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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur hemtjänstpersonal verksamma i en kom-

mun med Sveriges högsta sjukfrånvaro, upplever den psykosociala arbetsmiljön ut-

ifrån aspekterna rollkonflikt, socialt stöd och samvetsstress samt upplevda hinder 

och möjligheter inom området. Metoden var kvalitativa enskilda semistrukturerade 

intervjuer med fem hemtjänstpersonal. Resultatet visade att respondenterna hade 

upplevelser av rollkonflikter, bristande socialt stöd och samvetsstress. Vidare visade 

resultaten att upplevda hinder för en god psykosocial arbetsmiljö var stress, bris-

tande kommunikation och information. Möjligheter för en god psykosocial arbets-

miljö upplevdes vara god kommunikation och gott samarbete med andra profess-

ioner samt möjlighet att vårda relationen till brukaren för att bättre möta dennes 

behov. Studien visade att respondenternas upplevelser av psykosocial arbetsmiljö 

och de undersökta aspekterna rollkonflikt, socialt stöd och samvetsstress till stor del 

var orsakade av äldreomsorgens och hemtjänstens förändringar.  Studien visade 

även att respondenterna arbetar under de psykosociala arbetsförhållanden som kan 

ge mest negativa hälsoeffekter. 

 

Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, rollkonflikt, socialt stöd, samvetsstress, 

hemtjänstpersonal 
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Abstract 

The aim of the study was to investigate how home care staff, working in a munici-

pality with Sweden's highest rates of sick leave, experience their psychosocial work 

environment from the perspectives of role conflict, social support, stress of con-

science and perceived obstacles and opportunities connected to their work. The 

method was qualitative semistructured individual interviews with five home care 

staff. The results showed that the respondents had experiences of role conflicts, lack 

of social support, and stress of conscience. Perceived barriers to a good psychosocial 

work environment where stress, lack of communication and information. Opportu-

nities was perceived to be good communication, cooperation and time to nuture re-

lationschip with the client. The study showed that respondents' perceptions of the 

psychosocial work environment was largely caused by the changes in old age care 

and home services. The study also showed that respondents are working under psy-

chosocial conditions that can give the most adverse health effects. 

 

Key words: psychosocial work environment, role-conflict, social support, stress 

of conscience, home care staff
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1. Bakgrund 

Inom socialt arbete är äldreomsorgen viktig. En utmaning är att kunna tillgodose de äldres 

framtida behov av vård och omsorg då Sveriges befolkning blir allt äldre (Sauer, 2007; Social-

styrelsen, 2016).  En stor del av omsorgsarbetet för de äldre utförs i kommunal verksamhet, 

finansierad via skattemedel (Wolmesjö, 2014). Beslut om insatser gällande de äldre fattas uti-

från socialtjänstlagen. Enligt 5 kapitlet 4 § socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämndens 

omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Vidare anges i samma paragraf att socialnämnden har till uppgift att verka för att äldre männi-

skor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Hemtjänsten ska 

enligt Socialstyrelsen (2013) hjälpa dem som på grund av ålder, sjukdom, sociala, psykiska 

eller fysiska funktionsnedsättning är i behov av hjälp och stöd för att klara den dagliga livsfö-

ringen i hemmet. Biståndsbedömare utreder tillsammans med den behövande behoven och hur 

brukaren önskar få hjälp. Hemtjänstens uppgifter delas in i serviceuppgifter och personlig om-

vårdnad. Serviceuppgifter är praktisk hjälp i hemmet såsom, städning, tvätt, inköp, ärenden, 

tillredning av måltider. Personlig omvårdnad är insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och 

sociala behov som att få hjälp med att kunna äta, personlig hygien, klä sig och förflytta sig. 

Andra insatser riktas mot att bryta isolering samt ge trygghet i hemmet (ibid.). Undersköterskor 

och vårdbiträden i hemtjänsten kan via delegering från hälso- och sjukvårdspersonal utföra 

vissa sjukvård och rehabiliteringsuppgifter, de bär då samma ansvar som hälso- och sjukvårds-

personalen (Socialstyrelsen, 2008). 

I ett pressmeddelande skriver Socialstyrelsen (2015) att fler multisjuka äldre bor kvar 

hemma, att antalet boendeplatser minskats och att omsorgen i hemmet ska förbättras. Den allt 

längre livslängden gör att de äldres sjuklighet och behov av hjälp kommer senare i livet (Soci-

alstyrelsen 2014). När andelen multisjuka äldre bor hemma i ordinärt boende i större omfattning 

än tidigare, har även hemtjänstens insatser blivit mer omfattande. Det innebär att omsorgsper-

sonal ställs inför nya utmaningar som kräver ny kunskap för att möta de äldres behov (ibid.). 

Arbetsmiljöverket (2016a) beskriver hur arbetsmiljön för omsorgspersonal har förändrats 

och blivit mer krävande på grund av effektiviseringar i verksamheten samt ökade krav på kun-

skap då de i arbetet utför mer omvårdnad och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Förändringarna 

har genomförts innan dess konsekvenser för omsorgspersonalens arbetsmiljö har bedömts. Ar-

betsskador ökar mest av organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem. Vidare anges att då 
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konflikt uppstår mellan omsorgspersonalens arbetsmiljö och uppgiften att tillgodose brukarens 

behov ska de lagar som styr dessa områden beaktas jämbördiga. Arbetsmiljölagens syfte är att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå god arbetsmiljö. Lagen vill verka för 

att arbetsmiljön ska ge arbetstillfredsställelse, ett rikt arbetsinnehåll, gemenskap och personlig 

utveckling (ibid.). Arbetsmiljön påverkas av fysiska, tekniska, ergonomiska, psykosociala och 

organisatoriska faktorer (Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Vård och omsorgssektorn har flest antal sjukfall i Sverige jämfört med andra yrkesgrup-

per (Försäkringskassan, 2015). År 2015 publicerade Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 

välfärd, FORTE, en kunskapsöversikt gällande psykisk ohälsa och sjukfrånvaro. Översikten 

påvisar ett samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning (Vingård, 2015). Social-

styrelsen (2015) skriver om svårigheterna att nyrekrytera och behålla personal inom vård och 

omsorg. I framtiden kommer utbildad personal som kan möta det kraftigt ökande behovet av 

omsorg att saknas. Som orsak till personalbristen anges pensionsavgångar och för få som utbil-

dar sig inom omsorgsyrket (ibid.). Rollkonflikter och höga känslomässiga krav är en aspekt 

som Clausen, Tufte & Borg (2014) anser vara ett stort skäl till att personal flyr vård och om-

sorgsarbete. Rollkonflikter (se sida 8) kan exempelvis uppstå när omgivningen har olika för-

väntningar på en och samma roll (Repstad, 2005).  

Clarke och Hill (2012) menar att det finns en koppling mellan omsorgens kvalitet och de 

kommunalt anställda omsorgsgivarnas välbefinnande. Omsorgsgivarens uppfattning av välbe-

finnandet påverkas av faktorer på flera nivåer. På den strukturella nivån handlar det om ledar-

skap, arbetsprocesser och arbetsbörda, och när det gäller den sociala miljön så spelar faktorer 

som socialt stöd och delaktighet in. Socialt stöd (se sida 8), kan exempelvis vara goda relationer 

på arbetsplatsen och stöd i förhållande till arbetsuppgifter samt emotionellt stöd (Widmark, 

2005). Arbeten som kräver hög emotionell och fysisk insats kan ha ogynnsamma hälsoeffekter 

om man uppfattar sin arbetsinsats som otillräcklig (Clark & Hill, 2012). Enligt Juthberg, Eriks-

son, Norberg och Sundin (2008) finns en koppling mellan samvetsstress, och utbrändhet hos 

omsorgsgivare i äldreomsorgen, samvetsstress är stress relaterat till dåligt samvete (Glasberg, 

2007), och förklaras ytterligare på sida 8. Välbefinnande bland äldreomsorgspersonal tillsam-

mans med ett gott teamwork i arbetsgruppen samt mellan professioner reducerar negativ stress 

(Dackert, 2010).  

Som bakgrunden beskriver har livslängden i Sveriges ökat, de äldre men också de multi-

sjuka äldre bor i större utsträckning kvar hemma. Hemtjänstinsatser förändras därmed mot 
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tyngre och mer komplicerat vårdarbete. Förutom att vårdtyngden ökat och förändrat hemtjänst-

personalens arbetsmiljö har även effektiviseringar i äldreomsorgen medfört ökade krav på an-

ställda. Den förändrade arbetsmiljön för hemtjänstpersonal väcker frågan vad dessa föränd-

ringar innebär för hemtjänstpersonalens arbetsmiljö och deras upplevelse av den? Äldrefrågan 

berör hela samhället och är ett av socialtjänsten viktigaste växande områden. Det sociala arbetet 

har i äldrefrågan en viktig roll eftersom biståndsbedömare bedömer de äldres behov och säker-

ställer tillgodoseendet av äldres behov. Hemtjänstpersonalen är en stor del av hur dessa behov 

tillgodoses och utgör ett nav i äldreomsorgen, det är därför viktigt med kunskap om hur hem-

tjänstpersonalen upplever den psykosociala arbetsmiljön. I detta sammanhang finner vi det in-

tressant att undersöka hur hemtjänstpersonal, verksamma i den kommun som har högst sjuk-

frånvaro bland kommunanställda i Sverige, upplever sin psykosociala arbetsmiljö (Sveriges 

kommuner och Landsting, 2015). 

 

1.1 Syfte  

Syftet är att undersöka hur hemtjänstpersonal verksamma i en kommun i Sverige med högst 

sjukfrånvaro i landet upplever sin psykosociala arbetsmiljö.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur upplever hemtjänstpersonalen sin psykosociala arbetsmiljö utifrån aspekterna soci-

alt stöd, rollkonflikt och samvetsstress? 

- Hur upplever hemtjänstpersonalen hinder respektive möjligheter för en god psykosocial 

arbetsmiljö? 

 

1.3 Avgränsning 

Arbetsmiljö är ett stort och brett område och har avgränsats till psykosocial arbetsmiljö. Studien 

har vidare avgränsat psykosocial arbetsmiljö till att undersöka aspekterna rollkonflikt, socialt 

stöd och samvetsstress. Vidare har en avgränsning gjorts till att undersöka en hemtjänstgrupp i 

en specifik kommun där sjukfrånvaron är högst i landet. 
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1.4 Disposition 

Studien är uppdelad i sju kapitel. Första kapitlet inleds med bakgrund som leder fram till syfte, 

frågeställningar, avgränsning och disposition. Andra kapitlet innehåller studiens centrala be-

grepp. Tredje kapitlet tar upp tidigare forskning. Fjärde kapitlet redogör för studiens teoretiska 

tolkningsram. Femte kapitlet innehåller metodavsnittet. Sjätte kapitlet innehåller resultat och 

analys. Sjunde kapitlet är det avslutande kapitlet i vilken diskussion och studiens slutsats be-

handlas. 
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2. Centrala begrepp 

Här presenteras studiens centrala begrepp. Nedan kommer begreppens innebörd för studien att 

diskuteras och förtydligas. Den psykosociala arbetsmiljön står i fokus i studien varför det blir 

relevant att närmare förklara innebörden av begreppet arbetsmiljö då det är ett brett och stort 

område med olika aspekter.  

 

2.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön kan delas in i fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmil-

jön avser den objektiva och mätbara materiella arbetsmiljön vilken är enklast att förstå då den 

handlar om utrustning, maskiner, lokaler, ljud och ljus. Organisatorisk arbetsmiljö omfattar för-

utsättningar och villkor för arbetet och handlar om kommunikation, ledning och styrning, del-

aktighet och handlingsutrymme, arbetsfördelning samt resurser, krav och ansvar. Den organi-

satoriska arbetsmiljön kan ses som resultatet av hur arbetet styrs, organiseras, kommuniceras 

och hur beslut för verksamheten fattas. Den sociala arbetsmiljön innebär kontakten mellan män-

niska och grupp och är inte enbart det samspel som sker i fysiska rummet utan den inbegriper 

även digitala världen som exempelvis email och sms (Arbetsmiljöverket, 2015; Lennéer Axel-

son & Thylefors, 2005). Den psykosociala arbetsmiljön är en del av vad som definieras som 

social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2016b).  

 

2.1.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Ett sätt att definiera psykosocial arbetsmiljö är att beskriva den som samspelet mellan individen 

och dess omgivning på arbetsplatsen samt hur individen påverkas av detta samspel. Den psy-

kosociala arbetsmiljön bör beakta människans relation till andra för att förstå människans ut-

veckling, reaktioner och handlingar (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). Psykosocial arbets-

miljö omfattar förutsättningar och villkor för arbetet inom vilka samarbete, socialt samspel och 

socialt stöd från kollegor och chefer ingår. Vidare menas att begreppet psykosocial arbetsmiljö 

ämnar till att fokusera mer på individen och individens reaktioner och upplevelser på sin om-

givning (Arbetsmiljöverket 2015; Arbetsmiljöverket 2016b). 

Vårt fokus på den psykosociala arbetsmiljön begränsades till begreppen rollkonflikt, so-

cialt stöd och samvetsstress då dessa områden enligt forskning har visat sig ha stor betydelse 

för hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs.   
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2.1.2 Rollkonflikt 

Rollkonflikt kan enligt Repstad (2005) uppstå när omgivningen har olika förväntningar på en 

och samma roll. En rollkonflikt kan också uppstå när en individ innehar flera roller och när 

förväntningarna på dessa roller står i konflikt med varandra. Lennéer Axelson och Thylefors 

(2005) uppger att roller underlättar det sociala samspelet och ger oss en förståelse och en för-

utsägbarhet i umgänget med andra. En roll består av förväntningar och normer kopplade till en 

viss position eller uppgift. Olika rollförväntningar kan handla om individens förväntningar på 

sig själv, utomståendes förväntningar på individen, uppfattningen som individen har om andras 

förväntningar samt förväntningar som individen har på andra. Rollkonflikter är vanliga vid för-

ändringar eftersom att förändringar ofta medför att nya och gamla rollförväntningar existerar 

parallellt. Under förändringsprocessen uppstår ett utrymme där vare sig de nya eller gamla för-

väntningarna är rätt eller fel, utan är öppna för tolkning (ibid.).  

 

2.1.3 Socialt stöd 

Socialt stöd inom arbetslivet kan definieras som goda relationer mellan kollegor men också 

mellan anställda och chefer. Socialt stöd kan delas in i instrumentellt och emotionellt stöd. 

