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En hemtjänstgrupp fast i en negativ spiral? 
 
 
 
”Vi är alla olika som människor, har olika behov och önskningar, ser olika 
på samma saker. Ryggsäcken gör att vi ser på verkligheten med olika ögon. 

Detta hindrar oss från att verkligen se varandra. En konflikt kan därför 
ganska lätt uppstå, det vet vi alla” 
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Abstract 
 
We have chosen to figure out why a majority in a home-help service group in west of 

Sweden is, or has been sick-listed. The purpose with our work has been to investigate our 

area to be able to come up with different factors which can have contributed to the high 

numbers of this particular group. We have worked with qualitative method and 

conversation-interviews to be able to answer our purpose at the best way. We had 

separate interviews with the ten employees at their work and these interviews we chose to 

record with a computer. The result we got were that the group had existed for about four 

years and since then, they have had several different directors. The result of this has been 

that two of the employees have been taken the role of a director. From the beginning they 

were four employees and today they are ten. The fact that the group has become bigger 

have contained that new individuals with strong wills have began. The employee feels 

that there are luck of trust and open communication within the group. This causes 

problems in the way that some of the employees are controlling the others that they do 

their work correctly and you can se a tendency to seek mistake at your co-workers. The 

new employees fells that they are being attacked for things that they have done wrong, at 

the same time as the one who have been there since the beginning feels that there are not 

anyone but them selves, who take care of things and do it orderly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Abstrakt 

 

Vi har valt att ta reda på varför en majoritet i en hemtjänstgrupp i västra Sverige är eller 

har varit sjukskrivna. Syftet med vårt arbete har varit att undersöka vårt område för att 

kunna lyfta fram olika faktorer som kan ha bidragit till att just denna grupp har så höga 

sjukskrivningssiffror. Vi har använt oss av kvalitativ metod och samtalsintervjuer för att 

på bästa vis kunna besvara vårt syfte. Vi hade enskilda intervjuer med de tio anställda på 

deras arbetsplats och dessa intervjuer valde vi att spela in med hjälp av en dator. 

Resultatet vi fick fram var att gruppen har funnits i snart fyra år och har sedan starten 

ständigt fått byta chef. Detta har gjort att två personer som varit med och startat gruppen 

har tagit på sig rollen som ledare. De var fyra anställda från starten och är tio anställda i 

dagsläget. Att gruppen har blivit större har även inneburit att nya människor med starka 

viljor har börjat. De anställda upplever att det saknas tillit och öppen kommunikation 

personalen emellan. Detta skapar problem då bl.a. vissa kontrollerar så att den övriga 

personalen har gjort sitt arbete korrekt och det finns en tendens att leta fel hos sina 

medarbetare. Den nya personalen upplever att de blir påhoppade för saker de har gjort fel, 

samtidigt som de som varit där ett tag upplever att det inte är någon annan än de själva, 

som tar tag i saker som ska göras och gör det ordentligt.   
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1. Inledning 
 

Hur äldrevården fungerar i Sverige tror vi är något som berör eller kommer att beröra oss 

alla på ett eller annat sätt. Vi har ett stigande antal äldre personer som av olika 

anledningar kan vara i behov av hjälp med diverse saker i sin vardag. De kanske har 

drabbats av en sjukdom, olycka etc. och har därför fått ett funktionshinder. När vi inte 

längre klarar oss på egen hand så blir vi beroende av att få hjälp av andra människor. Vi 

kanske känner någon som är i behov av sådan hjälp t.ex. genom hemhjälp. Vi har fått ett 

intresse för äldrevård och personal på grund av att en av oss har arbetat som vårdbiträde 

på ett äldreboende.  

 

Vi har valt att ta reda på eventuella orsaker till att vantrivsel uppstår på en arbetsplats 

inom vården. Anledningen till att vi väljer att uppmärksamma hur personalen inom 

äldrevården är att vi anser att personalens trivsel på arbetet är en mycket viktig grund för 

en bra och kvalitetsfull vård. Vad är det då som krävs för att en individ ska kunna uppnå 

trivsel på arbetet inom äldrevården? Enligt oss är en bra sammanhållning mellan 

personalen en oerhört viktig faktor för hur vi trivs på arbetsplatsen. Detta tror vi att vi kan 

åstadkomma genom att ha en öppen och fungerande kommunikation inom arbetsgruppen. 

Det är också viktigt med rätt sorts ledning, och en fungerande kommunikation mellan 

ledningen och övrig personal, samt personalen emellan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Syfte och mål 
 
Vi har utifrån ett sociologiskt synsätt, valt att ta reda på varför det är så många 

sjukskrivna inom en hemtjänstgrupp i västra Sverige. 

Vårt mål är att synliggöra och lyfta fram olika faktorer som leder till trivsel/vantrivsel på 

arbetsplatsen. Detta för att ansvarig chef lättare ska kunna veta vad hon kan arbeta med 

för att förebygga och minska på sjukskrivningarna inom hemtjänstgruppen. 

Till vår hjälp har vi följande delfrågor: 

Hur fungerar samarbetet mellan personalen inom hemtjänstgruppen? 

Hur fungerar samarbetet mellan personalen och ansvarig chef? 

Vilka negativa respektive positiva faktorer finns det med arbetet? 

 
 

1.2 Frågeställning 
 

Vilka faktorer har bidragit till sjukskrivningarna inom en specifik hemtjänstgrupp i västra 

Sverige? 
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2. Teori 
 

2.1 Sociala fält - Pierre Bourdieu 
 
Bourdieu talar i sin bok "Praktiskt förnuft", (1999) om den plats som vi vistas i och som 

han menar är det sociala rummet. Det Bourdieu kallar ett fält är hela det sociala rummet 

som vi är en del av. Exempel på fält är ekonomiskt fält, socialt fält eller konstnärligt fält. 

Han beskriver fältet dels som ett område som engagerar medlemmarna och dels som ett 

tillstånd som tvingar medlemmarna att vara en del av det som sker runt omkring dem. 

Hur mycket som krävs av individerna har att göra med hur mycket de har att säga till om 

och vilken position de har.  För att medlemmarna eller som han kallar det, de sociala 

agenterna ska kunna vara sams i arbetet krävs det att de respekterar varandra och hjälps åt 

att genomföra det arbete som förväntas av dem.  

 

För att gå med i ett socialt fält är det en fördel om man har ett intresse för området, och 

det förhållandet som man skapar kallar Bourdieu för illusio. Vad vi har för slags illusio 

beror på vad vi har för åsikter och värderingar, dvs. genom vårt habitus samt beror på 

vilken position vi befinner oss i, i en viss omgivning. För den engagerade som tillhör ett 

visst fält ter sig det som händer inom det aktuella fältet som självklart för just den 

individen, medan händelsen är som en illusion för den som saknar detta engagemang. 

Inom de olika fälten förekommer det olika lagar som individen ska följa och dessa talar 

om vad som är accepterat eller inte accepterat inom det aktuella fältet. Bourdieu menar 

att om man som individ är missnöjd med något som sker inom det aktuella fältet och om 

man arbetar för att ändra på problemet, så visar man att problemet betyder mycket för en 

just för att man är beroende av fältet i sig. (Bourdieu, 1999) 
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2.2 I and Me - George Herbert Mead 
 

Mead menar i sin teori att människan i grunden är som ett oskrivet blad som i 

interaktionen med andra både blir en social varelse men också utvecklar en unik identitet. 

I är individens spontana sida som sätter igång vår vilja att göra något, den så kallade 

lekfasen som barnet ingår i som liten. Me är vår förståndiga sida. Vi ser oss själva utifrån 

andras ögon, vilket kan begränsa vår spontana tanke om vi anser att den inte är lämplig 

vid ett specifikt tillfälle. (Mead) Vi skapar vårt självmedvetande genom en 

tvåstegsprocess. Vad en person har för självmedvetande menar Mead grundar sig på vad 

vi uppfattar att andra har för bild av oss människor. Vi tar sedan till oss andras syn på oss 

som individer och blir en del av den. Genom lek- och spelfasen utvecklas vår 

självmedvetenhet. (Angelöv & Jonsson, 2000) 

 

Den första fasen som vi går igenom som barn handlar om att undersöka andra människors 

roller genom leken, I-fasen, för att vi sedan i andra fasen utveckla detta och sätta oss in i 

andra människors roller på ett mer vuxet sätt i spelfasen. Det som händer då är att 

individen lär sig att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner, vilket skapar en 

förståelse för våra medmänniskor Vi lär oss att generalisera andra människor beroende på 

vilka roller vi anser att de har i samhället. Mead kallar detta för den generaliserande 

andra. (ibid.) 

 

De sociala roller som varje individ tar till sig är internaliserade, vilket betyder att vi tar 

till oss av samhällets förväntningar och krav på oss som individer och omvandlar dessa 

och gör dem till våra egna förväntningar. Därför kan vi med andra ord säga att en roll 

uppstår genom andras förväntningar på oss, som baseras på vad vi har för position eller 

uppgift i samhället. (ibid.) 

 

  

 

 

      4 



 

2.3 Det Jag- eller Självinriktade sättet - Björn Nilsson 
 

Nilsson, (2005) berättar i sin bok om det ”Jag- eller Självinriktade sättet”, vilken 

beskriver människor som låter sin egoism gå före arbetet och arbetskamraterna. Här 

handlar det om individer som låter sina egna behov gå före gruppens, vilket leder till att 

dessa individer inte finns närvarande för andra människors behov. Individen är i själva 

verket ute efter att få uppmärksamhet för det som den har gjort och är då beredd att 

nedvärdera andras insatser i arbetet. Nilsson menar att detta självinriktade sätt finns 

närvarande i alla grupper i ett latent tillstånd. Att det kommer fram kan bero på att 

gruppen inte fungerar av någon anledning eller att ledarskapet är för svagt. (ibid.) 

 

 

2.4 Roller – Nilsson 
 
När en ny grupp skapas tar medlemmarna mer eller mindre omedvetet på sig olika roller. 

En viss typ tar på sig rollen som ledaren i gruppen medan andra inriktar sig på 

relationerna mellan dem själva och deras gruppmedlemmar. Den som tar sig an 

ledarrollen är oftast en person som tycker om att bestämma och som är ute efter att få en 

viss struktur i arbetet. Denne kräver ofta bekräftelse för det som den har åstadkommit i 

gruppen. (Nilsson, 2005) 
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2.5 Personliga bekymmer och Allmänna problem – Charles 
Wright Mills 
 
Mills var på sin tid en mycket omdiskuterad sociolog, som levde och verkade under 

första halvan av 1900-talet. År 1959 publicerades han "den sociologiska visionen", en 

bok som mer eller mindre varit aktuell men som idag har fått förnyad aktualitet i och med 

ett ökat intresse för sambandet mellan historia och nutid. Den sociologiska visionen 

innebär en förmåga att kunna knyta samman dåtid och nutid och framtid, att man som 

människa är medveten om att det som sker här och nu, hänger samman med vad som 

skett i historien samt att det som sker här och nu påverkar framtiden på olika sätt. (Mills, 

2002) 

 

En vanligt förekommande åtskillnad som den sociologiska visionen använder sig av är 

den mellan personliga bekymmer och allmänna problem som utgör ett oumbärligt 

verktyg inom den samhällsvetenskapliga forskningen. 

Personliga bekymmer ryms inom den privata sfären medan allmänna problem syftar på 

problem i den samhälleliga strukturen. (ibid.) 

 

Tittar vi på sjukskrivningar från det här perspektivet så kan man enkelt säga att om en 

eller några få personer sjukskriver sig så är det denna eller dessa individers personliga 

bekymmer och vi angriper problemet genom att inrikta oss helt och hållet på 

individen/individerna. Är fallet dock så att exempelvis 500 000 är sjukskrivna i en 

befolkning på sex miljoner arbetstagare måste vi fokusera blicken utanför individen och i 

stället titta på bl.a. organisationskulturen, industrialismen, samhällets ekonomi, den ökade 

stressen och den psykiska ohälsan i samhället osv. (ibid.) 
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Omvänt kan man enkelt säga att så som situationen ser ut idag, med en totalt sett hög 

sjukskrivningssiffra i samhället är det dock inte bara ett allmänt problem utan även ett 

personligt bekymmer då en sjukskrivning för med sig ett flertal negativa konsekvenser 

för den enskilde individen såsom t ex ekonomiskt bortfall, minskat socialt nätverk, 

förslappning, följdsjukdomar av olika slag osv. (ibid.) 

