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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett sociologiskt perspektiv försöka betona 
arbetssituationen i hemtjänsten. Vi har gjort en kvalitativ studie och vårt empiriska material är 
intervjuer med områdeschefer och undersköterskor. Resultatet visar att arbetsmiljön i hemtjänsten 
är stressig och att yrket anses ha en låg status. Det framkommer att en del sjukskrivningar beror 
på tung arbetsbörda men det kan också bero på ens livssituation. Projektet Möjligheternas 
Hemvård kommer redovisas i uppsatsen och är ett förändringsarbete som kommer genomföras i 
hemtjänsten. Resultatet har redovisats i teman som är gemensamma svar utifrån informanterna. 
Dessa teman är; arbetsmiljön, yrkets status, sjukskrivningar, Möjligheternas Hemvård och män i 
hemtjänsten. 
I vårt arbete som ni nu ska läsa har vi försökt att problematisera några av de faktorer som berör 
arbetssituationen inom hemtjänsten. 
Nyckelord: Arbetssituationen, sjukskrivningar, status, trygghet, kontinuitet och stress. 
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�
Inledning 

Vi har båda arbetat med äldre och har därför ett gemensamt intresse för vårt ämnesval. 
Vår förförståelse för ämnet är att olika problem inom hemtjänsten bör uppmärksammas. 
Dessa problem kan vara arbetsmiljön inom vården, att yrket är kvinnodominerat, lågavlönat som 
medför en låg status samt sjukskrivningar som är ganska vanliga inom vården. Vår förförståelse 
är också att vi har upplevt att många av våra arbetskamrater har varit sjukskrivna av olika 
orsaker, detta har medfört att vi ville se närmare på vad det kan bero på och hur det påverkar 
äldreomsorgen samt individen. 



Det finns idag många olika åsikter om äldreomsorgen, hur den fungerar vad som är rätt och fel 
och om personalen sköter sitt arbete är några av de frågor som ifrågasätts. Det verkar som att 
arbetssituationen blir mer och mer pressad och stress är ett moment som all personal i 
hemtjänsten upplever åtminstone varje vecka enligt våra erfarenheter. Hemtjänsten är en stor 
apparat i samhället som en stor grupp av äldre människor tar del av dagligen. Det finns idag en 
del ifrågasättanden i äldreomsorgen och då bland annat i hemtjänsten. I Halmstad ska ett projekt 
genomföras 2008 som heter Möjligheternas hemvård där bland annat en indelning av arbetet ska 
göras i två delar, personlig omsorg och serviceinsatser som till exempel inköp och städ. Denna 
förändring är den största förändringen som hemtjänsten i Halmstad Kommun har genomgått 
någonsin vilket gör att det är väldigt intressant att studera detta förändringsarbete. Vi menar att 
äldreomsorgen är omdiskuterat och vi tycker att det är viktigt att det får diskuteras. 

Syfte 

Vårt syfte med arbetet är att uppmärksamma och lyfta fram olika faktorer inom hemtjänsten som 
kan tänkas beröra arbetssituationen för personalen. Vi har också undersökt varför det är så få män 
som söker till hemtjänsten. Vi ville även undersöka hur personal och områdeschefer ser på 
Möjligheternas Hemvård och vad det kan ha för betydelse för organisationen, individen och 
samhället. 

Problemformulering 

Hur ser arbetssituationen ut för personalen i hemtjänsten? 
Utöver huvudfrågan så har vi även tittat på andra frågor som följer nedan. 

1 Vad betyder arbetsmiljön för hemtjänsten? 
2 Hur ser yrkets status ut? 

�
3 Hur berör sjukskrivningar personalen, verksamheten och brukarna? 
4 Vad kommer Möjligheternas Hemvård att innebära för personalen, verksamheten och 
brukarna? 

5 Varför är det så få män som söker sig till äldreomsorgen eller hemtjänsten? 
Med dessa frågor hoppas vi kunna besvara vår problemställning. 

Avgränsning 

Omsorgsförvaltningen är en stor organisation och vår avgränsning blev hemtjänsten. Vi har inte 
valt att göra några generaliseringar eller könsindelning utan det är arbetssituationen i hemtjänsten 
som kommer att belysas i uppsatsen. Vi har även valt att avgränsa oss geografiskt, nämligen 
hemtjänsten i Halmstad. 

Disposition 

Uppsatsen disponeras på följande sätt: 
Upplägget i uppsatsen har vi börjat med bakgrunden där vi berättar hur hemtjänsten startade och 
vad som har hänt över tid. Därefter presenterar vi teorier från Beverly Skeggs (1997) och 
Anthony Giddens (1997) . Härefter följer metod delen där vi redovisar hur vi gått tillväga med 
studien och bearbetningen av resultatet som därefter redovisas separat. Under analysen har vi 
försökt utveckla våra funderingar utifrån de utvalda teorierna. I slutet av uppsatsen kommer våra 
reflektioner och diskussioner som vi anser bör belysas i uppsatsen för att läsaren lättare ska kunna 
förstå våra resonemang kring problematiken vi undersökt. 

 

 

�
Bakgrund 

Under bakgrunden berättar vi vad som hänt över tid i hemtjänsten. 

Hemtjänstens historia 

Samhällets omsorg av äldre har varit eftersatt fram till i mitten på 1900-talet. De äldre som inte 
kunde klara sig fick bli omhändertagna av anhöriga och välgörenhetsorganisationer. När inte 
anhöriga orkade vårda längre kom de äldre till fattigvårdsanstalt, försörjningsinrättning eller 
ålderdomshem. 1 

1 (Nordström 1998) 
2 (Nordström 1998) 
3 (Szebehely sid.59 1995). 

I början på 1900-talet ställdes det krav på någon form av utbildning bland dem som arbetade på 
bland annat fattigstugorna. 1908 startade den första utbildningen till föreståndarinnor och 
föreståndare för fattigvårdsanstalter. Tio män och tolv kvinnor togs in för att utbilda sig. 1915 
bestämdes att inga fler män skulle antas för de var svårplacerade efteråt.2 
1950 började Röda Korset timanställa husmödrar för hemhjälp till äldre. Det innebar att den 
offentliga äldreomsorgen upptäckte hemmafruarna. Myndigheter hade tidigare sagt att hemhjälp 
för äldre inte kunde ordnas på grund av brist på arbetskraft. Röda Korset upptäckte då 
arbetskraftsreserver, medelålders och äldre gifta kvinnor och före detta gifta kvinnor. Hemhjälpen 
organiserades vid den tiden mest av frivilligorganisationer och hemmafruarna rekryterades 
överallt i landet. 
1951 startades hemhjälp för gamla i Stockholm och då bildades föreningen Hemtjänst åt gamla 
genom fattigvårdsnämnden och Kooperativa Kvinnogillet. Lönen sattes mycket lågt för att inte 
konkurrera med övrig arbetsmarknad. När verksamheten presenterades i en dagstidning 1951 
skrev artikelförfattaren; 

”Det är ingen imponerande lön, men avsikten är att sysslan skall utföras av kvinnor som inte 
egentligen har lust att ge sig ut i förvärvsarbete men som ändå på det här sättet skaffar sig lite 
extra nålpengar och samtidigt känner att de gör en allmännyttig gärning.” 3 

�
Hemsamariter 



Hemsamarityrket, som detta hemvårdyrke kallades i mitten av 1900-talet sågs inte som ett riktigt 
yrke och det har präglat verksamheten under hela hemtjänstens historia. Idag är fortfarande 
vårdbiträde i hemtjänst ett av de yrken som är lägst betalt. Lönespannet idag för 
hemtjänstpersonal ligger mellan 16000 kr-21000 kr. Först i slutet av 1970-talet började 
hemsamariterna få arbetsvillkor som vi idag skulle vilja kalla drägliga. Genom att få diskutera 
arbetet med arbetsledning och arbetskamrater, internutbildning och personalinformation på 
arbetstid.4 

4 Szebehely 1995 
5 Nordström 1998 

Hemtjänsten har gått igenom tre utvecklingsfaser. Första utvecklingsfasen var från frivilligt 
kvinnoarbete till lönearbete. Det gick sedan över från okvalificerat arbete till ett omsorgsyrke. 
Sista utvecklingsfasen blev omsorgsarbete till verksamhetseffektivitet. Under 1960 och 1970-
talet gick verksamheten in i en lönearbetsfas. Det innebar att kvinnor som tidigare arbetat i 
hemmen fick ett arbete som mer liknande lönearbete. I början på 1980-talet gjordes en 
professionalisering av hemtjänsten med bland annat fortbildningsresurser och lokala forsknings- 
och utvecklingscentra. I samband med denna utveckling av hemtjänsten expanderade 
verksamheten kraftigt. Kvinnorna som var anställda fick nu en arbetsplats som ett lönearbete och 
ett yrke. Utvecklingsfrågorna var fokuserade på fortbildning för personalen, utveckling av ett 
eget kunskapsområde, bättre arbetsmiljö och marknadsföring. Det försämrade ekonomiska läget i 
Sverige sedan i början av 1990-talet gjorde att intresset istället riktades mot verksamhetens 
kostnader. 5 

I Halmstad kommun pågår just nu förberedelser för ett genomgripande förändringsarbete vilket 
beskrivs i nästa kapitel. 

Möjligheternas Hemvård 

Möjligheternas Hemvård är ett projekt inom hemtjänsten i Halmstad. Beslutet om 
förändringsarbetet togs 2006 i Hemvårdsnämnden. Det som ska göras är en uppdelning av 
omsorg om brukarna och servicetjänster som till exempel städning och inhandling åt brukarna. 
Syftet med Möjligheternas Hemvård är att alla yrkesgrupper i Hemvården ska kunna arbeta på 
bästa sätt utifrån brukarens behov. Detta ska innebära att rätt insats ges vid rätt tillfälle, på rätt 

�
plats och till rätt ekonomi6 

6 Kerstin Ericsson projektledare Halmstad Kommun 

7www.askim.goteborg.se/prod/askim/dalis2.nsf/vyPublicerade/4c37F6cc924AA228c125714100490569?opendocument (2008-
01-02) 

8 www.askim.goteborg.se/prod/askim/dalis2.nsf/vyprojektbroschyr.pdf$file/projektbroschyr.pdf (20080102) 

9www.fokus.regionforbund.se/konferenser/A1%20Om%20förenklade%20biståndsbeslut,%20valfrihet%20och%20nya%20yrkesroller.pdf (20080102) 

I Askim arbetar de i hemtjänsten på detta sätt. 2005 infördes det nya arbetssättet i hemtjänsten 
som kallas Omsorgs och service modellen. Ett lag, serviceteamet, arbetar med hemservice och två 
team arbetar med omvårdnad och omsorg. Arbetssättet innebär att hemtjänsten i Askim har tagit 
ett stort steg för att öka de äldres valfrihet och självbestämmande. Modellen kallas även 
Askimsmodellen Allt arbete i hemtjänsten bygger på så kallat kontaktmannaskap. Det innebär att 
brukarna har en av hemtjänstpersonalen som sin kontaktperson. 7 

Carina Löfström som är forskare vid FOU i väst har skrivit en rapport om Askimsmodellen där 
man kan läsa om hur projektet genomfördes och dess resultat efter två år. Här återger vi några 
saker som hon har kommit fram till i sin studie. Eftersom vi inte kunde få tag på rapporten i sin 
helhet tolkar vi det som står nedan som personalens upplevelser genom hennes studie. 8 
Löfström menar att fördelarna i den nya yrkesrollen inom serviceteamet i Askimsmodellen är 
bland annat arbetstiderna, alla får det de skall ha, att kunna skapa förtroendeingivande hos 
kunderna, träffa nya/fler människor, huvudet mer klart nu än förut. Den psykiska biten känns 
bättre och man arbetar mer professionellt. Nackdelarna är att inte få använda 
undersköterskeutbildningen, enformigt med alla städ, får inte längre lika bra kontakt med 
kunderna/vårdtagarna som när man även hade den personliga omsorgen och fysiskt tyngre. 