Emotionellt stöd innebär stöd av känslomässig aspekt till den enskilde som exempelvis att se 

och bekräfta personens känslor, det instrumentella innebär stöd i förhållande till arbetsuppgifter 

till exempel avlastning av arbetsuppgifter (Widmark (2005). Lennéer Axelson och Thylefors 

(2005) beskriver det sociala stödet som en viktig aspekt i arbetsmiljösammanhang. Socialt stöd 

i form av instrumentellt och emotionellt stöd från kollegor och chefer anses som positivt och 

kan dämpa effekterna av hård belastning och höga krav i arbetslivet (ibid.). Arbetsgivaren ska 

enligt Arbetsmiljöverket (2015) vidta åtgärder för att motverka att starkt psykiskt påfrestande 

arbetsuppgifter, exempelvis att bemöta människor i svåra situationer, lösa konflikter och fatta 

beslut vid etiska dilemman, inte leder till ohälsa. Socialt stöd som bör övervägas är regelbundet 

stöd via handledning eller annan expertis, utbildning- och informationsinsatser, tydliga rutiner 

för krävande situationer samt stöd från andra arbetstagare (ibid.). 

 

2.1.4 Samvetsstress 

Samvetsstress är enligt Glasberg (2007) stress relaterat till dåligt samvete. Dåligt samvete är 

svårdefinierat men samvete kan ses som en signal på att personens innersta värderingar hotas. 

Ett brott mot samvetet hotar därmed personens integritet. Samvetsstress kan exempelvis uppstå 
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i etiskt svåra situationer där individen bryts mellan den omsorg de skulle vilja ge och den om-

sorg de anser sig vara ålagda att ge (ibid.). Samvetsstress inbegriper det dåliga samvetet och 

den stress som uppkommer oavsett om det dåliga samvetet bottnar i egen oförmåga, organisat-

ionen eller det egna samvetes motstridiga budskap som att handla i strid med de egna värde-

ringarna (Dahlqvist, 2008).  
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3. Tidigare forskning 

Då studiens syfte är att undersöka hur hemtjänstpersonal upplever den psykosociala arbetsmil-

jön utifrån aspekterna rollkonflikt, socialt stöd och samvetsstress följer här en forskningsöver-

sikt på området. Presentationen av tidigare forskning har delats upp och kopplats till aspekterna 

rollkonflikt, socialt stöd och samvetsstress. Viss forskning tenderar dock att vara representativ 

för mer än en aspekt, varför forskning i analysen kan ses förekomma som analysverktyg under 

annan aspekt än hur den delats upp nedan.  

 

3.1 Forskning rollkonflikt 

Enligt Clausen, Tufte och Borg (2014) står äldreomsorgen inför stora demografiska utmaningar 

och befinner sig redan nu under stor press för att kunna bemöta de äldres behov och rekrytera 

samt behålla befintlig personal. I sin kohortstudie över anställda inom äldreomsorgen i 35 

danska kommuner beskriver de att den psykosociala arbetsmiljön och upplevelser av rollkon-

flikter har en stor inverkan på om anställda inom äldreomsorgen väljer att stanna kvar på sin 

arbetsplats eller inte. Andra skäl till att avsluta sin anställning kan vara att den anställde har 

små möjligheter till att använda sin yrkesskicklighet och har lågt inflytande över sitt arbete samt 

höga känslomässiga krav. Aspekter som framkom i den psykosociala arbetsmiljön som de an-

ställda ansåg var önskvärda och som kunde leda till förbättringar i deras psykosociala arbets-

miljö var exempelvis utökad tid i kontakten med de äldre för att kunna bemöta deras behov, 

möjlighet till att utnyttja och utveckla sin yrkesskicklighet samt tillfällen att underhålla och 

sköta om de sociala relationerna på arbetsplatsen (ibid.).  

Rollkonflikter kan sammankopplas med utbrändhet menar Borritz, Bültmann, Rugulies, 

Christensen, Villadsen och Kristensen (2005) i sin kohortstudie där de undersökte effekterna 

av psykosociala arbetsegenskaper på utbrändhet. Tillsammans med otydliga roller, låg förut-

sägbarhet i arbetet och små möjligheter för utveckling visade sig rollkonflikter ha stor påverkan 

på yrkesverksamma inom människobehandlande organisationer vad gäller utbrändhet. Genom 

att förbättra den psykosociala arbetsmiljön kan framtida utbrändhet minska inom människobe-

handlande organisationer (ibid.). 

Somliga yrkesroller har förändrats till att bli otydliga genom att man verkar inne på andra 

yrkens område något som kan ge upphov till rollkollision och i vissa fall rollupplösning menar 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005). I tvärprofessionella team kan de olika professionerna 
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få svårt att hålla gränserna mellan sig genom att man till viss del övertar varandras arbetsupp-

gifter. Mellan de olika professionerna kan konflikter och samarbetsproblem uppstå på grund av 

exempelvis olikheter vad gäller lön för liknande arbetsuppgifter, eller misstro av varandras 

kompetens (ibid.). 

 

3.2 Forskning socialt stöd 

Relationen mellan hälsa och psykosociala aspekter hos personal inom äldreomsorgen har un-

dersökts av Hedin (1997) som menar att upplevelsen av arbetsbördans mängd påverkas av psy-

kosociala faktorer. Den longitudinella prospektiva kohortstudien, vilket innebär att en grupp 

studeras över tid, visade att det sociala stödet har stor betydelse för hur personalen upplever sitt 

arbetsklimat. Arbetsgrupper vars arbetsklimat bedömts vara ogynnsamt rapporterade en högre 

subjektiv arbetsbörda än grupper med gynnsamt arbetsklimat trots att den objektiva arbetsbör-

dan var densamma. Arbetsgrupper som upplevde en större subjektiv arbetsbörda var mindre 

positiva till arbetets innehåll, de rapporterade mer psykosociala stressfaktorer som mindre po-

sitiv inställning till kollegor och chef samt en högre förekomst av muskelsmärtor och symtom 

av stress. Den subjektiva arbetsbördan ger, enligt denna forskning, en bättre fingervisning vad 

gäller utvecklingen av muskelsmärta och stress än den objektiva arbetsbördan. När det fram-

kommer klagomål gällande stress och hög arbetsbörda är det därför viktigt att undersöka ar-

betsklimatet innan förändringar av den fysiska och organisatoriska arbetsmiljön genomförs 

(ibid.). 

Dackert (2010) menar att många svenska vårdorganisationer har omstrukturerats för att 

uppnå större effektivitet med avseende på kostnader samt vårdkvalitet. Samtidigt är sjukfrån-

varon bland personalen inom äldreomsorgen känd för att vara hög och det finns en stor utma-

ning hos organisationer att förbättra arbetsmiljön och välbefinnandet hos äldrevårdens personal 

samt öka vårdkvaliteten. I sin enkätundersökning där 580 personer verksamma i en kommun 

inom äldrevården i Sverige medverkade, beskriver Dackert (2010) att det upplevda lagklimatet 

som handlar om relationer och samarbete i en arbetsgrupp, har en inverkan på den psykosociala 

arbetsmiljön. Genom att försöka arbeta med strukturer och interaktionsmönster för ett bättre 

klimat i en arbetsgrupp eller ett team inom äldrevården, så kan det ge positiva effekter i form 

av nytänkande och ett ökat välbefinnande. För den enskilde medarbetaren, så kan det ökade 

känslomässiga välbefinnandet som uppkommer av att delta i ett gott grupparbetsklimat även 

betyda en utveckling av den personliga kompetensen och bidra till en ökad känsla av självför-

verkligande. Det kan i sin tur leda till att äldrevårdens personal känner en större förmåga till att 
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klara av de ökande kraven samt minska stressreaktioner som kan upplevas av vårdpersonalen 

(ibid.). 

 

3.3 Forskning samvetsstress 

Personal som arbetar i vårdyrket ställs enligt Juthberg, Eriksson, Norberg och Sundin (2008)   

dagligen inför situationer som påverkar omsorgsgivarens samvete. I en enkätstudie, där cirka 

150 omsorgsgivare det vill säga sjuksköterskor och undersköterskor inom äldrevården deltagit, 

har de funnit att samvetsstress är starkt förbundet med utbrändhet. Den som utsätts för motstri-

diga krav och upplevelser av tillkortakommanden riskerar emotionell utmattning och depers-

onalisation som kan innebära att den egna identiteten upplevs overklig och osäker. Personer 

som upplever att de måste ”döda” sitt samvete, som inte kan ge uttryck för eller inte följer sitt 

samvete i arbetet och samtidigt uppfattar att de kan bortse från sitt samvetes röst är mer benägna 

att depersonaliseras och bli emotionellt utmattade. Ett ”döende” samvete är starkt samman-

kopplat med utbrändhet. Det indikerar att ju mer omsorgsgivare måste undertrycka sitt samvete 

desto mer emotionellt utmattade och depersonaliserade blir de, samtidigt som deras känsla av 

personlig prestation blir mindre. Samvetet är viktigt i förhållandet till utbrändhet, att under-

trycka sitt samvete kan i en del fall leda till en svår förlust av helhet, integritet och harmoni i 

självet. Då samvetet har en tydlig roll i omsorgsgivares dagliga arbete är det viktigt att arbets-

platsen öppnar upp för en dialog om samvete och medvetandegör samvetets betydelse för vår-

den eftersom omsorgsgivarna annars löper risk att annars skada eller rent av förlora sin själv-

känsla. Undertryckande av samvete innebär inte bara risker för omsorgsgivarens egen hälsa 

utan även för den äldre i behov av vård genom att samvetsstressen och undertryckande av sam-

vete kan leda till nonchalans och brist på engagemang (ibid.).  

Alan Cribb (2011) professor i bioetik och utbildning vid Kings Collage London menar att 

det kan finnas spänningar mellan de normativa förväntningar den professionella har knutna till 

sin yrkesroll och de egna inre personliga värderingarna och att detta kan leda ambivalens och 

samvetsstress. Förmågan att hantera samvetsstressen är kopplat till personens handlingsut-

rymme, erfarenhet och position i sitt arbete samt individuella resurser. I politiskt styrda organi-

sationer där ekonomiska besparingar är vanligt och som regleras via riktlinjer och policys är 

risken stor för att den professionella tvingas gå emot sina egna värderingar till förmån för pro-

fessionens och organisationens vilket kan leda till samvetsstress (ibid.).  

Som tidigare forskning visat är aspekter som rollkonflikt, socialt stöd och samvetsstress 

av stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön inom människobehandlande organisationer. 
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För vår studie är denna forskning relevant då vi vill undersöka hur hemtjänstpersonal upplever 

dessa aspekter av den psykosociala arbetsmiljön i en kommun där sjukfrånvaron är högst i Sve-

rige. 
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4. Teoretisk tolkningsram  

Här presenteras den teoretiska tolkningsram som tillsammans med tidigare presenterad forsk-

ning och begreppsförklaringar använts för att analysera det empiriska materialet i studien. Den 

teoretiska tolkningsramen valdes utifrån att den är framtagen för att studera förhållanden i den 

psykosociala arbetsmiljön. 

 

4.1 Krav - kontroll och stödmodell 

Karasek och Theorells (1990) psykosociala arbetsmiljömodell kallad krav–kontroll och stöd-

modell synliggör orsakerna till psykosociala arbetsmiljöproblem genom att se till miljön kring 

individen och inte till individens personlighet. Den upplevda arbetsrelaterade stressen kan för-

klaras utifrån yttre krav i förhållande till upplevd kontroll och stöd i arbetssituationen. Yttre 

krav kan exempelvis vara deadlines eller vad som förväntas klaras av i arbetet under en viss tid 

medan inre krav handlar om de egna förväntningarna på sig själv i arbetet (ibid.). Med kontroll 

menar Karasek och Theorell (1990) och Theorell (2012) det beslut/handlingsutrymme den an-

ställde har vad gäller möjlighet att delta i samt fatta beslut i förhållande till sitt eget arbete 

(egenkontroll).  Det innebär i vilken grad den anställde kan påverka hur och vad som ska göras 

i arbete. Det innebär även kunskap i förhållande till arbetsuppgifter, hur den anställde får möj-

lighet att använda sina kunskaper samt utvecklas via handledning, fortbildning eller arbetsro-

tation. Kontrollen delas mer övergripande in i ”kontroll i arbetet” och ”kontroll över arbetet”. 

”Kontroll i arbetet” handlar om graden av inflytande de anställda har över mindre saker som 

exempelvis nyanställningar, medan kontroll över arbetet handlar om de mer övergripande be-

sluten. Stress uppstår när kraven är högre än kontrollen. Stöd innebär socialt stöd från kollegor 

och chef. Socialt stöd kan innebära graden av tillit och socioemotionell integration mellan kol-

legor, chefer och andra medarbetare. Det sociala stödet kan även innebära hjälp från kollegor 

och chef i förhållande till arbetsuppgifter. Socioemotionellt stöd i arbetet kan verka som en 

buffert mot psykologiska stressfaktorer och ogynnsamma hälsoeffekter (ibid).  

Karasek och Theorell (1990) förklarar sin modell genom att dela in psykosociala arbets-

miljön i fyra idealtyper av miljö; högansträngningsarbeten, aktiva arbeten, lågansträngningsar-

beten och passiva arbeten.  
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Figur 1. Krav - kontroll - och stödmodell, Karasek och Theorell (1990). 

