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Förord 

Jag vill först och främst tacka alla deltagare i denna undersökning. Utan er hade denna 

undersökning inte varit möjlig att genomföra. Era upplevelser, tankar och erfarenheter har 

varit betydelsefulla vilket har inspirerat mig. Att ni tog er tid och besvarade mina frågor på 

enkätsundersökningen samt gav mig en möjlighet till att intervjua er har varit viktigt i flera 

avseenden, framförallt har det varit fantastiskt att se er vara glada och positiva även om ni 

varit mycket stressade och nästan andfådda när ni träffat mig. Jag vill också tacka alla 

enhetschefer som gav mig möjlighet till att intervjua personal på deras enheter. 

Jag vill även tacka Nicklas Granfelt utvecklingsledare som har varit tillmötesgående samt 

ägnat tid till att besvara mina mail samt telefonsamtal och skickat mig statistik på beviljad tid, 

utförd tid samt kringtid. Theorell Töres och Leineweber Constanze på 

stressforskningsinstitutet i Stockholm är ytterligare personer som jag vill tacka för all den 

hjälp jag har fått med enkätsfrågor, tips på böcker och framförallt för att vara tillgängliga och 

svara på många av mina mail. Jag vill också tacka Carin Nyman på högskolan i Halmstad för 

alla tips jag har fått och som även alltid svarat på mina samtal. Annikka Ankarsten på 

psykiatriska och intensivvårdsavdelningen vill jag också tacka som kontinuerligt har läst mitt 

arbete samt gett mig feedback. 

Slutligen vill jag poängtera att jag har haft turen eftersom min handledare Mia Jormfeldt på 

högskolan i Halmstad har varit fantastiskt på alla sätt och viss. Under alla dessa ångestfyllda 

samt stressade veckor har du alltid varit tillgänglig och vägledande och alltid svarat på mina 

mail oavsett om det varit helg eller vardag. Att du gett mig kontinuerligt konstruktiv kritik 

samt beröm har varit betydelsefullt för mig eftersom det har gett mig styrka till att kämpa med 

min undersökning med all min kraft. Därför vill jag ägna dig ett stort tack för alla dessa 

veckor eftersom jag aldrig hade klarat detta utan din vägledning, så återigen tack. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Sammanfattning 

Syfte: Huvudsyftet med denna undersökning var att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön 

samt identifiera stressfaktorer bland undersköteskor och vårdbiträden i olika kommunala 

hemtjänstverksamheter. 

Metoder: Till denna undersökning användes en metodkombination utav kvantitativa samt 

kvalitativa undersökningar. En enkätsundersökning skickades till 149 medarbetare i berörd 

kommun och 91 medarbetare besvarade frågorna. Därefter analyserades svaren med hjälp av 

programmet SPSS. Slutligen genomfördes nio intervjuer med ändamålet att förstå samt 

försöka identifiera orsaken till stressfaktorer som visade sig i enkätsundersökningen. 

Resultat: En hög svarsfrekvens av stressrelaterad ohälsa bland hemtjänstpersonal påvisas 

utifrån mina undersökningar. Analysen har visat att den psykosociala arbetsmiljön på de olika 

hemtjänstverksamheterna består av höga krav och låga kontrollmöjligheter. Dock var det 

sociala stödet högt eftersom flertalet upplevde en god sammanhållning inom arbetsgrupperna.  

Resultatet i den kvantitativa undersökningen visade att det fanns stressfaktorer i dessa 

verksamheter. Det som var intressant och stack ut var att det allmänna hälsotillståndet 

upplevdes som mycket bra/ ganska bra av 70.8% av deltagarna, dessutom bedömde 80.3% 

arbetsförmågan kring psykiska krav som mycket god/ ganska god. 82.4% bedömde 

arbetsförmågan när det gäller fysiska krav som mycket god/ ganska god. Trots dessa positiva 

procentenheter svarade flertalet att arbetet krävde att man arbetar fort samt hårt. Dessutom 

svarade 83.5% att man ibland, ganska ofta, nästan jämt kände sig uppvarvad, 67,1% svarade 

att man ibland, ganska ofta, nästan jämnt känner sig pressade på gränsen av vad man klarar 

av. Ytterligare var det 71.8% som upplevde stress ibland, ganska ofta, nästan jämnt. Det vill 

säga att resultatet påvisade stressfaktorer dock inga bakomliggande orsaker. För att definiera 

bakomliggande orsaker genomfördes nio intervjuer i studie 2 med ändamålet att förstå 

medarbetarnas arbetssituation.  

Resultatet av studie 2 påvisade att orsakerna till att stress uppstod var förändrade 

arbetsuppgifter där administrativa uppgifter hade ökat radikalt, därtill poängterades det av alla 

intervjupersoner att man fått flera kundbesök med kort restid emellan vilket ledde till 

frustration, oro, stress samt dåligt samvete. På så sätt påverkades medarbetarnas 

meningsfullhet med arbetet. Därtill påvisade undersökningen att medarbetarnas arbetsplatser 

var så kallade ”spända arbeten” eftersom kraven var höga och beslutsutrymmen väldigt små. 

Nyckelord: Stress, employee, psychosocial, time pressure, assistant, stress at care work, 

stress and employee, employee at elderly care, employee stress at home care, in care of older 

people, staff assistance. 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

Purpose: The main aim of the studie was to mapp the psychosocial work environment and 

identify stress factors inter assistant and nursing assistant i various municipal home care 

organization. 

Methods: For this study used a method combining out quantitative and qualitative surveys. A 

questionnaire methods was sent to 149 employees in the municipality concerned and 91 

employees answered the questions. Next, the data were analyzed with the help of the response 

rate program SPSS. Finally i conducted a further 9 qualitative interviews with the purpose to 

understand and try to identify the cause of the stress factors that turned out in the survey. 

Results: A high response rate of stress-related ill health among home care staff demonstrated 

based on my investigations. The analysis has shown that the psychosocial work environment 

on the various home care operations consists of high demands and low control possibilities. 

However, the social support high because the majority experienced a good cohesion within 

the working groups. 

The results of the quantitative survey showed that there were stressors in these activities. It 

was interesting and stuck out was that the overall health was perceived as very good / fairly 

good by 70.8% of participants, additionally assessed 80.3% work around mental demands 

very good / fairly good. 82.4% assessed the work in terms of physical demands very good / 

fairly good. Despite these positive points responded majority of the work required that you 

work fast and hard. In addition, 83.5% responded that sometimes, quite often, almost always 

felt wound up, 67.1% answered that sometimes, quite often, almost evenly feel pressured at 

the limit of what you can handle. Further, it was 71.8% who experienced stressful sometimes, 

quite often, and almost evenly. That is, the results showed the stress factors, however, no 

underlying causes. To define the underlying causes nine interviews were conducted in Study 2 

with the purpose to understand the employees' working situation. 

The results of Study 2 showed that the causes of stress encountered was changed job where 

administrative tasks had increased dramatically, being pointed out that all the interviewees 

had received several visits to customers with short travel time between the customers which 

led to frustration, anxiety, stress and bad conscience. This affected employees´ 

meaningfulness of the work. In addition, the investigation showed that employees' 

workstations were so-called "tense work" because the requirements were high and decisions 

spaces very small. 

Keywords: Stress, employee, psychosocial, time pressure, assistant, stress at care work, stress 

and employee, employee at elderly care, employee stress at home care, in care of older 

people, staff assistance. 
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1. Inledning 

Josefsson & Berggren (2013) definierar arbetsmiljö som en förbindelse till det arbete man 

har. Här inkluderas fysiska, psykiska samt sociala aspekter som har en viktig betydelse för 

huruvida en medarbetares ohälsa kan uppstå. Vingård (2015) har genomfört en 

översiktsrapport om psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro vilken visade att faktorer så 

som höga arbetskrav, låg kontroll över sina arbetsuppgifter, obalans mellan ansträngning och 

belöning samt rollkonflikter kunde leda till att individen utvecklar psykiskt ohälsa. Dessutom 

påpekas det i en studie gjord av Danielsson et al. (2012, s 121-134) att stress kan förorsaka 

både smärta och nedsatt psykisk välbefinnande. Därtill hävdar författarna att sedan 1980- talet 

har det blivit allt vanligare att yngre människor som upplever trötthet, nacke samt axelbesvär 

är ofta relaterade till stress. Ytterligare är sömnproblem någonting som har ökat bland yngre 

kvinnor, därtill är ångest och/eller nervositet vanligast hos kvinnor i åldrarna 16-24. Bland 

kvinnor och män i åldrarna 25-44 är konstant trötthet vanligast (Danielsson et al. 2012, s 121-

134).  

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av arbetsmiljöverket sammanställt statistik om 

arbetsorsakade besvär år 2014. Undersökningen visade att 24 % av Sveriges befolkning har 

någon form av fysiskt besvär, samt andra besvär till exempel dålig social relation till 

organisationers inre kontexter, stress, hot och våld. Dessa besvär är direkt relaterade till 

arbetet och de vanligaste orsakerna bland kvinnor och män är psykiska påfrestningar, 

arbetsställningar som är ansträngande, tung manuell hantering samt stress. Vidare kan man 

läsa på (www.arbetsmiljöverket.se) att omsorg och sociala tjänster är den största 

yrkesbranschen som har flest anställda där bland annat yrken som undersköterska, vårdbiträde 

och boendestödjare finns. De senaste åren har det skett fler förändringar i dessa verksamheter, 

vilket har medfört att kraven på kunskap samt kvalificerade arbetsuppgifter har ökat bland 

medarbetarna. På så sätt har arbetsförhållandena blivit allt mer krävande vilket har påverkat 

sociala och organisatoriska arbetsmiljöproblem. Ett inspektionsprojekt som genomfördes i 59 

kommuner som bedrev hemtjänst år 2013, visade att genusmönstret i samhälle och arbetsliv 

var att kvinnors arbete värderas lägre än mäns (AV 2014:03). Undersökningen visade att 

mansdominerade arbeten hade en bättre arbetsmiljö samt mer resurser att utgå ifrån. Inom 

hemtjänstverksamheter visade undersökningen att arbetssituationen var mycket mer pressad 

för både chefer och medarbetare, och att möjligheten till att påverka sin arbetssituation var 

mindre, och resurserna var begränsade. 

Theorell, Nyberg & Romanowska (2013, s 780-792) belyser i sin artikel vilken betydelse 

ledarskapet har för de anställdas hälsa där flera studier samt vetenskaplig litteratur har satts i 

fokus med ändamålet att undersöka området chef och hälsa. Både chefer och underställda har 

deltagit i de olika studierna. Resultatet visar att ledarskapsstilar som är passiva och auktoritära 

leder till att de anställdas psykiska hälsa försämras.  Antalet sjukskrivningsdagar var större 

hos män än hos kvinnor om man tittade på ett auktoritärt ledarskap, dock var antalet 

långtidssjukskrivningar betydligare större hos kvinnor och hade ett samband med chefernas 

integritet. Det vill säga att diverse chefsbeteenden medförde olika effekter för hälsan beroende 

på om man var man eller kvinna. Psykosociala förhållanden och höga krav i arbetet påvisas av 
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Vinberg och Toivanen (2011) där författarna hävdar att en hög andel kvinnor upplever lågt 

inflytande samt högt arbetskrav. Däremot anger männen istället dåligt socialt stöd. Detta 

styrks även från andra undersökningar som baserats på levnadsförhållanden (ULF) där kraven 

på arbetsplatsen har ökat radikalt, vilket visar ett samband med en ökning på psykisk stress. 

Dock poängteras det av arbetsmiljöverket att många arbetsgrupper är stora inom omsorg och 

sociala tjänster, vilket även ställer höga krav på arbetsgivare att arbeta med ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM), som oftast saknas inom dessa organisationer och på så sätt skapas 

ett ”dåligt” arbetsklimat mellan chef och arbetare.  

1.1 Relevans till socialt arbete 

Psykosocial arbetsmiljö och stressfaktorer har undersökts i kommunala 

hemtjänstverksamheter i en kommun i Sydvästra Sverige. Respondenterna består av 

undersköterskor och vårdbiträden.  

Socialt arbete är svårt att definiera poängterar Meeuwisse och Swärd (2006) eftersom 

åsikterna går oftast isär, vilket leder till att det blir svårt att hitta en gemensam eller enhetlig 

definition. Dock framhåller författarna att socialt arbete är präglad av olika kulturella och 

historiska villkor i olika länder, men att socialt arbete idag är en global verksamhet som 

bedrivs på strukturell nivå, grupp- och organisationsnivå samt individ och familjenivå. Vidare 

poängterar författarna att man kan utgå från vissa bestämda kriterier eller definitioner för att 

ringa in socialt arbete.  I detta examensarbete väljer jag att definiera socialt arbete utifrån 

International Federation of Social Workers (IFSW) och International Association of Schools 

of Social Work (IASSW) som definierar att ”socialt arbete verkar för social förändring, 

problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att främja 

människors välfärd. Med utgångspunkt i teorier om mänskliga beteende och sociala system 

verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin omgivning”, Meeuwisse 

och Swärd (2006 .s. 45). Denna definition av socialt arbete är mest spridd i världen och har 

översats till många språk (ibid). Vidare poängterar författarna att social rättvisa och mänskliga 

rättigheter är grundläggande för socialt arbete, därför finner jag det lämpligt att använda 

ovanstående definition eftersom den psykosociala arbetsmiljön samt stressfaktorer i 

kommunala hemtjänstverksamheter som jag har undersökt är betydelsefulla för både 

medarbetarnas välbefinnande på arbetsplatsen men även för kundernas välbefinnande. För att 

bibehålla välbefinnande och främja hälsa krävs det samspel och samverkan från 

verksamhetens inre samt yttre kontexter.  
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1.2 Information från berörd kommun 

Sjukfrånvaro har ökat radikalt de senaste åren i berörd kommun. Antalet sjukdagar under år 

2013 har ökat per tillsvidareanställd med 2,2 dagar jämfört med år 2012. Därtill har antalet 

sjukdagar under 2014 ökat till i snitt 31,5 dagar per person och år. 75% av all sjukfrånvaro 

står för långtidssjukskrivningar, det vill säga över 14 dagars sjukskrivning( gäller all vård och 

omsorg). Dessa uppgifter har jag fått ta del av personalenheten i berörd kommun.  