Fördelarna inom omsorgsteamen i Askimsmodellen är mera omsorg, mindre service, renodling av 
roller, använda sin kompetens och kunskap, slippa städa, stryka, handla, statusen har blivit högre, 
arbetar mer professionellt, blir specialist, nöjda omsorgstagare, möjlighet att utvecklas i sin 
yrkesroll. Nackdelarna kan vara mera stress, alla vill ha tidig hjälp, för lite delegering, man har 
inte längre koll på allt, för mycket folk inblandat, det kan bli mer enformigt, sämre kontinuitet för 
vårdtagarna. 9 

 

�
I Halmstad har man tittat på hur de har gjort förändringen i Askim för att det ska kunna vara till 
hjälp, projektet finns även i Helsingborgs kommun. 

Psykisk hälsa och god arbetsmiljö 

Enligt arbetsmiljökommissionen finns det tre huvudsakliga orsaker till att satsa mer på 
arbetsmiljön. Ett skäl är att det är oetiskt att utsätta någon människa för risker som hon själv inte 
vet om eller har uppsikt över. Den andra orsaken gäller företagsekonomi, det är så att ett företag 
som har låg personalomsättning och hög närvaro har lägre kostnader än ett företag där personalen 
slutar på grund av monotona arbetsuppgifter och hög sjukfrånvaro. Med en hög närvaro och en 
liten omsättning ökar också förutsättningarna för en högre produktivitet. Den tredje orsaken är 
samhällsekonomisk och det innefattar en kamp att hålla nere de gemensamma kostnaderna. I 
arbetsmiljöarbetet är det tydligt att det finns en vilja att förhindra arbetsskador och gynna 
människors livskvalitet.10 

10 Arbetarskyddsnämnden 1994 
11 Goldberg 2005 s. 35 

Goldberg om arbetsmiljö 

Enligt Östnäs i Goldberg hör arbetsmiljö ihop med arbetsprocessen och hur arbetslivet är 
organiserat. Undersökningar från SCB visar att arbetare har oftare tunga lyft och olämpliga 



arbetsställningar, fysiskt belastande och monotona arbetsuppgifter och har inte så ofta 
möjligheter till vidareutbildning inom sitt yrkesområde. Å andra sidan är tjänstemännen ofta mer 
psykiskt stressade och utmattade och har ofta större tillgång till kurser och fortbildning. Enligt 
Östnäs i Goldberg betingas skillnaderna i arbetsmiljön av yrke, sektor och könstillhörighet. Han 
menar att i ett kvinnodominerat yrke som vård och omsorgssektorn förklarar att kvinnor har ett 
fysiskt påfrestande jobb. Enligt honom är det också så att alltfler arbetare ser på sina 
arbetsuppgifter som mer än ett sätt att tjäna pengar. Enligt Östnäs i Goldberg visar 
undersökningar på att de med låg utbildning har sämre hälsa än de som har gymnasial och 
postgymnasial utbildning, då menar han att arbetare mår sämre än tjänstemän. Östnäs i Goldberg 
menar att mer traditionella arbetaryrken har blivit mer kvalificerade och att det har betydelse för 
människors vardagsliv. Då pratar han om att det inte är konstigt att människors livssituation är 
präglad av klass. Han menar att fysisk och psykisk dålig arbetsmiljö och monotona tunga 
arbetsuppgifter får konsekvenser för hälsan. Dålig ekonomi som följd av låg lön och arbetslöshet 
inverkar på livsstil och konsumtionsmönster. 11 

�
Tidigare forskning 

Vardagen i hemtjänsten innebär möten mellan personal och brukare inom ramen för olika 
organisatoriska och materiella villkor. Det innebär att dessa personer ibland kan passa mer och 
mindre bra ihop. De kan också ha olika uppfattningar om vad som är ett bra omsorgsarbete. 
Ibland är brukare och personal överens om vad som är ett bra omsorgsarbete och ibland finns det 
olika motsättningar. Ibland är det så att arbetsvillkoren hindrar personalen att ge den hjälp som 
motsvarar de gamlas förväntningar. Ett betydelsefullt särdrag för hemtjänstarbetet är att det utförs 
i andra människors hem. Det innebär att arbetet är mer osynligt så att säga än andra arbeten. 
Szebehely menar att det är osynligt på så sätt att arbetets resultat är förgängligt genom att den 
bäddade sängen är snart obäddad, den nyss bytta blöjan är snart blöt igen. Det är också osynligt 
därför att det inte är publikt, oftast ser ingen förutom den som ger hjälp och den som tar emot 
hjälpen. Chefer, arbetskamrater och anhöriga finns oftast inte i hemmet när personalen kommer 
för att hjälpa. Vid andra tillfällen finns kanske både arbetskamrater och anhöriga där när hjälpen 
kommer och kan kontrollera arbetets resultat. För att individanpassad hjälp ska kunna utföras i 
hemmet finns det villkor som måste uppfyllas som att personalen måste ha tillräcklig konkret 
kunskap om brukaren. Ett annat villkor är att personalen måste ha tillräckligt med tid och 
kontinuitet i mötet med brukaren. 12 

12 Szebehely 1995 
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Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt att använda Beverly Skeggs begrepp respektabilitet som hon myntade i en studie om 
kvinnor som utbildar sig på omvårdnadskurser. Vi har också valt att använda oss av teorier och 
begrepp som Anthony Giddens använder I Modernitet och självidentitet (1991) där han bland 
annat skriver om olika expertsystem. Med hjälp av dessa teorier vill vi analysera och belysa olika 
aspekter om vad arbetssituationen betyder för äldreomsorgen, individen och samhället. 

Respektabilitet 

Enligt Skeggs begränsas kvinnors liv inom äldreomsorgen när det gäller respektabilitet, 
familjeideal och vård och omsorg. Kvinnorna som hon studerade skapade vissa typer av jag 
genom kurserna och att de hade en omvårdande läggning. 

Efter att de avslutat omvårdnadskursen fick en del arbete som Nanny, aupair och städare. Skeggs 
menar att det är en ökande efterfrågan på tjänstefolk till hemmet. Hon menar att det som förr 
kallades tjänstefolk är idag förskönat till Nanny, aupair och städare. Detta menar Skeggs är ett 
tecken på att sammanhanget mellan vård och omsorg har förändrats men klassförhållandena ser 
fortfarande likadana ut. Enlig Skeggs kan arbetarklassen ses som en möjlig servicegrupp som ska 
komma att tillhöra efter att de har gått omvårdnadskursen. De kurser som kvinnorna går fyller 
enligt Skeggs funktionen att arbetarklasskvinnor ska veta sin plats. Att få dem att acceptera att de 
socialt placeras på samma nivå som obetalda hemarbetare. I övriga samhället kan det uppfattas 
som att de går omvårdnadskurser därför att det hänger ihop med hemarbetet och de privata 
rollerna som finns i hemmet, som till exempel att kvinnorna sköter det mesta av hushållsarbetet. 
13 

13 Skeggs 1997 

Kvinnor positionsbedöms utifrån vilka möjligheter som finns menar Skeggs. Deras arv av 
kapitalformer gör att de har ett begränsat område att få tillträde till. De har till exempel inte 
tillträde till högre utbildning eller den primära arbetsmarknaden. Enligt deras egen uppfattning 
om vilka möjligheter de har är det bara omvårdnad de inriktar sig på, inget annat är möjligt. I 
Skeggs studie uttryckte kvinnorna att de hade erfarenhet av omvårdnad antingen oavlönat inom 
familjen eller avlönat som till exempel barnvakt. ”På sätt och vis tänker man att den här kursen 

�
klarar man iallafall, det är inget riktigt nytt.” 14 
De är övertygade om att detta misslyckas de troligtvis inte med. Enligt Skeggs finns det en 
motsägelse i att de går omvårdnadskurser och det är att de blir utbildade i det de redan kan. 
För några av kvinnorna är det viktigt att uppfattas som kompetenta för att de kan de omvärdera 
sig själva. Det är också viktigt att känna ansvar i yrket, det ger respektabilitet. Det ger 
självförtroende och värdighet för en. 

14 Skeggs 1997 sid.95 
15 Skeggs 1997 

Enligt Skeggs var klass centralt för kvinnorna. De gjorde ansträngningar för att inte kännetecknas 
som arbetarklasskvinnor. De både disidentifierade sig och dissimulerade. Disidentifikationen blev 
till uttrycket att sådan inte är jag utan de tyckte att arbetarklassen är de som är fattiga och de som 



går till arbetsförmedlingen. De försöker att komma undan arbetarklassen till varje pris. Att de 
dissimulerade menar Skeggs att de ville förändra sitt utseende till det bättre, förbättra sina själar, 
lägenheter och sin framtid. Genom dessa förbättringar formades klass och de var tvungna att ange 
skillnaderna mellan de själva och de som inte kunde eller ville förbättra sig. Genom förbättringen 
investerade de i sina kroppar för att på något vis samla på sig ett kulturellt kapital. Kroppen 
används för att berätta för andra vilka de är. De menar också att social rörlighet inte är särskilt 
möjlig till exempel i en fet kropp. En arbetarklasskropp som är fet är en människa som helt har 
gett upp hoppet om ”förbättring” till en medelklasskropp. 15 
En person inom vård och omsorg utformas genom en blandning av att ta hand om och bry sig om. 
Enligt Skeggs är det så att redan från 16 års ålder har negativa upplevelser av utbildningssystemet 
och dessutom har dystra framtidsutsikter vad det gäller arbete, är omvårdnaden ett sätt att få ett 
värde. De investerar i sig själva och det öppnar möjligheter att kunna göra något av sig själv. 
I en omvårdande personlighet måste ansvarskänsla visas genom att ha personlighetsdrag som 
osjälviskhet. Skeggs menar att ansvarskänsla är ett framträdande bevis på respektabilitet som 
visas genom beteende och uppförande eller genom omsorger om och förpliktelser mot andra. 
Enligt Skeggs kan inte ett omvårdande jag åstadkommas utan att ta hand om andra. 