 

 

 

Högansträngningsarbeten har enligt Karasek och Theorell (1990) höga psykologiska 

krav och låg grad av kontroll. I denna typ av psykosocial arbetsmiljö uppstår mest biverkningar 

av psykisk ansträngning så som ångest, trötthet, depression och fysisk sjukdom och den är så-

ledes den mest ogynnsamma miljön i jämförelse med de övriga tre miljöerna. Högsanstäng-

ningsarbeten ses mest inom lågstatusarbeten och servicesektorn, exempelvis restaurangarbe-

tare, undersköterskor och industriarbetare. Egenkontrollen för dessa arbetare inom är låg i för-

hållande till de krav som arbetet ställer (ibid.). (Ruta Spänd i modellen) 

Aktiva arbeten har höga psykologiska krav och hög grad av kontroll. Även om de psyko-

logiska kraven är höga så har arbetaren ett stort handlingsutrymme. Arbetaren har således kon-

troll över sin arbetssituation och är fri att använda tillgängliga kunskaper för att hantera stressen 

som uppstår av kraven. Kraven kan därför verka utmanande och utvecklande. Inom denna ka-

tegori återses ofta läkare, kirurger, offentliga tjänstemän, ingenjörer vilka har ansvarsfulla och 

kravfyllda arbeten (ibid.). (Ruta Aktiv i modellen) 

Lågansträngningsarbeten har låga psykologiska krav och hög grad av kontroll. Risken 

för stress och sjukdomar mindre i denna miljö än i övriga tre miljöer. Arbetaren har få arbets-

krav och hög egenkontroll vilket gör att kraven kan tas om hand, i denna typ av arbete kan 

arkitekter och vetenskapsmän återses (ibid.). (Ruta Avspänd i modellen) 

Passiva arbeten har låga psykologiska krav och låg grad av kontroll. Arbetaren riskerar 

här att bli inaktiva genom att utrymmet för egna initiativ och utmaningar är mindre. Arbetarens 

kunskap och färdigheter kan avta successivt, liksom att motivationen och engagemanget för 
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arbetet kan minska. De passiva arbetena generar mest ohälsa och negativa konsekvenser efter 

höganstängningsarbeten vilket visar sig genom negativ stress, minskat engagemang och ovilja 

till att lära sig nytt i arbetet (ibid.). (Ruta Passiv i modellen) 

Theorell (2012) menar att om man adderar stöddimensionen till krav och kontrollmo-

dellen så tillkommer ytterligare två dimensioner som visar det sociala stödets betydelse för den 

psykosociala arbetsmiljön. En ideal arbetssituationen är det aktiva arbetet (hög kontroll och 

höga krav) i kombination med bra socialt stöd och dess motsats är den ”iso-spända” arbetssitu-

ationen. Den ”iso-spända” arbetssituationen innebär höga psykologiska krav i kombination med 

låg grad av kontroll och lågt socialt stöd vilken ger upphov till en kraftigt ökad risk för sjukdom 

(ibid.). 

Karasek och Theorells teori om krav-kontroll-stöd synliggör den anställdes arbetsmiljö-

förhållanden utifrån grad av krav och kontroll och socialt stöd samt hur dessa förhållanden 

påverkar hur den psykosociala arbetsmiljön kan upplevas. Teorin valdes för att kunna synlig-

göra och analysera den psykosociala arbetsmiljö som hemtjänstpersonalen arbetar i. 
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5. Metod   

I det här kapitlet behandlas vår personliga förförståelse i form av egna erfarenheter, undersök-

nings design och metodval, urval, genomförande av datainsamlingsmetod, intervjuguide, litte-

ratursökning, databearbetning och tematisk analys. Kapitlet avslutas med metodologiska re-

flektioner gällande validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, diskussion om vald metod och 

studiens brister samt etiska överväganden. 

 

5.1 Förförståelse 

Förförståelse finns i form av egna erfarenheter vad gäller psykosocial arbetsmiljö inom vårdyr-

ket. En av oss har tidigare arbetat som undersköterska inom vården i tjugo år, dock inte inom 

hemtjänsten i det undersökta området. Den egna erfarenheten av yrket har varit positiv och inte 

inneburit några personliga negativa konsekvenser i form av arbetsrelaterade skador. Båda två 

har erfarenheter av biståndsbedömning och enhetschefsyrket inom vård och omsorg från verk-

samhetsförlagd utbildning och genom arbete. 

 

5.2 Undersökningsdesign och metodval 

I den här studien har kvalitativa, semistrukturerade enskilda intervjuer använts som datain-

samlingsmetod då syftet var att undersöka hur hemtjänstpersonalen upplever sin arbetsmiljö 

utifrån aspekterna rollkonflikt, socialt stöd och samvetsstress samt hinder och möjligheter för 

den psykosociala arbetsmiljön. Den kvalitativa forskningsintervjun är en bra metod då man 

önskar fånga respondenters högst personliga erfarenheter, tankar och upplevelser (Kvale & 

Brinkman 2014). En intervjuguide användes som grund för intervjuerna och innehöll frågor 

utifrån temana rollkonflikt, socialt stöd och samvetsstress. Detta gav en möjlighet att skapa nya 

frågor under intervjuns gång för att följa respondenternas berättelser och för att få studiens 

frågeställningar besvarade.  

 

5.3 Litteratursökning 

Litteratur och forskning söktes i databaser, tidigare kurslitteratur, rapporter och översikter från 

bland annat Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner och Landsting. I 

sökandet användes tre databaser, Sociological Abstracts, Psych INFO och Social Services Ab-

stracts samt Google Scholar. Sökorden har varit psychosocial, work environment, workclimat, 
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elderly care, homecare workers, employee, perceived behavior control and self-efficacy.  Först 

gjordes en bred sökning för att få en översikt. De flesta träffarna handlade om ledarskap och 

organisation men då studiens intresse låg i den anställdes perspektiv provades olika kombinat-

ioner av sökorden för att få träffar på grupp och individnivå. Vidare avgränsades sökningarna 

med peer-reviewed, engelsk och svensk språkig samt år. Vid cirka 300 träffar lästes titlar och 

abstract överskådligt igenom för att hitta intressanta studier relevanta för denna studie. Ett stort 

antal studier valdes därmed bort då flera av dem behandlade informell hjälp, sjukhus och insti-

tutionsvård, kvar återstod cirka femtio studier. De studier vars abstracts som inriktade sig på 

professionell äldrevård i hemmet och psykosocial arbetsmiljö undersöktes närmare.  Backman 

(2008) menar att en noggrann litteraturgenomgång är av största vikt för den fortsatta forsk-

ningen. 

 

5.4 Urval 

Populationen är Sveriges 290 kommuner. Ett urval bland kommuner med olika höga sjuktal 

gjordes utifrån Sveriges kommuner och landstings sjukfrånvaroredovisning (2015). Valet föll 

på den kommun som hade högst sjukfrånvaro i landet. Vi fann det intressant att undersöka den 

psykosociala arbetsmiljön i en sådan kommun eftersom att forskning visat att den psykosociala 

arbetsmiljön har en stor påverkan på omsorgspersonals hälsa och mående. Kommunen låg på 

ett för oss geografiskt bekvämt avstånd. Då studien syftade till att undersöka hemtjänstpersonals 

upplevelser av psykosocial arbetsmiljö i en hemtjänstgrupp i en specifik kommun blev urvals-

metoden därmed ett målinriktat urval. Målinriktat urval innebär att man väljer sitt urval utifrån 

vilka personer som är bäst lämpade att besvara forskningsfrågan menar Bryman (2011). Inklus-

ionskriterier var att personerna arbetade inom hemtjänsten, detta eftersom att fler äldre multi-

sjuka bor kvar i det egna hemmet. Vidare inklusionskriterier var minst fem års erfarenhet från 

yrket. Avgränsningen till minst fem års erfarenhet gjordes utifrån antagandet att en längre erfa-

renhet kan ge en rikare bild av deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön i hemtjäns-

ten.  

För att få tag i respondenter gjordes ett snöbollsurval vilket innebär att initialt kontakta 

personer som kan vidarebefordra kontakt till relevanta respondenter (ibid.). Områdeschefen för 

samtliga hemtjänstgrupper i den aktuella kommunen kontaktades via mail med en förfrågan om 

att få intervjua sex stycken personer som arbetar inom hemtjänsten. Områdeschefen gav inte 

någon återkoppling därför kontaktades istället en för oss tidigare känd enhetschef för en hem-

tjänstgrupp i den aktuella kommunen. Enhetschefen informerades om studien och lämnades ett 
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informationsbrev (se bilaga 1) gällande studiens syfte och intervjuernas genomförande samt en 

förfrågan om deltagande i studien till personalgruppen.  

Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att skapa en tillit och anpassa sig till respon-

denten, för att respondenten ska kunna känna sig avslappnad och bekväm.  Respondenterna fick 

själva välja tid och plats för intervjuerna och enhetschefen återkopplade till oss om tid, plats 

samt vilka respondenter som skulle delta. Antalet respondenter blev sex stycken personal från 

samma hemtjänstgrupp, ett bortfall gjorde att urvalet slutligen blev fem respondenter. Urvalet 

till studien är inte representativt för all hemtjänstpersonal. Studien intresserade sig inte för att 

kunna generalisera resultatet till hela populationen hemtjänstpersonal, utan intresserade sig för 

respondenternas egna beskrivningar av den psykosociala arbetsmiljö de verkar i utifrån 

aspekterna rollkonflikt, socialt stöd och samvetsstress samt hinder och möjligheter i denna. 

 

5.5 Intervjuguide 

Intervjufrågorna (se bilaga 2) utformades för att besvara studiens frågeställningar och delades 

in i teman som grundar sig i studiens centrala begrepp, rollkonflikt, socialt stöd och samvets-

stress. Bryman (2011) menar att intervjufrågorna ska motsvara de temaområden forskaren öns-

kar undersöka. För att underlätta detta delades begreppen rollkonflikt och socialt stöd upp i 

mindre underkategorier för att bättre kunna kontrollera att frågorna täckte in begreppens olika 

beståndsdelar. Rollkonflikt delades in i frågor gällande förväntan och krav, socialt stöd delades 

in i instrumentellt respektive emotionellt stöd från kollegor respektive chef samt organisatoriska 

förutsättningar för socialt stöd. Uppdelningen av begreppen antogs också underlätta att få en 

översikt och se mönster samt gemensamma nyckelord i respondenternas berättelser. Frågorna i 

intervjuguiden var dels öppna för att kunna ställa följdfrågor och följa respondenternas berät-

telser, dels slutna för att få information om respondenternas bakgrund.   

Två provintervjuer ägde rum för att testa intervjuguiden dels på den av oss som tidigare 

arbetat inom hemtjänst men också på en person som har en nuvarande anställning inom hem-

tjänsten. Testerna av intervjuguiden ledde till några mindre förändringar av utformningen på 

frågorna samt att en fråga togs bort. Intervjuguiden lästes och godkändes av vår handledare.  

 

5.6 Genomförande av datainsamlingsmetod 

Vid kontakt med aktuell enhetschef efterfrågades information om den kontext respondenterna 

verkar i, information som återges under resultatdelen 6.1. Planen var att båda två skulle närvara 
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vid varje intervjutillfälle på grund av oerfarenhet av att genomföra intervjuer, med båda närva-

rande sågs en möjlighet i att stötta och komplettera varandra för att öka intervjuernas kvalitet. 

Denna plan gick inte att genomföra då respondenterna tillsammans med enhetschef bestämde 

att intervjuerna skulle ske under arbetstid och att respondenterna skulle intervjuas enskilt men 

att två intervjuas vid samma tidpunkt tre dagar i följd. De nya förutsättningarna ledde istället 

till att tre intervjuer var genomfördes i hemtjänstens lokaler. Ett samtalsrum fanns tillgängligt 

under samtliga dagar, i övrigt användes ett vilorum/förråd och ett kontorsrum. Vid det första 

intervjutillfället ställdes en intervju in på grund av respondents sjukdom varför valet gjordes att 

båda två skulle närvara under den första intervjun. En av oss höll i intervjun men den andra fick 

möjlighet att ställa eventuella följdfrågor. Intervjuerna varade mellan 40 och 60 minuter. Inter-

vjuerna spelades in på våra mobiltelefoner. 

 

5.7 Databearbetning och tematisk analys 

Den tematiska analysen är ett av det vanligaste sättet att analysera kvalitativa data, i den tema-

tiska analysen söks bland annat efter likheter och skillnader i insamlat material (Bryman, 2011). 

Genom att utgå från den tematiska analysmodellen bearbetades det empiriska materialet. Det 

empiriska materialet transkriberades ordagrant och samtliga respondenters svar sammanställdes 

i ett gemensamt dokument. I samband med transkribering avidentifierades respondenterna och 

gavs fiktiva namn Eva, Malin, Ulla, Siv och Sara. Därefter lästes materialet upprepade gånger 

för att hitta likheter och skillnader i respondenternas berättelser. Likheter och skillnader mar-

kerades samt färgkodades för att kopplas till varje frågeställning och de centrala begreppen 

rollkonflikt, socialt stöd, samvetsstress samt hinder och möjligheter. Under processen plocka-

des även beskrivande och talande citat ut för att användas i resultatdelen. Kvale och Brinkman 

(2014) menar att citat kan användas för att ge läsaren en djupare förståelse och berika studiens 

intervjuresultat. Under bearbetningen framkom underkategorier till begreppen rollkonflikt och 

socialt stöd som betydelsefulla för frågeställningen. För rollkonflikt framkom förändring, kun-

skap och anhöriga och för socialt stöd framkom kollegor, enhetschef och organisation.  

 

5.8 Metodologiska reflektioner 

Nedan diskuteras studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet och hur detta säkerställts 

i vår studie, en diskussion om vald metod och överväganden samt etiska överväganden. 
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5.8.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om huruvida studien mäter det den säger sig ska mäta (Bryman, 2011). Vidare 

menar Kvale och Brinkman (2014) att validering bör vara en ständigt pågående process i forsk-

ningen, varje stadie ska kvalitetkontrolleras. För denna studie har det strävats mot att genomsyra 

forskningsprocessen alla steg med reflektion, ifrågasättande och kontrollerande. Valet av inter-

vju som metod var relevant för denna studie och motsvarade studiens syfte och strävan att fånga 

respondenternas egna upplevelser. Semistrukturerad intervjumetod gav möjlighet att ställa 

följdfrågor och få förtydliganden vilket är ett sätt att säkerställa att svaren motsvarade studiens 

frågeställningar.  

Reliabilitet kan enligt Bryman (2011) delas upp i extern respektive intern reliabilitet. Den 

externa reliabiliteten anger om forskningen är replikerbar vilket kan vara svårt i en kvalitativ 

studie då sociala kontexter är föränderliga (ibid.). Den externa reliabiliteten är därmed svår att 

uppnå i denna studie eftersom att varje hemtjänstgrupp verkar i sin egen unika kontext liksom 

varje arbetsplats och arbetslag är olika. Intern reliabilitet kan uppnås genom att forskarna är 

noggranna vid inspelning och transkribering samt har en gemensam tolkningsram enligt Bry-

man (2011). Genom dialog och diskussion har en enhetlig tolkning av respondenternas svar 

erhållits. Hela forskningsprocessen har gjorts i samarbete, alla val har noggrant diskuterats och 

övervägts för att nå en gemensam förståelse. Kollegiegranskning kan öka reliabiliteten och in-

nebär att kollegor granskar forskningsprocessen (Bryman, 2011). Aktuell handledare har upp-

repade gånger läst och diskuterat arbetet och de val som gjorts under forskningsprocessen. Detta 

kan därför stärka studiens reliabilitet. 

