjuer med hemtjänstpersonalen men vid närmare eftertanke så valde vi att göra 

dessa intervjuer individuellt. En av orsakerna till det var att när man sitter i grupp så kan man 

gå miste om värdefull information. Det kan vara så att vissa i gruppen inte vågar uttrycka sin 

åsikt. Grupptrycket är alltså en bidragande orsak till varför vi valde individuella intervjuer 

framför gruppintervjuer. En annan orsak var att i den aktuella kommunen som studerats är det 

vanligt med ett annat modersmål än det svenska språket och detta kunde vi se som ett hinder 

under en gruppintervju. Dels för att vi själva inte kan prata språket flytande och förstå allt, 

samt att intervjupersonerna som har ett annat modersmål kanske inte vågar eller kan uttrycka 

sig på svenska och detta kan bli en press för dem som gör att de inte kan ge den information 

som de vill ha sagt. Den sista orsaken till varför gruppintervjuer valdes bort var rädslan för att 

inte kunna hantera gruppen samt att vi inte skulle kunna leda in intervjupersonerna på rätt spår 

igen. Det positiva med gruppintervjuer kunde vara att intervjupersonerna eventuellt får igång 

en diskussion som skulle ha gett oss mycket information som kunde vara relevant för vårt 

syfte. Efter att för och nackdelar vägts samman så valde vi till slut att använda individuella 

intervjuer framför gruppintervjuer. 

 

Under studiens gång fick vi funderingar kring vår roll som högskolestudenter, kunde det 

påverka arbetsledarnas svar. Detta då vi snart är färdigutbildade, medan de saknar en formell 

utbildning. En tanke vi fick var om de kände sig ifrågasatta av oss på ett negativt sätt. Vidare 

funderade vi på om det fanns en viss oro för att våga ge oss en rättvis bild av denna 

kombinerade yrkesroll. Kunde tankar rörande exempelvis neddragning av tjänster eller 
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omorganisering påverkat deras svar. Anledningen till att vi tar upp det är att vi har kunnat se 

vissa tendenser vid berörandet av ämnet. 

 

I början av vissa intervjuer märkte vi att bandspelaren som användes blev ett störande 

moment för intervjupersonerna, de la stor fokus på bandspelaren men efter att intervjun 

fortgått under några minuter tycktes de ha glömt bort att den fanns där. Vi tror att detta kan ha 

påverkat negativt vår första huvudpunkt i intervjuguiden eftersom att de var så fokuserade på 

bandspelaren och kanske inte kunde ge oss mer eftertänkta svar.  

 

På grund av tidsfaktorn begränsades antalet intervjuer med hemtjänstpersonalen, de 

intervjuade hade intressanta resonemang och tankar kring vår frågeställning. Vi tror att fler 

intervjuer än tre skulle ha gett en bredare reliabilitet av hur hemtjänstpersonalen upplever 

denna kombinerade tjänst. Under ett intervjutillfälle med en arbetsledare blev vi avbrutna 

under ett intressant resonemang som denne förde. När arbetsledaren kom tillbaka in i rummet 

så ”tappade vi tråden” och fick aldrig tillbaka det intressanta resonemang som denne förde 

innan. Vår tanke var att komplettera denna intervju via telefon men på grund av tidsbrist har 

det inte varit möjligt.  

 

Vid sammanställandet av analysen såg vi att det hade varit en fördel att först analysera färdigt 

arbetsledarnas svar och sedan intervjua personalen. Detta hade medfört att vi kunnat ställa fler 

frågor till hemtjänstpersonalen, frågor som skulle kunna belysa eller motsäga det 

arbetsledarna säger för att få en bättre helhetsbild. Vi har märkt vid analysarbetet att vissa 

frågor hade behövt ställas till hemtjänstpersonalen också. Men på grund av tidsbrist var detta 

inte möjligt utan vi har intervjuat först arbetsledarna för att nästan direkt efteråt intervjua 

hemtjänstpersonalen. 
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Analys 
Under denna del av vår rapport kommer vi att presentera studiens analys och resultatdel 

gällande hemtjänstpersonal som har arbetsledaruppgifter. Vi kommer att använda oss av 

följande rubriker: Hemtjänstpersonalens utbildning samt deras yrkeserfarenheter, 

Arbetsuppgifter, Att sitta på två stolar, Upplevelsen av handledning. 

 

Hemtjänstpersonalens utbildning samt deras yrkeserfarenheter 

De vi intervjuat var mellan 33-53 år. Alla fem arbetsledare är utbildade undersköterskor och 

tre av dem har även vårdbiträdesutbildning. Undersköterskeutbildningen har varierat från 20 

veckor till 2 årigt gymnasium medan vårdbiträdesutbildningen sträckt sig från 8-20 veckor. 