  

2.6 Gruppers roll, existens och funktion 
 
När man talar om en grupp så menar man en samling människor på minst tre personer, 

desto mindre grupp desto mer kan vi förknippa oss med den. Att det är på det viset beror 

på att det är svårt att ha översiktskoll på allt som sker i gruppen när den växer, och det är 

även svårt att hålla en bra kontakt med alla inblandade. (Nilsson, 2005) En övre gräns 

man brukar sätta för gruppen om den ska ha goda chanser att utveckla denna intimitet är 

åtta-tio personer. (Granér, 1994) 

 
”Arbetsgruppen – närmiljön – är den klart viktigaste delen av arbetsorganisationen när det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön. Det är den som främst formar klimatet. Det innebär att vi är varandras 

arbetsmiljö” ( Axelsson & Thylefors, 2005 sid. 31) 

 

För att en arbetsgrupp ska kunna fungera, utföra ett effektivt arbete och fortsätta existera, 

räcker det inte med meningsfulla arbetsuppgifter, bra arbetstider osv. utan varje enskild 

individ måste dessutom få sina sociala behov tillgodosedda. Dessa behov grundar sig på 

följande: 

 Tillhörighet – I början anpassar vi oss till stor del för att bli accepterad som en i 
gruppen 

 
 Kontroll – Vi måste kunna hävda oss i gruppen och erkännas som en självständig 

individ 
 

 Gemenskap – Vi vill bli omtyckta för den vi verkligen är och känna oss trygga i 
gruppen (ibid.) 
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Det är dessutom viktigt att de involverade arbetar och strävar efter liknande mål. Om 
individer i en grupp har ett gemensamt mål så strävar de efter samma sak i deras arbete. 
Individerna känner sig då motiverade att fortsätta sträva efter att uppnå målet dvs. de får 
en inre vilja att försöka uppnå målet. (Nilsson, 2005) 
 
För en bra stämning i en grupp krävs ett bra samarbete. Genom att individer samarbetar 
med varandra leder det till tillit och effektiv kommunikation.  
Vid en sämre kontakt kan det skapas misstro som i sin tur kan leda till fientlighet mellan 

gruppmedlemmarna. (ibid.) 

 

En grupp kan komma att delas upp i mindre grupper, s.k. subgrupper och grundar sig på 

individernas sociala behov. Desto större gruppen är, desto vanligare är dessa 

uppdelningar i subgrupper. De som samåker till arbetet kanske bildar en grupp, de som 

arbetar samma skift, de som känner varandra sedan tidigare, de som har samma 

inställning till arbetet osv.  

Uppdelningen i subgrupper kan ha både en positiv och negativ följd, positiv om gruppen 

är stor och i själva verket fungerar bättre i smågrupper men en negativ om gruppen är 

liten och etablerad då uppdelningen är lika med en splittring och leder till obalans i 

gruppen. Detta kan resultera i att det bildas olika läger och en vi och dem– attityd, där 

man i värsta fall saboterar för varandra istället för att arbeta för ett gemensamt mål. 

(Granér, 1994) 

 

På arbetsplatser där personalen arbetar var och en för sig och inte är i direkt beroende av 

varandra är det lätt att det uppstår en splittring av gruppen, för precis som med alla andra 

relationer så kräver även arbetsgruppen tid och annan ”näring” för att skapa närmare 

relationer. (Axelson & Thylefors, 2005) 
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En betydande faktor som kan bidra till att hindra en negativ uppdelning är det informella 

småpratet inom arbetsgruppen, där man diskuterar såväl arbetet som privatlivet med 

varandra. Detta småprat kanske mest ges tillfälle på den gemensamma kafferasten men 

mest optimalt är om det får komma till utlopp i små doser under hela arbetsdagen. Detta 

för att hålla en öppen kommunikation levande och skapa tillit inom arbetsgruppen som är 

nödvändigt när gemensamma problem måste lösas. Dessutom kan det vardagliga 

småpratet lösa mindre konflikter direkt innan de växer sig större. (ibid.) 

 

Bertil Gardell talar om olika faktorer som kan bidra till stress på en arbetsplats. Han 

menar att en kombination av olika faktorer kan bidra till stress: 
 Kvantitativ belastning - att vi har mycket som ska göras under en begränsad tid. 

 Kvalitativ underbelastning - att vi har enformiga arbetsuppgifter.  

 Låg egenkontroll - att vi inte har så mycket att säga till om gällande våra 

arbetsuppgifter.  

 Svagt medmänskligt stöd från arbetskamrater och arbetsledare. (Angelöv & 

Jonsson, 2000)  

 

 

2.7 Kommunikation 
 

Att kommunicera är som ett slags verktyg för oss människor. Vi kommunicerar både 

genom talet och genom vårt kroppsspråk.  

 

”Det är det som finns under ytan som bestämmer utfallet av kommunikationen" ( Ahrenfelt & Berner, 

sid. 74) 

 

Enligt Nilsson kan man skilja på olika slags kommunikation och han delar in detta på två 

olika nivåer; nämligen vad som sägs och hur det sägs.  
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Han menar att när vi säger något verbalt så har vi oftast kontroll över vad vi säger, å 

andra sidan menar han att sättet som vi säger det på kan avgöra hur mottagaren tolkar vårt 

budskap. Vi har därmed inte kontroll över vårt sätt att framföra vårt budskap, när det sker 

genom vårt kroppsspråk. (Nilsson, 2005) 

  

Hur vi väljer att framföra ett budskap till en annan person beror på vad vi har för relation 

till denne. Vi ger oss själva en rättighet att vara på ett visst sätt mot andra människor, 

beroende på vad de betyder för oss. Hur vi förmedlar ett budskap är därför en av flera 

potentiella kommunikationsstörningar, dvs. något som kan leda till missförstånd. En 

annan typ av störning är t.ex. tankeläsning dvs. när vi tänker på ett visst sätt eller på något 

speciellt och förväntar oss att andra ska förstå och veta vad vi tänker. Detta leder till 

missförstånd då den som lyssnar gör sin egen tolkning av det som sägs. Vad tolkningen 

blir beror på vad den som lyssnar har för förutfattade meningar sedan innan och hur 

han/hon tolkar den andres kroppsspråk. (ibid.))  
 
”I den välfungerande arbetsgruppen är kommunikationen öppen och spontan. Där flyter gruppens 

blodomlopp fritt utan proppar och förkalkningar. Om arbetslaget är i obalans är däremot 

kommunikationen begränsad. Då finns alltför mycket som inte får sägas. De gemensamma samtalsämnena 

blir ytliga och fyllda av underförstådda och dolda budskap. Kommunikationen kan vara så präglad av 

undertryckt eller öppen aggressivitet att innehållet i vad som sägs inte går fram. Motsättningar och 

missuppfattningar är vanliga, men det finns få kanaler för att reda ut dem. Gruppen får inte näring för att 

utvecklas. Konflikterna löses inte utan låser gruppen och försvårar kommunikationen ytterligare” 

(Granér, 1994 sid. 72) 
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2.8 Arbetsplatskonflikter 
 

Vi skandinaver har genom vårt historiska arv med oss i bagaget att konflikter ska 

undvikas i allra möjligaste mån med det underförstådda argumentet att det är någonting 

fult som inte bör existera. Konflikter finns dock överallt omkring oss och är i själva 

verket något helt naturligt. (Ahrenfelt & Berner, 1992) 

 

Att det uppstår konflikter på arbetsplatsen är inget ovanligt men såväl de inblandade 

parterna som arbetsplatsen drabbas mer eller mindre negativt beroende på konfliktens 

karaktär. (Social försäkring Nr 10/2001) Detta är dock inte hela sanningen utan i själva 

verket kan en konflikt resultera i en positiv förändring och utveckling men då gäller det 

att de olika parterna inte blundar för konflikten, utan uppmärksammar den och ger sig i 

färd med att lösa den. 

 
”Det är inte längre konflikten som är problemet, eftersom den är nödvändig, utan hur vi hanterar den” 

(Ahrenfelt & Berner sid. 63) 

 
De senaste tio åren har sjukdomar med sociala eller organisatoriska orsaker ökat med 

över 300 procent, varav kvinnor står för den högsta andelen. Det är vanligast 

förekommande på arbetsplatser där man jobbar med människor, särskilt inom offentlig 

sektor. (Arbetsskador 2000. Statistiska meddelanden. Arbetsmarknadsverket och 

Statistiska centralbyrån) Konflikter på arbetsplatsen tillhör alltså denna kategori och är en 

vanlig orsak till sjukskrivning. 

Ett problem som konflikter på en arbetsplats kan resultera i är kostnader i form av bl.a. 

minskad effektivitet och produktivitet i och med att konflikterna tar mycket energi av 

varje enskild individ. Men detta handlar alltså om konflikter som tillåts växa fram och ger 

upphov till negativ stress som så småningom eskalerar. 

(ibid.) 
  "Konflikthierarkin i organisationer uppstår när man inte tar tag i konflikter. Den ena konflikten lagras på 

den andra, ibland som ett försvar mor den första" (Ahrenfelt & Berner, sid 49) 
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Det faktum att vi ofta står utanför och tittar på medan konflikten eskalerar eller agerar 

genom att leta syndabockar beror just på den negativa inställning vi har gentemot 

konflikter i vår kultur. (ibid.) 

 
En vanlig orsak till att det uppstår konflikter på arbetsplatsen är kommunikationsproblem 

bland de olika parterna. (Social försäkring Nr 10/2001) Just att vi människor är olika 

varandra vad det gäller stil, smak, intressen, behov, mål osv. spelar här en avgörande 

faktor. Det vanliga felet vi gör att vi tänker om oss själva som den som har det rätta 

svaret, agerandet osv. och reagerar mot den andre med irritation, oförståelse, frustration 

osv. om denne avviker från oss. (www.arbetsplatskonflikt.av.gu.se – människor är olika)  

 

Vi människor kan delas in i olika grupper efter personlighetstyp och beroende på vilken 

typ vi är, tänker och agerar vi efter ett visst inre mönster.  

Dessutom så kan vissa individer ha ett personlighetsdrag som mer eller mindre styr 

individens sätt att fungera i omgivningen. Dessa drag kan vara både positiva och 

negativa. Individen kan t ex vara noggrann, ansvarsfull, lojal eller ärlig som ofta upplevs 

positivt av omgivningen men vissa har personlighetsdrag som tvärtom stör och irriterar 

omgivningen. Dessa kan vara neurotiska drag som kan yttra sig genom en tendens att 

förstärka sig själv, genom att trycka ner andra, ett överdrivet kontrollbehov, en oförmåga 

att lita på andra, lynnighet osv. På en arbetsplats kan en sådan person därmed vara en 

utlösande konfliktfaktor. (ibid.) 

 

När man talar om arbetsplatskonflikter så brukar man skilja på ”det presenterade 

problemet” och ”det verkliga problemet”. Det presenterade problemet är det som de 

inblandade parterna i konflikten själva anser är orsaken till konflikten men ofta har det 

visat sig att detta inte är fallet, utan att anledningen ligger någon annanstans. (ibid.) 
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Ett mycket vanligt presenterat problem är konflikter om beteenden. Dessa är ofta 

SVÅRARE att lösa än andra problem pga. att de är formlösa dvs. det finns ingen färdig 

mall för hur dem ska lösas. Dem kan dessutom utvecklas till ganska svåra problem då 

dem har en tendens att bli väldigt personliga. Man har delat in konflikter om beteenden i 

fem huvudgrupper: 

 bristande samarbete 
 negativa attityder och beteenden  
 bristande behovstillfredsställelse 
 själviskt agerande  
 oskickligt ledarskap (ibid.) 