Generalisering och överförbarhet, vilket ofta används i kvalitativa studier, handlar om 

huruvida forskningsresultaten går att generalisera till en hel population eller liknande kontext 

enligt Bryman (2011). Resultaten i den kvalitativa forskningen bör generaliseras till teori 

(ibid.). Då studien både är kvalitativ och liten i sin omfattning görs inget generaliseringsan-

språk. Däremot kan studien ge en intressant inblick i hur hemtjänstpersonal kan uppleva sin 

psykosociala arbetsmiljö. Kvale och Brinkman (2014) menar att generalisering kan handla om 

att den kunskap som intervjuerna ger kan överföras till andra relevanta situationer. Vad gäller 

denna studies resultat kan det troligtvis överföras till andra hemtjänstgrupper. Överförbarheten 

kan enligt Bryman (2011) stärkas om studien ger fylliga beskrivningar och tydligt beskriver 

vad den undersöker då det tillåter läsaren att själv bedöma om resultaten går att överföra till 

andra kontexter. Intervjuguiden som användes i studien innehöll många frågor som berörde 

samma aspekter, detta gjordes för att få ett så fylligt material att det motsvarade studiens syfte 
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och frågeställningar. Många liknande frågor gällande samma aspekter kan dock riskera att ge 

problem vid kodning av materialet. I kapitlet där resultatet redovisas används många citat för 

att ge fylligare beskrivningar av respondenternas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön.  

 

5.8.2 Diskussion om vald metod och överväganden 

En kvantitativ metod valdes bort utifrån att den kvantitativa forskningen i huvudsak vill under-

söka omfattningar, kvantiteter och varför något är som det är. Den kvalitativa forskningen in-

riktar sig istället på aspektrikedom, ökad förståelse och hur något är (Bryman, 2011). Då studien 

ville undersöka hur hemtjänstpersonal upplever den psykosociala arbetsmiljön valdes en kvali-

tativ forskningsmetod. I den kvalitativa forskningsintervjun finns flera olika intervjumetoder 

som exempelvis fokusgruppsintervju och enskilda intervjuer att tillgå för att samla in den öns-

kade empirin (ibid.). Då studien intresserade sig för respondenternas personliga upplevelse av 

den psykosociala arbetsmiljön antogs att respondenterna skulle känna sig friare att tala utifrån 

sig själva om intervjuerna hölls enskilt. Vidare var tiden för studien begränsad. Valet föll på 

enskilda kvalitativa semistrukturerade intervjuer eftersom att semistrukturerade intervjuer en-

ligt Bryman (2011) utgår ifrån vissa specifika teman men som ger en frihet följa respondentens 

berättelse, ställa följdfrågor och följa intressanta sidospår. Nackdelar med val av kvalitativ se-

mistrukturerad intervjumetod är att transkribering av intervjuerna är tidsödande och resulterar 

i omfattande pappersmaterial att bearbeta i resultat och analysprocessen (ibid.).  

Det hade varit intressant om respondenterna arbetat i två olika hemtjänstgrupper i olika 

områden i den undersökta kommunen för att kunna göra en jämförelse mellan grupperna och 

för att få en bättre spridning. Detta blev inte möjligt i studien på grund av svårigheter att få 

kontakt med områdeschef och studiens tidsram. Respondenterna arbetade i en och samma hem-

tjänstgrupp vilket troligen har gett studien en mer ”rättvis” bild av den psykosociala arbetsmil-

jön för den aktuella hemtjänstgruppen. Med färre respondenter från en och samma hemtjänst-

grupp hade det blivit svårare att se det gemensamma för den specifika arbetsgruppen. 

Planen var att intervjua sex respondenter, en respondent kunde inte medverka på grund 

av sjukdom. På grund av sent återbud var det svårt att hitta en ny respondent med kort varsel 

eftersom intervjuerna var planerade att ske under arbetstid. Ett övervägande var att senarelägga 

den uteblivna intervjun men efter att intervjuerna transkriberats och efter genomgång av empi-

rin ansågs redan insamlad data vara nog fyllig för att ge svar på studiens syfte och frågeställ-

ningar. Inklusionskriterier var att respondenterna skulle ha arbetat inom hemtjänst i minst fem 
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år. En respondent hade fyra och ett halvt års erfarenhet av hemtjänsten men hade lång arbets-

livserfarenhet inom vårdyrket och bedömdes därmed ändå kunna bidra med relevant informat-

ion om upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön inom hemtjänsten.  

Inför studien väcktes tanken om att vår förförståelse skulle kunna komma att påverka 

studien negativt. Erfarenheten visade sig istället bli en tillgång vid intervjuerna då kunskapen 

om organisationen som respondenterna arbetar i, gjorde det enklare att följa respondenternas 

resonemang kring sin psykosociala arbetsmiljö. 

En fråga valdes att vara öppen för att ge respondenterna möjlighet att fritt ta upp andra 

områden som de ansåg som betydande för sin arbetsmiljö. Även om studien inriktats på aspekter 

som rollkonflikt, socialt stöd och samvetsstress samt hinder och möjligheter i den psykosociala 

arbetsmiljön så kan respondenterna uppleva att det finns andra områden som de upplever som 

viktiga i sin arbetsmiljö.  

 

5.9 Etiska överväganden 

De etiska principerna vad gäller informations-, samtyckes-, konfidentialitets - och nyttjande-

kravet ses som grundläggande för forskning och skydd för individen. Informationskravet inne-

bär att respondenter informeras om undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt och att 

de har rätt att avbryta sitt medverkande närhelst de vill. Samtyckeskravet innebär att responden-

ten får fullständig information om undersökningen och har rätt till att själv bestämma över sin 

medverkan (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna i studien delgavs inform-

ation om undersökningens syfte och hur den skulle genomföras, att deltagandet var frivilligt 

och att intervjun kunde avbrytas om respondenten så önskade. Respondenterna gavs också möj-

lighet att dra tillbaka sitt deltagande efter det att intervjun var genomförd. Detta ombads de 

meddela senast den 12 december 2016. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär en-

ligt Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2002) att uppgifter om respondenters identitet ska 

skyddas för obehöriga och att alla uppgifter som lämnats endast ska användas till den aktuella 

undersökningen. Respondenterna i studien informerades om att personuppgifterna skulle 

komma att hanteras konfidentiellt genom att respondenterna gavs fiktiva namn och att materi-

alet förvarades oåtkomligt för obehöriga, det vill säga som datauppgifter vilka kräver inlogg-

ning för att tillgås. Vidare informerades om att uppgifter endast används till det examensarbete 

och syfte som angetts samt att examensarbetet blir en offentlig handling. I informationen med-

delas forskarens tystnadsplikt. I god tid innan intervjuerna genomfördes fick respondenterna 
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läsa ett, av oss och handledare, undertecknat samtyckesavtal där all information gällande stu-

dien och forskningsetiska principer framgick. Informationen lämnades även muntligt innan in-

tervjuerna genomfördes. 

Vetenskapsrådet (2002) menar att forskningskravet är att utveckla och fördjupa kun-

skaper samt förbättra metoder och att det är viktigt att forska om arbetsmiljöfaktorer som kan 

påverka människan på ett negativt sätt. Skyddet av individen och kravet på att forska inom 

viktiga områden som arbetsmiljö måste därför vägas emot varandra (ibid.). Respondenterna 

intervjuades utifrån sin yrkesroll, informationsvärdet av deras upplevelser ställdes mot om de 

skulle kunna komma att lida av ett deltagande i studien. Då hemtjänstpersonal har en viktig roll 

i äldreomsorgen, kan deras upplevelser av psykosocial arbetsmiljö bidra med viktig kunskap 

eftersom tidigare forskning visat att den psykosociala miljön är viktig att beakta inför de utma-

ningar äldreomsorgen står inför. Risken fanns att om respondenterna i sin beroendeställning till 

arbetsgivaren uttryckte sig negativt om denna, skulle respondenterna kunna lida skada om ar-

betsgivaren sanktionerade dem för uttalandet. Vid etiska överväganden bör man fråga sig vilka 

goda effekter undersökningen kan ge (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi fann det inte troligt att 

ett deltagande i studien skulle leda till någon skada för respondenterna på så sätt att en gransk-

ning hos etiska rådet vid Högskolan Dalarna behövdes. (FEN, se bilaga 2).  
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6. Resultat och analys 

I kapitlet presenteras studiens empiriska material. Först följer en presentation av responden-

terna, deras arbetsplats, arbetsuppgifter och organisation för att ge läsaren en bild av den kon-

text respondenterna verkar i. Information gällande respondenternas arbetsplatssituation inhäm-

tades via telefon från enhetschefen på aktuell hemtjänstgrupp. 

Nedan i resultat och analys redovisas huvudtemana rollkonflikt, socialt stöd och samvets-

stress samt hinder och möjligheter för den psykosociala arbetsmiljön för att åskådliggöra hur 

respondenterna upplever dessa områden. Dessa teman kommer även att besvara studiens fråge-

ställningar; Hur upplever hemtjänstpersonalen sin psykosociala arbetsmiljö utifrån aspekterna 

socialt stöd, rollkonflikt och samvetsstress? Hur upplever hemtjänstpersonalen hinder respek-

tive möjligheter för en god psykosocial arbetsmiljö? Under varje huvudtemas resultat följer en 

analys baserad på tidigare forskning, modellen om krav-kontroll och stöd samt studiens centrala 

begrepp. Huvudtemana rollkonflikt och socialt stöd har underteman som speglar det framträ-

dande i respondenternas berättelser. Sympatistress, hinder och möjligheter presenteras utan un-

dertema. Analysen för hinder och möjligheter görs gemensamt då dessa tenderar att gå in i 

varandra.  

 

6.1 Respondenternas arbetsplats och organisering 

Enligt enhetschef (kommunikation, 25/11, 2016) är hemtjänstens uppdrag att möjliggöra och 

se till att brukarna får sina behov tillgodosedda så de kan bo kvar i sina hem. Enhetschefen är 

respondenternas närmaste chef och ansvarar för verksamheten i sin helhet, att verkställa beslut, 

följa lagar och budget samt bemanna personalbehov. Det finns tre led av chefer i Vård och 

Omsorgsförvaltningen, områdeschef är chef för enhetscheferna och förvaltningschef har det 

högsta ansvaret inom förvaltningen. Respondenterna ingår i en hemtjänstgrupp med 27 an-

ställda. Hemtjänstgruppen arbetar i ett stort geografiskt område med långa sträckor i bil, för att 

underlätta organisationen av arbetet är hemtjänstgruppen indelad i arbetslag. I området finns 

cirka 150 personer med beslut på insatser. Insatserna varierar från trygghetslarm till flera dag-

liga insatser. Hemtjänstgruppen har lägre sjukskrivningsprocent jämfört med andra hemtjänst-

grupper i kommunen och sjukskrivningen har under senaste året fortsatt att sjunka (ibid.). 
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6.2 Presentation av respondenter 

Respondenterna i denna studie som bidragit med sina upplevelser arbetar som personal inom 

hemtjänsten. Respondenterna ingår i samma hemtjänstgrupp men är representerade från olika 

arbetslag. Fyra respondenter är undersköterskor och en respondent vårdbiträde. Erfarenheten 

inom vårdyrket spänner mellan 10 - 38 år, erfarenheten från hemtjänst mellan 4,5 – 17 år. I 

studien är respondenternas namn fiktiva för att undvika igenkänning.   

 

6.3 Rollkonflikt 

På frågan om hemtjänstens uppdrag gav respondenterna en samstämmig bild. Deras uppdrag är 

att möjliggöra för brukaren att bo kvar i sitt hem genom hjälp med de uppgifter den inte längre 

klarar. Hjälpen ska utgå från brukarens önskemål och behov och biståndsbedömarnas beslut om 

insats. Undersköterskeutbildning framkommer som grundläggande för att kunna verka som om-

sorgsgivare på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt framkommer vikten av personliga egen-

skaper i form av empatisk förmåga, intresse för människor, lyhördhet, tolerans och respekt för 

brukarnas livsval och situation samt förmågan att vara flexibel, öppen och tålmodig.  

 

”Jag tycker att det är viktigt att man är lugn, inte har bråttom och att man kan lyssna in den man ska hjälpa 

[…] flexibiliteten känns som att det är lite viktigare när man ute och kommer in i någons hem.” (Malin) 

”Att man är öppen för allt! Vi träffar ju alla möjliga människor både högt och lågt på samhällets stege […] 

man får förvänta sig vad som helst när man kommer in.” (Eva) 

 

Respondenternas uttryck för behovet av att kunna vara flexibel och öppen för oväntade 

situationer och svåra hemförhållanden visar på en oförutsägbarhet i deras arbete.  

 

6.3.1 Rollkonflikt och förändring 

På undertemat rollkonflikt och förändring upplevde och beskrev samtliga respondenter att hem-

tjänsten har förändrats vilket bidragit till att de behöver ta ett stort ansvar. Hemtjänstens för-

ändringar har även medfört att respondenterna förväntas anta flertalet olika roller.  

 

”Vi gör ju precis allting. Vi är anhörig, vi är bästisar, vi är deras ansikte utåt, kontakt med resten av vården 

[…] ja, det är så många olika roller vi har i det här.”(Eva) 



 

27 

 

”Jaha då är det något hjälpmedel som har kört fast, teknik och lite […] ja dammsugaren har lagt av. Så blir 

det stopp i toan, då får man vara lite rörmokare. Ja man får vara kreativ med lösningarna ibland. ” (Malin) 

”Hemtjänsten är väl inte vad den var förr heller, då var det ju lite mer av städning, dammsuga och dricka 

kaffe, nu är det ju mer omvårdnad. Det är väl därför det ställs högre krav på oss idag.”(Sara) 

 

Omgivningens förväntningar på omsorgsgivarrollen kan vara oklara och svåruppfyllda 

enligt respondenterna. Hemtjänstens organisering medför att det finns förväntningar och krav 

på att respondenterna ska utföra arbetsuppgifter som ligger utanför deras arbetsområde. 

  

”Det läggs ju så mycket på oss s.a.s. Vi ska göra sjukgymnastens jobb […] vi gör ju så mycket, vi fixar hår 

och fixar fötter och vi fixar med allting. Sjukgymnastens jobb, det tycker jag är sjukgymnasten jobb. Det 

ska inte vi hålla på med, det är för stora krav på oss.”(Siv) 

 

De nya arbetsuppgifterna introduceras inte till dem av sakkunnig utan de förväntas lära 

av varandra och också lära upp ny personal. Detta skapar en oro för att hjälpen till brukaren 

brister och att brukaren eventuellt tar skada. Det uppstår en rollkonflikt mellan respondenten 

och organisationen då förväntningarna på vad omsorgsgivaren ska och kan göra skiljer sig åt. 