En av arbetsledarna hade även gått en 20 poängs högskolekurs inom socialt arbete. Samtliga 

av de intervjuade har genom arbetsgivaren fått arbetsledarutbildningar i olika omgångar. 

Arbetsledarutbildningarna har berört bland annat arbetsmiljö och ekonomi. Detta visar att 

arbetsledarna har liknande utbildningsbakgrund och att alla har valt att arbeta med människor 

i sitt yrke. 

 

Gällande arbetsledarnas yrkeserfarenheter varierar erfarenheterna något. Flertalet har arbetat 

inom andra yrkeskategorier såsom barnomsorg, lokalvård, affärsbiträde och restaurang. Den 

tid som intervjupersonerna arbetat inom hemtjänsten varierar från 5-23 år. Denna spridning av 

arbetade år inom hemtjänsten visar att intervjupersonerna stannar kvar länge inom detta yrke 

samt att det kan tyda på att dessa trivs med sitt val av yrke. Innan arbetsledartjänsterna 

tillsattes var det vanligt förekommande att de arbetat som gruppledare innan inom 

hemtjänsten. Med gruppledare menar intervjupersonerna att de hade ansvar för exempelvis 

vikarieanskaffning, schemaläggning samt att de var en länk mellan enhetschefen och 

personalen. Flertalet av de intervjuade ansåg att det inte var nödvändigt med 

högskolekompetens för att klara av arbetsledaruppgifterna de har idag. Åsikter fanns om att 

högskolekompetens inte bidrar till att man blir en bättre arbetsledare men eventuellt kan en 

utbildning ge en bättre förståelse vid exempelvis budgetarbete. Vid en intervju berättade 

intervjupersonen att denne upplevde att arbetet kräver en annan kompetens än undersköterska. 

Det fanns en viss osäkerhet på om en undersköterska klarar av arbetsledaruppgifter med tanke 

på de krav som ställs på arbetsledare idag. Bara för att man har högskolekompetens betyder 

det inte att personen skulle utföra ett bättre arbete då personligheten spelar stor roll. Att de 

intervjuade arbetat så länge inom hemtjänsten kan vara en bidragande orsak till att vissa 
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känner att de inte behöver någon högskoleutbildning för att utföra arbetsledaruppgifter, då de 

kan och känner till verksamheten inom hemtjänsten.  

 

”Jag kan ju verksamheten, dels att jag känner att jag har jobbat så länge 
åt kommunen att jag känner organisationen ganska bra, det är en 
fördel.” 
 
”Det är ju en stor fördel för jag har ju jobbat så länge så jag kan 
verksamheten, det är en stor fördel. …ju längre man jobbar ju mer lär 
man sig, sen blev jag ju gruppledare. Ja jag känner ju verksamheten så 
det är ju en fördel.” 

 

Dessa citat har vi valt som exempel på hur bra det är att arbeta både som arbetsledare och ute i 

verksamheten. En annan orsak kan tänkas vara att över hälften arbetat som gruppledare innan, 

i och med detta ansvar har de kommit i kontakt med liknande arbetsuppgifter som de har idag. 

Vidare framkom det under en intervju att intervjupersonen kände att om man ska anställa en 

arbetsledare så ska kompetensen redan finnas och inte komma genom successiv inlärning. Vår 

tanke är att om arbetsledarna haft en formell utbildning för denna yrkesroll redan från början 

så tror vi att det hade varit mer effektivt för organisationen när tjänsterna tillsattes. Tiden som 

använts till att utbilda personalen för dessa uppgifter hade kunnat användas till arbete inom 

verksamheten. 

 

Det är en stor fördel att ha arbetat inom verksamheten, för då finns en större förståelse för vad 

som händer ute hos kunderna. Även Silfverberg (1996) menar att det är en stor tillgång att få 

ta del av en erfaren personals vana att göra bedömningar samt deras vana att iaktta och 

utforma handlingar efter en viss situation. Arbetsledarna uttryckte att de vuxit in i rollen som 

arbetsledare, att de lär sig nya saker hela tiden. En del säger även att de i början var oroliga 

inför de nya arbetsuppgifterna, de hade svårigheter med att prioritera det som var viktigt samt 

vad som kunde vänta. Arbetsuppgifterna klarar man av men att det har tagit tre år för att klara 

av och lära sig uppgifterna. Flertalet av arbetsledarna ser denna arbetsroll som en process där 

man lär sig hela tiden. Drakenberg (1997) menar att de som fått gå en arbetsledarutbildning 

känner sig bättre rustade för de arbetsuppgifter som arbetet kräver, de hade även en positivare 

bild av sin roll. Samtliga intervjupersoner uppger att när de stöter på problem så tar de hjälp 

av varandra, personalkontoret och en del vänder sig även till enhetschef samt arbetsledare på 

äldreboenden. Sammanfattningsvis anser flertalet av intervjupersonerna att de har tillräckligt 

med kompetens för att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Däremot finns önskemål om att få mer 

kunskaper inom data och budgetarbete. En tanke gällande arbetsledarnas önskemål om mer 
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kunskaper inom arbetsledning är att exempelvis enhetschefen diskuterar med gruppen vilken 

kunskap de känner att de behöver mer av. På detta sätt får enhetschefen en helhetsbild om var 

kompetensen bör utvecklas samt att arbetsledarna får ge uttryck för de utbildningar de önskar 

gå. 