 

Man har även delat in konflikter i två separata grupper, nämligen ”öppna konflikter” och 

”dolda konflikter”. En öppen konflikt på en arbetsplats är en konflikt som alla inom 

gruppen är medvetna om och ogillar, medan en dold konflikt är en konflikt som 

arbetsgruppen inte vill känna sig vid och därmed den typ som ger upphov till problem av 

olika slag. Det som ofta kännetecknar en arbetsplats med dolda konflikter är slutna 

anställda som kommunicerar föga med varandra. (Ahrenfelt & Berner, 1992) 

 

I dagens arbetsliv är vi beroende av ett stabilt och auktoritärt ledarskap. I och med att 

ledaren finns till för att utveckla sin arbetsgrupp så ger dennes beslut och agerande 

upphov till konflikter. Idag är ju utveckling något som verkligen ligger i hetluften vilket 

bäddar för allt fler konflikter. Detta kräver i sin tur ett ökat behov för hur vi identifierar 

och löser de olika konflikterna. (ibid.) 

 

Ytterligare en konfliktorsak är chefsbyte, då detta stör det rådande systemet som fungerar 

som en trygghet för personalen, och detta leder automatiskt till förändring i 

arbetsgruppen. Detta beror på att varje chef, oavsett hur han eller hon är, tillsammans 

med sina medarbetare skapar sina normer och spelregler för hur saker och ting ska 

fungera i gruppen, och detta startar omedelbart när gruppen bildas. Personalen inrättar sig 

dessutom i en hierarki där ”de placerar sig” på olika platser efter omdömesförmåga, 

bestämmanderätt, pålitlighet, vem som är lämpligast för att representera arbetsgruppen 

osv. (ibid.) 
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Allt detta ingår i den s.k. företags- eller organisationskulturen vilken medvetet eller 

omedvetet behövs för systemets överlevnad.  

Sker det då ett chefsbyte så kommer den nya chefen till en kultur som den tidigare chefen 

tillsammans med sin personal byggt upp och naturligt så möts den nya chefen av 

motstånd men samtidigt av en önskan hos gruppen att vilja förändras och utvecklas. Till 

en början verkar allting flyta på smärtfritt då personalen inte riktigt visar vem de är och 

hur de vill ha det men så småningom uppstår konflikter som dels handlar om normbytet 

och dels av den förändrade hierarkin i gruppen. (ibid.) 

  

Ytterligare en vanlig konflikt som kan uppstå är att personal som i bagaget bär med sig en 

negativ erfarenhet av auktoriteter kan spela ut detta på sin nya chef.  

Personalen närmar sig den nya chefen successivt beroende på vilken roll man har i 

gruppen där vissa är mer aktiva medan andra är mer avvaktande. Den personal som stod 

nära den förre chefen känner ofta att de aktivt måste skydda sin position i gruppen och de 

som var oense med sin förre chef ser nu sin nya chans till ett bra förhållande osv.  

Det bästa man som ny chef kan göra är att så långt det går följa sina egna bedömningar 

och ha en öppen attityd mot gruppen eftersom han/hon inte kan veta vad som döljer sig 

under ytan i den rådande organisations- eller företagskulturen. (ibid.) 
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3. Metod 

Här nedan följer en redogörelse för hur vi har valt att gå tillväga i vår undersökning samt 

vilken metod som vi har valt att använda oss av för att vi ska kunna uppnå vårt syfte.  

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod som för vår del innebär att vi utför 

enskilda intervjuer. Detta för att vi på bästa vis ska kunna få en djupare förståelse för den 

aktuella problematiken som i vårt undersökningsområde handlar om en konflikt mellan 

de anställda inom en specifik hemtjänstgrupp. Att gruppen bara består av totalt tio 

personer gör att det lämpar sig särskilt bra med kvalitativ metod då antalet intervjuer och 

undersökningens omfattning blir hanterbar.  

Vi kommer att arbeta utifrån explorativ ansats som innebär att vi vill utforska ett visst 

fenomen för att få en djupare inblick i det. (Rosengren & Arvidsson, 2002)  

Vi tror att det är lättare att få en uppfattning av den rådande konflikten med hjälp av 

kvalitativ metod och samtalsintervjuer än om vi skulle använda oss av kvantitativ metod 

och enkäter, eftersom det krävs en närmare och mer personlig kontakt mellan oss och de 

vi intervjuar i och med att ämnet är så pass känsligt och svåråtkomligt.  

 

Samtalsintervjuer innebär att vi diskuterar vissa av oss utvalda teman tillsammans med 

intervjupersonen, men tanken är i detta fall att vi bara ska leda intervjun medan 

intervjupersonen ges utrymme att dominera med dennes personliga åsikter, tankar och 

funderingar. (Rosengren & Arvidsson, 2002) Vi tror att vi kan få ärligare och mer 

uttömmande svar om vi får träffa intervjupersonerna ansikte mot ansikte, samt att risken 

för bortfall minskar avsevärt. 
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Syftet med vår mätning är att få mer kunskap om vårt undersökningsområde.  

Vi gör därmed en fallstudie vilket innebär att vi fördjupar oss i en specifik arbetsgrupp, 

men att denna grupp säkert kan liknas vid andra arbetsgrupper i samhället, då konflikter 

är ett vanligt förekommande fenomen i samhället. 

 

Genom att intervjua personalen en och en, kommer vi lättare in i deras livsvärld, dvs. hur 

den intervjuade känner och upplever sin arbetssituation. Vår uppgift som intervjuare blir 

då också att tolka det som vår informant berättar och visar upp genom sitt kroppsspråk. 

(Kvale, 1997) 

 

3.1 Förförståelse 

Utifrån egen erfarenhet, i och med att en av oss har arbetat inom äldrevården, så tror vi 

att det är vanligt att det råder dålig stämning bland personal som arbetar där.  

   Genom ansvarig chef så blev vi informerade om att det är höga sjukskrivningssiffror 

inom vår undersökningsgrupp. Vår första tanke var då att det säkert är problem bland 

personalen inom arbetsgruppen och att de problem som förekommer delvis beror på att 

det är en arbetsplats med enbart kvinnor. Vi tror också att många kvinnor som arbetat 

inom vården under en längre tid kan vara rädda för förändringar och att de på grund av 

det kan se ny personal som ett hot. Ny personal kan ju vilja göra förändringar på grund av 

att de ser den äldre personalens rutinmässiga arbetssätt med ”nya ögon”. Att denna grupp 

har en hög sjukskrivningssiffra tror vi beror på att de av olika anledningar kan ha hamnat 

i någon form av negativ spiral som är svår att bryta om man inte vet hur.  

 

 

 

      16 



 

3.2 Hermeneutik - en humanistisk tolkningsmetod 
 

Vetenskap som bedriver hermeneutiska tolkningar bygger på att vi använder våra egna 

minnen, upplevelser, förförståelse osv. när vi ska tolka ett specifikt fenomen. Genom att 

vi själva är människor kan vi sätta oss in i hur andra människor tänker och känner vilket 

ger oss en viss typ av förståelse, vilken vi sedan kan göra våra egna tolkningar och dra 

våra egna slutsatser av. (Thurén, 2002) 

 

Kritik som riktas mot hermeneutiken är att det inte går att säga att detta är sanning, utan 

beroende på vem vi är och vilken bakgrund vi har gör att våra tolkningar av ett och 

samma fenomen kan skilja sig åt. Därmed är en hermeneutisk tolkning i viss mån relativ 

men samtidigt måste det tilläggas att den är av stor vikt, för missar vi tankar och känslor 

vid studiet av ett visst fenomen så missar vi mycket. Den positiviska skolan (motsatsen 

till den hermeneutiska) som i stället helt ägnar sig åt ren och sann fakta kan aldrig komma 

på djupet av varför ett fenomen yttrar sig som det gör och vad som döljer sig under den 

synliga ytan. (ibid.) 

 

 I vårt arbete har ett hermeneutiskt tillvägagångssätt varit ofrånkomligt eftersom vi har 

undersökt vårt problemområde genom att intervjua de anställda på deras arbetsplats. 

Under tiden som vi utförde intervjuerna fick vi en bild av personerna i fråga. När vi sedan 

skulle analysera deras berättelser gjorde vi egna tolkningar dels utifrån deras berättelser 

och dels utifrån deras kroppsspråk och eventuella känslor som vi observerade under 

intervjun.  

Vi möter alla olika slags fenomen med en viss förförståelse och därmed måste alla 

fenomen förstås utifrån en förförståelse. Vi måste nämligen alltid sätta in det fenomen vi 

önskar förstå i ett visst sammanhang och hur sammanhanget ser ut bestäms av vår 

förförståelse av fenomenet. Den förståelse som sedan uppstår kan därefter användas som 

förförståelse vid nästa möte med samma eller liknande fenomen. Denna modell kallas 

den hermeneutiska cirkeln och är alltså nödvändig för förståelse av ett fenomen.           17 

 



 

För att illustrera detta närmare så för att förstå en känsla som en annan individ uttrycker 

så krävs det att jag själv har haft känslor, att jag varit medveten om dem och i viss mån 

har reflekterat över hur och varför de uppstod. Därefter visar sig successivt större eller 

mindre skillnader mellan de känslor som jag nu återerinrat mig och baserat min tolkning 

på och den andra individens faktiska känslor. (www.anst.uu.se/martinholm/empati) 

När vi själva stod inför valet av sociologiskt område inför uppsatsen så ville vi inrikta oss 

på äldrevården och personalen just för att en av oss tidigare arbetat där och bär med sig 

erfarenhet av bl.a. dålig stämning bland personalen. Detta att situationen kan vara sådan 

har väckt starka känslor hos oss båda där vi har konstaterat att det är ett stort problem 

som måste arbetas med då det leder till en odräglig arbetssituation och såväl inblandade 

som de utanför, inte minst brukarna, far illa. Vi gick alltså in i ämnet med ganska stark 

förförståelse av hur det är bland inom äldrevården och av chefen fick vi lite svar på tal 

när hon berättade att hennes grupp hade hög sjukfrånvaro som hon anade i vissa fall 

bottnade i något annat än en faktisk sjukdom. Därutöver så har vi med oss i bagaget egen 

erfarenhet av konfliktsituationer och hur det kan vara att bara arbeta med kvinnor på en 

och samma arbetsplats. Allt detta leder till att vi angriper och tolkar det aktuella 

fenomenet på ett visst sätt, vilket resulterar i en viss förståelse. Denna förståelse vi 

uppnår kan sedan kanske användas t ex på en annan arbetsplats för att förstå liknande 

problem. 

 

3.3 Urval 
 

I boken ”sociologisk metodik” talar man om begreppet ”mäta”, och menar då att man får 

fram en beskrivning av ett fenomen genom att använda sig av olika metoder. (Rosengren 

& Arvidsson, 2002) I vår forskning vill vi mäta för att utforska, och få en så bra bild som 

möjligt av vårt undersökningsområde.  
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Vi har valt att genomföra vår mätning genom att bestämma tid med var och en i 

arbetsgruppen, för att med deras samtycke utföra individuella samtalsintervjuer. Vår 

mätning handlar då om att ställa frågor som syftar till att få en bild av arbetssituationen 

för varje enskild personal. Vi kan i det här fallet få en inblick i hur intervjupersonerna 

känner och tänker inför det eventuella problemet. (ibid.) 

Våra intervjupersoner valde vi enkelt ut eftersom vi valde att intervjua hela 

hemtjänstgruppen som består av tio anställda. Att vi valt att undersöka just denna 

hemtjänstgrupp beror som vi nämnt innan på önskemål från ansvarig chef.  

 

3.4 Intervjuer 
 
Vid genomförandet av intervjuerna så hade vi en intervjuguide med några öppna 

stödfrågor att utgå ifrån vilka vi hade formulerat utifrån vår frågeställning och vårt syfte. 