 

”Om jag jämför när jag började jobba, då var det ingenting som hette lägga om sår, ge insulin, byta stomi 

[…] allt det här fick vi inte göra utan att det var en sköterska närvarande. Idag läggs det över, det är inte 

alltid vi får reda på hur vi ska göra det. Vi får ett papper att nu har den här si och så, lös det! De förväntar 

sig att jag ska lära upp någon, jag vet ju inte om jag gör det på rätt sätt själv ens. ”(Eva) 

 

Trots att omsorgsgivarrollen är så mångfacetterad upplever respondenterna att det mesta-

dels finns en gemensam grundsyn bland kollegorna om vad deras roll som omsorgsgivare är. 

 

”Vi har ju själva grunden men sen är vi ju olika som människor och i relation till vårdtagare också. När vi 

ska hjälpa till så tycker vi nog lite olika. Det kanske beror på hur vi ser på vårdtagare, för vi kan se på dem 

olika. Jag har jobbat väldigt länge och jobbat från då man gjorde allt till att jobba med händerna på ryg-

gen.”(Sara) 
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6.3.2 Rollkonflikt och kunskap 

På undertemat rollkonflikt och kunskap upplever fyra av fem respondenter behov av fortbild-

ning, ny kunskap samt förhållningssätt i svåra situationer. Denna kunskap ger möjlighet att 

bättre möta omgivningens olika förväntningar på omsorgsgivarrollen.  

 

”Det är ganska mycket man skulle behöva kontinuerlig uppföljning av, som diabetes, vanliga sjukdomar 

som Parkinson och åldersrelaterade sjukdomar […] det vi får är ju brandutbildning och HLR. Det finns ju 

många yngre brukare och palliativa […] det är ju också något som man behöver bygga på […] hur man 

förhåller sig och hur man ska göra och så.”(Sara) 

”Hur man tar hand om sig själv inför svåra situationer. Det är ju mycket med allting. Ja, att lära sig att andas 

rätt och ja, jag tror att det är viktigt sånt där, annars så spänner man sig i onödan.”(Ulla) 

  

En respondent utmärker sig genom att belysa situationen att omsorgsgivare idag i större 

utsträckning möter brukare med skilda etniska och kulturella bakgrunder och den utmaning det 

medför. 

”Lite inblick i andra kulturer. För det blir mer och mer så […] mer information om hur det fungerar i andra 

länder, hur, vad förväntar de äldre sig att det ska vara för typ av vård jag får […] Det är ju också frustration 

att jag inte får göra mitt jobb där, jag vet att jag är bra på mitt jobb men där och då, blir jag helt plötsligt 

jättedålig. Fast jag har gjort det jag ska men kanske inte på rätt sätt för den som ska ha hjälp.”(Eva) 

 

Samtliga respondenter beskriver hur krav och förväntningar på dem ibland känns stora 

och oförenliga. De är helt överens om att organiseringen av hemtjänsten ser ut så här idag och 

att de tvingas förhålla sig till den. Att göra så gott man kan i den aktuella situationen och sam-

tidigt inte kräva mer av sig själv är ett sätt att hantera omgivningens och personliga krav och 

förväntningar. 

 

6.3.3 Rollkonflikt och anhöriga 

På undertemat rollkonflikt och anhöriga menar samtliga respondenter att de anhörigas för-

väntningar på rollen som omsorgsgivare är jobbigast att hantera och svårast att leva upp till. 

Som anledning anges intressekonflikten mellan anhöriga och brukare där anhörigas förvänt-

ningar på omsorgen kan krocka med brukarens önskemål och behov.  
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”Ibland upplever man att de anhöriga ska bestämma över mamma eller pappa […] och mamma eller pappa 

vill inte, då är det jättesvårt hur du som personal då ska agera. Men man försöker tala om då att vi är här 

för din mammas eller pappas skull.”(Sara) 

 

Respondenterna upplever att de anhöriga önskar kontinuitet, de saknar och får inte rätt 

information om vad som ingår i omsorgen och hur den ska genomföras.  

 

”Vi får ju ett beslut där det står vad vi ska göra. Och anhöriga kan väl ha svårt att förstå att det ska finnas 

beslut på allt vi ska göra.”(Siv) 

”Anhöriga, de har förväntningar som inte går att uppfylla. Det är ett fåtal anhöriga som lever i en drömvärld 

att såhär är hemtjänsten. Och jag kan tycka det är synd att de inte får veta att i praktiken är det faktiskt 

såhär.”(Eva) 

 

6.4 Analys rollkonflikt 

Respondenterna har en samstämmig uppfattning om att deras roll i hemtjänsten är att bistå bru-

karen med hjälp så att denne kan bo kvar hemma, samtidigt upplever respondenterna att för-

ändringen av hemtjänstens uppdrag inneburit att de som personal i hemtjänsten har fått anta 

flera olika roller vars förväntningar inte alltid är förenliga. Förändringar som Lennéer Axelson 

och Thylefors (2005) menar kan ge upphov till rollkonflikt genom att nya och gamla rollför-

väntningar existerar parallellt. Hos respondenterna syns detta tydligt i relation till de anhöriga 

vilka förväntar sig att hemtjänsten ska kunna hjälpa till med sysslor som det inte finns beslut på 

och som inte ingår i hemtjänstens uppgift. Berättelserna visar att omgivningens uppfattning och 

förväntningar på deras roll i hemtjänsten skiljer sig åt beroende på om det är organisationens, 

brukarens eller den anhöriges förväntningar. Resultatet visar att respondenterna upplever roll-

konflikter vilket Repstad (2005) menar kan uppstå vid skilda förväntningar på en och samma 

roll.  

Lennéer Axelson och Thylefors (2005) beskriver hur roller är öppna för tolkning vid för-

ändringsprocesser och hur gränser mellan professioner blir mer flytande i kontexter där pro-

fessionerna ingår i team där man övertar varandras uppgifter. Detta återspeglas i respondenter-

nas berättelser genom beskrivningen av hur organisatoriska förändringar förändrat deras arbets-

uppgifter till att innehålla mer sjukvårdsrelaterade uppgifter som respondenterna anser ligga 

utanför deras roll och som de saknar kunskap att utföra. Denna förändring har medfört att re-
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spondenterna har låg grad av kontroll i sitt arbete vilket Karasek och Theorell (1990) och The-

orell (2012) menar uppstår då arbetstagaren inte kan bestämma över sina arbetsuppgifter och 

inte får relevant kunskap samt information för att klara uppgiften på ett tillfredsställande sätt. 

Respondenternas psykologiska krav är höga genom det stora ansvar de tilldelats till följd av det 

ökade vårdbehovet hos de äldre samtidigt som kontrollen över deras arbete är låg. Kombinat-

ionen höga psykologiska krav och låg kontroll, så kallat högansträngningsarbete, är den psyko-

sociala arbetsmiljö som Karasek och Theorell (1990) menar ger mest negativa konsekvenser i 

form av ångest, trötthet, depression och fysisk sjukdom.  Lennéer Axelson och Thylefors (2005) 

menar att dessa rollkollisioner leder till konflikter och samarbetssvårigheter. Hemtjänstperso-

nalens upplevelser av dessa teamklimat har stor påverkan på den psykosociala arbetsmiljön 

varför Dackert (2010) menar att det är viktigt att arbeta med strukturer och interaktionsmönster 

i teamet för att uppnå ett bra lagklimat.  

Respondenternas efterfrågan om ökad kunskap vad gäller åldersrelaterade sjukdomar, 

palliativ vård och kulturkompetens samt förhållningsätt i svåra situationer utgör en önskan att 

öka kontrollen i sitt arbete. Studiens resultat bekräftar det som Karasek och Theorell (1990) 

framhäver, d.v.s. att ökad kontroll i arbetet ger bättre möjlighet att hantera stress och möta 

psykologiska krav. Även Clausen, Tufte och Borg (2014) beskriver hur nya kunskaper och möj-

ligheten att utvecklas i sin yrkesidentitet kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön och mot-

verka att hemtjänstpersonal lämnar yrket. Respondenternas berättelser visar vidare att de verkar 

i en miljö där rollkonflikter är vanliga, förutsägbarheten i arbetet är låg samtidigt som möjlig-

heten till ny och uppdaterad kunskap är liten. Denna typ av psykosocial arbetsmiljö är något 

som Borritz, Bültmann, Rugulies, Christensen, Villadsen och Kristensen (2005) menar ökar 

risken för utbrändhet. 

 

6.5 Socialt stöd 

6.5.1 Socialt stöd och kollegor 

På undertemat socialt stöd och kollegor lyfter samtliga respondenter kollegorna som viktigast 

vad gäller instrumentellt och emotionellt stöd. I det dagliga arbetet får respondenterna hjälp och 

avlastning samt råd och stöd av kollegorna. Samtliga respondenter upplever sig inte vara en-

samma i sitt arbete även om de tidvis arbetar en och en hos vårdtagarna. Kollegorna finns till-

gängliga ett telefonsamtal bort. 
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”Då ringer man till någon och ber om hjälp helt enkelt. Att nu hinner inte jag det där, kan du ta det? Det är 

ju så mycket som kan hända. Du kan ju komma hem till någon som bara är ledsen just den dagen, då kan 

du ju inte bara gå därifrån.” (Siv) 

”Man ringer ju oftast efter någon om man är själv någonstans och någon ramlar på golvet till exempel.  Man 

står ju inte och kämpar själv heller. Och lika om det kör ihop sig så ringer vi ju.” (Ulla) 

 

Alla respondenter berättar att de trivs på sitt arbete, det finns ett öppet och hjärtligt klimat 

dem emellan. Alla känner gemenskap med arbetsgruppen, vissa kollegor upplever de mer ge-

menskap med och med andra mindre. 

 

”Jag känner att vi är en med teamet liksom, jag är en i teamet. Jag känner mig inte utanför eller så.”(Ulla) 

”Jag tycker att det är roligt att gå till arbetet. Trivs man med de man jobbar med så blir det ju roligare att 

vara på jobbet.”(Malin) 

 

Socialt stöd från kollegorna kommer fram på flera sätt i respondenternas berättelser och 

samtliga respondenter vittnar om kolleger som ett viktigt emotionellt stöd. 

 

”Man kan ha en dålig dag och då säger de; ryck upp dig, kom igen nu! Kollegorna är en stor del av det 

här!”(Eva) 

” Om man har det tufft en dag men inte sagt något, men kroppen talar ju sitt eget språk många gånger fast 

man inte vill det. Och då har man fått ett samtal, en förfrågan om hur det är och då blir man väldigt glad att 

det är någon som har observerat att; du mår inte bra!”(Sara) 

 

Fyra av respondenterna upplever att de i omsorgsarbetet ställs inför känslomässigt svåra 

situationer som exempelvis palliativ vård, dödsfall och starka känslor. Kollegorna utgör då ett 

viktigt emotionellt stöd för att hantera svåra situationer. 

 

”Om någon blir väldigt arg och kanske egentligen inte är arg på mig men det är jag som får ut för det. Om 

någon står och skriker mig rakt i ansiktet så börjar jag gråta, bara rakt upp och ner […] Jag pratade med 

dem jag jobbade med och med chefen, men jag fortsatte att gå dit.”(Malin) 

”När man kommer till folk som är nära döden och en del är ju hemma och är svårt sjuka, då blir man ju 

berörd. Man vet ju aldrig riktigt vad som väntas innanför dörren när man kommer hem till någon. Vi skrattar 

och gråter tillsammans, det blir ju lite av vardagen faktiskt. När det har hänt saker på jobbet så går vi och 

tar lite kaffe och pratar av oss.”(Ulla) 



 

32 

 

”Man får prata med kollegor. Man blir ju inte härdad, man gråter tillsammans. Många gånger så tar man 

fram humorn i saker och ting […] för en utomstående så kan det låta väldigt illa när en personalgrupp sitter 

och skrattar och flamsar men det är som en ventil vi har. Man skrattar åt eländet om man säger så, det är ett 

sätt att hantera och stå ut.”(Sara) 

 

En respondent upplever sig inte möta situationer i sitt arbete som är svåra eller känslo-

mässigt svåra att bära för henne själv, men menar att oerfarna kollegor kan uppleva det som 

svårt och då behöver stöd. 

 

”De yngre tjejerna som aldrig har varit med om något dödsfall, det är klart att det är ju jättejobbigt. Då får 

man ju försöka vara med där då.”(Siv) 

 

6.5.2 Socialt stöd och enhetschef 

På undertemat socialt stöd och enhetschef upplever samtliga respondenter att de har en bra 

arbetsrelation till sin chef. Enhetschefen beskrivs som öppen och engagerad med tillit till sin 

personal. 

”Enhetschefen frågar hur man mår, är själv öppen och berättar om det har hänt något. Hon har gett mig 

mycket ansvar, det uppskattar jag. Hon vet att vi klarar det mesta utan att behöva gå till henne först, att vi 

gör saker och kommit överens i gruppen om att nu gör vi såhär. Så vi måste inte gå genom henne först utan 

hon litar på oss att vi fixar det.”(Eva) 

”Chefen säger ofta att vi är jätteduktiga och sådär. Sen försöker vi ju berömma varandra.”(Siv) 

 

Alla respondenter upplever att enhetschefen ger instrumentellt och emotionellt stöd när 

hon finns på plats. Enhetschefen har sitt kontor i hemtjänstens lokaler och respondenterna upp-

lever att de kan gå till henne när hon är tillgänglig på kontoret. Övrig tid anger samtliga att hon 

oftast finns tillgänglig på telefon. Hur det emotionella och instrumentella stödet kan se ut fram-

kommer på olika sätt i respondenternas berättelser.  

 

”Om jag har frågor om vad jag ska göra, om jag undrar något och vem jag ska ringa till. Då kan hon tala 

om vem jag ska ringa till.”(Malin) 

”För det mesta ja. Hon ger sig tid att prata när hon är på plats, det känns bra. Jag kan hänvisa till chefen och 

hon kan ta emot samtal från anhöriga som inte är nöjda och då tar hon tag i det. Har det hänt något jobbigt 
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då är hon ju också bra att prata med. Oförutsedda saker som händer, oftast är hon där och man kan prata 

med henne.”(Eva) 

”X satt död på toaletten och då ringde jag chefen och sa att nu har vi hittat X på toan […] och då vart man 

ju ledsen och tänkte hur blir det nu, man blir ju berörd. Då fick jag vägledning, det var inga problem.”(Ulla) 

 

Resultatet visar att respondenterna upplever gott instrumentellt och emotionellt stöd från en-

hetschef. Socialt stöd kan kopplas till enhetschefens personliga egenskaper och det ledarskap 

hon kan utföra inom organisationens ramar. 