 

Arbetsuppgifter som undersköterska 

Av samtliga fem arbetsledare så har tre 80 % sysselsättningsgrad som undersköterska. De två 

övriga har en sysselsättningsgrad mellan 65-80 %. Majoriteten av de intervjuade gav en 

djupare beskrivning av vad det innebär att arbeta som undersköterska inom hemtjänsten. De 

beskriver att de i arbetet åker runt till de så kallade kunderna och ger dem den vård och 

omsorg som dessa har blivit beviljade av biståndshandläggarna. Samt att man arbetar efter 

arbetsplaner som är individuellt upprättade för kundens specifika behov. De nämner även att 

man utför uppgifter åt Landstinget så kallade tjänsteköp. Sammanfattningsvis nämner de att 

det blir mycket omsorgsuppgifter och serviceinsatser. Medan vissa intervjupersoner gav en 

kort och enkel beskrivning av sina arbetsuppgifter som undersköterska. De sa följande: 

  

”Som undersköterska… ja, jag jobbar som alla andra.” 
 
”Jag jobbar ju i verksamheten som vårdbiträde och gör samma sak som 
alla andra.” 

 

Vi reflekterade över att beskrivningarna av arbetsuppgifter som undersköterska var väldigt 

kortfattade och enkla, medan beskrivningen av arbetsledaruppgifterna blev mer omfattande 

och specifika. Eliasson (1996) skriver att hemtjänstpersonalens arbete går ut på att anpassa 

hjälpen efter behoven hos den enskilde, vare sig det gäller personlig omsorg eller städning. 

Vidare skriver Szebehely (2003) att med personlig omvårdnad menas hjälp med duschning, 

av/på klädning, förflyttningar med mera. Detta tror vi gör att själva yrket kan vara svårt att ge 

en bra beskrivning av då personalen gör olika uppgifter beroende på vilken kund de är hos då 

arbetsuppgifterna kan variera i omfattning. På grund av deras långa yrkeserfarenhet kan de ha 

svårigheter med att ge en djupare beskrivning av yrket då arbetsuppgifterna sitter i 

ryggmärgen. Arbetsuppgifterna är självklara för dem. 

 

Arbetsuppgifter som arbetsledare 

Tre personer arbetar som arbetsledare med en sysselsättningsgrad på 20 % medan de övriga 

har en sysselsättningsgrad upp till 35 %. Samtliga intervjupersoner gav liknande 
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beskrivningar av sina arbetsuppgifter som arbetsledare. De berättade att arbetsuppgifterna 

består av möten, utbildningar, schemaläggning, vikarieanskaffning, löner, budgetansvar, 

personalansvar samt att de skriver verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Vidare 

nämner de att de även har hand om kundstatistik, lönesamtal, medarbetarsamtal, arbetsmiljö 

och skriver delegationsbeslut. Rollen som arbetsledare innebär att man är allt i allo samt att 

det är mycket administrativa uppgifter.  

 

Genom intervjuerna såg vi att intervjupersonerna hade lättare att beskriva yrket arbetsledare 

och det tror vi beror på att de arbetsuppgifterna är mer specifika. Som Jacobsen och Thorsviks 

(1995) skriver att utgångspunkten för ledarskap är att det är en aktivitet som äger rum inom 

organisatoriska ramar. Där ledare arbetar inom ramen för bland annat formella mål och 

strukturer. 

 

Att sitta på två stolar  

De intervjuade uttryckte följande fördelar med att sitta på två stolar. En fördel är att när de 

även arbetar med undersköterskeuppgifter så får de en större förståelse för verksamheten som 

både undersköterska samt som arbetsledare. Av intervjuerna framkom det att detta är en bra 

organisation av verksamheten. Denna kombinerade tjänst som både undersköterska och 

arbetsledare är ett omväxlande arbete uppger de intervjuade, samt att den dubbla rollen ger 

dem möjligheten till att utvecklas och om det inte vore för detta är det osäkert om de 

fortfarande skulle arbeta kvar inom hemtjänsten. Bland de intervjuade fanns ett fackligt 

ombud för arbetsledare, vilket innebär att denne inte bara sitter på två stolar utan även på en 

tredje. Vår fundering kring detta är hur man hanterar tre olika roller samtidigt då vi ser att två 

stycken kan vara nog svårt att särskilja. 