Stress är någonting som tas upp hela tiden av medarbetarna i berörd kommun vilka upplever 

att det beror på tidsbrist. Tidsmätningarna enligt utveklingsledare samt enhetschefer i berörd 

kommun, visar att tillräckligt med tid skall finnas för personal att utföra de arbetsuppgifter 

som blivit beviljade av biståndshandläggarna. De uppgifter jag har fått ta del av 

utvecklingsledare i berörd kommun är att medarbetarna har i genomsnitt spenderat 58% av sin 

arbetstid hemma hos kund under föregående år 2014. Det vill säga att 42% av arbetstiden har 

tillbringats på kringtid vilket är administrativa arbetsuppgifter exempelvis dokumentation, 

färd mellan kund, arbete och raster.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om den psykosociala arbetsmiljön bland 

undersköterskor och vårdbiträden i kommunala hemtjänstverksamheter, därtill undersöka 

vilka stressfaktorer det finns bland undersköterskor/vårdbiträden. 

1.4. Frågeställningar  

Vilka stressfaktorer upplever medarbetarna? 

Hur upplevs den psykosociala arbetsmiljön? 

Hur upplever medarbetarna sin chef? 

Hur upplever medarbetarna sin hälsa? 

Vad är det som gör att medarbetarna känner en tidsbrist? 

 

2.  Studiens upplägg 

Studiens upplägg kommer att utgå från utvalda teorier kring psykosocial arbetsmiljö samt 

stress. Teoretiska modeller krävs för att man vetenskapligt ska sammanfatta och begripliggöra 

samband mellan psykosocial arbetsmiljö samt ohälsa Theorell (2006).  Denna del i 

undersökningen har varit mest tidskrävande och ansträngande, därför att många olika teorier 

finns inom forskningen vilket har gjort det svårt för mig att hitta lämplig teori. Dock efter 

noggrann analysering av olika teorier har jag bestämt mig för att använda mig utav krav- 

kontroll och socialt stöd modellen som skapades av Robert Karasek, vilken utvecklades vidare 

av Töres Theorell samt Jeffrey Johnsson. Ytterligare en teori som jag kommer att använda 

mig utav är känsla av sammanhang (KASAM), utvecklat av Aaron Antonovsky. Dessa 

teoridelar kommer också att presenteras längre ner i detta arbete.  
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3. Tidigare studier 

I denna undersökning har kurslitteratur använts och vetenskapliga artiklar har inhämtats 

från olika databaser från biblioteket på Högskolan i Halmstad. Inkludering av databaser är 

Sociological Abstract, Cinahl, Swemed och Summon.  

Enbart peer-reviewed artiklar har används vilket innebär att artiklarna som har inkluderats i 

detta uppsatsarbete är vetenskapligt granskade. Psykosocial arbetsmiljö och stress har visat 

sig vara ett brett område vilket har medfört att inklusionskriterier och exklusionskriterier har 

använts. De inklusionskriterier jag använt mig av är, artiklar från år 2006-01-01 till 2015-

05-31. Därtill har Scandinavian, Sweden och Nordic inkluderats. Detta på grund av att 

minska antalet träffar. Exklusionskriterier jag använt mig av är child och hospital, på grund 

av att artiklar kring barn och cancer var något som hela tiden uppkom bland mina sökningar. 

3.1 Det psykosociala helhetsperspektivet relaterat till arbete. 

Josefsson & Berggren (2013) framhåller att det psykosociala helhetsperspektivet baseras på 

individens arbetsförhållanden, dess arbetsuppgifter, organisationens yttre samt inre kontexter. 

Det vill säga att utifrån det psykosociala helhetsperspektivet undersöker man hela helheten 

som inryms individens arbetssituation. Coping som innebär sättet att bemästra problem är 

någonting som Theorell (2012) tar upp och framhåller att coping är en viktig faktor vilket 

handlar om de möjligheter som individen har att tillgå för att lösa olika problem som kan 

uppstå under livets gång. Dessa problem hanterar man antigen öppet eller dolt. Författaren 

definierar coping med lokus of kontroll (kontroll-lokus) vilket består av interna samt externa 

problem. Det vill säga att man antigen löser problemen på en individnivå eller på en 

samhällsnivå (ibid). Om man exempelvis är sjuk och behöver sjukvård innebär detta att man 

är beroende av sjukvården. På så sätt är man även beroende av sjukvårdens lösningar 

exempelvis, medicinering, behandling och rehabilitering. Dock kan en extern kontroll 

utveckats till att bli en intern kontroll beroende på vilken rehabilitering man blir erbjuden. 

Specifika psykosociala arbetsförhållanden är ytterligare något som belyses av Josefsson & 

Berggren (2013) vilka framhäver att det är sådant som ställer krav på individens fysiska, 

psykiska och sociala behov. De fysiska behoven är enligt författarna lättare att definiera 

eftersom de är synliga. Om man exempelvis fokuserar på sömn som en hälsofaktor vet man 

att för lite sömn kan påverka individens välbefinnande (ibid).  

3.2 Ledarskapsstil 

Ledarskapsstil har en betydelsefull inverkan på de anställdas hälsa framhåller Westerberg och 

Tafvelin (2014, s 461-468) eftersom lite inflytande, för lite stöd av ledare/ chef, dåligt kamrat-

stöd och en hög arbetsbelastning resulterar i att hela organisationen i sin helhet drabbas. Det 

vill säga att både anställda samt vårdkvaliteter får en negativ påverkan, vilket Westerberg och 

Tafvelin´s (2014) studie påvisar, eftersom man har undersökt undersköterskornas 

arbetsvillkor utifrån ledarskap samt psykosocial arbetsmiljö i Sverige bland 

hemtjänstverksamheter. Därtill framhåller författaren betydelsen av ledarskapsstil eftersom 

stöd från chefen, kontroll över sina arbetsuppgifter och egenmakt var viktiga faktorer i 
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hemtjänsten. Henrikson och Wennberg (2011) poängterar att stöd från arbetsledaren är den 

vanligaste aspekten som belyses av omsorgspersonal när ångestladdade samt spända 

situationer uppstår. Även Hultberg (2007) framhåller att ledare bör i tidigt skede vara vaksam 

på medarbetares hälsa med ändamålet att erbjuda hälsofrämjande insatser. Ytterligare visar 

Elstad och Vabo (2008, s 467-474) som också gjort en enkätundersökning i Nordiska länder 

bland undersköterskor/vårdbiträden att ökade nivåer av stress på arbetsplatsen även leder till 

att sjuknärvaron stiger kraftigt. Sjuknärvaron i författarnas studie sammankopplades med 

dåligt samvete bland medarbetarna vilka valde att vara på arbetet på grund av att man inte 

ville skapa mera arbete till sina kollegor. Hägglund, Helsing och Sandmark (2011, s 325-332) 

visar i sin studie som de har gjort bland undersköterskor i äldreomsorgen att stöd från chefen 

är en viktig bestämningsfaktor som påverkade de anställdas hälsa, dock kunde man även 

identifiera att ohälsa skapades om hushållsarbetet i det privata livet krävde för mycket energi. 

Hur är det då med den personliga perfektionismen? Om man alltid ska vara duktig på det man 

gör? Child och Stoeber (2012, s 347-364) visar i sin studie att ineffektivitet på arbetsplatsen 

har ett samband med perfektionism. Det vill säga att man hela tiden strävar efter att utföra 

arbetet ”perfekt” att vara perfekt med det enda målet att alltid prestera effektivt, vilket oftast 

leder åt det motsatta hållet, att man istället blir ineffektiv samt presterar sämre på grund av 

dem höga kraven man ställer på sig själv.  

3.3 Kommunikation och empati. 

Lundin & Sandström (2010) framhåller att kreativitet bland medarbetarna kan skapas genom 

att ledaren ger medarbetarna frihet till att agera genom att en öppen kommunikation skapas. 

Empati är också en viktig faktor som belyses av Eide och Eide (2006) där författarna menar 

på att empatin är en förutsättning för ett gott sammarbetet. Vi har lättare att hantera olika 

situationer vi möter om vi har lärt oss konsten att förstå våra egna tankar och känslor 

Hilmarsson (2006). Dessutom poängteras det av andra författare exempelvis Heide, Johansson 

och Simonson (2005) att makt är någonting som finns inom alla organisationer, vissa innehar 

mer makt andra inte. Dessa maktrelaterade aspekter leder till att en djupare dialog på 

arbetsplatsen inte blir möjligt, därför borde kommunikation prioriteras samt uppmärksammas 

i flera avseenden (ibid). 

3.4 Kompetens, meningsfullhet samt behov av socialt stöd. 

En studie som genomfördes i USA bland tjänstemän visade att 40% av medelålders anställda 

avskydde sitt arbete. Detta berodde på att arbetsuppgifterna kändes som meningslösa 

Philipson (2004). ”Den som inte uppfattar att den egna insatsen skapar nytta och glädje för 

andra, kommer inte heller att uppleva arbetet som meningsfullt och glädjerikt”,( Philipson 

2004, s 38). Det är viktigt att ledaren delegerar arbetsuppgifter till sina anställda med 

ändamålet att skapa engagemang samt motivation hos arbetsgruppen eller individen 

Malmström och Skoglund (2013). Meningsfullhet bland medarbetarna skapas när dessa 

känner att dem har gjort ett bra arbete poängterar Bergengren (2003). Författaren lyfter även 

upp bra villkor samt utvecklingsmöjligheter vilka leder till att medarbetarna stannar kvar på 

arbetet. Genom att organisationer erbjuder medarbetarna kompentensutveckling medför det en 

positiv samt långvaraktig arbetsprestation hävdar Lundin och Sandström (2004). Detta styrker 
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även Levi (2002) som poängterar att det är vanligt att det uppstår känslor av otillräcklighet 

inom tjänsteorganisationer, eftersom medarbetarna styrs av empati och medkänsla. Därför är 

det viktigt att dessa verksamheter erbjuder kontrollmöjligheter samt utvecklingsmöjligheter 

till sina anställda. Ytterligare präglas dessa verksamheter av samvetsstress eftersom många 

medarbetare kämpar dagligen med dåligt samvete för att man upplever att man är otillräcklig 

(Glasberg, Eriksson & Norberg 2008, s 249-258). 

3.5 Hälsa, sömn och genus. 

Währborg (2009) tar upp den svenska ohälsan samt förklarar hur den har utvecklats över tid. 

Författaren hävdar att folkhälsan i Sverige har förbättrats de senaste 20 åren, där 

medellivslängden har ökat för både kvinnor och män. Dock poängterar författaren att det är 

oroväckande eftersom allt fler personer mellan 16 och 44 år anser sig ha en dålig hälsa på 

grund av stressrelaterade besvär. Arbetsmiljöverket (2014:3) genomförde en projektrapport 

där man undersökte kvinnligt dominerade verksamheter samt mansdominerade verksamheter, 

med ändamålet att jämföra skillnader och likheter. De likheter man fann var att det rådde en 

brist på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därtill påvisade detta projekt att 

hemtjänstverksamheter präglades av höga krav i förhållande till personalresurserna samt att 

medarbetarna hade brist på kunskap kring arbetsmiljörisker. Ytterligare belyser rapporten att 

man fann brist på undersökningar och riskbedömningar framförallt i arbetsförhållandena kring 

brukares hem. Systematiskt arbetsmiljöarbete visade brister även i de mansdominerade 

verksamheterna, dessutom saknades dokumentation samt handlingsplaner för att genomföra 

arbetsmiljöåtgärder. Det som är intressant i denna undersökning är att enbart 47% av de 

tillfrågade på hemtjänstverksamheterna, svarade ja på frågan om man trodde sig orka vara i 

arbetet fram till pensionen. På de mansdominerade verksamheterna svarade betydligt fler att 

de trodde sig stanna kvar på arbetsplatsen fram till pension, där hela 82% svarade ja. Den 

stora skillnaden mellan dessa verksamheter påvisade även att hemtjänstpersonal var mer 

stressade, och man hade även en högre grad av tidsbrist. Vinberg och Toivanen (2011) visar i 

sin studie att det är fler kvinnor än män i befolkningen som upplever att man har höga krav 

samt lågt inflytande över arbetet. Även Rosengren (2014) belyser en undersökning som 

genomfördes år 2010 vilken visade att antalet medarbetare bland kommunal vård och 

omsorgsarbeten var cirka 760000 anställda. Inom hälso- och sjukvården var det cirka 261000 

medarbetare som var anställda varav cirka 80% var kvinnor. 