Vi ställde därmed likartade frågor till alla våra informanter. Detta för att uppnå hög 

validitet, dvs. att frågorna mäter det som vi vill mäta, och hög reliabilitet, dvs. att vår 

forskning är tillförlitlig och är möjlig att upprepas med samma resultat av framtida 

forskare. (Kvale, 1997)  

Vi var ute efter att utföra djupintervjuer och anledningen till att vi just valde att använda 

öppna frågor var att våra informanter skulle få möjlighet att berätta fritt om just deras 

arbetssituation. Kvale kallar denna typ av intervju för explorativ intervju, och menar då 

att man som intervjuare har som uppgift att inbjuda till ett samtal med hjälp av några 

öppna frågor som sedan följs av andra frågor som intervjuaren kommer på under den 

pågående intervjun, beroende på det som sägs. (Kvale, 1997) 

Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av en bärbar dator så att vi på bästa vis ska 

kunna koncentrera oss på det som våra informanter gav uttryck av via talet och 

kroppsspråket.  
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3.5 Tillvägagångssätt 
 

Vi tog kontakt med chefen på den tidigare arbetsplatsen med en förfrågan om vi kunde få 

tillåtelse att undersöka trivseln på någon av avdelningarna på det äldreboendet som hon 

är ansvarig för, detta på grund av egen tidigare erfarenhet av dålig stämning bland 

personalen på boendet. Chefen föreslog då att vi hellre skulle undersöka en 

hemtjänstgrupp som hon sedan några månader tillbaka hade ansvar för. Hon berättade för 

oss att hälften av personalen var sjukskrivna i gruppen och att hon inte riktigt visste vad 

det kunde bero på.  

Chefen lovade att informera personalen om vårt arbete och om vårt syfte med vår 

uppsats, när hon dagen efter skulle ha möte med dem.  
 

Efter några dagar ringde vi upp hemtjänstgruppen för att boka in de första intervjuerna. 

Till en början var det mycket svårt att få tag på dem, trots att vi lämnade meddelande att 

de skulle ringa tillbaka till oss. Vi ringde dagligen under en och en halv vecka innan de 

svarade. Vi bestämde då tid för de två första intervjuerna med personal som var inne och 

arbetade just då. Resten av intervjuerna utfördes med jämna mellanrum under en period 

på tre veckors tid. Vi intervjuade hela gruppen på totalt tio personer och intervjuerna 

ägde rum på deras arbetsplats.  

 

Att vi valde att träffas just på deras arbetsplats beror på att vi ansåg att det var det 

enklaste både för dem och för oss själva, då vi fick möjlighet att intervjua fler än en 

person samma dag, samt att de slapp att ta sig någonstans för att bli intervjuade. I boken 

”Kvalitativ forskning” (1997) menar Kvale att det är positivt att utföra intervjuer på den 

plats som man har som syfte att undersöka. Detta för att vi som intervjuare lättare ska 

kunna sätta oss in i det som våra informanter talar om.  

De första fem intervjuerna valde vi att utföra tillsammans och de fem sista delade vi upp 

mellan oss två som intervjuade. 
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Efter insamlandet av data var det dags att gå igenom alla intervjuer för att upptäcka 

eventuella samband i deras berättelser. Vi valde ut olika rubriker som motsvarade vår 

frågeställning och vårt syfte med undersökningen och därefter försökte vi att 

sammanfatta deras svar.  

 

Därefter valde vi ut de teorier som vi tyckte passade till vårt undersökningsområde. Vi 

gick igenom olika litteratur och bestämde oss till slut för tre olika teorier som vi ansåg 

var relevanta och därmed av intresse för vårt syfte. Vi satte oss närmare in i dessa teorier 

för att vi på bästa sätt skulle kunna använda oss av dem i vår analys.  

 

I analysen kopplade vi samman det resultat som vi fått fram med våra utvalda teorier för 

att på bästa sätt kunna förstå och förklara det problem som gruppen har samtidigt som vi 

lyfte fram de faktorer som kan ligga bakom problemet.  

 

Vi valde att använda oss av samma rubriker i analysen som vi tidigare haft i resultatet för 

att på bästa sätt ge svar på vår frågeställning och vårt syfte. I detta stadium försökte vi 

hitta samband mellan olika faktorer för att på bästa sätt kunna förstå helheten. (Lantz, 

1993) 

 

Sista fasen i vår undersökning är diskussionen och slutsatsen. Här tittar vi på hela vårt 

tillvägagångssätt och val av metod. Vi ser även till det resultat som vi fått fram och lyfter 

fram vad vi har åstadkommit med vår undersökning, Vi tittar även på reliabiliteten, dvs. 

tillförlitligheten av vårt resultat. Vi funderar på giltigheten på resultatet, om vi hade 

kunnat göra undersökningen på något annat sätt och om resultatet hade blivit detsamma i 

fall forskningen hade upprepats av andra forskare. Vi funderar även på om analysen av 

vårt resultat är det ända giltiga eller om det kan tolkas på olika sätt. (Lantz, 1993) 

 

Vi fick fram en del information med hjälp av intervjuerna, även om en del personer var 

en aning misstänksamma mot vårt syfte med intervjun.  
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Ett par av de intervjuade valde att hålla en låg profil under tiden som vi spelade in, och 

öppnade sig och berättade mer så fort vi hade stängt av datorn.  

 

Vi tycker att vi har lyckats få fram olika negativa faktorer som i kombination med 

varandra kan ha bidragit till att gruppen har många som är sjukskrivna, men även positiva 

faktorer som bidrar till att personalen väljer att arbeta just i denna grupp.  

 

När vi tittar tillbaka på vårt tillvägagångssätt och på vårt resultat så tycker vi att har 

lyckats att få fram de olika faktorer som kan ha bidragit till sjukskrivningar i gruppen. Vi 

är nöjda med vårt val av metod på grund av att vi med hjälp av denna metod har fått 

möjlighet att träffa våra informanter och därmed har vi kunnat sätta oss in i deras 

situation samt få en bild av dem som individer.  

 

Vi tror även att det är lättare för personalen i fråga att kunna öppna sig när de får träffa 

oss personligen jämfört med om de hade fått svara på enkätfrågor.  
 
 

3.6 Etik 

 
För att det skulle vara möjligt för oss att undersöka en personalgrupp inom äldrevården 

genom att göra personliga intervjuer osv. frågade vi först ansvarig chef om tillåtelse.  

När vi sedan skulle intervjua våra informanter var vi noga med att tala om vårt syfte med 

arbetet och anledningen till att det blev just deras grupp. Vi var även tydliga med att tala 

om att allt som de valde att dela med sig av skulle hanteras på ett anonymt plan.  

 

Vid den muntliga redovisningen inför hemtjänstgruppen av det resultat som vi har fått 

fram kommer vi att ta hänsyn till personalens anonymitet och vi kommer därför inte att 

”peka ut” någon eller några som vi vet har en viss roll i gruppen.  
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I stället kommer vi att delge gruppen de olika faktorer som vi har fått fram genom 

intervjuerna och som vi anser är betydelsefulla ”verktyg” för de anställda och deras chef 

att arbeta vidare med.  

  

 

4. Resultat 
 

4.1 Arbetsplatsbeskrivning 
 
Hemtjänstgruppen som vi har fått i uppdrag att titta närmare på startade för snart fyra år 

sedan och består av tio ordinarie personal, samt vikarier som täcker upp vid behov.  

Gruppen har för ca sex månader sedan fått en ny chef. De anställda berättar att den nya 

chefen är den första chef som verkar bry sig om dem. En återkommande synpunkt i 

gruppen är att chefen engagerar sig i gruppen genom att ta tag i eventuella problem och 

räta ut frågetecken och att de upplever att de kan säga vad som helst till henne.  

Tidigare har gruppen haft tre andra chefer som inte har tagit något ansvar för gruppen, 

utan som istället har lagt över ansvaret på de anställda i gruppen.   

Från början var de fyra personer som startade gruppen. Två av dessa känner att de har fått 

ta mycket ansvar och fått arbeta för att utveckla gruppen på egen hand. Gruppen har vuxit 

genom åren och ny personal har kommit in med nya idéer och starka viljor.  

 

Hemtjänstpersonalen berättar att en vanlig arbetsdag för dem är att de kommer till arbetet 

och väljer en runda som de åker på just den dagen. De samlar in de nycklar som de 

behöver till vårdtagarna och ger sig iväg i var sin bil, förutom när de ska åka på en 

dubbelrunda. Dubbelrunda är när två personer åker tillsammans i en bil till vårdtagare 

med ett funktionshinder som kräver stöd av två personer. Ute hos vårdtagarna hjälper de 

sedan till med diverse saker som t.ex. påklädning, frukost, dusch, städ, handling.  
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Efter morgonbestyren åker personalen tillbaka till kontoret för att fika tillsammans med 

arbetskamraterna. De berättar att de på rasten mestadels brukar prata om vårdtagarna och 

att de därmed inte vet så mycket om varandras liv utanför arbetet.  

 

Efter fikat är det dags att hämta upp maten från köket för att sedan köra ut den till de 

gamla. Efter utkörningen åker de hem till vårdtagare som ska läggas för att vila middag.  

 

De flesta brukar arbeta till klockan ett eller två, och byte av personal sker därför efter 

middagskörningen. På eftermiddagen och kvällen är det för det mesta två personer som 

arbetar, men antalet kan variera från två till tre personer beroende om hur mycket hjälp 

vårdtagarna kräver.  

 

På eftermiddagen delar personalen upp sig och åker till dem som behöver hjälp med 

kaffet och medicin. De tar även upp dem som den tidigare personalen har lagt efter 

middagen. Efter kafferundan är det dags för en paus. Kvällsrundan börjar efter pausen 

och alla nycklar samlas in. Personalen berättar att de brukar åka tillsammans i bilen när 

de känner att tiden räcker till. Personalens sista runda för dagen går ut på att hjälpa dem 

som behöver ha hjälp med tandborstning, läggning, medicin mm.  
 

4.2 Positivt 
Genomgående i intervjuerna är att personalen tycker om att åka ut och vårda de gamla då 

de känner sig uppskattade och känner att de gör stor nytta. De verkar alla tycka bra om 

brukarna. Genomgående är också att de upplever arbetsuppgifterna som omväxlande och 

tillfredsställande samt att de känner att de får ett välbehövligt andrum när de sätter sig i 

bilen och kör mellan de olika brukarna. 

De flesta verkar mer eller mindre nöjda med sitt arbetsschema. 

Ett par uppger att de upplevde mötet med Lars Wall väldigt positivt och skulle gärna se 

en uppföljning av något slag där.  

En majoritet av gruppen ser chefen som ett efterlängtat tillskott, tycker bra om henne och 

tycker att hon gör ett bra jobb. 
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 4.3 Problematik 

 

 Hela gruppen är i stort sett överens om att deras arbetsgrupp är uppdelad i två grupper 

eller två läger som vissa uttrycker det. Grupperingen har kommit av att den ena gruppen 

jobbar ena helgen och den andra gruppen den andra helgen. Grupperna har anammat lite 

olika arbetssätt och bara inom den egna gruppen har man lärt sig hur arbetskamraterna 

arbetar. 
 

Grupperna arbetar skilda pass och har anammat lite olika arbetssätt och vid enstaka 

tillfällen när någon måste byta helg pga. sjukdom eller annan orsak, kan det uppstå 

osäkerhet och konflikter på grund av att man inte vet hur man jobbar i den andra gruppen 

och inte känner varandra tillräckligt. 

 

Som vi har förstått det så verkar det finnas en viss irritation och distans mellan den 

personal som varit med från första början och startat gruppen och den personal som 

kommit in senare.  

 

En ur personalen berättade att hon var nygammal i gruppen dvs. att hon hade jobbat där 

tidigare och sedan kommit tillbaka efter en tids uppehåll och visste numera inte riktigt 

vems parti hon skulle ta. 

 

En återkommande synpunkt i intervjuerna är att det finns några i gruppen som styr över 

de andra. Detta har skapat osäkerhet och obehag bland de övriga gruppen men man vågar 

inte riktigt säga ifrån pga. konflikträdsla, att man känner sig nertryckt, att man är rädd för 

att bli påhoppad och anklagad osv. 

 

En majoritet av gruppen anser dock att det blivit bättre i gruppen sedan mötet med Lars 

Wall för dryga en månad sedan. 
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Man upplever att det är för mycket städning och handling vilket resulterar i att brukarna i 

princip bara ser hemtjänstpersonalen komma för att gå igen, så snart allt det praktiska har 

blivit uträttat.  

Det finns en gemensam uttalad önskan bland personalen att få mer tid till att prata med 

och pyssla om de gamla. 