 

6.5.3 Socialt stöd och organisation 

På undertemat socialt stöd och organisation nämner samtliga respondenter arbetsplatsträffar, 

(APT), som en möjlighet att diskutera arbetsrelaterade frågor med sin chef. Även om APT är 

inplanerade från verksamhetens sida ger respondenterna bilden av att mötena ibland ställs in 

med anledning av personals frånvaro p.g.a. ledighet eller arbete. Fyra respondenter upplever att 

när APT blir av så fungerar de bra. En respondent upplever i likhet med de andra att APT är ett 

viktigt forum för att diskutera arbetsrelaterade frågor men upplever svårigheter att samla per-

sonalen till mötena då hemtjänstverksamheten inte kan ”ta paus”. 

 

”Nej, det är så lite folk som kommer på dem för att vi är ute och jobbar hela tiden. De som är lediga kommer 

inte in för de kanske är ledig bara en dag den veckan. Så det är svårt att få till en tid. Vi skriver anteckningar 

och sånt här men om du skriver en anteckning så kommer inte hela sammanhanget med.”(Sara) 

 

Samma respondent menar att samhörigheten i gruppen lider av att inte personalgruppen 

samlas för att diskutera och reda ut arbetsrelaterade frågor och funderingar. 

 

”Ja, det är ju om det är något som ligger och pyr i gruppen. Några funderingar, man kanske har tagit upp 

det med en kollega men andra kollegor kanske inte upplever detsamma. Det är gruppsamhörigheten som 

blir lidande.”(Sara) 

 

Vidare upplever samtliga respondenter teamträffar som en möjlighet att diskutera arbets-

relaterade frågor i förhållande till brukaren. Vid teamträffar närvarar arbetsterapeut, sjukskö-

terska från hemsjukvården, sjukgymnast, biståndsbedömare, enhetschef för hemtjänst samt 

hemtjänstpersonal. Fyra respondenter upplever att teamträffarna fungerar bra för ändamålet. En 
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respondent menar att då en brukare inte är inskriven i hemsjukvården kan hon inte få hjälp via 

teamträffen brukarens problem.  

 

”Nu för tiden om brukaren behöver hjälp av en sköterska ska man skicka en vårdbegäran, det är inte gjort 

snabbt. Kommer sköterskan sen och jag ställer en fråga om den här brukaren; nej dom är inte inskrivna hos 

oss! Då kan inte jag få hjälp med mitt problem som kanske är akut. Då ska jag ringa 1177 eller vårdcentralen 

och be dem ringa upp. Då kanske jag står hemma hos någon annan när jag ska få svar på min fråga. Det är 

frustrerande! Då kanske det akuta problemet har gått för långt. Då ringer jag ambulansen. Det var bättre 

förr om man säger så. Då kunde jag ringa sköterskan och hon sa; Jag tycker du ska göra så här och så här, 

då blev ju problemen lösta men nu är det så tungrott så det är inte klokt. Det är säkert någon mening med 

att de har gjort det så här, men sköterskan tycker inte heller att det är lätt. Det märker jag på dem.” (Eva) 

 

Tre respondenter upplever att om de vill diskutera svåra situationer som kan uppstå så har 

de möjlighet att ta upp dessa på APT- möten och teamträffar. Två av dessa tre respondenter 

känner inget behov av att organisationen skulle behöva anordna något specifikt forum utöver 

ovan nämnda möten för att diskutera svåra situationer. Samtliga respondenter menar att det 

finns något tillfälle under dagen att tillsammans med kollegor få möjlighet att ta rast, denna rast 

används även till att prata om svåra situationer. Två respondenter saknar att det finns ett särskilt 

forum utöver rasttid där personalen får tid att ta upp och reflektera över svåra situationer i grupp. 

 

”Vi pratar nog sinsemellan. Vi har inte mycket reflektionstid inom hemtjänsten tyvärr, och där tror jag att 

sånt här skulle försvinna om man hade reflektionstiden. För vi är ju bara in och ut hela tiden, det är sällan 

vi träffas i grupp.” (Sara) 

 

Samma två respondenter upplever ett behov av att slippa delta i eller utsättas för att kol-

legor diskuterar arbete i lunchrummet på lunchrasten, detta för att få en välbehövlig paus från 

arbetet. 

 

6.6 Analys socialt stöd 

Widmark (2005) menar att en aspekt av socialt stöd handlar om goda relationer mellan kollegor, 

något som respondenterna tydligt har. Kollegorna är en viktig del av deras arbete och utgör ett 

stort instrumentellt och emotionellt stöd vilket genomsyrar samtliga respondenters berättelser.  

Studiens resultat visar att de känner gemenskap, trivs ihop och söker stöd hos varandra dagligen 
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oavsett om det handlar om privata eller arbetsrelaterade aspekter. Instrumentellt stöd ses genom 

att respondenterna avlastar, hjälper och rådfrågar varandra när arbetsbördan kräver det. Samt-

liga upplever att de kan ringa en kollega när de är i behov av hjälp. Emotionellt stöd framträder 

när respondenterna berättar hur de vänder sig till kollegorna för att hantera svåra och känslo-

mässigt svåra situationer som dödsfall, palliativ vård samt de egna och omgivningens starka 

känslor. Hedin (1997) beskriver att det sociala stödet är starkt kopplat till det upplevda arbets-

klimatet i gruppen och att ett gott arbetsklimat kan medföra att arbetsbördan inte upplevs lika 

tung för gruppen. Hos vårdpersonal som verkar i ett arbetsklimat med goda interaktionsmönster 

kan välbefinnandet öka vilket Dackert (2010) och Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar 

ger en större motståndskraft gentemot stress och en bättre förmåga att möta tilltagande krav i 

arbetet. För den enskilde individen kan det ökande välbefinnandet bidra till personlig kompe-

tens och känsla av självförverkligande (Dackert, 2010).  

Socialt stöd inbegriper även goda relationer mellan anställda och till chefer (Widmark 

2005), vilket framkommer i berättelserna där de beskriver chefen som tillgänglig oavsett om 

hon är på plats eller inte. Chefen upplevs som ansvarstagande, öppen och med tillit till sin per-

sonal. Hon guidar dem i praktiska situationer och ger dem tid för att samtala när något upplevts 

svårt. Chefen kan därför ses ge både instrumentellt och emotionellt stöd utifrån den person hon 

är och den typ av ledarskap hon praktiserar. Socialt stöd kan därför i det här fallet kopplas till 

enhetschefen som person och inte till de förutsättningar för socialt stöd som organisationen ger 

verksamheten. Karasek och Theorell (1990) lyfter att det socioemotionella stödet är en viktig 

faktor för att kunna stå emot de negativa hälsoeffekterna som höga psykologiska krav kan ge i 

en miljö där kontrollen är låg, en miljö som undersköterskor ofta verkar i. Respondenternas 

beskrivning av förekomsten av socialt stöd från kollegor och chef pekar på att de kan ses bättre 

rustade att möta sin psykosociala arbetsmiljö som präglas av höga psykiska krav och låg kon-

troll och samtidigt behålla sin hälsa. 

Vad gäller organisatoriska förutsättningar för socialt stöd anordnar organisationen APT 

och teamträffar som möjliga möten till att diskutera arbetsrelaterade frågor enligt responden-

terna. Dock upplever respondenterna att det praktiskt är svårt att få APT-mötena att fungera väl 

eftersom att mötena sker under arbetstid och då de anställda inte friställs från ordinarie arbets-

uppgifter. Dessutom ansluter inte den personal som är ledig. Enligt Dackert (2010) kan detta 

problem tolkas som orsakat på grund av effektiviseringar och ekonomiska åtstramningar vilket 

medför att det kan bli svårt att upprätthålla en god arbetsmiljö. Detta syns även i respondenter-

nas upplevelser av att möten riskerar att utebli eller få liten uppslutningen vilket ger följden att 
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det blir svårt att samtala, reda ut och besluta om arbetsrelaterade frågor i helgrupp. En respon-

dent, Sara, menar att avsaknaden av att träffas i helgrupp kan påverka gruppklimatet negativt. 

Organiseringen av APT mötena kan tolkas som bristande struktur från organisationens sida och 

strukturer är något som Dackert (2010) menar är viktigt att organisationen arbetar med för att 

förbättra personalens psykosociala arbetsmiljö inom äldrevården men även vårdkvaliteten.  

Respondenterna upplever att organisationen ordnat med teamträffar som ett forum för att 

ta upp arbetsrelaterade frågor kring brukarna, detta kan ses som en form av instrumentellt soci-

alt stöd som Widmark (2005) menar är stöd i förhållande till arbetsuppgifter. Det framkommer 

dock brister i organiseringen kring dessa teamträffar vilket blir tydligt i citatet från Eva som 

upplever att teamträffarna fungerar bra så länge en brukare finns inskriven i hemsjukvården, 

men om brukaren inte är inskriven i hemsjukvården saknar hon det stöd eller den hjälp hon 

önskar från sjuksköterskan för att på bästa sätt bemöta brukarens vårdbehov. Bristen på instru-

mentellt stöd ger upphov till stress och otillräcklighets- och frustrationskänslor. Dessa arbets-

förhållanden stämmer in på Karasek och Theorell (1990) beskrivning av högansträngningsar-

beten innefattande höga psykologiska krav med låg grad av kontroll. Förhållandena är de mest 

ogynnsamma och innebär stora risker för att ge negativa konsekvenser för den anställde. Evas 

beskrivning av att verka i högansträngsarbete och samtidigt som hon upplever att hon inte får 

direkt stöd från ansvarig profession vittnar om att hon likt Theorell (2012) beskriver, befinner 

sig i en ”iso-spänd” arbetssituation vilket ger en kraftigt ökad risk för sjukdom.  

Två respondenter saknar avsatt arbetstid för gemensam reflektion om svåra situationer 

och känslor, vilket kan ses som bristande förutsättningar för socialt stöd från organisationens 

sida. Om organisationen möjliggör och uppmuntrar arbetstagarna att samtala om svåra situat-

ioner, som exempelvis samvete, menar Juthberg et al. (2008) att detta kan förhindra negativa 

hälsokonsekvenser som skadad självkänsla eller brist på engagemang hos arbetstagaren gente-

mot vårdtagaren.  Sammantaget visar resultat och analys att organisatoriska förutsättningar för 

socialt stöd brister stort och ibland saknas. När endast APT och teamträffar anges som organi-

satoriska förutsättningar för socialt stöd kan detta tolkas som anmärkningsvärt eftersom att stöd 

i form av utbildning och handledning är centrala för upplevelsen av kontroll enligt Karasek och 

Theorell (1990) och ökad kontroll kan minska upplevelsen av stress. Dessutom anför Arbets-

miljöverket (2015) att arbetsgivaren, i det här fallet organisationen, ska anordna socialt stöd för 

verksamma som utsätts för starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. 
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6.7 Samvetsstress 

Samtliga respondenter har upplevt otillräcklighet i sitt arbete. En respondent upplever otillräck-

lighet när brukare är i akut behov av hjälp och när de inte får rätt hjälp i form av sjuksköterska 

eller ambulans. Tre respondenter har känt sig otillräckliga när brukare haft smärta som de inte 

själva har förmågan att avhjälpa.  

 

”Om det är någon som har väldigt ont och man kan inte direkt göra så mycket åt det. Man önskar att man 

kunde trolla, för det är hemskt att se någon ha så ont. Man gör det man kan, och finns där.”(Malin) 

 

Otillräcklighet upplevs även genom att brukaren behöver hjälp med något som den inte 

har beslut på. 

 

”Då får man, även om det tar emot, vara bestämd och säga nej du får ringa till utredaren och få ett beslut 

på det här. Men det är svårt att säga ifrån, det är jättesvårt.”(Malin) 

 

Tidsfaktorn är något som på olika sätt framträder hos samtliga respondenter som viktig 

vad gäller att hindra respondenterna från att ge den omsorg de önskar ge. Tre respondenter 

upplever otillräcklighet i situationer där brukare lider av ensamhet och där de känner att tiden 

inte räcker till för att stilla brukarens behov av sällskap.  

 

”Då känner man sig värdelös, lite att tiden är så […] vad ska man säga, då blir man ju otillräcklig liksom. 

Man har ju hela tiden, att jag ska till nästa. X är ju också hungrig, inte bara Y.”(Ulla) 

 

En annan respondent upplever att tiden ibland hindrat henne från att göra något brukaren 

önskat få hjälp med. Vid dessa tillfällen måste hon be brukaren vänta på hjälp till nästa besök 

trots önskan om att kunna hjälpa brukaren direkt. Tre respondenter anger att de handlat emot 

sitt eget samvete i sitt arbete.  

 

”När man haft stridiga anhöriga ibland som sagt; Så här ska ni göra! med personen och då kan man känna, 

men gud det är ju helt fel! Och så blir det att man gör det ändå.” (Siv) 
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Respondenternas berättelser vittnar om att samtliga respondenter upplevt samvetsstress i 

sitt arbete. 

 

6.8 Analys samvetsstress 

Dahlqvist (2008) menar att samvetsstress är stress som kan uppkomma av dåligt samvete vilket 

kan bottna i det egna samvetets motstridiga budskap. Detta syns i Ullas citat som visar hur hon 

lider samvetskval och upplever stress genom att slitas mellan brukarnas behov av hjälp. Sam-

vetsstress uppkommer i etiskt svåra situationer där personen bryts mellan det som de är ålagda 

att göra och det som de skulle vilja göra i omsorgssituationen (Glasberg, 2007). Samtliga re-

spondenters beskriver att de i sitt arbete har upplevt samvetsstress. Citatet från Siv visar hur 

hon hamnar i en etiskt svår situation när hon slits mellan den anhöriges förväntningar och vilja 

och sitt eget samvetes röst vilket ger henne samvetsstress. Känslan av otillräcklighet och dåligt 

samvete uppkommer i situationer när organiseringen av hemtjänsten skapar tidsbrist och då de 

saknar möjlighet eller kunskap att bemöta brukarens behov. Respondenternas upplevelser av 

samvetsstress ansluter till Dahlqvists (2008) resonemang om att samvetsstressen kan upp-

komma på grund av egen oförmåga, det egna samvetets motstridiga budskap och organisationen 

utformning. Juthberg et al. (2008) menar att samvetsstress, uppkommen av upplevelser av till-

kortakommanden och motstridiga krav, kan leda till emotionell utmattning och depersonalisat-

ion. Undertryckande av samvete äventyrar därför både vårdkvaliteten och omsorgsgivarnas 

hälsa. Organisationen kan motverka dessa negativa effekter genom att skapa forum som lyfter 

samvetets betydelse för vården. Ett sådant forum kan betraktas som en form av socialt stöd 

vilket enligt Karasek och Theorell (1990) verkar som en buffert mot psykologiska stressfaktorer 

och negativa hälsoeffekter som är vanligt förkommande i högansträngningsarbeten. 