�
 Omvårdnadskurserna bygger på att omsorgen är en heltidssysselsättning, det innebär att den som 
står för omsorgen alltid har tid att lyssna, förstå och svara på andras behov. Tanken att denna 
person skulle behöva något själv finns inte eller att hon skulle ha ansvar för något annat än 
omsorg finns inte. Skeggs refererar Foucault och säger att man inte får låta omsorgen om andra 
gå före omsorgen om sig själv. Detta återkommer vi till i analysen tillsammans med vårt 
empiriska material. 

”Det omvårdande jaget är både ett framförande och en teknik för att värdera ansvar och 
respektabilitet. Att utöva omvårdnad, det vill säga utföra sina omvårdnadspraktiker, är 
grundläggande för deras jag begrepp.” 16 
Ovan har vi redogjort för vad Skeggs bland annat menar med respektabilitet och det omvårdande 
jaget. I nästa kapitel ska vi berätta lite för vad Giddens skriver om bland annat klockan, 
expertsystem och lite hur han beskriver modernitetens reflexivitet och struktur. 

16 Skeggs, 1997 s.111 
17 Giddens, 1991 s.25-31 

Giddens tre dynamiska aspekter 

Det som skiljer moderniteten enligt Giddens idag från de förmoderna kulturerna är den extrema 
dynamiken. Vårt sätt att se på hur strukturer har förändrats, det moderna samhället har en mer 
dynamisk karaktär där teknologin har lämnat spår efter sig. Vi får inte heller glömma att det är de 
moderna institutionerna som gör människans arbete till en vara och på så sätt är moderniteten 
unik och diskontinuerlig. Enligt Giddens är det tre dynamiska aspekter som har bidragit till det 
moderna sociala livet: 

Åtskiljandet (frikopplingen) av tid och rum 

Den viktigaste processen här är uppfinningen och utbredningen av klockan. I och med att klockan 
började spela en viktig roll kunde man börja dra avgränsningar i människans liv, fritid etcetera. 
Med fastställandet av kalendern, detta för att alla skulle ha samma datering ex vid festligheter 
eller andra traditioner. På så sätt skiljer sig det från de förmoderna kulturerna, både socialt och 
upplevelsemässigt med dagens samhälle. Tömningen av tiden är även en tömning av rummet och 
rummet har inte någon betydelse längre. 17 

�
Vi är tidsberoende i dagens samhälle, exempel dagens samhälle är stressigt både inom det privata 
samt den offentliga sfären. Arbetssituationen ser också annorlunda, i de flesta hushållen i dag 
arbetar både mannen och kvinnan dock är det så att det mesta av hushållsarbetet utförs 
fortfarande av kvinnorna trots att de arbetar heltid. Detta dubbelarbetande är ett stressmoment för 
kvinnorna i det moderna samhället. 

Urbäddningsmekanismen 

Giddens menar att det finns två typer av Urbäddningsmekanismen: symboliska tecken och 
expertsystem. Dessa refererar han till som abstrakta system. De symboliska tecknen är medier 
(mellan individ och institutioner) för utbyte, vilka har ett standardvärde som kan ersättas oavsett 
kontext, exempelvis pengar. Detta bryter mot rumsuppfattningen och dess standardvärde gör det 
möjligt för olika agenter som aldrig mötts att genomföra transaktioner med varandra. 
Expertsystemen är det som omkonstruerar de sociala relationerna när det gäller 
urbäddningsmekanismerna. Hemtjänsten kan ses som ett expertsystem, de äldre förlitar sig på 
detta system, det blir en sorts trygghet för oss att veta att blir man sjuk så kan man få den vård 
man behöver hemma också. 

Modernitetens reflexivitet 

Reflexiviteten är en avgörande faktor för att växa och förändra de moderna systemen och de olika 
organisationsformerna. Giddens menar att användningen av Reflexiviteten sker när de gäller de 
kunskaper som institutioner och individer samlar in för att tillämpa det för organisering och 
förändring av samhället. Reflexiviteten har ökat menar Giddens tack vare utvecklingen av 
masskommunikationen, där spridningen av skrift språket har haft en avgörande roll i denna 
process. 18 
Projektet Möjligheternas hemvård kan ses exempel på reflexivitet i samhället, där 
hemvårdsförvaltningen har reflekterat över organisationens uppbyggnad och försöker förbättra 
den genom att införa en ny strategi att arbeta med och ett nytt arbetssätt som kommer att påverka 
såväl människorna i samhället som organisationen men även brukarna. 

18 Giddens 1991, s. 65 

Giddens menar att självidentiteten är något som produceras och reproduceras konstant genom 
människans handlingar. Någon gång i livet ställs vi alla vid ett vägskäl, en händelse som kommer 

�
att bli en vändpunkt för förändring i våra liv. De situationer eller val vi ställs inför påverkar 
självet och identitetens utvecklingsprocess, det måste finnas en kongruens mellan självet och 
idealsjälvet. Giddens menar att vi måste ha en grundtillit, men med tilliten följer också risker, 
tilliten är avgörande för den ontologiska tryggheten. Den ontologiska tryggheten är en grund till 
den egna identiteten, den utvecklas när småbarn ska lära sig att lita på sina föräldrar, men också 
en tilltro till den sociala och materiella världen som man möter. Giddens hävdar också att tilliten 
till de abstrakta systemen skapar tillit i det vardagliga livet, men kan inte ersättas av det som de 
personliga relationerna erbjuder. Det är viktigt att känna sig bekräftad och älskad, för finns det 



trygghet kan man fortsätta berättelsen om sig själv. 19 
Giddens menar att självidentiteten tolkas som ett reflexivt projekt då moderniteten och dess 
institutioner genomtränger självets kärna, där de snabba förändringarna har lösgjort självet och 
självidentiteten. Förr i tiden var det de yttre förhållandena och traditionen som avgjorde 
identiteten, men allt eftersom det moderna samhället har utvecklats bär individen själv ansvaret 
för självidentiteten, ”vi är det vi själva gör oss till” menar Giddens. 
Giddens använder bland annat tillit (som jag beskrivit ovan), risker, intimitet, livsstil, livsplan, 
självbiografi, O-förkroppsligande och självterapi/självobservation för att beskriva självet i den 
senmoderna epoken. Med risker syftar Giddens till att vi lägger våra liv i vissa experters kunskap 
att vi har tillit till expertsystemen i samhället. 
Giddens menar att risker är ett centralt begrepp i ett samhälle som rör sig bort från det förflutna 
och traditionella tillvägagångssätt, men som istället har en problematisk framtid framför sig. I det 
samhälle vi lever idag utsätts vi ständigt för risker, från den dag vi föds fram till det att vi dör. 
Det finns en risk i allt vi gör och inte gör, i och med att samhällsutvecklingen förändras 
kontinuerligt förändras också vårt levnadssätt, det antingen möjliggör individens förändring eller 
utsätter den för risker och därmed skapas det obalans i den ontologiska tryggheten. Det finns ju 
också risker när vi lägger våra liv i vissa experters kunskap, exempelvis en läkare, det är svårt att 
känna trygghet om man lever i ett risk samhälle. Du måste alltså ha en tillit till expertsystemen. 

19 Giddens, 1997, s.57 

�
Metod 

Det vi har gjort i vår uppsats är kvalitativa intervjuer för att samla in vårt empiriska material. Vi 
har använt två stycken intervjuguider, en till områdescheferna och en till vårdpersonalen. Enligt 
Widerberg är intervjuer en samtalsform som forskaren använder för att få andras muntliga 
utsagor, berättelser och förståelse. Intervjuerna kan vara mer eller mindre genomtänkt och styrd 
med en intervjuguide. Widerberg menar att avsikten med kvalitativa intervjuer är det direkta 
mötet mellan forskare och intervjupersonen. Det som är utmärkande också för en kvalitativ 
intervju är att forskaren följer upp delar av intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus över 
personens förståelse av temat. Wiederberg beskriver också praktiska faktorer som spelar roll för 
intervjun som hur mycket tid som finns till förfogande och var intervjun genomförs. Hon menar 
också att eftersom det är ett möte mellan olika personer finns inga säkerheter att mötet kommer 
att klaffa och att intervjun som forskaren skulle vilja ha den. 20 

20 Wiederberg 2002 
21 Kvale 1997 s. 84 

Anledningen till att vi valde att arbeta utifrån den kvalitativa metoden är för att vi anser att vi kan 
få större förståelse för denna problematik genom att våra intervjuer blir mer som ett samtal än en 
utfrågning. Själva intervjuprocessen blev mer som ett samtal där vi ställde våra frågor utifrån en 
intervjuguide som vi skrivit, fast frågorna gav informanterna möjlighet att utveckla sina svar. 
Kvale har beskrivit sju stadier som kan användas i kvalitativa studier. Dessa stadier beskrivs 
nedan. Den första är tematisering, nämligen att formulera och beskriva syftet med ämnet. Efter 
detta börjar man lägga upp planering, planeringen sker utifrån vilken kunskap som eftersträvas. 
Det tredje steget är att veta att när intervjun ska genomföras så ska man använda sig utav en 
intervjuguide. Sedan kommer det fjärde momentet där utskriften sker, då ska forskaren analysera 
materialet. Detta görs vanligtvis från talspråk till skriftspråk. Därefter bearbetas analysen, man 
granskar återigen undersökningens mål och syfte för att sedan kunna bestämma vilka 
analysmetoder man ska använda sig utav och vilka som anses vara lämpligast. Under det sjätte 
steget så fastställs resultatet och validiteten och reliabiliteten mäts. Under det sista momentet ska 
forskaren presentera resultatet men även beskriva vilka metoder som har används under 
undersökningens gång.21 Genom att utgå utifrån denna modell som Kvale presenterar i sin bok så 
har det underlättat en hel del för vår undersökning och för bearbetningen under uppsatsens gång. 

�
 

Widerberg anser att den forskare som använder sig utav den kvalitativa metoden ställer frågor 
som; Vad betyder fenomenet och vad handlar den om, medan den kvantitativa forskaren frågar 
istället hur vanligt är fenomenet och vilka är sambanden? 22 
Det är informanten som är av relevans av våra frågor, därför är det även viktigt att vi som 
forskare är öppna för både det som sägs och det som inte sägs. 

22 Widerberg 2002 s 79 

Tillvägagångssättet och val av informanter 

Utformningen av denna studie började med att vi satt ner och bollade fram idéer som vi hade. Vi 
ville titta närmare på omsorgsförvaltningen dock tog det tid tills vi bestämde oss för vad vi ville 
inrikta oss på. Eftersom ämnet är väldigt stort blir det ibland svårt att begränsa sig. 
För att öka vår kunskap om ämnet började vi att leta efter fakta på Internet relativt tidigt och leta 
efter böcker som vi ansåg skulle kunna vara till hjälp under arbetets gång. Vi skrev ner teorier 
och i samma veva skrev vi ner våra intervjuguider till områdescheferna och personalen. Efter att 
vi utfört alla intervjuer satt vi och transkriberade intervjuerna och sedan började vi sammanfatta 
resultatet. I den sista delen har vi analyserat resultatet tillsammans med teorierna. 
Vi har båda två arbetat i äldreomsorgen tidigare och har en viss närhet till ämnet. Våra 
funderingar från början var sjukskrivningar då vi tyckte att det verkar vara ett högt 
sjukskrivningstal i äldreomsorgen. Det resonemanget byggde vi vid det tillfället på att vi 
upplevde att ganska många arbetskamrater runt omkring oss var sjukskrivna, både 
långtidssjukskrivna och kortare sjukskrivning. Arbetet tog dock en annan riktning då vi inte fick 
ut de svar som vi hade förväntat oss om sjukskrivningar. Detta på grund av att en del 
arbetsgrupper hade inga sjukskrivningar alls och att vi fick väldigt kortfattade svar om 
sjukskrivningar. 