 

De mindre positiva upplevelserna av denna kombinerade tjänst är att det kan känns svårt att 

göra allt samtidigt. Kombinerade tjänster kan vara jobbiga då det ska rymmas mycket i 

arbetsledarens huvud samtidigt. Kombinerade tjänster kan påverka arbetet ute i verksamheten 

då personen inte enbart är undersköterska utan också har ett arbetsledaransvar hela tiden.  

 

”Det blir ju att när jag kommer om jag ska jobba på fältet så får jag ju ta 
allting, både det som är med arbetsledning och det som är med 
undersköterska. Det är ju så det är.” 
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Arbetsledarna upplever att de är just arbetsledare hela tiden. Fast de har inplanerat att jobba i 

verksamheten så kan arbetsledningen köra över de planerna. 

 

”Det har ju många gånger krockat, man har varit ute och jobbat och då 
ringer någon personal och har något problem eller…så får man hoppa in 
som arbetsledare och då blir det kanske att man får ta lunchen till det 
eller planera om dan.” 

 

Det är viktigt att alla i gruppen känner till verksamhetens rutiner och riktlinjer för att 

eventuella irritationer och missförstånd ej ska uppstå. Vi har dragit den slutsatsen att denna 

kombinerade yrkesroll kräver stor förståelse från personalgruppen och högre chefer då det är 

svårt att särskilja de två rollerna i tid när det dyker upp akuta saker som måste göras. Att tiden 

som finns till för arbetsledning inte alltid räcker kan medföra att arbetsledarna känner sig 

stressade och det gör att arbetet ute i verksamheten kan påverkas. Ett annat stressmoment är 

som citatet ovan nämner är att den dubbla yrkesrollen kan göra att vissa saker får stå undan 

för andra. Det kan bli för mycket att hålla reda på för den enskilda personen. Drakenberg 

(1997) skriver att arbetsledaren inom hemtjänsten har en nyckelroll då denne ansvarar för ett 

geografiskt område av kommunen och denna uppgift är inte lätt med tanke på krav om 

effektivitet och besparingar. Samt att de är ansvariga för verksamheten och för den slutliga 

utformningen av servicen. En tanke är, för att kunna bli mer effektiv arbetsledare måste man 

våga sätta gränser och säga till att man inte har tid för sin personal, exempelvis våga stänga 

dörren till sitt kontor.  

 

Det framgår av våra data att flertalet av arbetsledarna tyckte att det i början kändes jobbigt 

och nervöst att lönesätta sina egna arbetskamrater. Idag anser dessa att det går bra att 

lönesätta. Fördelen med att sitta på två stolar när det gäller lönesättning är att arbetsledaren 

känner, vet vem eller vilka som kan ta ansvar samt vilka som är bra på att samarbeta bland sin 

personal. I och med att de vet hur deras personal arbetar, så känner de att det i sin tur gör det 

lättare att bedöma personalen inför lönesamtalet. Under en av intervjuerna framkom det att de 

kan motivera på ett bättre sätt varför arbetsledaren tycker som denne gör.  

 

”Ja, i så fall det här med lönesamtal när man ska bedöma sina gamla 
arbetskamrater. Men det är sånt som man lärt sig, det har gått tre år nu 
och i början när man skulle ha lönesamtal var man nervös, ska jag säga 
hur duktig hon är? Hon som kanske har lärt upp mig, men idag har man 
kanske fått mer kött på benen.” 
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Vår reflektion kring detta är om det ändå inte blir svårt med tanke på att de även arbetar 

tillsammans i gruppen. Personalen kanske inte vågar säga vad de egentligen tycker eftersom 

de vet att arbetsledaren ser hur de arbetar. Nilsson, et al (1999) skriver att utvecklingssamtalet 

är en dialog mellan ledare och den anställde, där känsla och logik möts. Vidare skriver 

författarna att samtalet ska beröra allt från sakfrågor till värderingsfrågor samt ta upp ämnen 

som kan vara obekväma och personliga. Som citatet ovan beskriver så kan man hamna i den 

situationen där man ska bedöma någon som lärt upp en inom yrket och då gäller det att vara 

så professionell som möjligt. Granér (1994) skriver att det ingår även i arbetsledarens 

uppgifter att kontrollera medarbetarnas insatser samt att medarbetarna har krav på sin 

arbetsledare att inte påverkas av personliga relationer till sina medarbetare, utan ska vara 

rättvis i sin roll som arbetsledare och behandla alla lika. Som person drar vi slutsatsen att man 

måste vara väldigt stark och tro på sig själv för att hantera dessa två roller på ett professionellt 

sätt. 