 

6.9 Hinder och möjligheter för en god psykosocial arbetsmiljö 

Respondenterna tar på olika sätt upp stress som ett hinder för den psykosociala arbetsmiljön. 

Upplevd stress kan sammankopplas med den förändring hemtjänsten genomgått och beskrivs 

orsakas av komplicerade arbets- och schemaplaneringar, bemanningens organisering av vika-

rier, oerfarna vikarier, avsaknad av fortbildning och direkt stöd från andra professioner när de 

önskar som exempelvis sjuksköterska, bristande ekonomiska resurser, brist på demens- och 

äldreboenden. Stress kan även uppkomma av privata orsaker.  
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”Jaa, man ska inte komma från gatan. Jag tycker inte att man bara ska plocka in folk, utan man ska ha 

undersköterskeutbildning och framför allt mycket praktik för att få se; klarar jag det här?” (Sara) 

”Nu kan det komma en person som knappt talar svenska och aldrig varit här, det är inte lätt […] Allting 

görs om men ingenting blir bättre. Organisationen och bemanningen och allt ”hoppel” här. Nej det tycker 

jag bara är dumt, det kostar pengar allting. Det blir ett stressmoment.”(Siv) 

 

Bristande kommunikation hindrar också god psykosocial arbetsmiljö enligt samtliga re-

spondenter. Situationer där kommunikationen kan brista eller vara svår är i förhållande till an-

höriga, andra professioner och inom gruppen. Avsaknad av tillfällen för att kommunicera är 

också ett hinder.  

 

”Vi tycker olika, det är ju också ett hinder. Man kanske måste ha hjälp från en tredje part som lyssnar, 

medlar och talar om. Ett hinder är att vi inte har de här träffarna för där kommer det upp saker och ting.” 

(Sara) 

 

Otillräcklig information framkommer som ytterligare ett hinder. Anhöriga får inte till-

räcklig information från biståndshandläggare om hur hemtjänsten bedrivs i praktiken, att beslut 

måste finnas på alla insatser och att besluten utgår från brukarens egna behov. Respondenterna 

upplever att de inte får en helhetsbild av vårdtagaren, dennes livssituation och hemmiljö innan 

omsorgen i hemmet påbörjas. Information och instruktion från andra professioner gällande bru-

kare kan ibland konkret behöva visas och kommuniceras i brukarens specifika situation och 

sammanhang.   

 

”Vi kan få förklarat för oss hur vi ska göra men det är inte riktigt samma sak som att få det visat. Till 

exempel som att använda ett höj- och sänkbart gåbord, det är ju en sak med en som har två ben men en helt 

annan sak med en som har ett ben.” (Malin) 

 

Sammantaget blir kommunikations och informationsbrister i förhållande till anhöriga det 

hinder som respondenterna upplever mest påfrestande. Tillsammans med att kraven på respon-

denterna har ökat genom äldreomsorgens förändringar har också behovet av kontakt och sam-

arbete med andra professioner ökat. 
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Som möjligheter för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö anger alla respondenterna gott 

samarbete och kommunikation med kollegor och andra professioner. Andra möjligheter handlar 

om att få fortbildning, uppföljning av tidigare möten, en genomförandeplan till varje brukare, 

särskilt avsatt tid att diskutera arbete med sina kollegor, bra planering av arbetet, tid för reflekt-

ion och möjlighet till rast som inte kombineras med arbetsprat. Vidare anges att ta sig tid med 

brukaren och visa respekt mot alla som viktigt. 

 

”Att man tar sig tid hos den man är hos, ännu en gång respekt mot pensionär, vårdtagare och kollegor, chef. 

Även om jag inte tycker lika, alla behöver inte tycka som mig.” (Eva) 

 

Goda relationer till brukarna ses av samtliga respondenter som betydande vad gäller möj-

ligheter för god psykosocial arbetsmiljö. I mötet med brukaren upplever de frihet under ansvar, 

de kan till viss del planera om arbetet till förmån för en brukares behov. Att få göra skillnad 

och att vara viktig för någon väger till viss del upp en påfrestande psykosocial arbetsmiljö vilket 

nedanstående citat visar. 

 

”Man får det här lilla leendet när man kommer hem till någon. Jag har gjort någon glad, för jag var den 

enda som var där den dagen. Så det är trevligt mitt arbete.” (Eva) 

”Friheten, inom ramarna.  Jag planerar upp mitt arbete som jag vill. Jag måste ju följa det som ska göras 

men jag kan göra det på mitt sätt. Och det som jag får tillbaka från vårdtagaren, bara det här lilla kan göra 

dagen för en!” (Sara) 

 

En gemensam aspekt som ansågs viktig för respondenternas arbetsmiljö utöver områdena 

rollkonflikt, socialt stöd och samvetsstress var att rätt hjälpmedel fanns tillgängliga hos bruka-

ren. Vidare angavs önskemål om bättre personalutrymmen med god ventilation och fönster, 

tillgång till parkering för personalens privatbilar och högre lön för det arbete de utför. En re-

spondent menar att elevpraktikanter är ett viktigt inslag i arbetsmiljön genom att elever ifråga-

sätter och ger nya idéer vilket ses som lärorikt. En annan respondent uttryckte önskemål om att 

organisationen ordnade obligatorisk friskvård på arbetstid för att bättre kunna möta arbetets 

påfrestningar. 
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6.10 Analys av hinder och möjligheter för god psykosocial arbets-

miljö 

Mest framträdande som hinder för en god psykosocial arbetsmiljö är förändringen av hemtjäns-

tens uppgifter och dess skapande av stress. Förändringen har inneburit att hemtjänsten har blivit 

mer vårdrelaterad och ställer högre krav på respondenterna men också högre krav på utbildning 

samtidigt som de ekonomiska resurserna är små. Cribb (2011) menar att samvetsstress kan upp-

komma när professionella tvingas gå emot sina värderingar till förmån för organisationens rikt-

linjer och policys. I citaten ger Sara och Siv uttryck för att vikarier ibland inte har rätt kompetens 

för arbetet, de kan inte heller själva styra vilka vikarier de tar in viket leder till stress. Karasek 

och Theorell (1990) menar att stress uppkommer när de psykologiska kraven är högre än kon-

trollen. Respondenterna har en låg grad av kontroll då de inte kan påverka sina arbetsuppgifter 

utan är tvungna att anpassa sig till de organisationsförändringar som genomförs samtidigt som 

förändringarna medför ökade krav.  

Karasek och Theorell (1990) och Theorell (2012) kopplar kontrollen till det handlingsut-

rymme och den kunskap individen har i förhållande till sitt eget arbete. Behovet av kunskap 

framträder tydligt i studien. Respondenterna upplever att de behöver fortbildning för att möta 

äldreomsorgens förändringar vilket kan ses som en strävan efter mer och ny kunskap för att öka 

kontrollen. Behovet av att få rätt information, instruktion och möjligheter till att kommunicera 

med andra professioner och kollegor kan också tolkas till behov om att få ökad kunskap men 

också socialt stöd. Socioemotionell integration och tillit mellan kollegor, chefer och andra pro-

fessioner menar Karasek och Theorell (1990) är en del av det sociala stödet vilket kan fungera 

som ett skydd mot stress och negativa hälsoeffekter. Clausen et al. (2014) menar att ökad tid 

med de äldre tillsammans med yrkesutveckling och tillfällen för att vårda sociala relationer på 

arbetsplatsen ger förbättringar i den psykosociala arbetsmiljön. Evas och Saras citat lyfter också 

värdet av att ta sig tid för att vårda relationen till brukaren för att bättre kunna möta dennes 

behov. Deras citat kan även tolkas som en strategi för att öka känslan av välbefinnande i sitt 

arbete vilket Dackert (2010) menar kan öka tilltron till den egna förmågan och känsla av själv-

förverkligande. Dessa aspekter kan öka vårdkvaliteten och förmågan att hantera ökade krav och 

den stress det kan medföra (Dackert, 2010).  

Kommunikations- och informationsbrister i förhållande till anhörig kan tolkas öka ris-

kerna för att förväntningar på rollen som omsorgsgivare blir allt mer kluven vilket ger rollkon-

flikter. Relevant kommunikation och information från biståndsutredare till anhöriga om vad 



 

42 

 

hemtjänsten innebär kan göra omsorgsgivarrollen tydligare och på så sätt minska respondenter-

nas upplevelse av rollkonflikt i förhållande till den anhörige. Borritz et al. (2005) menar att ett 

klargörande av roller förbättrar den psykosociala arbetsmiljön. Genomförandeplan till varje 

brukare har angetts som en möjlighet till att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, genomfö-

randeplanen kan bli ett sätt att öka kontrollen och förtydliga rollerna då det tydliggör när, hur 

och på vilket sätt stöd och insatser till brukaren ska genomföras. Enligt Karasek och Theorells 

(1990) modell kan en genomförandeplan tolkas kunna öka kontrollen i arbetsuppgifterna genom 

att de inre och yttre kraven kartläggs.  

Den fysiska arbetsmiljön som avgränsas till materiella slag kring individen i arbetet hand-

lar exempelvis om utrustning, maskiner, lokaler, ljud och ljus (Lennéer Axelson & Thylefors 

2005; AFS 2015:4). Betydelsen av rätt hjälpmedel hos brukaren kan tolkas som att även den 

fysiska arbetsmiljön har en betydelse för hur respondenterna upplever sin psykosociala arbets-

miljö då den omfattar förutsättningar och villkor för arbetet (Arbetsmiljöverket 2016; AFS 

2015:4). Hjälpmedel är för respondenterna en viktig förutsättning för att kunna utföra hem-

tjänstarbetet. Andra aspekter som upplevdes som betydelsefulla förutsättningar för dem i deras 

arbetsmiljö var friskvård under arbetstid och elevpraktikanter. 
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7. Diskussion och slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur hemtjänstpersonal verksamma i en kommun med högst 

sjukfrånvaro i landet, upplever sin psykosociala arbetsmiljö utifrån aspekterna rollkonflikt, so-

cialt stöd och samvetsstress. Vidare önskade studien undersöka vilka hinder och möjligheter de 

upplever för en god psykosocial arbetsmiljö då hemtjänsten är en viktig del i socialtjänstens 

uppdrag i att tillgodose de äldres behov. 

Svaret på studiens syfte och forskningsfrågor är att respondenterna upplever rollkonflikter 

orsakade av hemtjänstens och äldreomsorgens förändring och dess införande av mer sjukvårds-

relaterade arbetsuppgifter. Gott socialt stöd finns i förhållande till kollegor och enhetschef men 

brister i socialt stöd upplevs då organisationen inte skapat utrymme och tillräckliga förutsätt-

ningar till det. Samvetsstress har upplevts till följd av känslor av otillräcklighet, tid och kun-

skapsbrist i förhållande till brukare. Upplevda hinder är stress och kommunikations - och in-

formationsbrister. Upplevda möjligheter är god kommunikation och gott samarbete med andra 

professioner och möjlighet att vårda relationen till brukaren för att bättre möta dennes behov.  

Vårt val av Karaseks och Theorells krav-kontroll- och stödmodell som teoretisk tolk-

ningsram har hjälp oss i arbetet med att synliggöra och förstå hemtjänstpersonalens psykosoci-

ala arbetsmiljö. Modellen visar att respondenterna i hög grad är verksamma i en arbetsmiljö där 

de psykologiska kraven är höga och kontrollen låg, vilket Karasek och Theorell (1990) benäm-

ner som högansträngningsarbeten och som är den mest ogynnsamma arbetsmiljön. Modellen 

visar även att det förekommer ”iso-spända” arbetssituationer vilka medför stora hälsorisker, det 

vill säga – en arbetssituation som innebär höga psykologiska krav i kombination med låg grad 

av kontroll och lågt socialt stöd.  

Studien visar att förändringen av hemtjänsten har lett till rollkonflikter och stress då ar-

betsuppgifterna blivit alltmer sjukvårdsrelaterade, denna förändring har påverkat den psykoso-

ciala arbetsmiljön och medfört att omgivningens och särskilt anhörigas förväntningar på hem-

tjänstpersonalens roll skiljer sig åt. Hur rollkonflikter i form av rollupplösning och rollkollision 

kan uppstå vid förändringar då man i arbetet verkar inne på andra professioners områden är 

något som också Lennéer Axelson och Thylefors (2005) påvisat i tidigare forskning. Studien 

visar att rollkonflikterna är kopplade till hemtjänstpersonals behov av mer kunskap och socialt 

stöd för att kunna utföra de förändrade arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Här tänker 

vi att organisationen har ett problem och en utmaning i att säkerställa att ny och befintlig per-

sonal har rätt kompetens och utbildning samt får möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling 
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för att möta de nya kraven och därigenom minska stressen. Kunskap i förhållande till arbets-

uppgifter ger den anställde mer kontroll i arbetet och kan enligt Karasek och Theorell (1990) 

ge den anställde bättre möjlighet att hantera stress och höga psykologiska krav. Även om hem-

tjänstpersonalen får adekvat utbildning återstår fortfarande behovet av att hemtjänstpersonalen 

får en direkt kontakt till sjuksköterska med medicinsk kompetens för att undvika att hamna i 

”iso-spända” situationer. Här kanske ett förtydligande och gränsdragande av olika professioners 

arbetsuppgift och direktkontakt med medicinskt ansvarig kan avhjälpa ”iso-spända” arbetssitu-

ationer. 