Theorell (2013) har genomfört en studie av omkring 4000 män och kvinnor vilket visar att det 

fanns ett samband mellan dold coping samt med sjukskrivning. Vidare poängterar författaren 

att stress definieras genom individens reaktion på en stimulus där både yttre och inre 

påfrestningar uppträder. Levi (2002) tar upp Hans Seyle samt hans definition på vad det är 

som framkallar stress vilket författaren kallar för stressor som betyder en påfrestning. En 

stressor uppstår vid en stressande händelse och graden av en stressor beror på vilken händelse 

som inträffar samt hur individen påverkas Brattberg (2008). Sömn är också något som belyses 

av Theorell (2012) där författaren menar på att det är en viktig hälsoaspekt som kan leda till 

stress, därtill ökar känslolabilitet om man har sömnbrist. Därför är det viktigt med 

återhämtning i syfte att minimera överbelastning samt trötthet. En studie som genomfördes i 
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Nederländerna av 3000 statsanställda under en femårsperiod visade att upplevd 

överbelastning samt trötthet ökade risken för infarkt (ibid). Frågor kring sömn, stress, psykisk 

samt fysisk arbetsbelastning finns på enkäten med syftet att fånga upp riskfaktorer som kan 

leda till att ohälsa uppstår.  

4. Teorier 

Jag har använt jag mig av krav-kontroll-socialt stöd modellen, samt känsla av sammanhang 

(KASAM) med ändamålet att fånga upp hemtjänstpersonalens psykosociala arbetsmiljö, 

stressfaktorer samt välbefinnande på ett överskådligt sätt, vilket jag anser kunna göra utefter 

dessa teorier. 

4.1 Krav-kontroll och socialt stöd 

Krav-kontroll-stödmodellen är en av de mest använda teoretiska modellen i psykosocial 

arbetsmiljöforskning och har använts flitigt de senaste tio åren Theorell (2012). Vidare 

poängterar Karasek och Theorell (1990) att modellen handlar om psykiska krav samt kontroll 

på arbetsplatsen. Det vill säga att dem psykiska kraven påverkas av den handlingsfrihet 

medarbetarna har samt utav det sociala stödet som finns på arbetsplatsen. Arbetskraven kan 

såväl vara psykiska samt fysiska beroende vilken arbetsplats man befinner sig på, exempelvis 

inom äldreomsorgen kan de fysiska kraven vara tunga lyft och psykiska krav kan vara 

tidspress. Denna teoretiska modell belyser medarbetarnas kontroll, handlingsfrihet, egen makt 

samt socialt stöd från omgivningen vilka är betydelsefylla aspekter för hälsan som många 

andra studier också påvisar Karasek och Theorell (1990). Dessutom betonar författarna att 

stressreaktioner uppstår när individen börjar tappa kontrollen över olika situationer vilket kan 

leda till att ohälsa uppstår. Theorell (2012)  menar på att ett för litet beslutsutrymme/ 

handlingsfrihet kan leda till att man avstår från att säga vad man tycker och upplever. Vidare 

beskriver författaren ”om man kan utöva en rimlig kontroll över sin situation behöver man 

inte heller riskera att bli förödmjukad i så många vardagssituationer Theorell (2012, s. 21). Att 

ha kontroll/ egenmakt i situationer är betydelsefullt för hälsan (ibid).  Makten ser olika ut i 

samhället menar Levi (2002) där drygt en miljon människor i Sverige anser sig sakna makt i 

sin vardagssituation. Skadlig stress på individen uppkommer om kraven är för stora samt 

handlingsfriheten är för liten (ibid). Dessutom belyser Theorell (2006) två huvudkomponenter 

”authory over decision” som handlar om den kontroll medarbetarna har ”i arbetet” samt ”över 

arbetet”. Den andra komponenten kallar författaren för ”skill descretion” som belyser 

medarbetarnas möjlighet till att utöva kontroll över sin arbetssituation. Slutligen framhåller 

Theorell (2012)  fyra extremsituationer när det handlar om krav och kontrollmöjligheter vilka 

presenteras nedan.   

1. Den avspända situationen handlar om att kraven inte är så höga vilket leder till att 

beslutsutrymmet är högt. Det vill säga att man inte är stressad eftersom man arbetar i 

en rimlig takt därtill lägger man upp sitt arbete ganska mycket själv Theorell (2012). 

2. Den passiva situationen innebär att man både har låga krav samt låg beslutsutrymme 

vilket också kan påverka individen. Ett för litet beslutsutrymme kan leda till att man 

slutar säga vad man tycker och känner och på så sätt tappar man även makten och 
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”glöden” i att göra ett gott arbete Theorell (2012). Därtill kan låga krav på arbetet leda 

till att man inte känner för att vidareutvecklas i sin roll (ibid). Vidare poängterar 

författaren att kompetensutveckling kan leda till att man får kontroll över många olika 

situationer som kan uppstå.  

3. Den spända situationen innebär enligt Theorell (2012) att man har ett litet 

beslutsutrymme men att kraven är höga. Det är inom denna situation som risken för 

sjukdom ökar enligt en omfattande forskning (ibid). 

4. Slutligen lägger man till stöddimensionen som betraktar det stöd man får från chef och 

medarbetare, vilket också anses vara betydelsefull för individens hälsa. Många 

veteskapliga undersökningar visar att ett bra stöd från chefen minskar risken för att 

ohälsa ska uppstå Theorell (2012). Genom att ta tillvara på medarbetarnas resurser, 

samt aktivt ge konstruktivt feedback kan man lättare fånga upp medarbetarnas hälsa, 

och på så sätt kan man arbeta för att främja verksamheter (Hansson 2011). 

Denna teoretiska modell hjälper mig att kartlägga de krav, kontroll och handlingsmöjligheter 

som finns på de kommunala hemtjänstverksamheterna i berörd kommun. 

4.2 Känsla av sammanhang (KASAM). 

Genom att undersöka medarbetarnas upplevelse kring känsla av sammanhang (KASAM), kan 

studien visa hur medarbetarna upplever begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Dessa 

tre dimensioner anses vara viktiga faktorer i medarbetarnas hälsa, samt prestation på arbetet. 

Begriplighet handlar om den stimulans som människan upplever. Det vill säga att det handlar 

om sådana saker som man är bekväm med, sådant som man förvättar sig ska komma 

Antonovsky (2005). Därtill hävdar författaren att hanterbarhet innefattar allt runt omkring oss. 

Detta innebär att hanterbarhet handlar om att kunna hantera dem krav som ställs på individen 

från både familj, vänner, omgivning och arbete. Därtill poängterar författaren att en hög grad 

av hanterbarhet leder till att individen kan kontrollera olika situationer på ett hanterbart sätt. 

Slutligen tar Antonovsky (2005) upp meningsfullhet som involverar dem aspekter som är 

både känslomässiga samt kognitiva, vilka har en betydelse för individen där motivation är det 

som styr hur individen agerar utifrån det som anses vara betydelsefullt. Medbestämmande 

leder ofta till att medarbetare känner en meningsfullhet på arbetsplatsen (ibid). Känsla av 

sammanhang är någonting som kan påverka till att positiva påslag uppstår, både av 

familjelivet samt av arbetsplatserna (Levi 2002). Theorell (2006) menar att det är viktigt att 

medarbetarna i en verksamhet upplever att de kan påverka sin arbetssituation. 

Medbestämmande och inflytande är viktiga faktorer som kan påverka medarbetarnas 

sjukskrivningsmönster (ibid). Det vill säga att sjukskrivningarna har en tendens att öka om 

medarbetare har sämre möjligheter till att påverka sin arbetssituation poängterar Theorell 

(2012). Att använda mig utav KASAM som teori gör att jag i min studie kan upptäcka hur 

hög KASAM samt hur låg KASAM medarbetarna har/känner, därtill kan jag försöka att 

identifiera olika faktorer så som ledarskap, krav, kontroll, socialt stöd som kan påverka 

medarbetarnas KASAM till det som upplevs negativt och det som upplevs positivt. 

 



 
 

9 
 

 

5. Metod 

Detta uppsatsarbete består av två undersökningar. Den kvantitativa undersökningen består 

enbart av frekvenstabeller eftersom den kvalitativa undersökningen är central. Den 

kvantitativa undersökningen samt dess olika delar kommer att presenteras först. Därefter 

kommer den kvalitativa undersökningen och dess delar att presenteras. Slutligen kommer en 

sammanfattning av både undersökningarna att diskuteras. 

5.1 Kvantitativ undersökning 

Studie 1 är en kvantitativ undersökning och består av en tvärsnittsstudie, vilket innebär att 

undersökningen genomförs enbart en gång. 

Billhult & Gunnarsson (2012 .s.115-126) menar att fördelen med tvärsnittsstudier är att man 

kan få fram mycket fakta på en och samma gång. Dessutom kan bortfallen vara mindre än om 

man exempelvis genomför longitudinella studier. Denscombe (2010) poängterar att 

kvantitativa undersökningar sammankopplas med forskningsmetoder som frågeformulär och 

observation, men även med surveyundersökningar och experiment som forskningsstrategier.  

Syftet med denna studie är att skapa empirisk kunskap om medarbetarna. Den empiriska 

kunskapen enligt Thurèn (2007) får människan genom fem sinnen, det vill säga det man hör, 

ser, berör, smakar eller känner. Detta kallar man även för induktion vilket innebär att man 

lägger upp en hypotes som premiss, för att därefter kunna dra en slutssats på att det 

stämmer/stämmer inte. Dock uppnår man sällan hundraprocentig övertygelse Thurèn (2007). 

”Induktiva slutledningar är med andra ord aldrig bindande eftersom det alltid är möjligt att 

framtida observationer innehåller undantag i förhållande till det som tidigare observerats” 

(Fejes & Thornberg, 2015, s. 24). 

Logiken är den andra kunskapskällan som Thurén (2007) tar upp, vilket handlar om 

människans tankeförmåga. Logiken handlar även om mätningsinstrument, exempelvis 

kvantitativa analyser där man undersöker olika statistik. Inom logiken drar man slutsatser 

genom deduktion. Författaren poängterar att slutsatser inte behöver vara sanna så länge dem 

överensstämmer med den världsbild människan har byggt upp. Därför är det viktigt att man 

noggrant studerar premisserna som man ställer upp innan man kan dra en slutsats Thurén 

(2004). Efter noggrann analys av vetenskapliga artiklar har jag ställt upp några premisser som 

kan påverka den psykosociala arbetsmiljön samt hälsa, till exempel ledarskapsstil, krav, 

kontroll, socialt stöd, sömn, belöningssystem samt systematiska kvalitetsarbete. Dessa 

faktorer är någonting som återkommer i all kurslitteratur samt vetenskapliga artiklar som jag 

har undersökt. Enligt Fejes och Thornberg (2015) är det vanligt att forskaren använder sig 

både av induktion samt deduktion, eftersom det blir svårt att enbart hålla sig strikt till 

exempelvis deduktion. På så sätt använder man sig av abuktion, vilket jag kommer att göra i 

denna undersökning. 
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5.2 Forskningsstrategi och urval  

Surveyundersökning används i denna studie som en forskningsstrategi på grund av att den ger 

ett brett urval utav metoder. Tillvägagångssätet i undersökningen är frågeformulär/ 

enkätundersökning samt intervju. Eftersom hemvårdsförvaltningen själva har bidragit med 

kontaktuppgifter till olika hemtjänstverksamheter, leder det till att urvalet i den första studien 

består av en kombination av klusterurval samt bekvämlighetsurval. Denscombe (2010) 

framhåller att klusterurval följer principen för sannolikhetsurval. Utifrån detta kan man säga 

att studie 1 består av ett kluster urval samt stratifierat urval. Detta på grund av att det är 

hemvårdsförvaltningen i berörd kommunen som bestämt vilken yrkesgrupp jag ska undersöka 

samt vilka arbetsplatser. 

En lista med kontaktinformation till alla enhetschefer i kommunala hemtjänstverksamheter 

har skickats till mig via mail. Därefter har jag ringt alla enhetschefer och frågat om de kan 

tänka sig vara med på denna undersökning. Många av enhetscheferna har avböjd eftersom tid 

inte har funnits till. Dock är det fyra enhetschefer som har varit mycket positiva till detta och 

velat att deras medarbetare ska delta på undersökningen. Jag har träffat samtliga enhetschefer 

samt presenterat mitt syfte med undersökningen.  

5.3 Enkätsundersökning och SPSS 

Jag har varit i kontakt med stressinstitutet i Stockholm och kontakt har skapats med Theorell 

Töres och Constanze Leineweber. Problemformulering och syfte skickades till Theorell och 

därigenom fick jag kontakt med Constanze. De har skickat en Longitudinell studie som heter 

Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH 2014) vilket är en 

sammanställning av många olika arbetsmiljöskalor som används framförallt i forskning men 

också i Statistiska Centralbyrån (SCB) s arbetsmiljöundersökningar. Både Theorelll och 

Leineweber har föreslagit vilka frågor jag kan använda mig av, därtill har reflektioner kring 

min litteraturöversikt gjorts och på så sätt har ett urval av frågor inhämtats och 

enkätundersökning har skapats. Dessutom har källhänvisning kring valda frågor skickats från 

Constanze.  