Det vi har gjort är att använda oss av de kontakter vi redan hade med områdeschefer. Vi tog 
kontakt med dem för att höra om de kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer och vi fick ja 
direkt från dem och sedan skulle de i sin tur fråga vårdpersonalen om de kunde tänka sig att bli 

�
intervjuade och där fick vi också ja direkt. Områdescheferna blev våra gatekeepers, detta då vi 
genom dem fick tillgång till intervjuer med personalen. Intervjuerna med områdescheferna och 
personalen utfördes på deras arbetsplats. Vi har gjort 9 stycken intervjuer och vi har spelat in dem 
för att underlätta sammanställningen av resultatet och vi har dessutom vid intervjutillfällena 
informerat informanterna att de kommer att vara anonyma i undersökningen. 
Vi använde två intervjuguider detta då vi ansåg att det var av relevans att höra både personalens 
och områdeschefernas synvinkel. Intervjusituationerna har känts bra och väldigt avslappnade. 
Svaren vi har fått har på en del frågor har varit varierande och på vissa frågor har svaren varit 



likartade och faktiskt på några frågor har det varit exakt samma svar, ett centralt tema. 
Som vi har nämnt tidigare har vi båda arbetat i äldreomsorgen och vill därför nämna lite om 
närhet och distans. Vi har under hela arbetet haft en stor närhet till äldreomsorgen och 
hemtjänsten. Detta har gjort att det har varit svårt att hålla distansen till hur arbetssituationen är i 
hemtjänsten. Vi menar att med vår förförståelse ”visste” vi redan hur det var. Fast vi kan säga att 
vissa saker är vi säkra på att vi vet genom vår erfarenhet från vårt arbete i äldreomsorgen. Det 
kan vara en nackdel att veta för mycket om ämnet till exempel har vi kanske inte ställt frågor om 
det som vi tycker att vi vet för vi har själva den informationen. 
Nedan följer en kort presentation av våra informanter. 

1 Gisela 56 år, arbetar som områdeschef och har arbetat över 30 år i äldreomsorgen. 
2 Ewa 45år, har arbetat inom äldreomsorgen i 20 år och arbetar nu som områdeschef. 
3 Sonja 39 år, har arbetat som områdeschef i 4 år. 
4 Yekta 35år, har utbildat sig som undersköterska och har arbetat som det i 6 år. 
5 Ola 54 år, har tidigare arbetat inom industri. Valde att utbilda sig till undersköterska och 
har nu arbetat i äldreomsorgen i 4 år. 
6 Hedvig 42 år, har arbetat i äldreomsorgen i 5 år och är utbildad undersköterska. 
7 Anna 31 år, arbetar som vårdbiträde, har en akademisk utbildning. 
8 Tove 60 år, har arbetat i över 20 år inom äldreomsorgen. Har gått den kommunala 
undersköterskeutbildningen. 

�
Hermeneutiskt synsätt 

Eftersom vi använder oss utav den kvalitativa metoden så hamnar vi under en hermeneutisk 
synsätt med undersökningen. Med en hermeneutisk synsätt vill forskaren ha en större förståelse 
för ämnet, och analysen blir en sorts tolkningsförmåga. Det blev viktigt då vi har analyserat vårt 
empiriska material och tolkat det från vårt perspektiv till viss del. Motsatsen till detta synsätt är 
positivismen. Sanningen genom det positivistiska synsättet finner du genom att följa en metod 
eller allmänna metodregler, som i stort sätt är oberoende av innehållet och sammanhanget. 
Positivismen anser att varje inflytande från forskarens sida bör elimineras eller minimeras. Denna 
metod blir inte aktuell i vår undersökning då vi som forskare hade stort inflytande i 
undersökningen. Till följd fick i vissa fall tolka texter och intervjuer även ur vårt egna perspektiv. 

Validitet och rimlighet 

Enligt Beverly Skeggs betyder validitet i traditionellt tänkande logisk koherens hon menar alltså 
ett logiskt samman hang. I hennes sätt att använda validitet betyder ordet mer än ett logiskt 
sammanhang ordet valid betyder för henne övertygande, trovärdig och bindande. I det 
sammanhanget bör den gjorda analysen vara sträng och ansvarsfull, redogörelsen ska också vara 
tillfredsställande. ”En valid redogörelse ger den rimligaste förklaringen till de studerade 
fenomenen.” 23 
Hon menar att hon i sin forskning har åstadkommit vad hon anser är en rimlig förklaring på de 
processer hur vita arbetarklasskvinnor producerar subjektivitet. 
Vi anser att vår uppsats har en liknande validitet som Skeggs skriver. Vi tycker att det 
informanterna har berättat är både övertygande och trovärdigt. Därför bedömer vi att det finns 
rimliga förklaringar till hur just arbetssituationen är i hemtjänsten och att det informanterna 
upplever är riktigt. 

23 Skeggs 1997 s 57 

Etik 

De etiska aspekterna är viktiga och vi har varit noggranna med att informera intervjupersonerna 
om vårt arbete och vad det är vi ska göra. Likaså har vi varit tydliga med att det som sägs i 
intervjuerna stannar hos oss. Vi informerade också att bandningen enbart ska användas till 
utskrifterna. Vi har också valt att tala om att det handlar om Halmstad Kommun dels för att vi har 
information om Möjligheternas Hemvård som bara finns på ett fåtal platser i Sverige. Vi anser 

�
också att det är så många områden i Hemtjänsten att det inte skulle kunna gå att identifiera vem 
som har sagt vad däremot har vi inte talat om vilka områden i Hemtjänsten som vi har valt ut, just 
på grund av intervjupersonernas integritet och att allt material de gett oss har behandlats med 
största varsamhet och konfidentialitet. För att på bästa sätt skydda våra informanters identitet har 
vi tilldelat fingerade namn. Detta görs för att uppsatsen inte ska kännas opersonlig gentemot våra 
informanter. 

 

Resultat 

I vår uppsats har vi valt att presentera resultatet utifrån olika tema. Dessa teman har en viss 
gemensamhet i svaren vi fått av våra informanter. 
De olika temana som vi valt att ta upp är arbetsmiljön, yrkets status, sjukskrivningar, 
Möjligheternas Hemvård och män i hemtjänsten. Vi har även valt att skriva med frågorna som vi 
har ställt om just de temana, dock inte alla frågor har tagits med i resultat delen. Intervjuguiderna 
som vi har använt finns som bilaga 1 och 2. 

Arbetsmiljön inom hemtjänsten 

Vi frågade följande om arbetsmiljön. 
Hur upplever du att arbetsmiljön är på denna arbetsplats? 
Våra informanter som arbetar som områdeschefer trivs bra med den arbetsmiljö de har på 
arbetsplatsen. Det de säger är att personalens arbetsmiljö påverkas av vilka brukare som finns, 
därför kan arbetsmiljön variera stort inom hemtjänsten. Gisela säger “arbetsmiljön i hemtjänsten 
den växlar beroende på brukarna och hur deras bostad ser ut och deras hälsa”. 

Hon tycker att det fysiska arbetet löser de bra med tillämpade sängar exempelvis höj och sänkbar 
säng, vilket underlättar arbetet för personalen. Sedan menar hon att man samtidigt måste hänsyn 
tas till den psykiska hälsan som brukaren har. Gisela säger också att som arbetsledare kan hon 
känna att hon inte vill att hennes personal ska arbeta under vissa förhållanden som kan vara både 
fysiskt och psykiskt jobbiga. Ibland kan personalen säga han är så jobbig eller hon är jobbig 
sinsemellan, hon menar att man får försöka prata och lösa olika problem via kommunikation. Det 
måste lösas menar Gisela och då får man hitta den bästa lösningen utifrån situationen. Hon 
berättar att personalen har samtalsgrupper där de kan prata om olika saker eller problem som de 
anser gäller arbetet. Eva däremot har svarat att hon upplever att det finns en god anda på hennes 

�
arbetsplats. Hon säger; ”som arbetsplats tycker jag själv det är en trevlig arbetsplats och det tror 



jag att personalen också upplever”. 
Detta fick vi bekräftat av Anna och Tove som arbetar i Evas arbetsgrupp då de svarade att de 
trivs väldigt bra på sin arbetsplats både med brukare och med arbetskollegor. 
Ola, Yekta och Hedvig upplever stress på sin arbetsplats och tunga brukare. Till exempel menar 
Ola att det kan vara frustrerande att en person ibland kan hamna hos en brukare flera gånger i 
veckan och som är lite tyngre, detta blir i längden påfrestande. Ola säger dessutom att kommer 
det in en vikarie som inte är van och känner till brukarna blir det en extra belastning för övrig 
personal. ”Du måste hålla dig till schemat och händer det något så spricker schemat, väldigt 
stressigt, säger Ola.” 
Yekta framför; ”vi har väldigt tunga vårdtagare, för lite folk och för lite tid, det blir ju stressigt 
tyvärr”. 
Hedvig yttrar sig att arbetsmiljön är både bra och dålig däremot framkommer mest det negativa. 
På grund av tung arbetsbörda upplever hon irritation i arbetsgruppen. 
”Om vi tittar på gruppen och hur vi beter oss mot varandra så är det inte så bra, mycket av detta 
har ju blivit för att vi har haft för tung arbetsbörda och för lite folk. Man blir lätt irriterad på 
varandra”. (Hedvig) 
Anna och Tove upplever inte i sin arbetsgrupp det Hedvig har svarat ovanför. 