Studien visar att det finns kommunikations och informationsbrister i förhållande till an-

höriga och biståndsutredare vilket bidrar till ökad förekomst av rollkonflikt. Studien visar även 

att rollkonflikter i förhållande till anhöriga kan orsaka samvetsstress. Det är tydligt att kommu-

nikation och information i förhållande till anhöriga är något som bör förbättras från både soci-

altjänstens och organisationens sida, då det skulle bidra till en förbättrad psykosocial arbets-

miljö för hemtjänstpersonalen. Eftersom att hemtjänstpersonal är verksamma i hemmet hos bru-

karen betyder det att de även verkar i den anhöriges hem. Det är därför viktigt att relationen 

mellan hemtjänstpersonal och anhörig blir så god och tydlig som möjligt för att minska riskerna 

för samvetsstress eftersom att samvetsstress enligt Juthberg et al. (2008) kan ge en negativ in-

verkan på vårdkvaliteten. Som analysen visade skulle en genomförandeplan till varje brukare 

öka kontrollen, förtydliga allas roller och bidra till minskade rollkonflikter genom att förvänt-

ningar på omsorgsgivarrollen kan bli mer samstämmig och därmed minskas också uppkomsten 

av samvetsstress.  

Då omsorgsgivare dagligen ställs inför situationer som påverkar deras samvete, är det av 

vikt att organisationen medvetandegör och för en dialog om samvetets betydelse för vården för 

att hindra att omsorgsgivarna förlorar sin självkänsla (Juthberg et al. 2008). Om organisationen 

skapar tillfällen för att tala om samvetets betydelse är detta att betrakta som ett emotionellt 

socialt stöd vilket kan vara viktigt när studien visar att organisationen brister i att skapa förut-

sättningar för socialt stöd. Här vore det vidare önskvärt att organisationen arbetade för att stärka 

hemtjänstpersonalens möjligheter till socialt stöd genom att se över befintliga strukturer men 

även erbjuda handledning med möjlighet till reflektion och eventuellt terapeutiskt stöd för att 

förbättra deras psykosociala arbetsmiljö från organisatoriskt håll. Hemtjänstpersonalen möter 

lidande och maktlöshet i arbetet vilket kan vara svårt att hantera själv och organisationen har 

enligt Arbetsmiljöverket (2015) en uppgift i att avhjälpa sådana psykiskt påfrestande situat-
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ioner. Socialt stöd, organisationsstrukturer och interaktionsmönster har en påverkan på den psy-

kosociala arbetsmiljön enligt tidigare forskning (Theorell 2012; Dackert 2010) varför dessa 

områden är viktiga att beakta. 

Sammantaget kan rollkonflikter, bristande socialt stöd och samvetsstress kopplas till or-

ganiseringen av hemtjänsten vilket gör att problem som framkommer i denna studie ligger på 

organisationsnivå. Mot bakgrund att den undersökta gruppen uppskattningsvis har lägre sjuk-

frånvaro än övriga hemtjänstgrupper i samma kommun och då den undersökta gruppen verkar 

i ett arbetslag med gott socialt stöd från kollegor och närmsta enhetschef, väcks frågan hur 

personal i en hemtjänstgrupp där teamklimatet inte är lika gynnsamt upplever dessa aspekter av 

den psykosociala arbetsmiljön. Om det sociala stödet från kollegor och enhetschef brister sam-

tidigt som studien påvisar att hemtjänstpersonal arbetar under de psykosociala förhållanden som 

råder i högansträngningsarbeten och ”iso-spända” situationer skulle detta kunna förklara den 

höga sjukfrånvaron i kommunen. Det behövs därför vidare forskning av kommunens samtliga 

hemtjänstgruppers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljö för att i jämförelse med varandra 

hitta gemensamma faktorer till vad som kan orsaka den höga sjukfrånvaron.  

Den psykosociala arbetsmiljön har en påverkan på hemtjänstens upplevda hälsa och må-

ende och därigenom ett direkt inflytande på vårdkvaliteten varför denna fråga blir extra viktigt 

att beakta för det sociala arbetet. Vi tänker att det endast är hemtjänstpersonalen själva som kan 

svara på vilka behov de upplever sig ha och vad som kan förbättra den psykosociala arbetsmil-

jön. Detta blir extra viktigt i arbetet att förhindra ett högt sjuktal och flykten från äldreomsorgen. 

Genom att förbättra hemtjänstpersonalens arbetsförhållanden kan det tänkas öka arbetets status 

och därmed också möjligheten till att rekrytera ny personal.  
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Bilagor 

Bilaga 1.   Informationsbrev            

INFORMATIONSBREV 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna. 

Det är nu dags för oss att skriva vår c-uppsats och vi har valt att undersöka hemtjänstpersonalens 

egna upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Vi vänder oss därför till Dig som har minst 

fem års erfarenhet inom yrket. Vårt syfte med studien är att undersöka, hur hemtjänstpersonal 

upplever sin arbetsmiljö samt vilka hinder och möjligheter de upplever för en god psykosocial 

arbetsmiljö.  

 

Vi kommer att genomföra sex stycken intervjuer med hemtjänstpersonal för att fråga om even-

tuella upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Psykosocial arbetsmiljö kan till exempel 

handla om arbetstagarnas upplevelser av konflikter, förväntningar och arbetsmängd. För att 

delta krävs inga förberedelser av Dig inför intervjun. De enskilda intervjuerna är semistruktu-

rerade, vilket innebär att öppna frågor ställs utifrån vissa förvalda teman, något som ger möj-

lighet för dig som deltagare att utveckla dina svar. Intervjuerna planeras att genomföras under 

vecka 47. Intervjun som kommer att spelas in beräknas till cirka 60 minuter och du väljer själv 

plats för intervjun. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst under processen dra dig ur 

och avbryta din medverkan. Om du önskar avbryta ditt deltagande i studien vill vi att det med-

delas senast den 12 december 2016, detta för att vi ska hinna göra eventuella förändringar innan 

dess att uppsatsen ska lämnas in. Din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt. Detta 

säkerställs genom att inga namn eller andra uppgifter, som gör det möjligt att identifiera Dig, 

kommer att redovisas i den färdiga uppsatsen. 

 

De inspelade intervjuerna transkriberas, för att vi sedan ska kunna sammanställa resultatet, ana-

lysera samt redovisa det i form av en uppsats. Det är bara vi som genomför studien som kommer 
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att få tillgång till inspelningar och transkriberingar. Det insamlade materialet kommer att för-

varas på ett tryggt sätt och enbart användas för vår studie. När undersökningen är färdig kommer 

både ljudfiler och skrivet material att raderas. Den färdigställda uppsatsen kommer efter avslu-

tad studie att arkiveras som en offentlig handling.  

 

Har du några ytterligare frågor hör gärna av dig till Kamilla Östberg eller Ann-Sofie Tägtgren, 

det är vi som är ansvariga för den här uppsatsen. 

 

Kamilla Östberg 

 

--------------------------------- 

Ann-Sofie Tägtgren 

 

--------------------------------- 

Handledare Magnus Jegermalm 

 

--------------------------------- 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Ann-Sofie Tägtgren    Kamilla Östberg 

Telefon:    Telefon:  

e-mail:    e-mail:  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledning 

 Presentation av oss och syftet med studien 

 Intervjuns upplägg, inspelning, ca 60 min 

 Forskningsetiska principer. Om man ångrar sitt beslut att medverka i studien är det vik-

tigt att detta meddelas senast den 12 december 2016. 

Bakgrund 

 Hur gammal är du? 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? 

 Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

 Vad fick dig att välja det här yrket? Berätta… 

 Hur skulle du beskriva ditt arbete? 

 Vilka egenskaper anser du vara viktiga för att utföra det arbetet du gör? 

Rollkonflikter 

Förväntan 

 Vet du vad som förväntas av dig i ditt arbete? 

 

 Upplever du att förväntningarna på dig som omsorgsgivare är olika beroende på om det 

är brukarens, den anhöriges, dina kollegors eller din chefs förväntningar? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Hur påverkar det dig? 

- Hur hanterar du det? 

 

 Upplever du att du och dina kollegor har samma syn på vad er roll som omsorgsgivare 

är? 

- Om ja, hur har ni gjort för att få samsyn vad gäller omsorgsgivarrollen? 

- Om nej, på vilket sätt skiljer den sig åt och ger det några konsekvenser för dig i 

arbetet? 

- Kan man på något sätt arbeta för att er syn på rollen som omsorgsgivare ska bli mer 

samstämmig och i så fall hur? 

Krav 

 Upplever du att det finns krav på dig i arbetet som inte är förenliga, som inte går ihop? 

- Om ja, kan du beskriva när du upplevt det? 

- Hur påverkar det dig? 

 

 Vilka kunskaper upplever du att man behöver ha för att göra ditt arbete? 

- Finns det någon kunskap i förhållande till ditt arbete som du anser dig sakna? 

- Hur påverkar det dig? 
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Socialt stöd 

Instrumentellt stöd 

 Vilka förutsättningar behöver du för att kunna göra ett bra jobb? 

- Känner du att du får dessa förutsättningar? 

- Om nej, vad är det du saknar? 

 

 Upplever du att du i det dagliga praktiska arbetet får stöd från dina kollegor om du 

behöver det? 

- Om ja, kan du ge exempel på en sådan situation och stödet ser ut? 

- Om nej, hur önskar du att dina kollegor gav dig stöd? 

 

 Upplever du att du i det dagliga praktiska arbetet får stöd från din chef om du behöver 

det? 

- Om ja, kan du ge exempel på en sådan situation och hur stödet ser ut? 

- Om nej, hur önskar du att din chef gav dig stöd? 

Emotionellt stöd 

 Kan du beskriva hur din relation till din chef ser ut? 

 Kan du beskriva hur din relation till dina arbetskollegor ser ut? 

 Känner du gemenskap med dina kollegor eller inte? 

- Om ja, hur påverkar gemenskapen dig i ditt arbete? 

- Om nej, önskar du att du kände gemenskap med dina kollegor? 

- Hur önskar du att denna gemenskap såg ut? 

 

 Ställs du inför svåra situationer i ditt arbete eller inte?  

- Om ja, berätta när, vilka situationer?  

- Hur hanterar du en sådan situation? 

- Hur påverkas du av sådana situationer? 

 

 Finns det eller finns det inte situationer i ditt arbete som är känslomässigt svåra att bära? 

- Om ja, kan du ge ett exempel på en sådan situation? 

- Hur påverkar det dig? 

- Hur gör du för att orka bära dessa känslor? 

 

 Upplever du att du får stöd av dina kollegor att hantera svåra eller känslomässigt svåra 

situationer eller inte? 

- Om ja, på vilket sätt ger de dig stöd i så fall? 

- Om nej, hur påverkar det dig? 

- På vilket sätt skulle du önska att stödet från kollegorna såg ut? 

 

 Upplever du att du får stöd av din chef att hantera svåra eller känslomässigt svåra situ-

ationer eller inte? 

-  Om ja, på vilket sätt får du det stödet?  

-  Om nej, på vilket sätt skulle du önska att stödet från din chef såg ut? 
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 Har du eller har du inte känt dig ensam i ditt arbete? 

- Om ja, när? 

- Hur påverkar det dig? 

- Hur skulle man kunna motverka att du känner dig ensam? 

Organisationen 

 Finns något specifikt forum på din arbetsplats där ni har möjlighet att prata om svåra 

situationer som uppstår? 

- Om ja, beskriv det forumet… 

- Om, nej, hur påverkar det dig? 

- Skulle du önska att det fanns ett sådant forum och hur skulle ett sådant forum kunna 

se ut om du fick önska? 

 

 Finns det regelbundna tillfällen där du och dina kollegor får att sitta ner tillsammans, 

t.ex. gemensam rast, fika, lunch? 

- Om ja, berätta om dessa tillfällen? 

- Hur påverkar det dig att få tid tillsammans med dina kollegor? 

- Om nej, hur påverkar det dig? 

- Hur önskar du att den sociala samvaron såg ut? 

 

 Finns det regelbundna tillfällen där du/ ni får möjlighet att prata om arbetsrelaterade 

frågor med er chef? 

- Om ja, hur påverkar det dig? 

- Om nej, hur påverkar det dig?  

Samvetsstress 

 Om du någon gång känt dig otillräcklig i ditt arbete, kan du berätta om det?  

- Hur påverkar det dig och hur hanterar du det? 

 

 Om du någon gång känt dig tvingad att handla mot ditt samvete i din yrkesroll? 

- Kan du berätta om det? 

- Om ja, hur kände du då? 

- Fick du stöd i efterhand vid en sådan situation och i så fall av vem? 

 

 Har du i ditt yrke känt att du inte kunnat hjälpa en brukare på det sätt du önskat och som 

du ansett att du borde ha gjort?  

- Om ja berätta när? 

-  Vad var det som hindrade dig från att göra det du kände att du borde ha gjort? 

- Hur påverkade det dig? 

Avslutande frågor 

 Vilka faktorer kan du se på din arbetsplats som utgör hinder för att nå en god psykosocial 

arbetsmiljö? 
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 Vilka faktorer kan du se som möjligheter för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö 

på din arbetsplats? 

 

 Förutom de områden som vi har talat om, finns det något annat som du anser vara viktigt 

i din arbetsmiljö? 

 

 

 Trivs du med ditt arbete? 

- Om ja, vad är det som är bra med ditt arbete? 

- Om nej, varför inte? 

- Skulle du rekommendera andra att arbeta inom hemtjänsten? 

 

 Hur känns det att ha gjort den här intervjun? 
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Bilaga 3. Etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

Projekttitel: ”Man gör det man kan, och finns där.” 

Student/studenter: Ann-Sofie Tägtgren, Kamilla Östberg 

Handledare: Magnus Jegermalm     

Ja Tvek-

samt 

Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasät-
tas, d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, perso-
ner med nedsatt kognitiv förmåga, personer 
med psykiska funktionshinder samt personer 
i beroendeställning i förhållande till den som 
utför studien (ex. på personer i beroendeställ-
ning är patienter och elever)?  

 

  X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat sam-
tycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. forsk-
ningspersonerna kommer inte att få full in-
formation om undersökningen och/eller möj-
lighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fy-
siskt ingrepp på forskningspersonerna?  
  

  X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningsper-
sonerna fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka trau-
matiska minnen till liv)? 

 

 X  

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas 
till en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov)? 

 

  X 
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6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgif-
ter som ingår i eller är avsedda att ingå i en 
struktur (till exempel ett register)?  

 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som be-
rör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, po-
litiska åsikter, religiös eller filosofisk överty-
gelse samt medlemskap i fackförening 

 

  X 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som 
avser lagöverträdelser som innefattar brott, 
domar i brottmål, straffprocessuella tvångs-
medel eller administrativa frihetsberövanden, 
och som ingår i eller är avsedda att ingå i en 
struktur (till exempel ett register)? 

  

  X 

 

              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