 

Samtliga intervjupersoner upplever inga svårigheter i att leda möten där deras arbetskamrater 

deltar utan de känner att det är en naturlig del av deras roll som arbetsledare. En 

intervjuperson uttrycker sig: 

 

”Det är inga problem, det går bra.” 

 

När vi lade fram frågan om upplevelsen av att delge både positiva och negativa beslut så 

tyckte de intervjuade att detta är en mindre rolig arbetsuppgift att delge negativa beslut. En 

synpunkt är att uppgiften blir lättare när arbetsledaren diskuterar beslutet tillsammans med 

personalen och därför finns en bättre förståelse för eventuella beslut från gruppen. En annan 

synpunkt på detta att det inte är några problem med att delge beslut till gruppen. Som 

arbetsledare får man ta emot all kritik som kommer till verksamheten, det medför att de ibland 

känner att de vill kasta in handskarna, men att det även är övergående, för man måste tro på 

sig själv för annars går det inte. Att arbeta som arbetsledare innebär att man får ta emot en 

massa kritik och det är av vikt som nämns här innan att man måste tro på sig själv för att klara 

av svåra uppgifter. Det bör även vara människor med bra ledaregenskaper och som känner sig 

trygga i sig själv då detta är en yrkesroll som kräver mycket av den enskilde. Granér (1994) 

skriver att ingen grupp är den andra lik. När det gäller arbetsgrupper som har samma uppgift, 

lika många medlemmar och liknande arbetsmål så skiljer de sig åt. Det är av vikt att 

arbetsledaren blir accepterad som ledare i gruppen vilket annars kan medföra osäkerhet. 
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När vi bad personalen beskriva en bra respektive mindre bra arbetsdag så svarade samtliga att 

en bra arbetsdag är när man kan hålla sin planering för dagen. Inom hemtjänsten händer det 

saker hela tiden, vilket medför att det ofta uppstår saker som man ej avlagt tid för. 

Arbetsledarna anser att stress och övertid är faktorer som har en negativ inverkan på en 

arbetsdag. De planerar själva in under vilka dagar de ska arbeta med arbetsledning, det 

varierar från två dagar i veckan till dessa uppgifter medan andra har förlagt arbetsledningen 

till ett antal timmar fördelat under veckans alla dagar. Om verksamheten tillåter brukar en del 

av de intervjuade ta tid från verksamheten till arbetsledning och vid dessa tillfällen tas en 

vikarie in. Övriga intervjupersoner uppger att även de kan ha mer arbetsledning än 20 % men 

nämner inte något om att de brukar ta in en vikarie vid dessa tillfällen. En av de intervjuade 

uppger följande: 

 

”För som nu, vi ska ju inte använda någon vikarie, man ska ju spara och 
då blir det så att du ändå går ut och jobbar dina skift i verksamheten och 
sen får du ändå göra arbetsledning vilket innebär långa arbetsdagar.” 
 

Våra slutsatser är att det finns olika syn på vikarieanskaffning bland arbetsledarna, hur och 

när man ska ta in vikarier de gånger arbetsledningen drar över de procent man har på pappret. 

Riktlinjer kring vikarieanskaffning skulle underlätta för arbetsledarna samt att riktlinjerna 

skulle följas av alla och det skulle medföra samma syn på vikarieanskaffning. 

 

Samtliga intervjupersoner anser att den sysselsättningsgrad de har idag som arbetsledare är för 

liten, det behövs mer tid för dessa uppgifter. Upplevelsen av att aldrig riktigt bli färdig med 

arbetsuppgifterna finns bland de intervjuade. Detta kan vara ytterligare en av orsakerna till 

varför arbetsledarna känner sig stressade. Att gå hem för dagen och inte ha hunnit avsluta det 

man påbörjat kan medföra att man inte riktigt kan koppla av hemma utan tänker på jobbet. 

Samtliga intervjuade uppger att de försöker att inte ta med jobbet hem men att de vid vissa 

tillfällen kan göra det. För att kunna släppa arbetet hemma berättade en intervjuperson att 

denne har en anteckningsbok hemma där saker som berör arbetet skrivs upp vilket medför att 

personen kan släppa saken till dess att denne är tillbaka på kontoret. Flertalet nämner att det är 

på pappret de är arbetsledare 20 % och inte i verkligheten. De har blivit lovade att ta den tid 

de behöver till arbetsledning, men att det känns störande att ha en viss procent på pappret när 

man vet att det inte räcker. Över hälften av arbetsledarna säger att en rimligare 

sysselsättningsgrad skulle ligga mellan 30-40 %. Vår fråga till överordnade chefer blir då 
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varför dessa inte tar tag i detta när man vet att sysselsättningsgraden som arbetsledare inte 

räcker till.  