Yrkets status 

Vi frågade våra informanter om de ansåg att yrket inom äldreomsorgen har låg eller hög status i 
samhället enligt deras syn. 
Områdescheferna har alla svarat att arbetet i äldreomsorgen betraktas ha låg status i samhället. 
Gisela säger att; i min värld är detta ett riktigt proffsigt arbete, men tyvärr vet jag att man inte 
skryter så mycket om att man jobbar inom vården”. 
Gisela menar att personalen måste börja bli mer stolta med arbetet i äldreomsorgen, hon säger att 
det inte är många som säger min dotter ska läsa till undersköterska för det är det hon vill syssla 
med i framtiden. Hon säger att; 

“Du jobbar med människor, det ställs krav att du ska kunna kommunicera, lyssna, möta behov, det är 
många gånger gamla, sjuka, ångestfyllda ensamma människor, du blir som en sorts kurator och vad är det 

�
för status på en kurator, Jo ganska hög”. (Gisela) 
Eva berättar när hon började inom äldreomsorgen så var inställningen bland omgivningen lite att 
inom äldreomsorgen sitter man och dricker lite kaffe. 
“Jag kommer ihåg när jag var nyanställd och då är det alltid lite svettigt ibland och så kommer det något 
förbi som jobbade inom ambulansen, som jag kände sen innan och sa; oh hej sitter du här och svarar i 
telefon lite. Lite den inställningen tror jag att man har.” (Eva) 
Som vi uppfattar Evas svar så har inte hennes arbete jättehög status dock är den högre än 
vårdpersonalens. Sonja säger; ”Jag tror att det hade lägre status innan, men jag tror också att 
man har höjt det ganska bra med tanke på att man kräver mer utbildning idag än förr. Det är väl 
så lite med kvinnor yrket överhuvudtaget.” 
Våra informanter som arbetar som undersköterskor eller vårdbiträde har svarat att yrket har en 
väldigt låg status i samhället och att detta kan bland annat bero på att det är kvinnodominerat yrke 
och därför är lågavlönat. Yekta svarar; ”Väldigt låg status, det är också väldigt kvinnodominerat 
så det kan påverka den låga statusen, synen om att kvinnor ska vårda andra det ligger kvar”. 
Hedvig påpekar dock att; ”en man höjer status så klart, mansdominerade yrken tror jag har en 
högre status”. 
Vi frågade även personalen om de ansåg någon skillnad mellan arbetsuppgifterna för vårdbiträde 
och undersköterska, samtliga informanter svarade att de inte ser någon skillnad . Vi utför samma 
arbetsuppgifter, i grunden spelar det ingen roll om du är vårdbiträde eller undersköterska säger 
Anna. 

Sjukskrivningar inom hemtjänsten 

Ett tema i uppsatsen är sjukskrivningarna inom äldreomsorgen därför tycker vi att det är viktigt 
att redogöra vad informanterna har svarat i sin helhet vid intervjutillfällena, vi har ställt samma 
frågor till alla informanter vad det gäller sjukskrivningarna, frågor vi har ställt är följande: 

1 Vad tror du generellt sätt att det höga antalet sjukskrivningar beror på? 
2 Anser du att de många sjukskrivningarna påverkar och i så fall hur? 

o Arbetsgruppen 

�
o Verksamheten 
o Vårdtagarna 

3 Hur tror du att personalens livssituation inverkar på antalet sjukskrivningar? 

 
Genomgående i områdeschefernas är att den fysiska arbetsbördan är av stor betydelse när det 
gäller sjukskrivningar. ”Det är ett slitsamt arbete, har du arbetat inom vården i 20 år då är det 
inte konstigt om du har ont i axlarna.” säger Eva 
Alla tre områdescheferna påpekar att idag finns det mer hjälpmedel som underlättar det fysiska 
arbetet för personalen. Dock framkom det att den psykiska hälsan och livssituationen är av stor 
betydelse när det gäller sjukskrivningarna. Nedan följer citat utifrån informanternas syn om 
sjukskrivningar. 
”Ja, det ska man inte heller tro att sjukskrivningar beror på jobbet alltid, det är ju mycket privat 
också. Man kan ha komplicerat privatliv som påverkar arbetet”. (Eva) 
”Ja, oftast är det inte specifikt vad sjukskrivningar kan bero på, men visst det kan vara fysiskt, eftersom 
det är ett fysiskt tungt arbete man utför. Har man jobbat flera år inom detta yrke kan det bli fysiskt jobbigt 
också, förr i tiden exempel hade de inte så mycket hjälpmedel som idag. Det kan även vara psykiskt som 
påverkar sjukskrivningar. Det är svårt att sätta fingret på vad som kan specifikt vara anledningen till det. 
Sen är det ju att man på jobbar med en massa människor hela tiden, och man utsätts för olika bakterier 
som leder till exempel till förkylning. Livssituationen kan spela roll med. Generellt tror jag att de som 
jobbar lite mindre tror jag mår lite bättre, vi får inte glömma att vi lever i ett stressigt samhälle.” (Sonja) 
Informanterna ansåg också att det är viktigt att arbetskamraterna hör av sig till den sjukskrivne 
för att höra hur hon eller han mår. ”Det är jätteviktigt tror jag att påpeka exempel, vi tänker på 
dig, kom och fika ändå eller så. (Gisela) 
Eva anser att det är av betydelse att det finns vikarie som ersätter när någon är sjuk. Hon menar 
att man inte behöver ha dåligt samvete om du stannar hemma på grund av sjukdom eftersom 
jobbet blir utfört ändå. 

Områdescheferna anser att sjukskrivningarna påverkar arbetsgruppen, verksamheten och 

�



brukarna fast på olika sätt. De anser att de påverkar arbetsgruppen på grund av att det är mycket 
vikarier och detta kan leda till att arbetsgruppen tappar kontinuitet och stabilitet, samt att det blir 
större ansvar på ordinarie personal. De anser också att verksamheten påverkas av sjukskrivningar, 
ekonomiskt för hemvårdsförvaltningen men även för individen i form av karensdag. De tycker 
också att kontinuiteten för brukarna påverkas, att ha in vikarie någon gång då och då är bra fast 
nya människor hela tiden hos brukarna är inte bra. 
”Man ska inte behöva berätta varje morgon vart man har kaffet, och vart allt annat ligger det 
blir man så klart trött på som brukare” säger Eva. 
Sonja tror inte att vården blir sämre för att det är vikarier som är inne och arbetar, dock påpekar 
hon att det kan vara jobbigt för brukaren att det inte är samma person som kommer varje gång. 
Personalens syn på sjukskrivningar inom hemtjänsten 
Alla informanter anser att ett sannolikt skäl till sjukskrivningar är stress i arbetet. Ett annat skäl 
tillsammans med stress är ens livssituation. Som till exempel att som kvinna ska man ta hand om 
det mesta hushållsarbetet och barnen och det kan bli för jobbigt vilket kan påverka 
arbetsförmågan både fysiskt och psykiskt menar Hedvig. 
Informanterna är överens om att verksamheten påverkas ekonomiskt av sjukskrivningar men även 
att arbetsgruppen blir lidande. Exempelvis kan irritation mellan personal uppstå på grund av 
tyngre arbetsbörda. En del av informanterna säger följande om sjukskrivningar: 
Yekta säger; ”tålamodet försvinner och man blir lätt irriterad”. Det kommer in nya hela tiden och ibland 
kan det vara någon som inte jobbat här på länge och då blir det mer ansvar på den ordinarie personalen 
så klart”. 
”Det blir nog stressigare. Nytt folk som inte har varit. Du kan få lite extra att göra då, jobbar du ihop med 
någon som är van vid vårdtagare och arbetssättet så delar man upp det annorlunda ju.” (Ola) 

”För tunga vårdtagare för lite personal och stress. Men jag tror också det finns en bakgrund hemma 
också som kan påverka det, kvinnor ska ta hand om allt hemma och ta hand om barnen. Det blir för 
jobbigt hemma och detta kan påverka ens arbete. Vi har ett stort ansvar när vi är ute hos vårdtagarna 
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egentligen medicin till exempel och det gäller att vara skärpt på jobbet och då kanske det händer att man 
inte orkar mer sen när man kommer hem. Det kan påverka arbetet en del om man inte är fullt 
koncentrerade utan exempel har en massa annat som händer i ens liv. Stressigt helt enkelt.”( Hedvig) 
En av frågorna som vi ställde var ifall informanten själva hade varit sjukskriven under en längre 
period. Samtliga svarade nej. Dock påpekade alla att de någon gång varit sjuk på grund av 
förkylningar och dylikt. 

Möjligheternas hemvård 

Eftersom det kommer att ske en stor förändring inom hemtjänsten i Halmstad 2008 ansåg vi att 
det var av relevans att ställa frågor om projektet möjligheternas hemvård till våra informanter. 
Frågorna till områdescheferna var följande: 
1. Varför ska projektet möjligheternas hemvård genomföras? 
2. Hur förställer du dig att möjligheternas hemvård kommer att påverka 

o arbetsgruppen 
o verksamheten 
o brukarna 
o dig själv 

3. Kan du berätta mer om den specialiserade yrkesrollen som hemtjänstpersonalen kommer 
att få i möjligheternas hemvård? 
4. Tror du att denna förändring kommer att minska sjukskrivningarna? 
Gisela säger att projektet har sin upprinnelse i äldreomsorgsutredningen som togs av fullmäktige 
2005. ”Förra våren bestämde nämnden att vi ska köra det i hela förvaltningen. Det är inget som 
är hittat på detta uppdrag är väldigt förankrat.”(Gisela) 
Eva däremot säger att grunden till att projektet ska genomföras är att man vill höja statusen på 
yrket. ”Snacket gick väl lite så på omvårdnadsprogrammet att här går vi och läser och lär oss 
omläggningar och omvårdnad och sedan kommer ut till hemtjänsten och städar.” Vidare säger 
Eva att projektet kan vara ett sätt att behålla kvalificerad arbetskraft, exempelvis undersköterskor. 
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Hur projektet kommer att påverka arbetsgruppen säger Gisela följande; 
”Vi har många som är negativa till detta som inte vill vara med på detta sedan är det de som 
säger att äntligen händer det något”. 
Vissa menar hon är positiva till projektet och förändringsarbetet medan andra menar att det är bra 
som det är idag. Gisela berättar att all personal inom hemtjänsten kommer att få göra sin 
intresseanmälan på vilket hemtjänst område de vill arbeta på dem kommer alltså få söka nya 
tjänster. Man kommer få att välja mellan tre olika alternativ och Gisela menar att får man inte sitt 
första handsval och inte sitt andra handsval heller så tror hon att det kan uppstå frustration bland 
personalen. Hon tror också att en renodlad yrkesroll stärker yrkesstoltheten och att det i 
förlängningen stärker kvaliteten. Gisela menar att efter personalen har valt att till exempel att 
jobba i omsorgsdelen så brinner de för det och är motiverade, detta menar hon stärker 
verksamheten. 
Alla tre områdeschefer anser att för brukarnas del så kommer valmöjligheterna att bli större i och 
med projektet. De säger också att kraven från brukarna kommer att höjas med tiden. 
“Nu har vi en generation brukare som är nöjda, vi kommer att ha brukare som är nöjda men kraven på 
professionalitet kommer att höjas, vi märker ju det redan på anhöriga de ställer ju krav. Jag vill ha en 
trevlig människa som kan sitt jobb.” säger Gisela 
Samtliga områdeschefer ser projektet som ett sätt att förbättra hemtjänsten. Det är inte endast 
personalen som kommer att få göra en intresseanmälan på andra tjänster inom hemtjänsten utan 
även områdescheferna kommer att få välja vilket område de vill arbeta på. Detta skapar så klart 
oro även för områdescheferna, det kan hända att de inte får vara kvar på de områden som de är på 
idag. 
Informanterna anser att efter denna förändring kommer hemtjänstpersonal som arbetar inom 
omsorgsdelen att få en mer specialiserad yrkesroll då de kommer att avskaffa till exempel städ 
delen. De får en mer renodlad yrkesroll som undersköterska. 