 

Det har blivit bestämt att gruppen vid årsskiftet ska flytta till nya lokaler på ett annat 

äldreboende. Anledningen till flytten som vi har förstått genom intervjuerna med 

personalen, är att chefen har sitt kontor där så gruppen ska komma närmare henne samt 

att en annan hemtjänstgrupp finns där så att de båda grupperna lättare ska kunna hjälpa 

varandra vid behov.   

 

En majoritet av gruppen är dock emot flytten då de anser att de negativa konsekvenserna 

överväger de positiva. Längre till jobbet och längre körtid till brukarna skapar mer stress i 

det redan tidspressade schemat, byte av bil och omständligt då brukarna bor i trakterna 

kring den nuvarande utgångsplatsen. 

 

Längre möten är något som efterfrågas, i alla fall ibland, då en majoritet i gruppen känner 

att de inte hinner med att få ventilerat de tankar och funderingar som de har eftersom 

chefen ofta har mycket information. Sedan anser några att ämnena som tas upp på mötena 

tenderar att sväva ut och att det finns en önskan om att få prata klart om ett ämne innan 

man går in på nästa.  

 
”… det är så mycket som ska diskuteras att jag tycker aldrig vi hinner diskutera igenom vad vi ska och 

börjar vi prata om mat, om det nu skulle handla om det… ja då kommer det sluta med regn… alltså det 

bara liksom svävar ut. Så man får liksom inte sagt så mycket heller.” 

 

 Vissa upplever det som ett problem att få in vikarier vid behov, som har rätt behörighet 

och andra uppger att det är för mycket vikarier i allmänhet och hade föredragit mer fast 

personal då man arbetar bättre med dem man känner till. 
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Bortsett från något enstaka tillfälle så umgås de aldrig privat hela arbetsgruppen och i och 

med att arbetsschemat är så stressat och det informella småpratet brister så hinner de inte 

lära känna varandra något närmare under arbetstiden. Detta att man inte känner sina 

arbetskamrater upplever dem som ett problem. 

 

  

4.2.1 Brister i kommunikationen 

 

Enligt personalen så kan det brista en del när det gäller kommunikation personalen 

emellan. De flesta uppger att de arbetar olika i de två olika grupperna som de är indelade 

i, beroende på vilken helg de arbetar. De uppstår därför ofta osäkerhet då de ska arbeta 

med någon från det andra "gänget". De uppger även att de inte känner varandra privat 

vilket beror mycket på att de bara pratar jobb då de träffas på arbetsplatsen och på 

rasterna. På dagarna arbetar de för det mesta var och en för sig, vilket alla tycker är 

positivt eftersom de, som de själva uttrycker det, slipper träffa varandra så mycket. Alla 

är även eniga om att de inte kommer till arbetet för arbetskamraternas skull, utan enbart 

för de gamla. De tycker däremot att informationen mellan dem och den nya chefen 

fungerar bra, jämfört med de tidigare cheferna de haft, som inte verkar ha brytt sig så 

mycket om dem. De tycker dock att de får för lite tid till att prata om saker som de vill ta 

upp på sina möten då informationen från chefen tar upp den mesta tiden.  Vissa anser 

dessutom att chefen kommer med så mycket information att de för det mesta inte hinner 

läsa igenom allt.   

 

4.2.2 Konflikter 

 

Konflikterna inom gruppen verkar till stor del komma av att man känner varandra dåligt, 

både arbetsmässigt pga. uppdelningen i två ”läger” och privat på grund av att man brister 

i det viktiga informella småpratet under arbetsdagen och att hälften av arbetsgruppen är 

relativt ny. 
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Att gruppen tidigare inte har haft en riktig chef som ansvarat över dem har resulterat i att 

ett par av de anställda mer eller mindre har tagit på sig chefsrollen. Detta har skapat 

konflikter i gruppen genom att varken dem som tagit på sig chefsrollen eller de övriga av 

olika anledningar verkar helt nöjda med den uppstådda situationen. 

 

Tilliten till varandra är något som vi har förstått brister i gruppen. Man känner inte att 

man kan prata fritt med vem som helst, utan är försiktig med vad man säger. Ett flertal 

upplever att det pratas bakom ryggen och att det förekommer lögner.  

 
”... sen kan man ju inte lita på alla, det är ju så, för man vet ju att antingen så ljuger dem eller så pratar 

dem… det är en person som alltid har ljugit i hela sitt liv och då kanske man fortsätter med det…” 

 

En annan fundering hos en av de nya var att de gamla såg på dem som besserwissers som 

ville komma in och förändra på saker och ting som dem själva tycker fungerar bra som 

det är. 

 

 ” … men jag vet inte om de ser oss som lite besserwisser som kommer in och försöker göra någonting, det 

är kanske där det krockar också, att vi har mycket idéer, att vi vill ändra på det å det medan de tycker det 

funkar med sitt gamla… det ligger nog en del i det med.” 

 

En av ”de nya” ansåg att de gamla inte släpper in dem när det gäller allt arbete utöver de 

dagliga rundorna hos brukarna, som t ex pappersarbete, planering osv. medan en av ”de 

gamla” tyckte att de nya inte tar ansvar, tar tag i saker och ting och brister i noggrannhet.  

 
”det kanske är att folk ska vara mer noggranna alltså, det är också irriterande alltså, börjar man med en 

sak så tycker jag att man ska fortsätta alltså…”  

”… börjar man med en sak så måste man göra klart det och hinner man inte så får man säga snälla du jag 

hinner inte så kan du fortsätta, det är helt okej, sen kan det hända att de inte har telefoner heller, då blir 

man sådär att den ska du ha vart du än går, de bara hm… rycker på axlarna…” 
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Problematiken inom gruppen kan i stora drag alltså sammanfattas med följande: 

 

 dålig kännedom om varandra 

 splittring av gruppen  

 stressig arbetsmiljö 

 kommunikationsproblem 

 ojämnlika roller 

 mycket vikarier 

 avsaknad av chef 

 brist på tillit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      29 



 

5. Analys 
 
Vårt arbete syftar till att ta reda på vilka faktorer som kan ligga bakom sjukskrivningar i 

vår undersökningsgrupp, men också att lyfta de positiva faktorerna med arbetet. Utifrån 

våra samtalsintervjuer fick vi reda på att det förekommer en del brister i gruppen. 

Gruppen har funnits i ca fyra år och under den tiden har antalet personal utökats från fyra 

till tio anställda. De faktorer som vi fått fram i denna undersökning är brist på tillit, dåligt 

samarbete, irritationer, stress samt flera nya chefer under dessa år. Det som personalen 

anser är positivt med arbetet är mötet med de gamla och att det är ett omväxlande arbete. 

Genom våra intervjuer har vi fått reda på att de flesta tycker att gruppen domineras av två 

personer som arbetar i gruppen. Enligt dem så anmärker dessa två på allt som de flesta av 

de övriga gör i arbetet.  

 
Enligt personalen så är deras relation till den nuvarande chefen bra på grund av att de 

känner att hon lyssnar på vad de har att säga. De tycker att hon bryr sig om dem som 

grupp. Tidigare har gruppen haft flera olika chefer och har från första början fått klara sig 

på egen hand. Gruppen har då skapat sig egna så kallade chefer, vilket fungerade bra i 

början då de enbart bestod av fyra personaler.  

 

Allt eftersom gruppen har blivit större har behov av en stark ledare blivit större. Även här 

handlar det om rollfördelningen i en grupp. När det inte har funnits en person som har 

haft en unik ledarroll så har det bildats sådana roller i själva gruppen.  

 

 Personalen uppger att de arbetar i två olika läger och menar då att de arbetar mest med 

en del i personalgruppen och vilka det blir är beroende på vilka helger de arbetar. 
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5.1 Ett stressigt arbete 

 

De flesta tycker att deras arbete är stressigt. De tycker inte att de hinner med de gamla så 

mycket som de hade önskat. De tycker att det är för mycket handling och städning och 

för lite tid för omvårdnad av vårdtagarna. Alla informanter uppger att de tycker att själva 

arbetet är roligt. Det är roligt att träffa och hjälpa andra människor och de tycker att de 

har ett omväxlande arbete. Personalen inom detta sociala fält befinner sig där av egen 

vilja, och på grund av att de har ett stort intresse för andra människor. Men inom detta 

fält är de tvungna att följa de lagar som finns, vilket innebär att de får utföra de 

arbetsuppgifter som existerar inom just detta fält. (Bourdieu, 2000) För just denna 

personal och denna hemtjänstgrupp innebär detta att de får städa och handla fastän de 

själva inte tycker att det hör till deras arbete. Att de känner sig stressade beror enligt 

Gardells undersökning på en kombination av olika faktorer. De faktorer som vi tycker 

passar in i just denna grupp är dels som vi nämnt tidigare; svagt stöd från 

arbetskamraterna, kvantitativ belastning, som innebär att de har mycket att göra på 

begränsad tid, samt låg egenkontroll, dvs. att de inte kan bestämma sina egna 

arbetsuppgifter, 

 

 
5.2 Människans egoism 
 

Våra informanter uppger tydligt att de inte tycker att kommunikationen fungerar bra dem 

emellan. De säger att det som gör att de orkar arbeta vidare är det som de får tillbaka av 

vårdtagarna, i form av glädje och tacksamhet. För att det ska fungera på ett bra sätt inom 

ett specifikt fält är det enligt Bourdieu viktigt att de inblandade arbetar mot ett 

gemensamt mål samt att de är förenade i det som de utför. (Bourdieu, 200) Det är därför 

viktigt att personalen inom denna grupp lär känna varandra för att kunna samarbeta på 

bästa vis.  
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Det är viktigt att de arbetar mot samma mål, och det gör de på bästa vis om de är 

förenade med varandra.  

 

Enligt Nilsson finns det i varje grupp en latent egoistisk sida hos individer i en grupp som 

utgörs av det självinriktade sättet. I vårt undersökningsområde förstår vi att det är två 

stycken som bestämmer i gruppen. De talar gärna om att det som de utför är bra och 

nedvärderar andras insatser i arbetet. Att detta sätt kommer att dominera gruppen menar 

Nilsson beror på att en svag ledning. (Nilsson, 2005) Att gruppen inte har haft någon 

riktig ledning har alltså lett till att personalens egoism har tagit över.  

 

Att kommunicera med individer som hela tiden vill ha bekräftelse för det som de själva 

har gjort tror vi är svårt. Den nya personalen berättar att de inte behöver göra fel för att 

bli påhoppade.  

 

 

5.3 Kommunikationens villkor 
 

Att gruppen är indelad i två olika grupper leder till att de anställda inte får lära känna de 

som arbetar i den andra gruppen. Det skapar misstänksamhet på grund av brist på tillit. 

Denna misstänksamhet skapar i sin tur en inre stress och en rädsla att göra fel.  

Gardell tog upp just detta i sin studie om faktorer som leder till stress. Han menade att 

stress bland annat kan orsakas av att man som individ inte känner att man får stöd av ens 

arbetskamrater. (Angelöv & Jonsson, 2000) Ju större en grupp blir desto mindre känner 

individerna att gruppen tilltalar dem eftersom det då blir svårt att hålla kontroll på det 

som sker omkring en. Undergrupper bildas då, som består av individer med liknande 

åsikter. För att det ska fungera i en större grupp är det viktigt att medlemmarna 

kommunicerar öppet om saker som berör arbetet. Öppen kommunikation leder i sin tur 

till bättre sammanhållning. (Nilsson, 2005) 
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För att det ska vara möjligt att samarbeta i en grupp är det viktigt att de inblandade har 

tydliga mål med arbetet och att de strävar efter samma mål. Att vi har ett mål att 

eftersträva leder i sin tur till att vi blir motiverade att arbeta oss fram mot målet. (ibid.) 

 

 

5.4 En kamp om roller 
 

I en grupp tar vi automatiskt till oss en viss roll och skapar oss då en gruppidentitet. Vår 

roll får oss och andra människor att känna oss trygga och förutsägbara. Vi beter oss på ett 

visst sätt som talar om vilka vi är samtidigt som vi förväntar oss att andra ska bete sig på 

ett visst sätt tillbaka. Det som avgör vilka roller vi tar på oss beror på vad vi har för 

personlighet. De som har arbetat sedan starten har i vår undersökningsgrupp en stark roll 

i gruppen. Det märks tydligt genom att övrig personal känner viss oro inför mötet med 

dem. Enligt Nilsson så tar individer som tycker om att bestämma över andra till sig den 

starka rollen. Denna roll visar på att individen söker trygghet och bekräftelse, i och med 

att den vill ha ordning och reda. (Nilsson, 2005) 

 

Enligt de intervjuade så förekommer det vissa brister i samarbetet personalen emellan. 