Överenskommelse att enhetscheferna själva ska dela ut enkäterna på sina arbetsplatsträffar 

(APT) har fastställs. Utskriften av enkätundersökningarna har jag gjort, dock har en 

enhetschef valt att göra utskriften själv för sin grupp. Sammanlagt har dessa enhetschefer ca 

145 medarbetare och 150 enkäter har skrivits ut. Ifyllda enkätsundersökningar har jag fått 

löpande över tre till fyra veckors tid. Dock har ett bortfall skett på ca 40 medarbetare. Vad 

detta kan bero på kan man reflektera kring olika orsaker. En av orsakerna kan vara att 

medarbetarna inte var på plats. Att även fylla i enkäten på arbetsplatsen kan medföra att 

resultatet blir mer positivt i helheten än vad man hade väntat sig. Medarbetarna kanske har 

fyllt i enkäten tillsammans och även hjälpt varandra, dock är dessa enbart spekulationer som 

jag vill ta upp. Den andra orsaken som jag reflekterar över är att enkäten inte riktigt har nått 

de medarbetare som är sjukskrivna, vilka eventuellt hade kunnat belysa dem faktorer som inte 

riktigt fungerar i organisationen.  
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Ifyllda enkäter har införts i SPSS där siffror är centrala, (Eliasson 2013). Vidare poängterar 

författaren att kvantitativa undersökningar används med matematiska tillvägagångssätt som 

består av olika variabeltyper. För att lära mig programmet SPSS har jag inhämtat hjälp ifrån 

Djurfeldt och Stärnhagen (2010) vilka beskriver programmet SPSS steg för steg. Författarna 

belyser att när man genomför en statistisk undersökning handlar det om att man är villig att få 

kunskap kring variationen/mönstret i de variablar man undersöker. Därför är det viktigt att 

den som arbetar med enkätsundersökningar skapar sig en bred kunskap kring variablernas 

mätnivåer och skaltyper eftersom dessa kan se olika ut. När man exempelvis i sin 

enkätsundersökning vill ha svaret på om man är kvinna eller man har variabeln enbart två 

värden som inte går att rangordna. Dessutom hamnar skaltypen inom nominalskalan där man 

kan skriva skalvärdena i vilken ordning man vill. Dock kan detta inte göras när man ska 

undersöka en upplevelse/attityd av någonting. Till exempel ”jag känner mig stressad på mitt 

arbete”. Det man istället skall göra är att rangordna mätskalorna exempelvis (1 Stämmer helt 

och hållet), (2 Stämmer ganska bra), (3 Stämmer inte särskilt bra), (4 stämmer inte alls). Detta 

kallas för en ordinalskala, det vill säga att man inte kan ändra ordningen för värdena som man 

kan göra på en nominalskala. I min enkätundersökning har jag enbart använt nominalskala en 

gång, och i detta fall under kön. Resterande frågor är ordinalskalor, eftersom 

enkätsundersökningen bygger på medarbetarnas upplevelser kring hälsa, sömn samt 

arbetsplats vilka har en tydlig rangordning.  

Frågorna i enkätundersökningen har sammanlagt 63 variablar. Mätskalorna börjar på ett och 

varierar vid avslut. Det vill säga att vissa mätskalor börjar på ett till fyra, vissa ett till fem och 

vissa ett till sex. Jag har även lagt till -9 där kategorin/variabeln är ”uppgift saknas”. 

Ytterligare har jag lagt -8 på fråga 13a-13e och skrivit under kategori/variabel ”frågan ej 

lämplig” eftersom frågorna baseras på jämförelse med hur det var för två år sedan och 

möjligheten finns att den som besvarat enkätsundersökningen inte har arbetat där under två år. 

Djureldt & Stjärnhage (2010) poängterar hur viktigt det är att man definierar bortfallsvärden 

samt anger variabel med ändamålet att SPSS ska behandla dessa värden i ”missing values”. 

Detta gör man på grund av att man inte vill få fram ett snedvridet resultat. Slutligen vill jag 

poängtera att endast frekvensanalyser kommer att genomföras eftersom den kvalitativa 

undersökningen är central i detta uppsatsarbete. 

5.4 Validitet 

Det är betydelsefullt att forskaren fastställer korrekt data av sin undersökning vilket innebär 

att all data som registreras görs på ett noggrant samt exakt sätt poängterar Densombe (2009). 

Även Eliasson (2013) belyser validitet och poängterar att validiteten är viktig eftersom den 

handlar om huruvida undersökningen mäter det som är avsett att mäta. Det är viktigt att i 

tidigt skede vara medveten om de frågeställningar man har med ändamålet att mäta enbart det 

som ska mättas (ibid). Innehållsvaliditet, begreppsvaliditet samt kriterievaliditet är ytterligare 

något som Gunnarsson och Billhult (2012) belyser, och menar på att varje forskare bör känna 

till begreppen eftersom de är betydelsefulla när man exempelvis skriver ett examensarbete. 

Författaren menar på att innehållsvaliditet innebär att man reflekterar över om 

metodmätningen ger den information som är ämnat att mäta. Begreppsvaliditeten är svårare 

att fastsälla särskilt vid examensarbeten menar författaren. Dock är begreppsvaliditeten ändå 
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viktig, därför att forskaren måste vara medveten om resultaten som har skapats av de 

mätningar man gjort stämmer överens med andra närliggande mätningar. Dessutom är det av 

stor betydelse att reflektera om det förekommer något samband med mättningarna samt 

deltagarna (ibid). Kriterievaliditeten handlar om att göra jämförelse med det man mäter med 

andra kända och säkra metoder som avser att mäta exakt samma sak menar (Gunnarsson & 

Billhult 2012). 

Frågor i denna enkätsundersökning har inhämtats från stressinstitutet i Stockholm, där både 

Theorell och Constanze har skickat en Longitudinell studie som heter Swedish Longitudinal 

Occupational Survey of Health (SLOSH 2014), samt gett förslag på vilka frågor jag ska 

använda mig av. På så sätt bekräftas att frågorna i enkätsundersökningen har prövats av olika 

forskare i ett flertal studier, som varit ämnade att mäta psykosocial arbetsmiljö, vilket stärker 

validiteten i denna undersökning. 

5.5 Reliabilitet 

Reabiliteten i en undersökning är också betydelsefull poängterar flera författare, exempelvis 

framhåller Eliasson (2013) att reabilitet inbegriper frågor som rör undersökningens pålitlighet. 

Det vill säga att undersökningen ger samma resultat vid upprepande likadana undersökningar 

(ibid). Dessutom belyser författaren att förberedelse av undersökningen, noggrann 

bearbetning av variabler ökar möjligheten till att skapa en högre reabilitet. Detta styrks även 

av Gunnarsson och Billhult (2012) som menar att en hög reabilitet innebär att man får samma 

mått/resultat vid flera tillfällen. 

När datainsamling genomfördes i denna undersökning dubbelkollades varje 

enkätsundersökning med ändamålet att rätt variabel infördes i SPSS, även om detta har 

inneburit dubbelt arbete. Därefter har varje variabel tagits fram samt analyserats noggrant. 

Detta har även visats för arbetskollega med ändamålet att inte missa någonting i resultatet. 

Därtill har hens synpunkter varit betydelsefulla då lärorika diskussioner har genomförts. Dock 

när det gäller om undersökningen går att upprepa samt få samma resultat är möjligheten liten 

anser jag. Detta på grund av att jag har mätt medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö samt 

stressfaktorer, vilket innebär att dessa kan förändras över tid, exempelvis på grund av 

organisatoriska förändringar samt livstils förändringar. Det vill säga att förändrade faktorer i 

individens omgivning kan leda till att resultaten ser annorlunda ut om mätning sker vid ett 

annat tillfälle. Trots denna invändning anser jag att undersökningen har en hög reabilitet. 

Detta på grund av att många andra studier som jag har undersökt under rubrik 

”litteraturöversikt” definierar liknande stressfaktorer inom äldreomsorgen som jag även gjort 

i min undersökning.  

5.6 Generaliserbarhet 

Denscombe (2009) menar på att surveyundersökningar innehåller en bred och omfattande 

täckning, och erhåller ett representativt urval. Det vill säga att generaliserbarhet handlar om 

resultaten går att överföra exempelvis till andra delar av landet, grupper eller situationer. 



 
 

13 
 

Undersökningen i berörd kommun har haft en hög representativitet anser jag eftersom 91 

enkäter ifylldes och nio intervjuer genomfördes. Att däremot avgöra om undersökningen är 

överförbar även till andra kommuner samt resten av landet är svårt att fastställa. Detta på 

grund av att grupper, kommuner, verksamheter ser olika ut samt har olika resurser att tillgå. 

Dessutom spelar andra viktiga faktorer en stor roll så som ledarskapsstil, krav, kontroll, 

meningsfullhet, socialt stöd och familjeförhållanden, för huruvida resultaten ser ut i olika 

delar utav landet. Trots denna invändning hävdar jag ända att hemtjänstverksamheter ser 

ungefär likadana ut i hela Sverige, eftersom exempelvis socialtjänstlagen (SoL) styr dessa 

verksamheter. På så sätt finns en möjlighet till att generalisera undersökningen till andra delar 

av landet, men om det för med sig någon betydelse är som sagt svårt att avgöra. 

5.7  Kvalitativ undersökning 

Studie 2 i är en kvalitativ undersökning bestående av en öppen men strukturerad 

intervjuguide, och det är denna del som är central i detta uppsatsarbete.  

Kvalitativ undersökning förknippas ofta med forskningsmetoder som bland annat intervjuer 

och observationer, dessutom involverar kvalitativ studie där personer deltar aktivt i 

undersökningen, Denscombe (2010). I en kvalitativ intervjuundersökning kan man identifiera 

teman, frågor eller svarsalternativ som inte togs upp i den kvantitativa enkätsundersökningen 

Tjora (2012). Intervjuer kan även genomföras i nära samband med kvantitativa 

undersökningar, Eliasson (2013). Precis som författarna skriver har jag genomfört den 

kvalitativa undersökningen för att identifiera bakomliggande orsakar till svaren som jag fått 

utifrån den kvantitativa enkätsundersökningen, som bekräftade att det fanns stressfaktorer i de 

olika hemtjänstverksamheterna.  

För att fånga upp orsakerna behövs en kvalitativ undersökning med hermeneutiskt 

förhållningssätt med ändamålet att förstå samt begripa hemtjänstpersonalens arbetssituation. 

Thurèn (2007) hävdar att hermeneutik handlar om att tolka och förstå där forskaren sätter sig 

in i andras situation med ändamålet att förstå människors känslor och upplevelser. Därtill tar 

författaren upp förförståelse och hävdar att det handlar om människans sätt att uppleva samt 

förstå omgivningen vilket har byggts upp sedanbarndomen. Dessutom kan förförståelsen se 

annorlunda ut i olika samhällen samt kulturer (ibid). Vidare poängterar Thurén (2007) att 

hermeneutiken skiljer sig radikalt från positivismen eftersom hermeneutiken har ytterligare en 

kunskapskälla vilket är inkännandet som handlar om ovanstående förförståelse. 

Thuren (2007) framhåller att känslor och upplevelser är svårare att objektivisera på grund av 

att det handlar om människans erfarenheter därtill är miljön som omfattar individen 

betydelsefull. Detta ser jag dock inte som ett hinder utan snarare som en fördel eftersom jag 

redan vet att sjukfrånvaron i berörd kommun är någonting som har ökat inom äldreomsorgen. 

På så sätt strävar jag efter att kartlägga orsakerna med hjälp utav intervjuer med medarbetare 

som befinner sig i dessa miljöer.  
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5.8 Urval 

Den kvalitativa undersökningen består utav ett subjektivt urval. Denscombe (2010)  

framhåller att ett subjektivt urval innebär att forskaren har en viss kännedom om dem 

människor som ska undersökas. Detta överensstämmer med mitt urval eftersom jag vet vilken 

yrkesgrupp jag ska undersöka samt orsaken till undersökningen. Jag har dessutom en ”viss” 

kunskap om medarbetarnas arbetssituation eftersom de har besvarat enkäten. På så sätt vet jag 

att det råder olika stressfaktorer inom de olika hemtjänstgrupperna, dock har jag ingen 

kunskap/förståelse för dem bakomliggande orsaker som kan finnas till att medarbetarna 

känner sådan tidspress. Därför är syftet med intervjuerna att öka kunskapen om stressfaktorer. 