 

Arbetsledarnas upplevelser av handledning 

Flertalet av de intervjuade sa att de vänder sig bland annat till enhetschefen för hemtjänsten 

vid frågor och funderingar gällande arbetsledning. De uppger även att de ofta vänder sig till 

varandra för hjälp och råd. Arbetsledarna nämner att de brukar ta kontakt med varandra och 

prata av sig. Det är en trygghet att kunna vända sig till sina kollegor och det skulle kännas 

jobbigt att inte ha någon att bolla med säger en intervjuperson. På grund av att det i den 

aktuella kommunen är långa avstånd så är inte den fysiska närheten möjlig för alla 

arbetsledare utan då vänder de sig till arbetsledarna på äldreboendena som de även har ett nära 

samarbete med. 

 

Alla intervjuade arbetsledare anser att den handledning de har med enhetschefen och sina 

kollegor är tillräcklig. Ingen gav uttryck för önskemål om extern handledning. Fördelarna vi 

skulle se med extern handledning är att det är någon som kommer utifrån och ser på arbetet 

med nya ögon. Detta skulle kunna medföra att arbetsledarna fick nya infallsvinklar rörande 

arbetet exempelvis i konflikter och förhållningssätt. Samt att det skulle kunna vara 

utvecklande för arbetsledarna i deras yrkesroll. Thylefors (1991) skriver att konsultation och 

handledning som metodik har renodlats under 80-talet. Specialister av olika slag bidrar med 

sin kunskap till verksamheten vid konsultationer. Arbetsledaren bör fråga sig vad personalen 

behöver för att göra ett bra arbete och personalen måste uttrycka sina behov för arbetsledaren. 

Ingen ska behöva vara tankeläsare även om många inom människoarbetet är det. Vidare 

skriver Nilsson, et al (1999) att handledning kan användas för att ge råd och stöd i svåra 

yrkessituationer samt för att bidra med utveckling inom yrket. Kontinuerliga träffar är att 

föredra då dessa kan leda till öppenhet och utveckling. 
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Hemtjänstpersonalens upplevelse av att ha en arbetsledare med en 

kombinerad yrkesroll 
Här kommer vi att presentera studiens andra analys och resultatdel gällande 

hemtjänstpersonalens upplevelse av att ha en arbetsledare med en kombinerad yrkesroll. Vi 

kommer att använda oss av följande rubriker: Hemtjänstens arbetsuppgifter, 

Hemtjänstpersonalens syn på bra ledaregenskaper, Upplevelse av den kombinerade 

yrkesrollen. 

 

Hemtjänstens arbetsuppgifter 

De intervjuade berättade att de arbetar efter tvättstugeschema, där de själva får komma med 

önskemål om hur de vill arbeta. Vidare nämner de intervjuade att arbetet inom hemtjänsten är 

att utföra omsorg samt att man måste vara flexibel. Det handlar om att åka runt till gamlingar 

och serva dem med olika saker samt att de arbetar efter individuella arbetsplaner. Viktiga 

aspekter att tänka på är att när man arbetar inom hemtjänsten som personal får man inte ta 

över utan försöka påminna sig själv om att tänka på den äldres delaktighet. Flertalet nämner 

att det är ett roligt och varierande arbete.  

 

”Här är det mycket friare, man får åka runt. De är ju flera personal och 
kunder och då har vi olika turer vi går, vi roterar. Vi har inte alltid 
samma så det är roligare på det sättet.” 

 

Att det är ett fritt och varierande yrke gör att vi drar slutsatsen att det är en orsak till att 

personerna trivs med yrket. Även här märktes det att en svårighet fanns hos respondenterna att 

beskriva arbetsuppgifterna som hemtjänstpersonal. Som vi tidigare nämnt tror vi att det kan 

vara svårt att beskriva denna yrkesroll eftersom arbetsuppgifterna ska anpassas efter behoven 

hos den enskilde. 

 

Hemtjänstpersonalens syn på bra ledaregenskaper 

En bra egenskap hos en ledare är att denne tar tag i problem direkt, gör någonting åt saken. 

Att ledaren inte drar ut på problemet samt kan säga att nu är det jag som bestämmer, en som 

vågar slå handen i bordet när situationen kräver det. En annan viktig egenskap som nämns är 

att ledaren behandlar alla lika, att denne inte sätter någon på en högre plats. Samt att ledaren 

är vanlig som alla andra i gruppen och är en bra lyssnare om personalen vill ta upp en känslig 

sak. En ledare som besitter alla ledaregenskaper som benämns som bra kan vara svårt att hitta 
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med tanke på att alla är olika individer och är bra på olika saker. Att vara ledare innebär att 

man ska vara beredd på att kunna ta kritik och bemöta motstånd på ett professionellt sätt. 