Dessa brister beror dels på som vi nämnt tidigare, att de arbetar i olika grupper, men även 

på irritationer mellan personal som har arbetat sedan gruppens start och dem som kommit 

in under åren som gått.  

 

Personalen inom vår hemtjänstgrupp är involverade i ett socialt fält på grund av det 

gemensamma intresset att de alla vill arbeta med människor. I detta fält tvingas de dock 

att arbeta med människor som de inte har fått vara med om att välja själva, då det är 

arbetsgivarens uppgift att bilda gruppen genom de han/hon väljer att anställa. Personalen 

måste anpassa sig till de regler som finns inom fältet för att lyckas med att göra ett bra 

arbete.  
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Det som sker inom det aktuella fältet, som i detta fall är deras arbetsgrupp, uppfattas av 

de själva som en verklighet, eller som Bourdieu benämner det, en illusio. Bourdieu menar 

att de involverade människorna, eller agenterna, inom ett gemensamt fält måste lära sig 

att acceptera varandra och samarbeta för ett lyckas med sitt projekt. (Bourdieu, 2000) 

 

De "äldre" i gruppen dvs. de som varit med från början känner att de får ta allt ansvar och 

tycker inte att de nya tar tag i vissa saker. De nya i sin tur, uppfattar situationen som 

besvärlig då de känner sig kontrollerade av de äldre. De känner att de blir påhoppade för 

minsta fel de gör, vilket i sin tur skapar en osäkerhet. Personalen uppger att de inte 

känner varandra mycket då de aldrig träffas privat. På arbetsplatsen arbetar de oftast 

enskilt och träffas bara en liten stund på rasterna, och där blir det att de pratar om 

vårdtagarna och om arbetet i allmänhet.  

 

 

5:5 Bestämda och flexibla jag 

 
Personalens beteende kan förstås genom Meads begrepp I and Me. De rutiner de ska 

utföra på arbetet och den uppfattning andra har om dem utgör deras Me. Det är någonting 

som kommer utifrån. Detta behöver inte vara en negativ upplevelse men för många känns 

det inte så roligt att gå till arbetet då de känner att vissa av de andra uppfattar dem 

negativt. Detta gäller inte minst de som är relativt nya som känner sig dominerade av de 

två som arbetat där längst. (Angelöv & Jonsson, 2000) 

 

Deras Me-fas kan då sägas vara ganska bestämd och entydig och svår att förändra till att 

vara mer konstruktiv. Deras I får sitt utlopp i glädjen i arbetet, i att möta de gamla och att 

arbeta med dem de trivs med. I är den personliga sidan av dem som också gör motstånd 

till krav från dem som de inte gillar. När de inte kommer någonstans med de andra 

sjukskriver de sig för att värna sitt I så att de inte blir helt uppslukade av sitt negativa Me. 

Ett Me som samtidigt är otydligt och oklart och därför kan ge upphov till ångest. (ibid.) 
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De två som dominerar arbetsplatsen kan sägas styras av ett mer bestämt och tydligt Me. 

De är insocialiserade, eller har insocialiserat sig själva, att ha en ganska bestämd 

uppfattning om hur arbetet ska utföras. När de lever upp till detta krav från Me känner de 

sig nöjda eftersom de har gjort vad de tror förväntas av dem. De kanske inte behöver en 

konkret bekräftelse då detta tydliga Me införlivats i deras yrkesroll på ett markant vis. 

Genom att utöva denna roll skapad av ett bestämt Me kan de få utlopp för sitt I. De kan 

”spontant” reagera på när andra gör ”fel” och tillrättavisa dem för det. Eftersom de har 

makt över sin arbetsplats kan de göra lite som de vill med de andra, när de följt sina 

bestämda Me som gör att de har denna makt, och därigenom få utlopp för sina I.  

 De övriga har som sagt inte detta tydliga Me men ändå ett ängsligt Me som innebär att 

de inte riktigt vågar ifrågasätta dessa två. Istället pratar man bakom ryggen på dem. 

(ibid.) 

 Denna senare grupp efterlyser möjligheter för bättre kommunikation inom gruppen så att 

deras uppfattningar kan komma till uttryck, att de kan hitta lösningar och att 

arbetsglädjen I kan återvända. Den andra gruppen vill förmodligen inte ta upp en 

kommunikation då de är bestämda över hur arbetet ska utföras och inte ser någon 

anledning att kommunicera om ändrade arbetsrutiner. När en psykolog ändå får ha en 

heldag med personalen och sätter igång nya kommunikationsprocesser händer något. De 

börjar kommunicera med varandra och vips förändras de relationer som tidigare 

uppfattats som cementerade. Plötsligt börjar många av dem uppleva att det går att 

kommunicera och att det därför blir roligare att gå till arbetet.  

 När det blir möjligt att kommunicera om arbetsvillkoren och även om personliga 

relationer kan fältet förändras.  

 

Från att arbetet har uppfattats ska utföras på ett visst sätt och kanske av de anställda 

själva getts en viss status kan nu diskussioner om arbetet och de relationer som finns där 

uppstå vilket i sin förlängning kan leda till att de kan ställa krav på sitt arbete och 

därigenom förändra det sociala fältet. 
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6. Diskussion 
 
Vi har genomfört en sociologisk undersökning i en hemtjänstgrupp i västra Sverige, för 

att lyfta fram olika faktorer som eventuellt kan ligga bakom den höga 

sjukskrivningssiffran i gruppen. Gruppen har bildats av fyra stycken undersköterskor och 

har bytt chef ett flertal gånger under de snart fyra åren som gruppen funnits till. Detta har 

lett till att gruppen har fått organisera sig på egen hand och fått skapa sina egna regler. 

 

På egen hand har de löst de problem som har dykt upp på vägen, genom att komma på 

egna lösningar. Detta tror vi har skapat en otrygg grund i det sociala fält som personalen 

är ingår i.  

 

Genom åren som har gått har gruppen vuxit och blivit större men hela tiden utan någon 

chef som tagit huvudansvar för gruppen. Som följd av att gruppen har blivit större har 

också fler starka viljor kommit in, samtidigt som förslag om förändringar tillkommit från 

ledningen.  

 

 

6.1 Gruppen 

 

Personalen som arbetar inom hemtjänstgruppen består av blandade åldrar och de vet inte 

så mycket om varandra. Vi märker även att det förekommer vissa förutfattade meningar 

om varandra inom arbetsgruppen. Detta tror vi beror just på att de inte känner varandra, 

eftersom okunskap är en vanlig grogrund till förutfattade meningar i allmänhet.  

 

Enligt de flesta så är det två personer som bestämmer och är därmed också ganska eniga 

om att det bästa hade varit att sära på dessa två pga. att de påverkar varandra i den 

bemärkelsen att det får negativa konsekvenser för gruppen.  
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Att gruppen mestadels arbetar i två separata grupper, vilket har resulterat i att vissa i 

arbetsgruppen nästan aldrig träffar varandra. Jobbet i sig verkar dock majoriteten tycka är 

roligt eftersom det är så omväxlande och för att de alla verkar tycka mycket om att få rå 

om de gamla.  

 

 
6.2 Egna tankar 
 

Vår första tanke när vi träffade de första i gruppen var att det verkar vara en mycket 

problematisk situation som de har hamnat i, och att det nog troligtvis beror på att det 

finns vissa i gruppen som bestämmer och andra som lyder. Vi upptäckte ganska snart att 

personalen saknar tillit för varandra på grund av att de flesta inte känner varandra alls. Vi 

tror att det är viktigt att personalen har intresse för dem som de arbetar med, eftersom de 

tillbringar en hel del tid på arbetsplatsen. De rådande konflikterna kan leda till att det 

bildas en negativ spiral som de anställda har svårt att ta sig ur.  

 

Utifrån våra intervjuer så ser vi tydligt att de som har arbetat sedan starten har svårt att se 

en lösning på problemen.  

 

De som har kommit in som nya har blivit indragna i denna spiral på grund av att de 

påverkats av den dåliga stämningen som råder mellan personalen. Att de anställda inte 

kan se en lösning på problemen tror vi blir ett hinder för dem att “se ljuset i tunneln”. 

Som vi nämnt tidigare så tror vi att en öppen kommunikation kan leda till mer tillit 

mellan personalen. Att personalen litar på varandra tror vi i sin tur kan leda till att 

konflikterna löses upp. Bristen på tillit tror vi leder till att personalen inte ger sig själva 

en chans att upptäcka positiva sidor hos medarbetarna. 

 

Vi anser att det är olika faktorer som i kombination med varandra har bidragit till att 

denna problematik har uppstått på vårt undersökningsområde.  
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När vi hamnar på en specifik arbetsplats får vi våra arbetskamrater på köpet. 

Förhoppningsvis så har vi intresse för just de arbetsuppgifter som vår arbetsplats 

erbjuder, och har därför valt att arbeta där frivilligt. Det kan t.ex. vara att vi tycker om att 

arbeta med att ta hand om andra människor. På arbetsplatsen finns det vissa regler som vi 

förväntas följa. I vår undersökningsgrupp säger alla att de tycker att deras arbete är 

stressigt. När vi frågar vad det beror på så svarar de att de inte hinner ta hand om de 

gamla så mycket som de hade önskat. De har ett antal individer som de måste hinna med 

samtidigt som de måste städa och handla åt dem. Personalen tycker inte att städning och 

handling ska höra till deras arbetsuppgifter eftersom de är har blivit utbildade att ta hand 

om människor och inget annat. Stressen uppkommer därför delvis på grund av personalen 

känner att de inte har något att säga till om när det gäller arbetsuppgifterna.    

 

Vi tror att det är viktigt för varje individ att känna ett värde i det arbete som de utför. Det 

hör då till att de har möjlighet att påverka sin egen arbetstakt, samt att de känner att det är 

någon som lyssnar på deras åsikter, Att besluten om regler som gäller i just deras fält 

kommer från personer som inte arbetar “på golvet” tycker vi är fel. Vi anser att de som 

arbetar med att finnas där för vårdtagarna är de enda som kan säga vad deras arbete går ut 

på. De känner till vårdtagarnas behov och tycker för det mesta synd om dem eftersom de 

inte har tid att sitta ner och prata med dem.  

 

 

6.3 Labil grupp 
 

De flesta verkar mer eller mindre vantrivas i gruppen och orsaken till detta tror vi är som 

vi nämnt tidigare, att de inte känner varandra. Gruppen känns även labil i grunden på 

grund av att de tidigare inte har haft någon stark ledning.  
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Vi tycker att det känns som att ny personal verkar vantrivas och blir bortskrämda på 

grund av att vissa av dem som varit med från början ser dem som ett stort hot för det som 

de har byggt upp. Fyra personer var med och byggde upp gruppen från början och sex 

personer har börjat senare. De nya upplever två av de gamla som dominanta och 

utagerande och de känner sig kontrollerade, vilket skapar en otrygghet i det dagliga 

arbetet. Av dem som varit med från början är det två personer som berättar att de tycker 

att de nya inte tar tag i saker, och att de känner att de själva måste ha koll på att allting 

fungerar som det ska, vilket gör att inte heller dem trivs på sitt arbete. De andra två som 

var med från början säger att det var bra då när dem bara var fyra personaler eftersom det 

var ingen som kontrollerade och bestämde över någon annan då.  Samtidigt så menar de 

andra två att dem var fyra om att starta gruppen, och hävdar i stället att det bara var dem 

två.   

 

 

6.4 Saker att arbeta med 
 

Vi tror att det viktiga för denna grupp är att arbeta med kommunikationen mellan 

personalen som i dagsläget fungerar dåligt. Det är viktigt att alla får möjlighet att 

framföra sin åsikt och att var och en i gruppen visar respekt för sin medarbetare genom 

att lyssna vad denne har att säga och tar det till sig. De som har svaga roller i gruppen 

måste tro på att den situation som de befinner sig i går att förändra. Det är viktigt att alla 

tror på sig själva och att de strävar efter samma mål.  