5.9 Intervjuer 

I samband med enkätsundersökningen lämnade 4 enhetschefer en muntlig förfrågan till sina 

medarbetare om man vill delta i en intervjuundersökning som handlar om den psyksociala 

arbetsmiljön samt stressfaktorer.  Det fanns medarbetare som var intresserade därför bokades 

tid för intervjuer av enhetscheferna på respektive arbetsplats.  Nio personliga intervjuer 

genomfördes men hjälp av öppen men strukturerad intervjuguide.  Detta innebär att varje 

intervjuperson intervjuades var för sig. Intervjuerna varade mellan 28-40 minuter och 

ljudinspelades med hjälp av mobiltelefon. Kvale (2009) belyser vikten av att forskaren i ett 

tidigt stadium är medveten om ”vad” man ska undersöka, ”varför” man ska undersöka det, 

samt ”hur” undersökningen ska ske. Denna undersökning har följt dessa tre frågeställningar 

under hela arbetets gång därför har en metodkombination använts med syftet att uppnå målet 

med detta examensarbete, nämligen kartlägga den psykosociala arbetsmiljön, samt identifiera 

stressfaktorer. Ytterligare har frågor i intervjuguiden skapats utifrån de teman som deltagarna 

i den kvantitativa undersökningen belyste. Detta innebär att en öppen men strukturerad 

intervjuguide har skapats med frågor som kräver beskrivande svar från deltagarna. Dessutom 

har alla viktiga aspekter kring intervjuer följt utifrån Kvale (2009) med ändamålet att uppnå 

ett gott klimat när intervjuerna har genomförts genom att jag har intagit en passiv och neutral 

hållning. Därtill har syfte samt bakgrund till intervjun presenterats. Denscombe (2009) 

poängterar att det är viktigt att forskaren belyser intervjuns syfte samt intar en neutralhållning 

och att man även ger möjlighet för intervjupersonen att tillägga något som man eventuellt inte 

har tagit upp. 

 

Efter genomförda intervjuer transkriberades all material på skrivblock samt fiktivt namn 

angavs. Därefter påbörjades resultatet att redovisas, dock har inte varje enskild intervjuperson 

i varje fråga redovisats eftersom många har besvarat de flesta av frågorna likadant. För att 

underlätta bearbetning av resultatet har olika teman används utifrån resultatens huvudfynd 

vilka redovisas längre ner i denna undersökning.   

 

5.10  Trovärdighet (trustworthiness eller crebility) 

Denscombe (2009) belyser trovärdigheten som handlar om att man mäter det som var ämnat 

att mäta. Som framhållits under rubrik ”intervju” har denna studie undersökt den 

psykosociala arbetsmiljön, stressfaktorer samt bakomliggande orsaker som kan ge upphov till 
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dessa. Även i denna undersökning har rätt frågor använts med ändamålet att mäta det som var 

avsett att undersöka. Intervjufrågorna i denna undersökning genomfördes med hjälp av 

svarsfrekvens som uppkom på den kvantitativa undersökningen. Det vill säga att de 

stressfaktorer som påvisades i den kvantitativa undersökningen låg till grund i den kvalitativ 

undersökning med ändamålet att förstå bakomliggande orsaker. Ytterligare innebär detta att 

inga nya frågor ställdes utan det var samma frågor som på enkätundersökningen dock hade 

frågorna en beskrivande effekt för intervjupersonerna. Detta innebär att intervjupersonerna 

fick till exempel förklara/ beskriva vilka krav verksamheten ställer på individen samt hur en 

arbetsdag ser ut då man har väldigt mycket att göra och vilka faktorer det är som leder till 

stress etc. Dock vill jag poängtera att enbart jag har genomfört denna undersökning vilket 

enligt Wallengren och Henricson (2012) kan leda till att verkligheten kan speglas av 

subjektiva tolkningar, men jag vill påpeka att min undersökning har kontinuerligt diskuterats 

med arbetskollega vilket har lett till att konstruktiv kritik från hen har mottagits. 

5.11 Pålitlighet (dependability) 

Wallengren & Henricson (2012) menar på att pålitligheten innefattar författarens förförståelse 

samt beskrivning av hur tidigare erfarenheter kan ha påverkat dataanalys samt datainsamling. 

Därtill poängterar författaren hur viktigt det är att den tekniska utrustningen beskrivs utförligt.   

För att underlätta transkriberingen av denna undersökning har ljudinspelning använts och på 

så sätt har jag kunnat lyssna upprepande gånger på intervjuerna med avsikt att fånga enbart 

det som intervjupersonerna har belyst. Detta har även lett till att missförstånd har uteslutits 

vilket innebär att resultaten är giltiga. Dock måste jag påpeka min förförståelse eftersom 

omsorgsarbetet är en lång erfarenhet jag fått med mig i mina yrkesverksamma år. Därtill har 

min utbildning på högskolan i Halmstad medfört ny kunskap kring socialt arbete. Faktorer 

såsom arbetsmiljö, ledning, omsorgspersonal, organisation, konflikthantering, etc. har varit 

centrala ämnen under min utbildning. Jag ser inte det som en nackdel utan snarare en fördel 

eftersom mina kunskaper samt erfarenheter har väglett mig under arbetets gång där relevant 

metodval, teorival samt litteraturöversikt har genomförts, vilket ytterligare styrker 

trovärdigheten i denna undersökning.  Slutligen vill jag poängtera att även om min 

erfarenhet/kunskap har väglett mig kring empiri och teori har det inte påverkat 

datainsamlingen eftersom intervjuerna har lyssnats upprepande gånger och enbart det som har 

framhållits från intervjupersonerna har belysts.  

5.12  Överförbarhet (transferability) 

I en undersökning är trovärdighet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet avgörande faktorer om 

resultaten kan överföras till andra grupper, kommuner, situationer och kontexter poängterar 

(Wallengren & Henricson 2012).  

Som framhållits tidigare under den kvantitativa undersökningen är det svårt att avgöra om 

resultatet i denna undersökning är överförbar i andra kommuner, situationer eller kontexter. 

Dock anser jag att man kan överföra resultatet i andra liknande verksamheter. Det vill säga i 

verksamheter som tillhandahåller vård och omsorg. 
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6. Tillvägagångssätt 

6.1 Metodkombination med pragmatism som förhållningssätt 

Som framhållits ovan består uppsatsarbetet av en metodkombination där både kvantitativa 

samt kvalitativa undersökningar har genomförts. Den kvalitativa undersökningen har varit 

central därför har enbart frekvenstabeller använts på den kvantitativa undersökningen. 

Förhållningssättet i denna undersökning utgår utifrån pragmatismen vilket innebär enligt 

Denscombe (2009) att kunskapen är provisorisk, eftersom kunskapen betraktas som en 

produkt av vår tid och kan förändras med tiden.  

Den kvantitativa undersökningen genomfördes först med ändamålet att skapa en bred kunskap 

kring psykosocial arbetsmiljö samt stressfaktorer. Därefter genomfördes den kvalitativa 

undersökningen med avsikt att skapa en förståelse kring bakomliggande orsaker som kan 

uppstå vid stressfaktorer. På så sätt har mina frågeställningar besvarats och jag har fått en 

fullständigare bild av hemtjänstverksamheternas psykosociala arbetsmiljö. Denscombe (2009) 

poängterar att det är lämpligt att använda metodkobination när forskaren vill förstärka 

studiens träffsäkerhet, genom att man jämför resultat från exempelvis kvantitativ 

undersökning med det resultat man får fram genom kvalitativ undersökning. På så sätt kan 

forskaren förbättra validiteten i undersökningen. Även Harboe (2013) tar upp 

metodkombination och lyfter fram dess fördelar. Författaren poängterar att en övergripande 

blick över det företaget/organisation man skall undersöka kan man få genom att först 

genomföra en kvantitativ undersökning.  

6.2 Fördelar med metodkombination 

Denscombe (2009) belyser fördelarna med en metodkombination och menar på att det ger en 

bredare beskrivning och förklaring på det som man studerar. Ytterligare besvaras frågor som 

varför, hur, vad, vem, när och hur många. Därtill utnyttjas trianguleringens möjligheter och 

pragmatismen blir den bakomliggande filosofin bakom problemformuleringen. Vidare menar 

författaren att man kan säkerställa validiteten, och att forskaren skaffar sig en fullständigare 

bild av det som ska undersökas. På så sätt kan forskaren känna sig säkrare på de 

forskningsdata och forskningsfynd man fått fram. Det vill säga att forskningsinstrumentet 

utvecklas genom att den kvantitativa undersökningen ger en bredare inblick i hur den 

psykosociala arbetsmiljön ser ut, samt vilka stressfaktorer det finns. Dock får man inte på 

samma sätt som kvalitativ undersökning djupgående information. 

6.3 Nackdelar med metodkombination 

Denscombe (2009) framhåller att en metodkombination kan medföra att tidsramen ökar för 

både forskningsdesignen samt datainsamlingen. Därtill måste forskaren skaffa sig kunskap om 

både kvalitativ samt kvantitativ metod, vilket tar tid. Forskaren måste även vara skicklig och 

genomföra jämförelser samt integrera fynden på ett krävande sätt (ibid). Att utforma en 

välgjord metod på både kvantitativa samt kvalitativ undersökning är någonting som Bryan 

(2013) belyser, eftersom det är betydelsefullt att båda undersökningarna görs på ett korrekt 

sätt, samt att frågeställningarna passar ihop med de metodkombinationer man har gjort. 
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Ytterligare poängterar Denscombe (2009) att metodkombinationen kan leda till att analysen 

som man fått fram från kvantitativ samt kvalitativ undersökning kan skilja sig åt, och inte 

överensstämma med varandra. Detta kan medföra att undersökningen blir resultatslös.  

7. Etik 

De etiska aspekterna har varit grundläggande i denna undersökning speciellt när det gäller 

att skydda den personliga integriteten för de individer som har medverkat i undersökningen. 

När datainsamling har inhämtats från intervjupersonerna har fiktivt namn använts. Därtill 

har kön, ålder, arbetsplats, familjeförhållanden avidentifieras. Det vill säga att jag inte 

kommer att uppge var intervjupersonerna arbetar, vilket kön eller ålder de har. Dessutom 

kommer det inte att framföras om de är småbarnsföräldrar eller inte. Detta med ändamålet 

att inte deras arbetskollegor, vänner och omgivning ska igenkänna personerna. Det vill säga 

att hänsyn till etiska aspekter har tagits som vetenskapsrådet (2011:1) samt Kvale (2009) 

belyser vilka presenteras nedanför. 

7.1 Informationskravet 

Missivbrev (bilaga 2) har lämnats till alla som deltagit i undersökningen där syfte, 

frågeställning samt problemformulering har beskrivits. Därtill har dem etiska aspekterna 

betonats vilket innebär att undersökningen är frivillig och att man har rätt att avbryta sin 

medverkan när man känner för det utan att det för med sig negativa påslag. Information om 

ljudinspelning har beskrivits samt dess syfte att det är lättare att transkribera materialet samt 

att ljudinspelning kommer att förstöras efter godkännande av undersökning. Ytterligare har 

det belysts att undersökningen kommer att publiceras på diva-portalen samt vad det innebär. 

Slutligen har mina kontaktuppgifter angivits samt handledarens namn och mailadress med 

ändamålet att intervjupersonerna kan kontakta även henne eller mig vid eventuella frågor. 

Informerat samtycke är viktigt eftersom den belyser undersökningens generella syfte för 

undersökningspersonerna Kvale (2009). Därtill poängteras det på vetenskapsrådet (2011:1) att 

det är önskevärt att belysa var forskningsresultatet kommer att offentlighetsgöras.  

7.2 Samtyckeskravet 

Även samtyckesblanket (bilaga 3) har lämnats i samband med missivbrev där både jag samt 

intervjupersoner har skrivit på där man har samtyckt att ta del av undersökningen exempelvis 

med ljudinspelning. Här har det också poängteras att undersökningen är frivilliga samt att 

man har rätt att avbryta när man känner för det. Ytterligare har det belysts att undersökningen 

kommer att publiceras på diva-portalen. Slutligen har det även erbjudits att undersökningen 

skickas till intervjupersonernas mailadress när den är färdig och godkänt. Det är viktigt att 

forskaren inhämtar samtycke från deltagarna när man exempelvis genomför intervjuer, dock 

räcker det med enbart informationsbrev om man gör enkätundersökning (vetenskapsrådet 

2011:1). Informationsbrev har lämnats till alla deltagare i denna undersökning (bilaga1). 
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7.3 Konfidentialitetskravet 

På missivbrevet har det poängteras att det inte kommer att vara möjligt för omgivningen att 

igenkänna intervjupersonerna eftersom namn, kön ålder, arbetsplats samt familjeförhållanden 

inte kommer att uppges. Detta har intervjupersonerna tyckt varit avslappnande vilket har lett 

till att bra intervjuer har genomförts där mina frågor har besvarats. På vetenskapsrådet 

(2011:1) betonas det hur viktigt det är med avidentifiering när man gör avraporteringar av en 

undersökning. Vidare beskrivs det att åtgärder måste vidtas i syfte att inte utomstående ska 

igenkänna intervjupersonerna och att enbart avidentifiering av namn inte räcker till. 