Hur kommer detta då att påverka sjukskrivningar, kommer de minskas enligt informanterna eller 
höjas. De svarar lite olika som exempel att det kan bli mindre sjukskrivningar på grund av att 
personalen känner sig mer behövd. De menar att kontaktmannaskapet blir starkare mellan brukare 
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och personal därför kan personalen uppleva mer ansvar gentemot brukare. 
”Man kanske känner att idag skulle jag göra detta, hur ska det nu gå, att man tänker lite så att det kanske 
hade varit bäst om man själv var med. Att man helt enkelt känner sig mer behövd.” (Eva) 
De flesta anser att kontaktmannaskapet kommer stärkas och på så sätt kanske man känner sig mindre 
oersättlig när man inte är från jobbet. Det Eva menar är att man skapar ett starkare band till brukarna. 



Personalens syn på projektet Möjligheternas hemvård 

1 Vad tycker du om det nya projektet och förändringarna med möjligheternas hemvård? 
2 Hur tror du att det kommer att påverka 

o Dig själv 
o Vårdtagarna 
o Verksamheten 
o Arbetsgruppen 

3 Tror du att denna förändrig kan minska sjukskrivningarna i hemtjänsten? 

 
Svaren vi fick från personalen vad det gäller möjligheternas hemvård var ganska kortfattiga inom 
alla frågor. De anser att de inte har fått tillräckligt med information om projektet för att kunna 
besvara våra frågor så utförligt som hade varit önskvärt. 
Informanterna anser att förändringsarbetet i möjligheternas hemvård har en ekonomisk aspekt. 
”Det måste vara ekonomi, allting handlar om ekonomi. De ska försöka få ihop det mer ekonomiskt Jag 
kan aldrig tänka mig något annat. De kommer inte att ändra något som kostar mer pengar.” säger Ola 
Hedvig däremot tror att det kan vara så att hemvårdsförvaltningen får konkurrens av de privata 
bolagen till exempel av städbolag. Hon menar att förändring ibland kan vara bra. Till exempel 
berättar hon om sin förändring från arbete i butik till hemtjänsten att det blev en nytändning och 
gav henne positiv energi. Dock påpekar hon att hon har svårt att se hur de ska få ihop service och 
vårddelen att fungera smärtfritt. 
Informanterna hade blandade känslor om hur projektet kommer att påverka dem. 
“Jag ser bara positivt på det. Det finns en chans att man kan byta arbetsplats och det ser jag som 
något positivt.” (Hedvig) 

Medan Yekta säger; “Jag är inte den människan som vill ha stora förändringar och börja på 
något nytt. Jag har blandade känslor både positiva och negativa, svårt att bestämma mig, det är 
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för lite information”. 
Ola säger att det är tråkigt att splittra arbetsgruppen för på så sätt så skapar de otrygghet för 
personalen. 
Informanterna tror att brukarna kommer att uppleva förvirring och att det blir för mycket personal 
i rörelse. Tidigare har man exempel varit där på morgonen och hjälpt brukaren i samma veva har 
du kanske haft inköp eller städ nu kommer det att bli fler personal inblandade. Detta menar 
personalen kan skapa en otrygghet för brukare som kanske har mycket insatser. 
Hedvig tror att verksamheten påverkas på så sätt att servicedelen kommer att bli 
konkurrensutsatta av de privata bolagen. Hon tror att även omvårdnadsdelen förmodligen lär bli 
konkurrensutsatt i framtiden. “Det kommer att röra om en del, och folk kommer nog att bli lite 
oroliga”. (Hedvig) 
De andra informanterna säger att de har inget att jämföra med och kan därför inte svara på hur det 
kommer att påverka verksamheten. 
Vad det gäller påverkan på arbetsgruppen tror Hedvig att det inte kommer att bli så negativt, 
därför att de som verkligen känner att de vill härifrån har chansen att göra det. 
Ola däremot tycker att det är negativt för det är så många som är osäkra på vad detta 
förändringsarbete innebär. Han tycker också att de har fått för lite information om projektet. Det 
bästa enligt honom hade varit om personalen från Askim, där projektet genomgåtts redan, hade 
kommit och berättat hur de arbetar idag. Detta tror gör att man kanske hade förstått det bättre. 
Samtliga informanter säger att de inte tror att denna förändring kan minska sjukskrivningarna 
inom äldreomsorgen. Detta på grund av att det kan bli otryggt på grund av att du inte får behålla 
din gamla arbetsplats. De menar att det kan slå tillbaka och skapa mer sjukskrivningar. Det 
återstår och se. 

Män inom hemtjänsten 

Vi ställde även frågan: 
Varför tror du att det är så få män som söker sig till hemtjänsten? 
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 Samtliga områdeschefer svarar att det kan vara på grund av att det är ett kvinnodominerat yrke 
med låg lön. De menar även att män har en tendens att söka sig till arbeten där lönen är högre och 
att omsorgen inte anses som ett sådant arbete. Samtidigt säger Gisela att män har mest i fokus att 
tjäna pengar men hon har också erfarenhet av att killar som börjar jobba inom vården stannar 
kvar men de vill också specialisera sig mera. Det framkommer även att män i allmänhet är 
uppskattade av brukarna. 
”Det är väl lite det här med vårdande yrke, kvinnoyrke, och lönen kanske. Men mycket tror jag ligger att 
det är mer för att det är ett kvinnoyrke.” (Sonja) 
”Jag tror att det ligger lite i det traditionella synsättet. Alltså att området ligger lite mer för oss kvinnor, 
även om man inte ska säga det egentligen så tror jag faktiskt det är så. Sen är det dessutom lönen så klart. 
Även om de är på väg upp så är det en stor koloss man ska röra på. Ju högre upp i hierarkin ju fler män 
är det. Det finns manliga chefer som områdeschefer men det är inte jämnt.” (Eva) 
Personalen fick samma fråga och svaren blev nästan likartad som ovan. Ola säger att det ligger i 
det traditionella och att det har låg status samt dåligt betald jämfört med industrin. 
Några av de andra informanterna säger; 
”Låg status, många tycker att det är lite skämmigt att jobba inom hemtjänsten. Jag tror inte att en man 
skulle skryta om att han jobbar inom hemtjänsten. Skulle det vara bättre betalt, finare titel så tror jag fler 
skulle söka. Jag är övertygad att det finns fler män som vill jobba med äldre människor men pga av detta 
gör man kanske inte det.” (Hedvig) 
Yekta svarar; ”Det var som vi nämnde i början om att det är kvinnodominerat yrke tror jag, att det är vi 
kvinnor som tar hand om andra, det ligger lite i det traditionella synsättet tror jag. Se kan det vara att 
lönen är dålig med.” 
Som vi har förstått det så menar alla våra informanter att den låga lönen och det faktum att det är 
kvinnodominerat yrke gör att så få män söker sig till hemtjänsten eller omsorgen överhuvudtaget. 
Vi frågade Ola varför han valt att jobba inom vården han svarade följande; ”Nej, du… Jag har 
nog alltid tyckt om att hjälpa till, hjälpa de gamla. Det ligger nog lite i min natur tror jag”. 
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Analys 

Det vi tycker oss kunna se i resultatet är att arbetssituationen hör mycket ihop med resurser och 
behov. Det kan ses som ett slags ömsesidigt behov. Vi menar att brukarna är i behov av hjälp när 
de trycker på sina larmklockor. Då ska personalen finnas till hands, om inte de resurserna finns 
just då? Bara för att det finns personal är det inte säkert att det finns tillräckliga resurser. Det får 
inte glömmas att brukarna ofta ska ha hjälp dygnet runt. Av vårt resultat att döma så är 
arbetssituationen ganska pressad. Detta kan också förenas med kalkylerade risker. Det kan ske 
oförutsägbara händelser som till exempel att en burkare ramlar eller behöver extra hjälp med 



något vilket medför att personalen kan uppleva stress. 

 

Stressig arbetssituation 

Gisela menar att arbetssituationen kan varierar beroende på vilka brukare man har. Som vi har 
tolkat svaren trivs våra informanter som är områdeschefer med sitt arbete och arbetsmiljön. Det 
som har framkommit är att brukarna givetvis har en central roll i arbetet genom att det är de som 
styr vilken arbetsbörda som finns. Helst vill ju inte områdescheferna att personalen ska arbeta hos 
vårdtagare där det är tungt både psykiskt och fysiskt. Men de menar att de inte finns något val, är 
brukaren beviljad en viss hjälp måste det lösas. Samma sak gäller stressen som några av våra 
informanter upplever på arbetsplatsen att schemat är pressat och händer det något så spricker hela 
tidsplanen. Yekta säger: ”vi har väldigt tunga vårdtagare, för lite folk och för lite tid. Det blir ju 
stressigt tyvärr”. 
En av områdescheferna Gisela, menar att arbetsmiljön påverkas utifrån vilka brukare som finns 
för tillfället och hur deras bostad och hälsa ser ut. I en annan hemtjänst grupp som vi var och 
besökte upplevde de inte stor stress, detta kan bero på att arbetsbördan inte är lika tung i alla 
arbetsgrupper. 

Det blir också irritation i arbetsgruppen menar personalen på grund av tung arbetsbörda. Skeggs 
(1997) menar att osjälviskhet är ett centralt drag hos en omvårdande personlighet. Ansvarskänsla 
är ett bevis på respektabilitet som visas hur människor beter och uppför sig samt att det är ett 
bevis på att individen bryr sig om andra och även känner åtagande gentemot andra. Även om 
personalen känner stress åker de till alla brukare som ska ha hjälp, händer det något oförutsett till 
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exempel att någon brukare larmar för att den har ramlat så måste den ha hjälp. Egentligen tillåter 
inte arbetet att det händer något utöver schemat men eftersom brukaren går först åker personalen 
till den som har larmat och de blir egentligen jättestressade över att de skulle ha varit hos en 
annan brukare egentligen. Det handlar också om ansvar. Som personal finns ett ansvar att utföra 
vissa arbetsuppgifter, att bry sig om brukarna och se till att får den vård och omsorg de behöver. 
Vi tror även att brukarna i fokus ger respektabilitet till personalen. Till exempel kan brukaren 
säga att personalen kom direkt när jag larmade även om de har det stressigt. Om en i 
personalgruppen skulle strunta i att åka till brukaren som har larmat skulle man helt enkelt inte 
göra det som ingår i ens arbetsuppgifter. Detta tror vi kan förändras med möjligheternas hemvård 
då omsorg och service kommer delas upp. Personalen kommer förmodligen ha mer tid för 
brukare som behöver endast omsorg och behöver inte ta hand om serviceinsatserna samtidigt. 
Giddens (1997) menar att i och med tidens och kalenderns uppkomst har det lett till att 
människornas liv har blivit begränsat. Han menar att detta skiljer sig från de förmoderna 
kulturerna både socialt och upplevelsemässigt med dagens samhälle. Våra informanter upplever 
stress och känner sig tidspressade i arbetet. De menar att det blir svårt att kombinera arbetet med 
det privata livet. Informanterna upplever att familjen blir ibland lidande på grund av obekväma 
arbetstider som vårdyrkena har. Personalen måste ibland göra prioriteringar som det inte finns 
plats för i deras schema. (Giddens 1997) påpekar att vi idag är tidsberoende, vi ”måste” utföra så 
mycket som möjligt under dygnets 24 timmar för att leva upp till samhällets krav. En av 
informanterna uttrycker sig följande; ”Ibland blir familjen lidande, du jobbar mycket helger och 
har du det stressigt på jobbet, så är det lätt att man tar med sig jobbet hem”. (Yekta) 