 

En idé är att man faktiskt delar på de två individer som har de starka rollerna i gruppen 

samt att se till att alla får arbeta med alla. Vi har förstått att de mindre grupperna som de 

är indelade i leder till att fördomar gentemot de andra byggs upp.  

De arbetar på olika sätt på grund av att de inte känner varandra.  
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Vissa av de nya som har kommit in med åren verkar känna sig obekväma. De har en 

rädsla för att bli påhoppade av de "äldre" medarbetarna. Viktigt är att deras röst blir hörd 

för att de själva ska orka arbeta vidare. Att ta hand om och värna om ny personal tycker 

vi är nödvändigt för att personalen ska orka stanna kvar på arbetsplatsen. Att det inte är 

kommer ny personal är tror vi ät viktigt för vårdtagarna som de tar hand om. Men den är 

även viktig för gruppen i sig, eftersom personalen aldrig får chansen att lära känna 

varandra om personalen hela tiden byts ut.  

 

 

6.5 Vägen till förändring 

 

Vi tror att det är svårt för personalen att göra en förändring i gruppen på egen hand, 

eftersom vissa då lätt kan känna sig påhoppade. De behöver gå på handledning för att lära 

sig att arbeta tillsammans i en grupp. Att det har gått så långt i just denna grupp tror vi 

beror på den svaga ledningen som vi nämnt tidigare. Det är viktigt för deras nuvarande 

chef att visa intresse för personalens åsikter. Hon bör även låta dem som är tystlåtna få 

tillfällen att framföra sina åsikter. Gruppen bör även planera in lite tid att umgås med 

varandra för att de även ska lära känna varandra på ett privat plan. Detta för att de ska 

kunna upptäcka att medarbetarna har en annan sida än den som de visar upp på arbetet.   

 

Vi tror att denna grupp kan utvecklas om man använder de negativa faktorer som vi 

kommit fram till och arbetar vidare med dem. Gruppen behöver känna att de har lite att 

säga till om vad gäller sin arbetstakt. De bör få möjlighet att framföra sina åsikter på 

mötena som de har varannan vecka.  

 

Det som krävs för en förbättring tror vi är att de får lära känna varandras positiva sidor 

samt en ökad egenkontroll, dvs. mer att säga till om gällande arbetstakt och förändringar i 

arbetet. 
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Anledningen till att personalen i denna grupp inte kommer bra överens tror vi i stora drag 

beror på följande: 

 

 Flera år av svag ledning 

 Två personer som mer eller mindre styr gruppen 

 Personalen känner varandra dålig 

 Stressig arbetssituation 

 Låg egenkontroll 

 Kommunikationsproblem 

 Brist på tillit 

 

Positiva faktorer  

 Omväxlande arbetsuppgifter 

 Positiv respons av vårdtagarna 

 

 

6.6 Utvärdering av metodval 
 

Att vi valde att arbeta utifrån kvalitativ metod beror på att vi ville träffa våra informanter 

för att lättare kunna få en bild av deras arbetssituation. Vi tycker att vi lyckats uppnå vårt 

syfte med denna C-uppsats, vilket var att lyfta fram olika faktorer som kan var av 

bidragande orsak till att majoriteten av informanterna i vårt undersökningsområde har 

varit sjukskrivna. Vi tror inte att vi hade kunnat lyckas på samma sätt om vi hade använt 

oss av kvantitativ metod och enkäter. Vi tror att sannolikheten då hade varit stor att några 

av personalen hade valt att inte svara på enkäterna. Vi tror även att vi lättare kan förstå 

vad de pratat om under intervjun på grund av att vi fått träffat dem.  

 

Om vi hade gjort denna undersökning annorlunda så hade vi valt att utföra vissa 

observationer upptill intervjuerna.  
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Ett bra sätt att observera hade varit att följa med personalen under ett par dagar för att se 

hur de arbetar. Vi hade då kunnat bilda oss en ännu starkare uppfattning om de anställdas 

arbetssituation och kanske fått lära känna vissa av dem lite mer.  

 

När vi utförde våra intervjuer märkte vi att några av personalen visade tecken på 

misstänksamhet gentemot oss. Vissa av informanterna valde att tala om det positiva med 

deras arbete under tiden som vi spelade in intervjun. När vi sedan hade stängt av datorn 

så delade de med sig av det negativa med arbetet, efter att de hade försäkrat sig om att 

inspelningen verkligen var stoppad.  

 

 

6.7 Avslut 
 
Att vi just valt att undersöka en personalgrupp inom äldrevården beror på att som vi 

nämnt tidigare, egna erfarenheter av vårdyrket. Att en grupp inom äldrevården hamnar i 

en negativ spiral tror vi inte är ovanligt. Av egna erfarenheter så vet vi att många 

vårdgrupper består av majoriteten kvinnor. Många av dessa kan ha arbetat i många år 

inom yrket, som genom åren har utvecklats på många sätt och som kan ha blivit mer 

stressigt. Enligt medarbetarna från den tiden då en av oss arbetade inom vården så 

berättade den äldre personalen att de hade några brukare var, som de hjälpte med diverse 

saker. De hade tid att sitta ner och fika tillsammans med brukarna och lagade till och med 

mat ihop ibland. I dagsläget har undersköterskorna även hand om diverse kontorsarbete, 

samtidigt som grupperna har blivit större och brukarna fler. De ska hinna städa, handla, 

duscha vårdtagarna och är hela tiden tidspressade. Under tiden som den ena av oss 

arbetade som vårdbiträde kunde det ibland vara svårt att få tag på vikarier som kan rycka 

in då det av någon anledning behövdes fler personal. Det gjorde att vissa blev tvungna att 

gå in på ledig dag eller gå över och jobba längre.  
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Vi tror att vårdyrket är ett utsatt fält på grund av en blandning av flera olika faktorer. Det 

kan t.ex. handla om att de anställda inte har något att säga till om vad gäller deras 

arbetsuppgifter och arbetstakt, eller så handlar det om att de nedvärderar sitt eget arbete 

på grund av t.ex. dålig lön. Vi tycker att de anställda inom vården utför ett viktigt arbete 

och anser därför att det är viktigt att arbetsledarna och omvärlden visar uppskattning för 

det de gör. Ett sätt att visa detta är genom att höja lönerna för de anställda. Det tror vi 

även är ett sätt att höja statusen på vårdyrkena, vilket i sin tur kan leda till att fler 

människor väljer att utbilda sig för att arbeta med människor. Att höja lönen tror vi leder 

till att de anställda känner sig stolta över det de gör, vilket i sin tur bidrar till att de utför 

ett bättre arbete gentemot vårdtagare och arbetskamrater.   
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Bilaga 1 

 

INTERVJUFRÅGOR 

ÖVERSIKTFRÅGOR: 

HUR TRIVS DU PÅ DITT ARBETE? 

-MED DINA ARBETSKAMRATER? 

-MED ARBETSUPPGIFTERNA? 

-MED CHEFEN? 

-MED ARBETSTIDERNA? 

DJUPARE INBLICK 

BERÄTTA OM DINA ARBETSUPPGIFTER. 

-OM SAMARBETET MELLAN ER ARBETSKAMRATER? 

-OM INFORMATIONEN GÄLLANDE FÖRÄNDRINGAR OCH SOM KOMMER 

FRÅN 

CHEFEN. 

AVSLUT 

OM BESVÄRLIGT PÅ ARBETET BERÄTTA VARFÖR. 

OM POSITIVT PÅ ARBETET BERÄTTA VARFÖR 

VILKA FAKTORER BIDRAR TILL DENNA KÄNSLA? 

VÅR FRÅGESTÄLLNING: 

VAD ÄR DET FÖR FAKTORER SOM BIDRAR TILL TRIVSEL/VANTRIVSEL PÅ 

ARBETET? 

SYFTE: 

ATT TA REDA PÅ VARFÖR NÄSTAN HÄLFTEN AV HEMTJÄNSTGRUPPEN I 

VINBERG ÄR SJUKSKRIVEN. 
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Bilaga 2 

 

Intervju 1 2006-11-01: 

Hur trivs du på ditt arbete generellt? 

-Jag trivs jättebra jag tycker det är omväxlande å jag trivs bra 

Hur trivs du med dina arbetskamrater? 

-Jag trivs bra med de flesta 

Med chefen? 

-Mycket bra chef har vi, mycket mycket bra 

Hur tycker du att ert samarbete är i gruppen? 

-Det är bra det måste det vara för vi har så tait med tid så samarbetet måste fungera till 

hundra procent. Alla måste ge 100% 

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

-Den kan börja väldigt stressigt. mycket mycket stressigt för vi har ju uppdelade rundor 

vi kan få larm direkt på morronen å då får man helt enkelt göra om sin runda för den 

kanske var I mitten eller på slutet man kanske inte skulle besöka den personen förrän i 

slutet å då får man ta den först. 

Vem lägger upp de här rundorna? 

-Det är vi tillsammans. men man får nästan inte varje dag göra om som men ändå man får 

vara flexibel å göra om dom 

Hur länge har du jobbat här? 

-Sen början av mars i år men jag har vart i 32 år i kommunenn ha ha ha men jag har 

jobbat med lite annat med..på demensboende å så. Är undersköterska. 

Vad jag har föstått det som så är ni uppdelade i två grupper.. hur tycker du att det       46 

fungerar? 

-Det blir ju så eftersom man jobbar varannan helg så blir det så att man jobbar helgen å 

sen är man ledig nåra dar 

Hur fungerar det? 

-Det är klart att det andra gänget det träffar vi inte så ofta det säger sig självt 

liksom..därför har 



 

vi lagt mötet varannan vecka så träffas vi i två timmar för att inte det ska bli för stora 

problem å så 

Hinner ni prata med varandra då under de två timmarna? 

-Ja det blir relativt bra..vi byter ju av varandra ibland så man hinner prata lite grann då 

men annars är vi ju två gäng alltså det är bara så. 

Händer det att ni jobbar med det andra gänget nån gång? 

-Jadå vi byter ibland vi jobbar inte olika i grupperna utan man får hela tiden ändra sig rätt 

som det så äker de iväg på sjukhuset å åker hälsa på nån..man får vara flexibel 

Info från chefen fungerar det? 

-Ja Anita är jättebra på det..vi får mycket info vi får så mycket info så vi hinner inte läsa 

den det är väl nackdelen att vi har väldigt lite tid här inne utan man är ute å kör mycket. 

Vi skulle kunna va en person till asså lätt fruktansvärt mycket att göra..det går ju lite i 

perioder..det är därför jag skulle gått hem ett idag egentligen. 

Vad tycker du om flytten til solhaga? 

-Ja det tycker jag INTE om..Därför att vi får mycket mycket längre till våra brukare vi får 

ju en resväg på en tio minuter en kvart extra det tycker jag inte om. 

Har ni haft nåt å säga till om när det gäller det?    

-Nej jag tycker nog inte det utan det är mer bestämt från anitas sida. anita vill ha in oss 

samlat..men vi blir ändå inte samlat vi kommer ändå inte å sitta samlat med stafsinge 

morup utan vi får sitta ett steg ner liksom å så känner vi att vi inte är riktigt välkomna dit 

ner heller för det blir ändå rätt så mycket spring fram å tillbaka å dom vill inte ha oss där 

de har sagt direkt till bemanningen...vi har ju mycket bemannning här det är som en 

sluten avdelning där på solhaga å så är det två dörrar..jättefint är där å så där var stafsinge 

å morups lokaler tidigare å då ville de inte ha dom kvar därnere för där var ju mycket 

spring fram å tillbaka. Men vår resväg är frultansvärd den tycker jag är hemsk. Ska vi då 

hämta maten på solhaga oxå så har vi ju ja vi har fem km hit å så å då har vi kanske 1 1/2 

mil upp till sista brukare..vi har sagt detta till anita men hon ser nog inte det så 

Positiva faktorer med jobbet? 

-Där är inte en dag som är lik den andra. Väldigt omväxlande 

Negativa faktorer med jobbet? 