7.4 Nyttjandekravet 

Den insamlade data från undersökningen används till forskning i syfte att öka kunskapen samt 

förståelsen för hemtjänstpersonalens psykosociala arbetsmiljö samt stressfaktorer. På 

vetenskapsråden (2011:1) poängteras det att insamlade uppgifter om enskilda personer får 

användas endast till forskning. Berörd kommun kommer att ta del utav undersökning med 

ändamålet att eventuellt förändra/förbättra hemtjänstverksamheterna i kommunen. Därtill 

kommer rapport att skrivas till berörd kommun efter överenskommelse, dock kommer 

enskilda personer vara omöjligt att identifiera. Slutligen kommer ljudinspelningarna och 

utskrifterna att raderats efter godkänd uppsats. 
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8. Resultat från enkätsundersökningen 

149 enkäter delades ut till fyra olika enhetschefer och 91 enkäter ifylldes av 

undersköterskor/vårdbiträden i kommunala hemtjänstverksamheter. Frekvenstabeller har 

enbart använts i resultatet från enkätsundersökningen på grund av att den kvalitativa 

undersökningen är central i detta uppsatsarbete. Dessutom redovisas enbart de ämnen som 

gav flest procent av respondenterna.  

8.1 Kön och ålder. 

Av resultaten från enkätundersökningen framgår som förväntat att dessa 

hemtjänstverksamheter är kvinnodominerad. Totalt har 83%  kvinnor och 13% män besvarat 

enkäten (bilaga 5). Flertalet av respondenterna i denna undersökning är mellan 40-50 år gamla 

vilket redovisas i nedanstående tabell. 

Tabell 1: Vilken åldersgrupp man tillhör 

Ålder 18-28 29-39 40-50 51-61 62-uppåt Totalt 

 12,1% 24,2% 31,9% 27,5% 4,4% 100% 

       

Ovanstående tabell visar att 12,1% av respondenterna är mellan åldern 18-28 och 24,2% är 

mellan ålder 29-39. Ytterligare visar tabellen att 31,9% är mellan åldern 40-50 och 27,5% är 

mellan ålder 51-61. Slutligen är enbart 4,4% från 62 år gammal och uppåt.  

Gomèr (2013) poängterar att organisationer inom äldreomsorg är kvinnodominerade, och 

framhåller att det skett en kraftig ökning av långtidssjukskrivningar från åren 1997 fram till år 

2003 bland medarbetare inom vård och omsorg samt skola. Arbetsmiljöverket (2014:3) har 

studerat arbetsförhållanden i 59 kommuner bland hemtjänstverksamheter samt tekniska 

förvaltningar där resultatet visade att möjlighet till att påverka sin arbetssituation var mindre i 

jämförelse med de tekniska förvaltningarna. Resultatet påvisade även att medarbetarna i 

hemtjänstverksamheter upplevde mera stress och press. 64,8% av respondenterna i denna 

undersökning svarade att man har dagar då man känner sig mycket pressade på gränsen av 

vad man klarar av (bilaga 6). Ytterligare visar Danielsson et al. (2012, s 121-134) i sin studie 

att sedan år 1990 talet och framåt rapporterar allt fler kvinnliga medarbetare inom offentliga 

sektorn att man har svårt att påverka sin arbetssituation, vilket har visat sig leda till att 

psykiska problem samt långvarig sjukfrånvaro ökar med åren. 61,8% av respondenterna i 

denna undersökning svarade ja ofta/ja ibland på frågan om det förekommer motstridiga krav i 

arbetet (bilaga 7).  
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8.2 Det allmänna hälsotillståndet och arbetsförmåga kring fysiska och psykiska krav. 

 

Sjukfrånvaron bland undersköterskor/vårdbiträden har stigit de senaste två åren i berörd 

kommun, därför har frågor/påståenden ställts till respondenterna om hur man upplever det 

allmänna hälsotillståndet, samt hur man bedömer arbetsförmågan när det gäller fysiska krav 

samt psykiska krav. 70,8% av respondenterna svarar att det allmänna hälsotillståndet är 

mycket bra/ganska bra (bilaga 8). Dessutom har flertalet av respondenterna bedömt både 

fysiska samt psykiska krav som mycket god/ganska god vilket redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Om arbetsförmåga 

Arbetsförmåga Mycket 

god/Ganska 

god 

Varken god 

eller dåligt 

Ganska 

dåligt/Mycket 

dåligt 

Uppgift 

saknas 

Totalt 

Hur bedömer du 

din arbetsförmåga 

när det gäller 

fysiska krav 

 

82.4% 

 

8,8% 

 

6,6% 

 100% 

Hur bedömer du 

din arbetsförmåga 

när det gäller 

psykiska krav 

 

80,3% 

 

9,9% 

 

4,4% 

 

5,5%  

100% 

82,4% av respondenterna svarar att arbetsförmågan kring fysiska krav är mycket god/ganska 

god, och 80,3% av respondenterna svarar att arbetsförmågan är mycket god/ganska god när 

det gäller psykiska krav. 
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8.3 Socialt stöd och ledarskap 

Respondenterna i denna undersökning svarar att det sociala stödet från sina arbetskollegor är 

någonting positivt, eftersom 87,9% svarar att det stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra 

kring upplevelsen av att arbetskamraterna ställer upp för varandra, (bilaga 9). Därtill svarar 

respondenterna att kollegorna har en förståelse att man kan ha en dålig dag, eftersom 86,8% 

av respondenterna svarar stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra på frågan ”man har en 

förståelse för att jag kan ha en dålig dag”(bilaga 10).  

Ytterligare har närmaste chef belysts i enkätsundersökningen som påvisar att de flesta 

undersköterskor/vårdbiträden i berörd kommun är nöjda med sin närmaste chef vilket 

redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Om din närmaste chef 

Om din närmaste chef Ja, ofta Ja, 

ibland 

Nej, sällan Nej 

aldrig 

Totalt 

Chefen tar sig tid att engagera sig i sina 

medarbetares yrkesmässiga utveckling 

40,7% 40,7% 16,5% 2,2% 100% 

Jag har tillräckligta befogenheter i 

förhållande till det arbete jag har 

47,3% 44% 7,7% 1,1% 100% 

Lyssnar din chef på dig och tar in det du 

säger 

48,4% 36,3% 12,1% 2,2% 100% 

Min närmaste chef visar att han/ hon 

bryr sig om hur jag har det och hur jag 

mår 

49.5% 37,4% 9,9% 3,3% 100% 

Tabell 3 visar att det är 81,4% som svarar ja ofta, ja ibland på frågan ”min chef tar sig tid att 

engagera sig i sina medarbetares yrkesmässiga utveckling”.  91,3 % svarar ja ofta/ ja ibland 

på fråga ”jag har tillräckligta befogenheter i förhållande till det arbete jag har”. 84,7 % 

svarar ja ofta/ja ibland på frågan ”lyssnar din chef på dig och tar in det du säger. Ytterligare 

är det 86,9% av respondenterna som svarar ja ofta/ ja ibland på frågan ” min närmaste chef 

visar att han/hon bryr sig om hur jag har det och hur jag mår”. 

Malmström & Skoglund (2013) framhåller att återkoppling från chefen är betydelsefull i 

medarbetarnas vardag eftersom medarbetarnas beteende påverkas till något positivt. Även 

Theorell (2013) poängterar att många vetenskapliga undersökningar har påvisat att ett bra stöd 

på arbetsplatsen minskar risken för att sjukdom ska uppstå. Dessutom belyser författaren en 

pilotstudie som genomfördes på olika ställen i Sverige från år 2000 till år 2003 som visade att 

ett förbättrat socialt stöd samt ett förbättrat ledarskap ledde till att man självrapporterade en 

bättre hälsa.  
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8.4 Stress, press, oroande tankar och arbetsförmåga 

I denna undersökning är stress, press och oroande tankar någonting som förekommer av 

flertalet. 71,8% av respondenterna har svarat att man har dagar då man känner sig stressade 

(bilaga 11). 62,7% svarar att man har dagar då man har oroande tankar (bilaga 12). Därtill är 

det 83,5% (bilaga 13) som svarar att man känner sig uppvarvad ibland/ganska ofta/nästan 

jämnt. Theorell (2006) betonar att de psykiska besvären bland Sveriges befolkning ökar samt 

blir allt vanligare. Ytterligare belyser författaren att flera studier påvisar att sjuknärvaron blir 

allt vanligare inom äldreomsorgen samt att ett samband med verksamheter som har 

sjuknärvaro har även en högfrekvens av långtidssjukskrivningar (ibid).  

Respondenterna i denna undersökning har besvarat frågan ”om du jämför hur det är nu med 

hur det var för två år sedan hur har ditt arbete förändrats gällande tidspress, total 

arbetsmängd och psykisk arbetsbelastning”? Vilket redovisas i nedanstående tabell 3. 

 

Tabell 3: Om du jämför hur det är nu med hur det var för två år sedan, hur har ditt arbete 

förändrats gällande tidspress, total arbetsmängd och psykisk arbetsbelastning.  

Fråga Ökat 

mycket 

Ökat 

något 

Oförändrat Minskat 

något 

Uppgift 

saknas 

Totalt  

Tidspress 54,9% 20,9% 9,9% 5,5% 8,8% 100%  

Total 

arbetsmängd 

31,9% 40,7% 17,6% 1,1% 8,8% 100%  

Psykisk 

arbetsbelastning 

17,6% 47,3% 20,9% 5,5% 8,8% 100%  

Tabell 3, visar att 54,9% av respondenterna svarar att tidspressen har ökat mycket. 20,9% av 

respondenterna svarar att tidspressen har ökat något. 9,9% svarar att tidspressen har blivit 

oförändrat och 5,5% av respondenterna svarar att tidspressen är något som har minskat. 8,8% 

har inte besvarat frågan. Detta innebär att flertalet av respondenterna svarar att tidspress har 

ökat de senaste två åren. Även total arbetsmängt tycks vara någonting som ökat eftersom 

31,9% av respondenterna svarar att den totala arbetsmängden har ökat mycket. 40,7% svarar 

att det ökat något, och 17,6% av respondenterna svarar att den totala arbetsmängden är 

oförändrat om man jämför med hur det var för två år sedan. 1,1% svararar att total 

arbetsmängd  har minskat något och 8,8% har inte besvarat frågan. Slutligen är det 17,6% av 

respondenterna som svarar att den psykiska arbetsbelastningen har ökat mycket. 47,3% svarar 

att den psykiska arbetsbelastningen ökat något, och 20,9% av respondenterna svarar att den 

psykiska arbetsbelastningen är oförändrat om man jämför med hur det var för två år sedan och 

5,5% svarar att den psykiska arbetsbelastningen minskat något. 8,8% av respondenterna har 

inte besvarat frågan om psykiska arbetsbelastning. 

Perski (2013) hävdar att särskilt lärare och vårdpersonal är utsatta för alldeles för stort 

arbetsmängd samt arbetsbörda därtill har man begränsade resurser för att nå upp till de krav 

som finns i dessa yrkesgrupper. Dessutom poängterar författaren att det ofta förekommer 

otillräckligt erkännande och ersättning för det utförda arbetet samt att man har brist på 
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inflytande. 74,8% av respondenterna i denna undersökning svarade stämmer helt och hållet/ 

stämmer ganska bra till påståendet ”möjligheter till befordran inom mitt arbetsområde är 

små” (bilaga 14).  

8.5  Svårt att koppla av 

Levi (2002) menar på att människor som arbetar i tjänsteorganisationer där man hjälper olika 

individer exempelvis inom vård och omsorg styrs av empati och medkänsla, vilket kan leda 

till att medarbetarna inom dessa organisationer pressar sig själv för att leverera maximal hjälp 

till hjälpbehövande kunder. På så sätt har man även svårt att koppla av även utanför arbetet. 

Respondenterna i denna undersökning har besvarat påståenden om hur man känt sig under de 

senaste tre månaderna vilket redovisas i tabell 4. 

Tabell 4: Hur har du känt dig under de senaste tre månaderna 

Påståenden Inte alls Ibland Ganska 

ofta 

Nästan 

jämnt 

Uppgift saknas Totalt 

Jag har svårt att 

slappna av på fritiden 

42,9% 42,9% 7,7% 6,6%  100% 

Jag känner mig inte 

utvilad när jag har tagit 

det lugnt ett par dagar 

46,2% 24,2% 17,6% 11% 1,1% 100% 

Jag har dagar då jag 

känner mig uppvarvad 

hela tiden 

16,5 62,6 17,6 3,3  100% 

Jag är ofta rastlös 44 34,1 20,9  1,1 100% 

42,9% av respondenterna svarar att man inte alls har det svårt att slappna av på fritiden, dock 

är det lika många som svarar att man ibland har svårt att koppla av på fritiden vilket framgår 

av ovanstående tabell. 24,2% av respondenterna svarar att man inte känner sig utvilad ibland 

även om man har tagit det lugnt ett par dagar. Dock är det 46,2% som svarar inte alls. 

Ytterligare är det 62,6% av respondenterna som svarar att man känner sig ibland uppvarvade 

hela tiden. 17,6% svarar att man känner sig ganska ofta sig uppvarvade hela tiden och enbart 

3,3% av respondenterna svarar att man känner sig uppvarvad nästan jämnt. 16.5% svarar att 

man inte alls känner sig uppvarvad hela tiden. Slutligen är det 44% av respondenterna som 

svarar att man inte känner sig rastlös, 34,1% svarar att man ibland känner sig rastlös, och 

20,9% av respondenterna svarar att man ganska ofta känner sig rastlös. 