 

Upplevelsen av den kombinerade yrkesrollen 

Samtliga av intervjupersonerna tycker att det är bra att ha arbetsledaren i själva gruppen, dels 

för att denne finns nära, man känner personen som en arbetskompis, samt att denne vet hur 

det fungerar ute hos kunderna, man har lättare att fråga om hjälp eftersom arbetsledaren finns 

på samma arbetsplats. En av de intervjuade utryckte följande: 

 

”På något sätt när hon är nära är det tryggt men ändå så kanske vi lämpar 
över, vi tar inte så mycket egna beslut själv när hon finns med.” 
 

Citatet ovan kan ge en bild av att personalen har fått ett minskat ansvar eftersom att 

arbetsledaren arbetar så nära inpå gruppen. Detta kan medföra att arbetsledaren tar på sig mer 

arbetsuppgifter än nödvändigt. Därför är det väldigt viktigt att arbetsledaren kan sätta gränser 

samt delegera ut arbetsuppgifter till gruppen. I sin tur kan personalgruppen känna att även de 

får ett större ansvarsområde och känna tilltro från arbetsledaren. Arbetsledaren ses som en 

kollega/kompis fast ändå som arbetsledare men på samma nivå som hemtjänstpersonalen. I 

detta kan det finnas en fara med tanke på vad Granér (1994) skriver om att det krävs även att 

arbetsgruppen har en god förmåga att kunna skilja på rollen som arbetsledare och 

privatperson, denna situation är ovanlig och arbetsledaren måste i de flesta fall hålla en viss 

distans till medarbetarna. En annan upplevelse var att de ser personen som arbetsledare hela 

tiden samt nämner att det känns som att arbetsledaren är på en högre nivå. Det finns en spärr 

mellan personalen och arbetsledaren som gör att man inte berättar allt till arbetsledaren. En 

orsak till att hemtjänstpersonalen ser arbetsledarna som arbetsledare hela tiden kan vara som 

Granér (1994) skriver att man som ledare blir sedd i första hand som den roll man har samt 

sin maktposition. En annan svårighet med denna kombinerade yrkesroll är att vissa 

arbetsledare kan ha svårt att leda sina arbetskamrater eftersom de har arbetat och de 

fortfarande arbetar med dem ute i verksamheten.  

 

Gällande arbetsledarnas sysselsättningsgrad så anser flertalet att det är alldeles för lite och att 

det alltid blir mer arbetsledning än vad som är tänkt. Hemtjänstpersonalen anser att minst 50-

70 % går åt till arbetsledning emellanåt. Personalen är inte heller riktigt klara över vad som 
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gör att arbetsledarna inte hinner göra sina arbetsuppgifter under den tid uppgifterna är avsedda 

till. 

 

”Vad det beror på det vet jag inte, eller jag vet inte så…” 
 

Det är av vikt att all hemtjänstpersonal får veta vad arbetsledarna arbetar med och vad som 

gör att de inte hinner med arbetsuppgifterna under sina 20 %. Detta för att få en större 

förståelse samt att minska på eventuella irritationer som kan uppstå i gruppen då arbetsledarna 

tar tid från verksamheten. Då det är de resterande i arbetsgruppen som får ta på sig 

arbetsledarens arbetspass ute i verksamheten när mer tid tas till arbetsledning, för vikarie tas 

inte alltid in. Detta medför i sin tur att personalen kan uppleva att de är en för kort i 

verksamheten. Hemtjänstpersonalens upplevelser av denna kombinerade yrkesroll är positiva, 

även de anser att detta är en bra organisationsmodell men att det finns förbättringar att göra 

såsom att öka arbetsledarnas sysselsättningsgrad.  
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Avslutande diskussion 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att den omorganisering som gjordes 2002 har 

visat sig vara en bra lösning på hur en organisation kan se ut från hemtjänstpersonals samt 

arbetsledares perspektiv. Ett av målen med omorganiseringen var att föra ut 

arbetsledaransvaret närmare gruppen. Med stöd av intervjuerna så kan vi se att detta mål är 

uppnått. Studien visar att det är bra med en arbetsledare som arbetar i verksamheten, då denne 

finns nära gruppen, kan verksamheten samt känner kunderna och personalen. Att vara 

hemtjänstpersonal med arbetsledaruppgifter inom denna organisation tas emot på ett positivt 

sätt men med visst behov av förändring. Vårt resultat visar tydligt att den sysselsättningsgrad 

som arbetsledarna har idag inte är tillräcklig för att utföra dessa arbetsuppgifter och detta i sin 

tur leder till stress bland all personal.  