Om arbetet i hemtjänsten vill vi säga samma sak som Skeggs (1997) säger om 
omvårdnadskurserna att omsorgen är en heltidssysselsättning, där den som sköter omsorgen alltid 
ska ha tid att lyssna, förstå och svara på andras behov. Personalen ska alltid ha tid att lyssna och 
se vad brukaren har för behov. Märk nu väl att vi skriver ska ha tid för det finns inget som säger 
att de alltid har det. Vi tänker till exempel de informanterna som upplever att de har det stressigt 
har inte den tid som egentligen är behövligt på grund av hög arbetsbelastning. De springer kanske 
in till brukaren och gör det de ska och sedan måste de ge sig iväg till nästa person för att hjälpa. 
Vi styrs av klockan och detta ger en stressig situation för personalen. Behovet av fler personal 
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finns dock är det inte alltid som resurserna finns. Vår tanke om arbetsmiljön som stressig kan vi 
ju tycka att det vore bra med lite mer utrymme för tid och att det vore önskvärt att personalen inte 
hade ett så pressat schema så att allt faller om det kommer ett larm. Informanterna påpekar också 
att de är för lite folk så mer personal vore säkert lämpligt men kanske är det så verksamheten inte 
alltid förstår att personalen upplever att det är för lite folk. 
Vi menar att fast personalen upplever stress så kanske det inte alltid märks av när de är hos 
brukarna, utan de försöker vara så professionella som möjligt. De försöker vara professionella 
genom att inte visa hur stressade de kanske är och sätter brukaren i första hand för att det är 
därför de är där, för att hjälpa brukaren. 
Hemvårdsförvaltningen styrs politiskt och personalresurser handlar ju om ekonomi och att för lite 
medel är ett samhällsproblem eftersom det styrs utifrån politik, som är en struktur som styr 
mycket i samhället. Som vi nämnt tidigare upplever inte alla våra informanter stress men då 
uppfattar vi det utifrån vårt resultat att de inte har så tunga brukare. 
Östnäs i Goldberg (2005) menar att det förutsätts skillnader i arbetsmiljön beroende på yrke, 
sektor och könstillhörighet. Han anser att i ett kvinnodominerat yrke som vård och 
omsorgssektorn förklarar att kvinnor har ett fysiskt påfrestande jobb. Tunga vårdtagare, 
tidspressade och för lite personal medför så klart att man kanske fysiskt inte orkar efter ett tag. 

Statusen på yrket inom äldreomsorgen 

Områdescheferna tycker personligen inte att yrket har en låg status, som vi tolkar det så anser de 
att deras personal är mycket duktiga och professionella. De tycker att kraven är ganska höga på 
personalen, de ska kunna kommunicera, lyssna, möta behov, personalen möter ofta gamla och 
ångestfyllda människor de likställer det med en kurator. De påpekar då att statusen på en kurator 
är ju ganska hög och vi anser att skulle statusen mellan en kurator och undersköterska jämföras 
ligger undersköterskan ganska långt efter, kanske att det beror på att en kurator har längre 
utbildning. En av våra informanter säger ju att hon vet att personalen i äldreomsorgen inte skryter 
med att de arbetar som undersköterska. Vad kan det bero på, för egentligen gör man en jätteinsats 
under sitt arbetspass som många kanske inte förstår. Vi tror att det kan vara en form av 
disidentifikation, som Skeggs (1997) beskriver disidentifikation att sådan är inte jag. De tycker 
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att jag arbetar bara i hemtjänsten, att deras arbete inte är så viktigt därför att det finns ingen 
glamour över att hjälpa en brukare på toaletten och det är dessutom slitsamt och personalen blir 
svettiga och ofräscha och ibland luktar det illa hos brukarna. Detta tror vi spelar roll för att det 
inte skryts med arbetet i hemtjänsten, att det är kanske inget som berättats utanför arbetets väggar 
vad undersköterskorna gör under arbetstid det anses inte som fint nog. Den låga lönen säger 
informanterna också spelar roll den gör att statusen är låg på yrket. 
Skeggs (1997) menar att kvinnor utesluts för att de inte har ekonomiska resurser och att de inte 
har kapital av den sorten som behövs för att kunna tillhöra medelklassen. Kan kvinnor ha 



ekonomiska resurser med den lön som man har i hemtjänsten? Lönespannet ligger ju mellan 
16000 och 22000 beroende på utbildning, arbetsår, vidareutbildningar och så vidare. Dagens 
samhälle är dyrt att leva i och med den lönen stannar man nog i arbetarklassen. 
En annan orsak till låg status är att yrket är kvinnodominerat. Skeggs (1997) menar att män i 
arbetarklassen kan använda klass som positivt i sin identitet, kvinnor som tillhör arbetarklass kan 
inte det. Vi tror att det är för att kvinnor är en underordnad grupp i samhället och många kvinnor 
arbetar inte alltid heltid vilket gör att det blir en uteslutning i samhället. Utifrån vår kunskap så 
finns det nästan inga heltidstjänster i äldreomsorgen utan de flesta arbetar deltid. 
Inom industriarbete är det oftast tunga och smutsiga arbeten dock har yrken inom industri högre 
status, detta tror vi kan bero på grund av att det är mansdominerat. 
Två faktorer som vi anser gör att vårdyrket har en låg status och som leder till brist på 
yrkesstoltheten är att det är kvinnodominerat och lågavlönat. Däremot har vi inte kunnat 
identifiera någon dissimulering hos våra informanter. Vi har inte alls fått uppfattningen om att de 
till exempel skulle försöka förbättra sitt utseende för att tillhöra en högre klass än arbetarklassen. 

Om sjukskrivningar inom hemtjänsten 

Svaren från våra informanter när det gäller sjukskrivningarna är att arbetssituationen är ansträngd 
därför att i de flesta hemtjänstgrupper så är det en stor fysisk belastning och då menar de att en 
del sjukskrivningar hör ihop med att det är fysiskt tungt på arbetet. Östnäs i Goldberg (2005) 
skriver i sin bok Samhällsproblem att undersökningar från SCB visar att arbetare har oftare tunga 
lyft och olämpliga arbetsställningar, fysiskt belastande och monotona arbetsuppgifter. Han anser 
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också att skillnader som finns i arbetsmiljön bestäms utifrån yrke, sektor och könstillhörighet. 
Detta tolkar vi liksom Östnäs i Goldberg (2005) att vård och omsorgssektorn förklarar att kvinnor 
har ett fysiskt påfrestande arbete. Han menar också att en fysiskt och psykiskt dålig arbetsmiljö 
och tung arbetsbörda får konsekvenser för hälsan. Arbetet i hemtjänsten är utifrån vårt resultat ett 
fysiskt och psykiskt påfrestande jobb. Han skriver att personer med låg utbildning har sämre 
hälsa han menar då de som inte har gymnasial eller ännu högre utbildning. Om det är som Östnäs 
i Goldberg (2005) säger skulle vårdbiträde ha sämre hälsa än en undersköterska vi har inte fått 
den indikationen i vårt arbete. Detta kan bero på för att vårdbiträde och undersköterska inte anses 
vara någon skillnad när det kommer till arbetsuppgifterna. Det utför samma arbetsuppgifter fast 
undersköterskor har en utbildning. 
Det kommer fram från områdescheferna att idag finns det mer hjälpmedel för att underlätta 
arbetet i äldreomsorgen dock anser de att personalens livssituation kan vara av stor betydelse för 
sjukskrivningar. ”Ja, det ska man inte heller tro att sjukskrivningar beror på jobbet alltid, det är 
ju mycket privat också. Man kan ha komplicerat privatliv som påverkar arbetet”, säger Eva 
Personalen påpekar att de anser att de har ett stort ansvar när de är ute hos brukarna, till exempel 
med medicin. Är ordinarie personal sjuk och det kommer in vikarie känner det sjukskrivne 
hemma ett ansvar att jag skulle ha varit där. Samtidigt som ordinarie personal blir mer belastad 
med ansvar kanske på grund av att den som vikarierar inte är van eller känner till brukarna så väl. 
Detta menar både områdescheferna och personal kan försämra kontinuiteten. Detta tycker 
informanterna kan leda till irritation i arbetsgruppen och stress kan uppkomma. Yekta säger; 
”tålamodet försvinner och man blir lätt irriterad. Det kommer in nya hela tiden och ibland kan det vara 
någon som inte jobbat här på länge och då blir det mer ansvar på den ordinarie personalen så klart”. 
Goldberg (2005) säger att arbetsprocessen och hur arbetslivet är organiserat hör ihop med 
arbetsmiljö. Då tänker vi att skulle arbetet kunna organiseras annorlunda så att personalen skulle 
må bättre och på så sätt minska sjukskrivningarna. Återigen är det resurserna och tiden som 
behövs men som tyvärr inte alltid finns. Våra informanter berättar ju att de är för lite personal, 
kanske skulle de politiska besluten innehålla lite mer ekonomiska resurser för att kunna utöka 
personalstyrkan, en tanke från oss. 
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 Möjligheternas hemvård som träder i kraft sommaren 2008 kan vara ett alternativ till att öka 
personalstyrkan då indelningen av omsorg och service delas. Detta förändringsarbete kan 
medföra att arbetsuppgifterna blir i mindre utsträckning. 

Möjligheternas Hemvård 

Hemvårdsnämnden i Halmstad beslutade våren 2005 att projektet möjligheternas hemvård ska 
införas i Halmstad 2008. Det är ett stort förändringsarbete som kommer att påverka brukarna, 
personal, områdeschefer och alla andra som arbetar inom hemtjänstförvaltningen. Gisela säger att 
många är positiva till projektet en del vill inte alls att det ska ske. Samtliga områdeschefer i denna 
studie ser projektet som ett sätt att förbättra hemtjänsten. Projektets utgångspunkt är att brukarna 
ska få mer valfrihet. Dagens äldre som är boende inom äldreomsorgen eller inom hemtjänsten är 
nöjda med den befintliga situationen, dock kommer kraven på professionalitet att öka markant då 
de anhöriga ställer alltmer krav. Informanterna påpekar även att kraven från brukarna kommer att 
höjas med tiden. 
“Nu har vi en generation brukare som är nöjda, vi kommer att ha brukare som är nöjda men kraven på 
professionalitet kommer att höjas, vi märker ju det redan på anhöriga de ställer ju krav. Jag vill ha en 
trevlig människa som kan sitt jobb.” säger Gisela. 
Hemtjänsten kan ses som ett expertsystem som Giddens (1997) menar ingår i det han kallar för 
urbäddningsmekanism. Expertsystemen är det som omkonstruerar de sociala förhållandena när 
det gäller urbäddningsmekanismerna. Eftersom hemvårdsförvaltningen ses som ett expertsystem 
är brukaren införstådd med att det är ett system som man kan förlita sig på och ha förtroende för. 
Det man vill göra när möjligheternas hemvård kommer i kraft utifrån vår förståelse och 
informanternas svar är bland annat att försöka höja statusen på yrket, att undersköterskor får en 
mer specialiserad yrkesroll, och man helt enkelt delar upp omsorg och service. Det är många 
unga som idag resonerar om att man går en omvårdnadsutbildning på gymnasiet i tre år för att 
sedan komma ut och städa på hemtjänsten. Den inställningen uttrycker en av våra informanter att 
många idag har om vården. Genom att granska på nytt sätt har man beslutat att införa 
Möjligheternas hemvård. 