 

Vinberg & Toivanen (2011) visar i sin studie att kvinnor inte får tillräckligt med avkoppling 

samt vila mellan arbetsdagarna i större utsträckning än män. Även Malmström och Skoglund 

(2013) menar på att risken för utmattningsreaktion ökar om man inte återhämtar sig från en 

stressig arbetssituation. Särskilt lärare och vårdpersonal är utsatta för alldeles stor 

arbetsmängd samt arbetsbörda poängterar Perski (2013). Dessutom hävdar författaren att man 

har begränsade resurser för att nå upp till de krav som finns i dessa yrkesgrupper.  
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8.6 Krav på att arbeta fort och hårt 

Hultberg (2007) belyser mening i arbetet och poängterar att engagemang skapas på 

arbetsplatsen om arbetstagaren känner en mening med arbetet. Währborg (2009) menar på att 

höga krav i en verksamhet där beslutsutrymmet är lågt förknippas med spända arbeten. 

Ytterligare belyser Theorell (2013) att flera undersökningar har visat på att det finns ett 

samband mellan krav- kontroll och socialt stöd i arbetet samt risk för hjärtinfrakt. 

Respondenterna i denna undersökning har besvarat frågor som rör krav på arbetet vilket 

redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Krav 

 Ja ofta Ja, 

ibland 

Nej, 

sällan 

Nej, så gott 

som aldrig 

Totalt 

Kräver ditt arbetet att du 

arbetar fort 

36,3 56,0 5,5 2,2 100% 

Kräver ditt arbetet att du 

arbetar mycket hårt 

11 58,2 27,5 3,3 100% 

Kräver ditt arbete en för stor 

arbetsinsats 

15,4 53,8 22,0 8,8 100% 

Ovanstående tabell visar att flertalet av respondenterna svarar med att arbetet innebär att man 

arbetar fort eftersom 92,3% svarar ja ofta/ja ibland på frågan om arbetet kräver att man 

arbetar fort. Ytterligare är det 69,2% av respondenterna som svarar att arbetet kräver att man 

arbetar mycket hårt. Slutligen är det 69,2% av respondenterna som svarar att arbetet kräver en 

för stor arbetsinsats.  

Vingård (2015) visar i sin kunskapsöversikt som författaren gjort kring psykisk ohälsa, att 

ansträngande arbetsuppgifter samt anstängande verksamheter oftast relateras till höga krav 

och små kontrollmöjligheter, där även risken för förekommande psykisk ohälsa uppstår. 

73,6% av respondenterna i denna undersökning svarar, stämmer helt och hållet/ stämmer 

ganska bra på frågan ”på grund av den höga arbetsbelastningen arbetar jag ofta under stor 

tidspress” (bilaga 15). Dessutom svarar 71,4% av respondenterna att man oftast är spänd på 

arbetet (bilaga 16). Elstad & Vabo (2008, s 467-474)) visar i sin studie som man genomfört 

bland omvårdnadspersonal i Nordiska länder att stress hade ett samband med sjuknärvaro. 

Därtill hävdar författarna att sjuknärvaron ökar i högre grad än sjukfrånvaron om en 

verksamhet påvisar mycket stress.  
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9. Resultat från intervjuerna 

 

Nio personliga intervjuer genomfördes men hjälp av öppen men strukturerad intervjuguide.  

Detta innebär att varje intervjuperson intervjuades var för sig. Intervjuguiden består av 15 

frågor (bilaga4).  

 

9.1 Hälsa  

 

Alla i undersökningen upplever att hälsa är så mycket olika saker som att må bra både fysiskt 

och psykiskt samt att man har goda sociala relationer. Vingård (2015) poängterar att hälsa 

handlar om individens förmåga att uppnå sina mål samt känna välbefinnande.Elsa säger: 

 

 ”hälsa för mig är att vara i balans både på arbetet men också på privatlivet, sist jag hade 

medarbetarsamtal kom jag på att jag måste prioritera mig själv och min familj före jobbet 

eftersom det har varit stressigt den sista tiden, att man oftast kommer hem för sent och så 

vidare”.  

 

En annan intervjuperson som jag kallar för Gittan belyser även klimatet runt omkring sig, och 

menar på att det är viktigt att man mår bra där man jobbar och att man trivs med dem man 

arbetar med där arbetsmiljön ses som en viktig faktor.  Hultberg (2007) poängterar att en god 

hälsa på arbetsplatsen kan uppnås genom att verksamheter har ett resursöverskott. För att 

främja sin hälsa använder sig de flesta i denna undersökning av promenader. Man försöker att 

äta rätt, att sova och vila samt att röra sig ute oavsett väder. Katja tycker att det är tråkigt att 

verksamheten har dragit in friskvårdsbidraget som man hade för några år sedan och säger: 

 

”friskvårdsbidragen försvann för 2-3 år sedan och det tycker jag är tråkigt. Innan kunde man 

lösa korten till badhuset och man kunde gå ditt tillsammans med kollega och simma. Du 

måste förstå att vi inte är så högavlönat för att vi ska stå för den kostnaden själva, man har 

helt enkelt inte råd att betala allting själv och man har press på sig att man ska hålla sig frisk 

eftersom de säger hela tiden, se till att hålla er friska! Innan simmade jag 3-4 gånger i veckan 

och idag blir det promenader istället”   

 

Flera författare belyser hur viktigt det är att verksamheter har ett belöningssystem som leder 

till att medarbetarna känner sig uppskattade. Theorell (2006) tar upp belöningssystemet och 

menar på att en stark känsla av frustation kan uppstå bland medarbetare som har arbetat och 

ansträngt sig i många år för att leverera god kvalitet och man har inte fått belöning för det. 

Detta tycks upplevas av många intervjupersoner eftersom flertalet upplever att det är väldigt 

negativt att friskvårdsbidraget har tagits bort då man upplevde det som en belöning. 

 

9.2 Planering och restid som stressfaktor 

Theorell (2006) poängterar att arbetsplatser med låga möjligheter till inflytande löper stora 

risker att långvariga stressreaktioner uppstår. Det som varit intressant med mina 

frågeställningar kring ovanstående ämnen är att alla intervjupersoner upplevde stress nästan 
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varje dag, exempelvis tycker Lisa och Rebecka att stressen är någonting som har ökat 

eftersom man har fått flera kundbesök samt mindre tid, därtill har administrativa uppgifter 

ökat. Lisa säger: 

 ”det har blivit mindre omvårdnadsarbete och mera administrativa uppgifter, ska du få tag på 

någon är det mellan mail, vill du ta upp något på arbetsplatsträffen (APT) ska du skriva det 

på data först, behöver du få fatt på en sjuksköterska kan du sitta länge i telefonen innan du 

kommer fram eftersom det kanske är fem personer i kö”.  

Intervjupersonerna i denna undersökning belyste dagplaneringen på sitt schema vid flera 

tillfällen där man menade på att planerarna inte har tillräckligt med kunskaper om 

arbetssituationen som undersköterskor och vårdbiträden genomför. Alla som deltog i denna 

undersökning förutom en intervjuperson ansåg att dagplaneringen som de fick många gånger 

var orimlig. Dessutom upplevde en tredjedel att kommunikation med planerare inte var 

möjligt eftersom det alltid ledde till konflikter. Resten av intervjupersonerna menade på att 

planerarna också hade mycket press på sig från ledningen. Lundin och Sandström (2004) 

poängterar att verksamhetsområden inom vård och omsorg är krävande, därtill befinner sig 

beslutsfattarna i olika delar av dessa verksamheter vilket kan medföra att ansvarfördelningen 

blir otydlig. För att erbjuda en kvalitetssäker tjänst till kunder är det viktigt att organisationen 

är kundorienterad, där medarbetarna också känner sig delaktiga i de mål verksamheten satt 

upp. Annika framhåller att redan på morgonen när man ser sin planering uppstår ett 

stressmoment, som följer med under resten av dagen, och möjligheterna till att påverka 

planeringen är små och säger: 

”restiden mellan kund 1 och kund 2 är oftast orimligt särskilt om det är långa sträckor. Ofta 

har man 2-3 minuter mellan varje kund och hur ska jag hinna med det när jag måste ta på 

mig jacka, låsa upp min cykel och cykla till kund för att därefter låsa min cykel. Om det är 

dåligt väder ute och halt och snö tar man inte hänsyn till, utan man ska vara hos nästa kund 

bara några minuter efter att man har lämnat den första kunden. Blir jag försenad till den 

första eller andra kunden kommer alla mina besök för resten av dagen att påverkas” 

Alla intervjupersoner har belyst ovanstående citat på sitt eget sätt där alla upplever att restiden 

mellan kunderna är orimlig särskilt om det är långt mellan kunderna. Marie arbetar idag runt 

servicehusen vilket hon upplever som ganska bra. Detta på grund av att det enbart är 

gångavstånd mellan kunderna, dessutom får man lättare hjälp av sina kollegor om det skulle 

behövas. Hon berättar att hon har haft körning innan, men att hon till slut fick säga ifrån 

eftersom det inte fanns tillräckligt med körtid. Hon poängterar att de som har bilkörningen 

arbetar varje dag under tidspress, därtill att kraven är höga på att man ska hinna till kund i tid. 

Karasek och Theorell (1990) menar på att spända arbeten präglas av höga krav där 

beslutsutrymmet är litet. I sådana verksamheter löper personal större risk för att ohälsa ska 

uppstå. För att undersöka körtiden mellan kunderna har bland annat Katja intervjuats som kör 

bilsträckorna mellan kunderna och hon säger: 
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 ”jag är en sådan människa som är laglig och jag tycker att det är väldigt frustrerande att 

behöva ligga och köra fortkörning för att hinna med mina uppdrag som jag har inplanerat. 

Det är långt mellan kunderna och det är alldeles för kort tid mellan kunderna. Att det ska ta 3 

minuter med bilkörning mellan kunderna säger ju sitt sunda förnuft att det inte räcker och har 

man då många kunder en kväll så flyttas ju tiden hela tiden, man blir ju senare och senare 

och då får man ju korta på besöken hos kunderna. Att det finns mycket trafik på vägarna och 

att det är flera rödljus tänker inte ledningen högst upp på, och detta gör mig frustrerande 

samtidigt arg. Jag har arbetat under många år och känner de flesta kunder väl och jag kan 

inte sitta ner och prata med dem om de exempelvis är ledsna”. 

Att man inte får sitta ner med kund som är ledsen, samt att man inte får hjälpa kund utöver det 

som är beviljat har poängteras av alla intervjupersoner i denna undersökning. Detta leder till 

att många känner sig otillräckliga eftersom man inte kan hjälpa kunderna på det sättet man 

själv vill. Währborg (2009) poängterar att bristande arbetstillfredsställelse förknippas oftast 

med en ökad risk för utveckling av stressrelaterad sjukdom. Därtill belyser författarna att 

återkommande övertidsarbete ökar risken för att personal bränner ut sig. Ytterligare belyser 

Danielsson et al. (2012, s 121-134) i sin studie att höga arbetskrav som är stressrelaterade kan 

leda till att man successivt utvecklar psykiska sjukdomar och hävdar att kvinnliga 

tjänsteyrken tenderar att vara mentalt påfrestande. Malin är den enda intervjupersonen som 

inte lägger mycket fokus på tiden, hon vet att varje minut är inplanerad och hon försöker att 

inte tänka på det. Dessutom anser hon att hon är ganska snabb och skulle hon inte hinna med 

att ta rast då ringer hon till sina samordnare som får fördela om arbetet. Hon ser hur mycket 

hennes arbetskollegor stressar och bränner ut sig därför vill hon inte hamna i samma situation. 

Detta bekräfta Therese som fått panikångest i samband med arbetet. Den dagen glömmer hon 

inte, hon hade fått inplanerat flera duschar på morgonen, och hade inte kunnat ta rast den 

dagen. Plötsligt kände hon hur hon inte kunde andas samt att en smärta uppstod på benen. När 

hon sökte hjälp, fick hon veta att hon utvecklat panikångest. Vingård (2015) menar på att ett 

”spänt arbete” med höga krav ökar risken för exempelvis paniksyndrom, ångestsyndrom, 

depression etc. Detta styrker författaren med en litteraturöversikt med metaanalyser som man 

har genomfört. Verksamheter som inte erbjuder konstruktivt hantering av ångest samt svåra 

känslor leder till att kvaliteten rubbas Hansson (2012). Det är många av intervjupersonerna 

som även upplever samvetsstress och man vill inte ringa till planerarna för att fördela arbetet 

eftersom de känner att deras kollegor har tillräckligt att göra och man vill inte förse de med 

nya uppgifter. Rebecka säger: 

”det finns alltid möjlighet till att påverka sin egen planering men det krävs kraft eftersom 

konflikt kommer att uppstå och man måste även vara medveten om att nästa medarbetare 

kommer att få det tufft, alltså min arbetskollega kommer att arbeta över på grund av mid och 

då uppstår det ett dåligt samvete, en till börda och det orkar jag inte med”. 