 

När vi läst igenom alla intervjuer var ett första intryck att det kändes rörigt med fem 

arbetsledare samt att de verkade ha mycket att hålla reda på. Under diskussionen med 

varandra så pratade vi om hur det skulle vara om man exempelvis endast hade arbetsledare 

anställda på heltid inom hemtjänsten. Fördelarna skulle vara att arbetsledarna skulle kunna 

koncentrera sig helt på arbetsledning utan att blanda in arbetet de utför i verksamheten som 

undersköterska. Samtidigt som de fortfarande har erfarenhet och kunskap om verksamheten 

samt vet hur den fungerar. Det skulle även innebära att de endast hade en yrkesroll att ta 

ansvar för. Nackdelen är att arbetsledarna inte skulle arbeta nära gruppen som de gör idag 

vilket alla utrycker är en stor fördel. De skulle inte ha samma kännedom om kunderna och 

personalen, samt att personalen skulle få en arbetsledare som sitter längre bort och har svårare 

att be om hjälp då denne inte finns på arbetsplatsen. 

 

Med detta arbete har vi beskrivit arbetsledarnas och hemtjänstpersonalens upplevelser om en 

kombinerad yrkesroll. Det skulle vara intressant att få en helhetsbild om hur denna 

kombinerade yrkesroll fungerar i själva organisationen, exempelvis vad kommunen har för 

syn på denna modell, så detta kan vara ett förslag på vad framtida studenter kan studera vidare 

om. 

 

Vi tror att denna studie skulle kunna vara av intresse för andra kommuner, politiker, 

tjänstemän samt övriga organisationer för att få se hur arbetsledarskap kan organiseras i en 

verksamhet samt få olika perspektiv på denna kombinerade yrkesroll. 



 33

Referenslista 
Andersson, L. (2002). Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Berg, E. (2000). Kvinna och chef i offentlig förvaltning. Malmö: Liber AB. 

 

Bergstrand, B-O. (2003). Den nya socialtjänstlagen. Falköping: Elanders Gummesson. 

 

Drakenberg, M. (1997). Mellanchefer – från ledningens redskap till verksamhetens motor. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Eliasson, R-M. (1996). Omsorgens skiftningar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ely, M. (1993). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Förvaltningslagen (1986:223) 

 

Granér, R. (1994). Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur  

 

Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (1995). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilsson, E., Norén-Winsell, E. & Djärv, S. (1999) Administration och ledning i vård och 

omsorg. Lund: Studentlitteratur. 

 

Norström, C. & Thunved, A. (2003). Nya sociallagarna. Stockholm: Elanders Gotab. 

 

Rubenowitz, S. (1984). Organisationspsykologi och ledarskap. Stockholm: Esselte Studium 

 

Silfverberg, G. (1996). Att vara god eller att göra rätt. Nora: Bokförlaget Nya Doxa. 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) 



 34

 

SoS-rapport. (1997:8). Behov, bedömning, beslut i äldreomsorgen. Socialstyrelsen. 

Stockholm: Modin- tryck. 

 

Svenning, C. (2003). Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag. 

 

Szebehely, M. (1995). Vardagens organisering. Om vårdbiträden och gamla i hemtjänsten. 

Lund: Arkiv 

 

Szebehely, M. (2003). Hemhjälp i norden – illustrationer och reflektioner. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Thylefors, I. (1991). Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Falkenberg: Ytterlids. 

 



 35

Bilaga 1 
 
Arbetsmaterial 
 
******** Kommun  2002-02-19 
Äldreomsorgen 
Hemtjänsten 
 
Arbetsledarens arbetsuppgifter/ansvar 
 
I förekommande fall se till att nedanstående arbetsuppgifter blir gjorda gemensamt med 
gruppen. 
 
• Lämna och ta emot information från /till arbetsplatsen. 
• Skaffa korttidsvikarier enligt de riktlinjer som finns. 
• Rapportera frånvaro för både kund och personal. 
• Lämna information om kund förändringar till ansvarig handläggare för avgiftsunderlag. 
• Post hantering, även e-post. 
• Inköp av förbrukningsartiklar enligt skriftliga riktlinjer. 
• Service och underhåll av trygghetslarm. 
• Statistik 
 
Arbetsledarens egna ansvar 
 
• Bistå i verksamhetsutveckling samt arbeta med uppställda mål. 
• Arbetsmiljöansvar inom det egna området. 
• Personalansvar/ lönesamtal/ utvecklingssamtal. 
• Granska, godkänna och lämna lönerapporter till berörd handläggare. 
• Attestera fakturor och lämna till berörd handläggare. 
• Följa upp verksamheten bland annat genom ”vårdtyngdsmätning”.  
• Budget ansvar i det egna området. 
• I övrigt arbetsuppgifter i samråd med enhetschefen. 
 
 
/enhetscheferna 