Giddens (1997) anser att reflexiviteten är ett avgörande element för att expandera och förändra 
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de moderna systemen och de olika organisationsformerna. Giddens (1997) menar att 
användningen av reflexiviteten sker när det gäller de kunskaper som institutioner och individer 
samlar in för att tillämpa det för organisering och förändring av samhället. Det är något liknande 
som hemvårdsförvaltningen gjort. De vill genom Möjligheternas hemvård försöka förändra och 
förbättra organisationen. Genom att reflektera över hur det är idag och hur det kommer vara i 
framtiden och på så sätt försöka redan nu ompröva organisationens uppbyggnad. Kerstin Eriksson 
projektledare nämnde i intervjun att hemvårdförvaltningen kan komma att bli konkurens utsatta 
av exempelvis städbolag. Ytterligare en reflektion som förvaltningen har gjort är att de kommer 
förmodligen att bli konkurrensutsatta. 
Informanterna tror också att Möjligheternas Hemvård ska genomföras för att höja statusen på 
yrket. I och med att man delar upp omsorg och service så kommer undersköterskor att arbeta med 
det de är utbildade nämligen omsorg, på så sätt kan man höja statusen på yrket tror vi. 
I Skeggs (1997) studie var det viktigt för kvinnorna att uppfattas som kompetenta för att kunna 



omvärdera sig själva. Kanske kan det bli så tror vi att den specialiserade yrkesrollen blir till en 
omvärdering för personalen, att de känner sig mer professionella och får mer yrkesstolthet. 
Professionalism i olika yrken är viktigt tror vi. Det gör att både personal och brukare ska tycka att 
arbetet är någonting värt. Det framkom i en intervju som vi gjorde att i Askim har 
hemtjänstpersonalen visitkort. Vem har visitkort i mångas ögon, jo viktiga personer. Det kan ju 
tyckas tramsigt men det kanske är de små sakerna som kan hjälpa till att höja status och 
yrkesstolthet. Tänk att som hemtjänstpersonal kunna känna sig viktig och säga att jag heter 
Anette här är mitt visitkort om det är något du behöver, det skulle vara ett stort steg tycker vi. 
Enligt Askimsmodellen som vi nämner i bakgrunden har det varit positivt för personalen i 
omsorgsdelen med en renodlad yrkesroll detta visar Carina Löfström studie hon gjort om 
Askimsmodellen. 

Löfström visar i sin studie att nackdelarna med indelningen när det gäller omsorgsdelen kan vara 
mera stress, alla vill ha tidig hjälp, för lite delegering, man har inte längre koll på allt, för mycket 
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folk inblandat, det kan bli mer enformigt, samt sämre kontinuitet för vårdtagarna.24 
Slutligen vill vi säga lite om riskerna med stress. Med risker menar Giddens (1997) att vi lägger 
våra liv i vissa experters kunskap exempelvis läkare. Finns det någon risk med stress enligt oss 
finns det, till exempel är det lättare att göra misstag under stress tror vi. Det finns även risk att när 
det är en vikarie som är inne och arbetar kan det lättare bli fel hos brukarna, detta då man inte 
känner till brukaren väl. Kontinuiteten försämras och den tillit som brukare kanske har till 
hemvårdsförvaltningen kan försämras. 
Som vi har påpekat tidigare för- och nackdelar med Möjligheternas hemvård är det viktigt att ha 
en medvetenhet om att det finns både risker och möjligheter vad gäller projektet Möjligheternas 
Hemvård, dock hoppas vi att förtroendet både från arbetstagarna men också av brukarna ökar, för 
det är då man har lyckats med projektet när man uppnått positiva resultat och respons från våra 
medmänniskor man arbetar med och för. 

24(www.fokus.regionforbund.se/konferenser/A1%20Om%20förenklade%20biståndsbeslut,%20valfrihet%20och%20nya%20yrkesroller.pdf2008-01-02) 

Män inom hemtjänsten 

Vad beror det på att så få män söker sig till äldrevården, resultatet visar att det är för att det är ett 
kvinnodominerat yrke som medför en lågstatus. Männen vill liksom komma lite längre fram och 
ha lite högre lön. Det är tradition som ligger långt tillbaka i tiden precis som Skeggs (1997) säger 
att det är kvinnan som vårdar. Skeggs (1997) menar att ansvarskänsla är ett framträdande bevis 
på respektabilitet som visas genom beteende och uppförande eller genom omsorger om och 
förpliktelser mot andra. Kvinnan är den som visar mest ansvarskänsla och förpliktelser mot 
familjen, vi menar då att så länge kvinnan utför det största arbetet hemma så blir mannen den 
som försörjer. 
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Diskussion och reflektioner 

Genom studiens gång har vi fått större perspektiv på hemvårdsförvaltningen och dess 
uppbyggnad. Fast vi båda två arbetar idag inom vården och har under studiens gång haft närhet 
till ämnet så känner vi att vår förståelse för områdescheferna har blivit bredare och djupare. 
Eftersom vi i många fall kan känna igen svaren vi fått från personalen så har det varit en nackdel 
eftersom hade vi inte haft en sådan närhet så hade vi kanske ställt andra frågor. Som personal får 
man höga krav på sig när man arbetar inom vården, fast yrket inte har en hög status är kraven 
höga. Det är inte så ovanligt eftersom du i slutändan arbetar med människor som är i behov av en 
ansvarsfull och pålitlig person. Förändringsarbetet som kommer att genomgås i Halmstad har vi 
bildat en annan uppfattning då vi fått tillgång och förklaringar till strukturen kring projektet mer 
än vad kanske informanterna fått så som de påpekade. 
Det har varit intressent att fördjupa sig lite i hemtjänsten. Accessen till själva ämnet har varit 
ganska lätt att få via våra kontakter. Det vi har upplevt är att resultatet blev lite tunt eftersom en 
del av våra informanter hade väldigt kortfattade svar. Det som är klart i uppsatsen är hur sårbart 
hemtjänsten är när det händer något oförutsett. Det förvånar oss att den här typen av verksamhet 
har så stor sårbarhet. Att det inte finns några marginaler alls när det händer oförutsedda händelser 
hos brukarna. Då faller hela schemat och personalen blir stressade vilket ju är fullt förståligt. Vi 
tror också att personalen upplever stressen att de vet att brukarna är så beroende av deras hjälp. 
Det vi inte har tittat på är hur länge arbetssituationen har varit så pressad men vi tror att fortsätter 
det så kan det leda till exempelvis mer sjukskrivningar. Det är bara en tanke men det skulle vara 
intressant att se sedan när Möjligheternas Hemvård är genomfört om hemtjänsten är lika sårbar. 
Det var också intressant att få lite information om Möjligheternas Hemvård eftersom det är ett 
väldigt stort förändringsarbete. Vi hoppas att det blir lika bra som de tror och att det är positivt 
för de flesta. 

Det som är lite intressant är att när det gäller statusen på arbetet i hemtjänsten är att personal som 
jobbar på boende, tycker ofta att hemtjänsten jobbar man i därför att man inte platsar någon 
annanstans. Då kan man gå och städa hos folk det intressanta i det är ju att personalen på boende 
städar ju nästan lika mycket som det ser ut idag. Där är någon sorts hierarki från boendesidan 
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men den personalen kanske skulle arbeta i hemtjänsten ett litet tag så skulle de kanske ändra 
uppfattning. 
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BILAGA 1 
INTERVJUGUIDE Områdeschefer 

1. Hur länge har du arbetat som områdeschef? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Har du haft andra arbetsuppgifter inom äldreomsorgen tidigare? 
4. Hur upplever du att arbetsmiljön är på den här arbetsplatsen? 
5. Anser du att arbete inom äldreomsorgen har hög eller låg status? 
6. Varför tror du att det är så få män som söker till arbete i äldreomsorgen? 
7. Vad tror du att de höga sjukskrivningstalen inom äldreomsorgen beror på? 
8. Anser du att de många sjukskrivningarna påverkar: (då blir inte frågan ledande) 
. arbetsgruppen 
. verksamheten 
. vårdtagarna 
9. Hur tror du att personalens livssituation inverkar på antalet sjukskrivningar? 
10. Hur tror du att arbetsmiljön påverka? 
11. Varför ska projektet Möjligheternas Hemvård genomföras? 
12. Hur föreställer du dig att Möjligheternas hemvård kommer att påverka: 
. Arbetsgruppen? 
. verksamheten? 
. vårdtagarna? 
. Dig själv? 
13. Kan du berätta mer om den specialiserade yrkesrollen som hemtjänstpersonalen kommer 
att få i Möjligheternas Hemvård? 
14. Tror du att denna förändring kommer att minska sjukskrivningarna? 
15. Vill du tillägga något som vi inte har frågat om? 
16. Tack för din medverkan! 
Ålder: ……… Kön:………. 
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BILAGA 2 
INTERVJUGUIDE Personalen 

1. Hur länge har du arbetat i äldreomsorgen? 
2. Hur länge har du arbetat i hemtjänsten 
3. Vad har du för utbildning? 
4. Varför har du valt att jobba inom äldreomsorgen? 
5. Upplever du skillnader mellan arbetsuppgifterna för undersköterska och vårdbiträde? 
6. Om ja, i så fall vad för skillnad. 
7. Anser du att yrket inom äldreomsorgen har hög eller låg status i samhället? 
8. Hur tycker du att arbetsmiljön är på denna arbetsplats? 
9. Hur tycker du att det höga antalet sjukskrivningar påverkar arbetsgruppen? 
10. Har du själv under en längre tid varit sjukskriven? 
11. Följdfrågor; 
12. Vad berodde det på? 
13. Hur länge var du sjukskriven? 
14. Hur påverkade detta dig och din arbetssituation? 
15. Om IP svarar Nej på fråga 8, gå vidare till nästa fråga. 
16. Vad tror du generellt sett att det höga antalet sjukskrivningar beror på? 
17. Tror du att det höga sjuktalet påverkar verksamheten i så fall hur? 
18. Vad tycker du om det nya projektet och förändringarna med Möjligheternas hemvård? 
19. Hur tror du detta kommer att påverka dig? 
20. Vårdtagarna 
21. Organisationen? 
22. Arbetsgruppen? 
23. Tror du att denna förändring kan minska sjukskrivningarna inom hemtjänsten? 
24. Varför tror du att möjligheternas hemvård ska genomföras. 
25. Vad tror du beror på att så få män söker till äldreomsorgen? 



26. Vill du tillägga något som vi inte frågat om? 

Ålder:--------------- Kön: ----------------- 
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