-Det är att här finns ju ingen personal, Hemtjänsten kräver ju rätt så mycket först å främst 



 

körkort å sen måste man nästan ha delegering i alla fall på medicin..det går ju i nödfall att 

åka en dubbelrunda oxå 

Har ni många vikarier? 

-Vi har ju bemanningen å timvikarier men många många gånger så finns det inga..då 

måste man jobba över..hemma har jag sjukt barn nu han är elva år halsfluss..så jag skulle 

vart hemma ett..har du ätiti jag har inte ätit säger han det är ju inte roligt man känner man 

gör ju inget bra jobb när man är här heller   
   

Efter att jag hade stängt av inspelningen berättar hon att det i personalen finns två 

personer som dominerar å att de hela tiden försöker hitta fel hos ny personal. Man säger 

inte ifrån så mycket för att undvika konflikter. Hon uppger dock att det har kommit in ny 

ungre personal som vågar säga ifrån. De som enligt henne är dominanta säger jämt att det 

var bättre förr innan alla nya började falla in. De är för liter personal å de har fått tillåtelse 

av Anita att ta in fler vid behov. 

Men hon menar att de två inte vill detta för att inte gruppen ska blir för stor å för att spara 

pengar å därmed visa sig duktiga inför Anita. 

 

 

 

Intervju 2 

Hur trivs du på ditt arbete? 

-jag trivs ganska bra. 

Arbetskamrater? 

-Jag trivs med en del bättre än andra förståss 

Chefen? 

-Jag känner henne inte en skvatt. Hon är ju ny så henne vill jag inte ens uttala mig om 

Samarbetet mellan er personal. Hur fungerar det? 

-För mig fungerar det bra. det var svårt när jag kom in gruppen då var det inte bra med ett 

par men nu är en borta å en är kvar å det går jättebra med henne jag lider inte så mycket 

av att det inte är bra samarbete..jag har jobbat i två år jag har sjukersättning 25% jag 

jobbar ju 60% nånting å jag ger mig inte in i de här dispyterna utan jag försöker hålla mig 



 

utanför jag är inte intresserad jag kommer för å arbeta jag åker ut jag tycker om de gamla 

jättemycket det är därför jag är här faktiskt. jag är inte här för att ha dispyter med mina 

arbetskamrater så jag försöker bara    

 

Så ni behöver inte samarbeta i ert arbete då? 

-Vi samarbetar det fungerar för mig det gör det faktiskt det beror på vad man är för 

människa själv det är inte alltid man behöver ta man får väga upp är det så viktigt för mig 

att jag behöver göra eller säga nånting eller kan bara låta det passera så det är upp till var 

å en å..men ibland blir det så explosivt sen om det nånting så tar jag denna personen åt 

sidan å berättar vad jag känner å om inte det fungerar så får jag gå vidare men det har jag 

inte behövt göra än 

 

Ni arbetar i två grupper, hur tycker du att det fungerar? 

-Det fungerar bra..det är saker som kan bli bättre men jag har jobbat så länge så jag vet ju 

att det finns starka viljor i varje grupp å det är dom som hörs mest, vill mest skriker mest 

å det är vanligen dom som får sin vilja igenom å då blir det ju det att andra lider som inte 

har den förmåga eller vill använda den förmåga..det är väl så i varje arbetsgrupp skulle 

jag vilja säga 

 

Tycker du att man märker det tydligt vilka det är som hörs mest? 

-ja det finns i alla arbetsgrupper men jag är inte så intresserad av det utan jag vill komma 

till jobbet för å jobba å en del kommer jag faktiskt bättre överens med man har bättre 

kemi man arbetar bättre vad vi i den här gruppen behöver komma fram till är att 

respektera varandra, att vi är alla duktiga på det vi gör å att i ser att den andra är lika 

duktig som en själv utan man tror sig själv vara den duktigaste det är då det börjar gå åt 

pipan å anmärlka om nån glömmer å så glömmer man lika mycket själv om inte mer så 

man har ju problem där som inte kommit underfund med själv i sitt liv..man påpekar inte 

detta för dom utan man väljer att va tyst  istället för att undvika konflikter jag gör det i 

alla fall..sen går det till en viss gräns å sen blir det ju konfrontation 

 

 



 

Triv du med dina arbetsuppgifter? 

-Ja alltså vi är ju omsorgsfolk å det är det vi, men vi har inte tid för dom..vi har ju städ å 

sånna saker det skulle jag önska mer att vi bryr oss om människorna vi jobbar med. vi har 

ju inte tid å sitta med dom till exempel. många är ju ensamma å 24 timmar är en lång lång 

24 timmar när man är ensam. När det gäller det matrielle har de det bra de har bra mat de 

är varma de får rena sängkläder var fjortonde dag de får duscha varje vecka så det 

matriella är ganska bra men det andra alltså...vi hinner inte det är det vi är till för 

egentligen. så allt städ å sånt ska bort 

 

Info från chefen? får ni vara med å bestämma? 

-Igen så är anita väldigt ny till oss så jag tycker det är väldigt svårt å säga..då blir det en 

bedömning känner jag av henne å jag är inte i den positionen känner jag. Vi har haft flera 

chefer korta så vi har sldrig nån arbetsro tycker jag för varje chef tillför ju sina idéer 

inomramen för vad den arbetar för. men ändå blir det nya idéer å nya sätt å vi har ju haft 

två chefer bara på nåra år nu jag vill inte uttala mig utan jag vill luska ut å se vad är det vi 

talar om 

Flytten till solhaga? 

-Nej absolut inte det betyder att jag har en mil extra. jag bor i vessigebro jag är änka jag 

har ekonomiskt tufft å med bensinpriser å så..behöver jag säga mer 

Å vara nära chefen?      

-Jag tror det fungerar för henne å komma ut hit å det är inte så att anita är på kontoret hela 

tiden. du förstår det är inte så att vi ska in å integreras med de andra utan vi ska ha en 

lokal nere I källaren..det kommer ta längre tid att komma till de gamla..jag förstår inte 

riktigt.. 

De har inte förklarat varför? 

-Nä inte jag i alla fall det är för att vi ska få vänner har någon sagt, men vaddå vänner när 

vi inte ska integreras utan vi ska ju vara i den här gruppen å det tycker jag är bra för jag 

tror att vi ska lära känna varandra lite mera om det nu hjälper det vet jag inte..sen är det 

ju det att det har varit så mycket vikarier så vi har aldrig haft tid å lära känna varann så vi 

har aldrig haft tid att hitta på saker tillsammans 

 



 

Har det kommit å gått folk menar du? 

-ja det har vart vikarie å vikarie så sen jag börja här folk har varit sjuka slutat det är 

stressmoment hela tiden å få in vikarier. 

vad tror du om handledning i gruppen tror du att det hade hjälpt? 

-Handledning i gruppen..berätta vilken slags handledning? 

Att de berättar lite om hur man ska samarbeta å hur man ska va gentemot varandra. 

-Men vet man inte det när man är i 40 50årsåldern, måste man ha handledning då? 

Om det är problem i gruppen? 

-Vad är det för problem berätta för mig vad det är för problem? 

Nä ska jag berätta ha ha det är ju det jag vill ha reda på ha ha..nä vad jag har förstått så är 

det ju samarbetet som, att vissa har mer att säga till om än andra mm. 

-Ja men blir det inte så när det finns heltidare blir det inte så att heltidarna känner att de 

blir deras avdelning eller deras grupp å så eftersom de spenderar så mycket mer tid på 

arbetet?      52 

för det har man oxå på en avdelning att heltidarna tar till sig det som sitt skötebarn på nåt 

viså om man är den typen då som är dominant man kan ju va dominant utan å va 

dominerande..bossig då då blir det ju att den person vill styra å säger åt alla som kommer 

in. 

hur tycker du att det fungerar med domsom dominerar hur tar de nya vikarierna det tror 

du? 

-ja det får du prata med dom om..det kan ju inte jag uttala mig om. jag kan ju inte tala för 

gruppen å jag kan ju bara tala utifrån mig själv..jag upplever inte det som besvär jag kan 

säga ifrån om jag känner att det behövs sägas ifrån så om du kommer å gapar i mitt 

ansikte då säger jag ifrån jag behöver inte va gapig tillbaka utan jag säger ifrån att så 

behöver jag inte behandlas för jag är mycket för samarbete jag är riktigt involverad i 

kyrkan så jag sitter i samtal med människor mycket då hittar man olika slags 

personligheter å man lär sig va lyhörd. man lär sig mycket genom det det är likadant på 

jobbet känner jag faktiskt..har man inte lärt sig när man är i 40 50års ålder då vetti nordan 

om man nånsin lär sig. jag tror inte det hade hjälpt med handledning. de har ju försökt 

själv i gruppen men det har inte haft nån verkan..jobbet är nåt jag går till å dom 

människor jag jobbar med är inte nödvändigt människor som jag nödvändigt 



 

skulle vilja umgås med i mitt privatliv..utan jag kommer till jobbet å jag måste kunna 

samarbeta annars fungerar inte arbetet å om det finns så så kan man sitta å prata med 

personen en till en 

Ä det verkligen så svårt att du behöver komma å intervjua oss! 

Anledningen till det är att anita inte känner er å vet att det är vissa svårigheter i gruppen å 

hon vill veta vilka positiva å negativa faktorer det finns så att hon kan jobba vidare med 

det sen 

-Det är ju det att det finns starkare viljor än andra det är det som i avdelningen som när 

man satt å matade nån plötligt kom nån å ryckte skeden ur handen å började mata..jag är 

ledsen alltså detär inte mitt problem det är den personens problem om man gör så då har 

man ett problem alltså om resten av gruppen skulle konfrontera mer då blir det ett 

hallubalu alltså. Det är därför alla viker sig det blir värre då känner man. för det är inte 

med barn utan det är ju med vuxna man jobbar med 

-Positiva faktorerna med jobbet är de gamla..hemtjänsten är kul tiden går fort å man är 

ute å kör man behöver inte va med arbetskamraterna hela tiden utan man är ute å pysslar 

om till den mån man kan ibland går man till jobbet man ser vilka man ska jobba med å 

man går till jobbet med mer glädje i hjärtat än alla andra gånger det blir en sån flyt i 

jobbet även om det är svårt å stressigt för man vet att man är ett par med varandra å det är 

så man ska ha det egentligen man ska inte känns stress för att man jobbar med nån eller 

nåra så man känner att om man gör nånting som inte passar dom inte nödvändigtvis fel att 

man ska bli påhoppad..det blir ju en rädsla det blir ju en stress 

Händer det ofta att man blir påhoppad? 

-nä inte jag för jag jobbar ju ofta med samma..jag vet vad du vill ha fram men jag vill ju 

inte förvärra jag vill inte säga nånting som inte jag upplever heller det har varit 

MYCKET värre i gruppen som sagt när jag börja här så var det hemskt då fick jag säga 

ifrån på skarpen å var det hemskt det var det om det är så som det var för mig att komma 

in i gruppen om det är så vikarierna känner då har de det inte lätt..det är svårt att komma 

ny ai alla grupper man vet ju inte rutinerna man har inte det där flytet i rutinerna..det var 

en ung man som var jätteelak på mig jag tror det var för att jag kom in å var fast anställd 

å han ville få en fast enställning jag tror han såg mig som ett hot å det var därför så var 

det en annan kvinna oxå som är kvar här..men det går bra nu..det kan jag säga att om det 



 

är så de känner då är det inte lätt jag vet inte om det är så 

det kan va så från tid till tid men jag tror inte man ska lyssna på allt som sägs heller..men 

det ganska stressigt jobb kan va ganska stressigt jobb det går i vågor. 

Tack! 

 

Efter att jag hade stängt av inspelningen berättade hon efter att ha försäkrat sig om att jag 

inte spelar in att hon är 64 år å att hon har arbetat på olika platser därav bott i afrika i 12 

år men hon har aldrig träffat på en liknande grupp. Hon uppger att det är den värsta 

gruppen som hon har varit med om å att de inte respekterar varandra överhuvudtaget. Det 

finns några som bestämmer å några som lyder. Hon kommer fortsätta arbeta tills hon är 

67 år men inte på samma arbetsplats som för närvarande. Hon tänker söka ett annat jobb. 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