Samvetsstress är någonting som tycks upplevas i det dagliga arbetet bland medarbetare inom 

vård och omsorg visar en studie som Glasberg, Eriksson & Norberg (2008, s 249-258) 

genomfört i Norra Sverige. Dessutom är det många som upplever oro i samband med 

dagplaneringen eftersom man oroar sig för att man inte ska hinna med att ta rast, man känner 
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en tidspress och oro för att man inte ska hinna till sitt nästa kundbesök. Därtill uppstår oro när 

man har vårdkrävande kunder eller när oenighet uppstår mellan vårdpersonal och anhöriga 

vilket Malin belyser och säger: 

 

 ”man vill ha en nöjd kund och ibland känner man att man inte gör tillräckligt för kunden och 

svårare blir det när anhöriga inte tycker att man behöver ansöka om flera ansatser”.  

Detta relaterar även Therese till och belyser även hur svårt det kan vara att bedriva 

palliativvård eftersom känslor av otillräcklighet uppstår eftersom man vill göra mer för 

kunden. Därtill poängterar alla i undersökningen att det finns tillfällen då man tar med sig 

arbetet hem eftersom man har svårt att släppa det. Hansson (2011) tar upp känslomässigt 

engagemang bland medarbetarna inom äldreomsorgen, där medarbetarna påverkas av olika 

känslor kring hantering av exempelvis kund med palliativvård.  

9.3 Krav- kontroll och begränsat beslutsutrymme leder till stressfaktorer. 

Alla i denna undersökning upplever att man har ganska höga krav på sig eftersom man ska 

arbeta fort samt kunna lite om ganska mycket och betonar de administrativa uppgifterna som 

fortsätter att öka. Därtill är krav på administrativa uppgifter också någonting som belyses av 

intervjupersonerna flera gånger, dessutom poängteras det att arbetsplatsen känns allt för 

kontrollerande eftersom man hela tiden fokuserar på tiden som man tillbringat hemma hos 

kund samt att det inte finns utrymme för att uttrycka och säga att man är stressad. Exempelvis 

säger Elsa: 

”så fort man påpekar att man har haft en stressig dag då bli det PANG nej, du har ju enbart 

varit där den tiden och den tiden. Alltså chefen säger, men titta du hade ju där ett glapp på 15 

minuter vad gjorde du då? Då blir jag arg eftersom man har ingen förståelse att jag var 

tvungen att komma till basen för att hämta nyckel. Därefter fick jag cykla tillbaks till kund och 

det är där mina 15 minuter har försvunnit”. 

 

Vinberg & Toivanen (2011) poängterar hur viktigt det är att verksamheter arbetar 

systematiskt kontinuerligt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att chefen/ledaren regelbundet 

undersöker arbetsförhållandena som finns i dennes verksamhet. Det är viktigt att 

arbetsgivaren kontinuerligt åtgärdar de riskfaktorer samt olycksfall som finns i verksamheten 

(ibid). Många i undersökningen poängterar ett flertal gånger att verkligheten ser annorlunda ut 

än vad datorn påvisar därtill hävdar alla att tidsbegränsningen är det motstridiga kravet som är 

mest frustrerande. Man poängterar att tiden är någonting som kontinuerligt tas upp av 

cheferna samt att tiden skall följas efter den dagplanering man har fått, även om man 

samtidigt säger att man inte har tider utan bara insatser. Därtill belyses inbeordring vilket 

inträffar periodvis beroende på hur sjukskrivningarna ser ut. Det vill säga att när det saknas 

personal exempelvis på grund av sjukdom blir man inbeordrad att arbeta och man har inte rätt 

att säga nej oavsett hur många dagar i sträck man har arbetat. Gittan säger: 
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 ”i höstas hade vi många inbeordringar och man kände sig orolig hela tiden, man ville inte 

svara i telefonen när den ringde eftersom man var så rädd att man skulle bli inbeordrat och 

jag jobbade mycket”. 

 

Antonovsky (2005) tar upp hanterbarhet bland medarbetare och menar på att medarbetarnas 

haterbarhet påverkas när möjlighet till återhämtning samt vila inte är tillräckliga. Det vill säga 

att överbelastning leder till att medarbetarna har låg hanterbarhet på arbetet. Vidare 

poängterar författaren att ett högt KASAM innebär att man bland annat har frihet att 

bestämma själv över den egna situationen, att verksamheten visar en social uppskattning, att 

verksamheten erbjuder rättvisa belöningar, samt att utrymme ges för beslut kring den egna 

arbetssituationen.  

 

9.4 Medarbetarnas meningsfullhet påverkas av tidsbrist. 

 

Alla i undersökningen svarar att det kan förekomma att det inte finns tillräckligt med tid för 

att utföra arbetet på ett bra sätt eftersom så fort någonting oförsägbart händer rasar hela 

dagplaneringen för medarbetarna och på så sätt drabbas även kunderna. Henrikson och 

Wennberg (2011) belyser en undersökning som Anna von Hamm (2001) har gjort, vilket visar 

på att det är vanligt att undersköterskor och vårdbiträden känner sig otillräckliga på 

arbetsplatsen på grund av tidsbrist. Eftersom vårdarbetet kräver både fysiska samt psykiska 

kunskaper då dessa är vardagliga bland hemtjänstpersonal. Dessutom poängterar författarna 

att många medarbetare inom äldreomsorgen är vårdbiträden och har utbildning inom helt 

andra områden samt att många saknar utbildning. Tjänsteorganisationer präglas av empati och 

medkänsla, därför är det viktigt att dessa verksamheter erbjuder utvecklingsmöjligheter med 

ändamålet att medarbetarna ska bevara sin meningsfullhet menar Levi (2002). På så sätt kan 

känslor av otillräcklighet minskas. 

Arbetsinsats är ytterligare någonting Rosengren (2014) belyser och poängterar att 

medarbetare som inte känner sig nöjda med sin arbetsinsats i slutet varje arbetspass kan bero 

på att verksamheten inte har tillräckligt med resurser för att tillmötesgå klienternas vårdbehov. 

På så sätt blir omsorgsarbetet för vårdbiträden mer krävande eftersom man saknar 

yrkesmässiga regler. Detta belyses av många i denna undersökning exempelvis säger Annika: 

 

”jag har fått kämpa med samvetsstress många gånger på arbetet eftersom jag inte kan, jag 

får inte hjälpa kunden med allt som inte är beviljat. Om kunden exempelvis vill att jag ska 

hjälpa denna med att slänga soporna får jag inte göra det eftersom då kommer min chef och 

pekar med hela handen. Att slänga sopor är inte beviljat, men jag är bara medmänsklig. Jag 

vet att man gör undersökningar på kunder och sist fick vi veta att undersökningen visade att 

ungefär 95% av kunderna är nöjda, men jag tror att man får ledande frågor eftersom vi är de 

som träffar kunderna varje dag och finns med i deras vardagssituation och vi vet också att de 

upplever tidsbegränsningen som något negativt”. 

 

Dessutom har nedskärningar på personal genomförts, vilket till enbörjan gick bra men nu har 

verksamheterna fått flera kunder. Rebecka poängterar att man ibland kortar ner arbetstiderna 
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för vikarierna på grund av att det är en penningsfråga vilket leder till att de som är 

fastanställda får mera arbete att göra. På så sätt kan man inte heller erbjuda det arbete med 

kvalitet som man ska eftersom kunden känner av när man är stressad. Antonovsky (2005) 

menar att medarbetare med låg kontroll över de egna arbetsuppgifterna ofta förknippas med 

maktlöshet. Ytterligare belyser Gittan att man aldrig har tid till att prata med kunden i lugn 

och ro eftersom man hela tiden känner att man är på väg någonstans.  

 

9.5 Stress och oro på grund av oförutsägbara faktorer. 

 

Alla intervjupersoner poängterar att när något oförsägbart händer drabbas hela 

dagsplaneringen och då är det viktigt att prioritera rätt. Rosengren (2014) menar på att när 

medarbetare ställs inför prioriteringar uppstår en stressad arbetsmiljö samt bristande 

arbetstillfredsställelse över den egna arbetsinsatsen. Därtill belyser intervjupersonerna hur 

svårt det kan vara att komma i kontakt med sjuksköterskan. Intervjupersonerna berättar att 

man ringer till sjuksköterskan om kund exempelvis har för högt b-glukos och det skapar oro, 

och frustation eftersom sjuksköterskan är svår att få tag i på kvällarna och helgerna. Därtill 

kan man inte komma i direktkontakt med sjuksköterska utan man får ringa något som kallas 

”spindeln” där ställs man i kö och uppger sitt telefonnummer. Therese säger: 

 

”att nå sina kollegor är inget problem eftersom de svarar alltid men om man vill komma i 

kontakt med sjuksköterskan på kvällen eller helgerna tar väldigt långt tid man kan få vänta 

upp till 45 minuter, ibland mer och då uppstår stress och oro. Man blir stressad eftersom man 

vet att andra kunder väntar och man vet inte riktigt vad man ska göra eftersom man kanske 

inte vågar lämna kund som exempelvis har högt blodtryck”.  

 

Detta citat är någonting som lyfts upp av alla intervjupersoner eftersom man tycker det är 

frustrerande att sitta ner och vänta på sköterskan samtal. Dock är intervjupersonerna medvetna 

om att sjuksköterskan har väldigt mycket att göra eftersom hen arbetar ensam. Ytterligare 

betonas det att det finns ett direkt telefonnummer till sjuksköterskan som används vid akuta 

fall men att ett högt b-glukos inte räknas som riktigt akut och då får man själv ta beslut om 

man ska vidare till nästa kund eller om man ska sitta och vänta.  

 

9.6 Administration och stress 

 

Alla i undersökningen tycker att arbetsmängden har ökat eftersom kundantalet har ökat och de 

administrativa uppgifterna känns centrala, eftersom mycket diskussioner förs kring 

dokumentation hela tiden. Administrativa uppgifter upplevs av många som svåra, dessutom 

poängteras det av flera intervjupersoner att man inte har tillräckligt med datorer för 

dokumentationen. Två datorer är alltid upptagna av samordnarna och en dator återstår, vilket 

också oftast är upptaget. Det leder till att man får vänta på sin tur. Att medarbetarna har fått 

många nya administrativa uppgifter ses av många som stressande. Dessutom blir det inte 

lättare när samordnarna ibland lägger in tre genomförandeplaner på samma tid. Då får man 

nästan slåss om den enda datorn som finns belyser en av intervjupersonerna. Lundin och 

Sandström (2004) menar att förändringsarbete kräver inventeringar till exempel datorer samt 
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prioriteringar i pengar till exempel kompetensutveckling med ändamålet att genomföra 

positiva processer. Det vill säga att om man inte tar hänsyn till inventeringar samt 

prioriteringar kommer hela processen att misslyckas därtill kommer verksamhetens ekonomi 

att försämras med tiden. Ytterligare betonar en tredjedel av intervjupersonerna att man har 

långsamma servrar på datorerna samt att datanätet på vissa arbetsplatser knappt fungerar. 

Ytterligare belyser de restiden mellan kunderna som en svår arbetsuppgift som känns orimligt 

för alla, om man har långa avstånd. Därtill betonas det av flertalet att kunder med psykiska 

besvär är svåra att arbeta med eftersom man inte riktigt har någon utbildning för det samt att 

det oftast är dåliga arbetsmiljöer med trånga utrymmen. Ytterligare betonas anhöriga i denna 

fråga och Marie säger: 

 

 ”det är svårt att hantera anhöriga eftersom vårt mål är att uppfylla kundens mål inte 

anhörigas och när de lägger sig i eller inte vill ansöka om ytterligare insatser uppstår en 

konflikt som blir svår att hantera”. 

 

Slutligen framhåller Elsa att det ibland är svårt att släppa arbetet när man är hemma. Detta 

håller även Rebecka med om eftersom man ofta sitter hemma och funderar om man har glömt 

något viktigt eftersom dagen har varit så stressande.  

 

Även om det finns svåra arbetsuppgifter poängterar alla i denna undersökning att man hjälps 

åt kollegor emellan så gott det går eftersom man är ett team och har förståelse för varandras 

arbetssituation, stress etc. Gittan berättar att man har nära till kollegor om man inte är ute och 

har sina bilrundor för där blir det mera ensamt arbete. De flesta säger att de är tacksamma 

över sina arbetskollegor som alltid försöker att hjälpa varandra.  

 

9.7 Tesmobiler samt Magnacura. 

 

Många belyser att det har skett en förändring där man kontinuerligt tvingas lära sig nya 

tekniska saker vilket inte alltid är negativt men att allting tar långt tid. Intervjupersonerna 

berättar att alla undersköterskor och vårdbiträden är utrustade med telefoner som har 

applikationer för Tes samt phoniro. Tes-applikationen används för att se sitt arbetsschema 

samt registrera utförda insatser direkt på telefonen. Phoniro-applikationen används för att 

öppna digitala lås. Det vill säga att kundens ytterdörr öppnas med hjälp utav Phoniro-

applikationen. Magnacura är en databas där all dokumentation kring arbetsdagen 

dokumenteras. Här läggs även in genomförandeplaner för kunder, man gör även 

riskbedömningar etc. Många upplever att det förekommer problem kring dessa förändringar 

exempelvis belyser fem intervjupersoner att applikationen för phoniro ibland krånglar 

eftersom man inte kan logga in sig. Ytterligare tre intervjupersoner belyser att nätverket är 

dåligt på deras arbetsområden och därför använder man elektroniska nycklar eftersom 

phoniro-applikationen inte har fungerat kring de arbetsområden de har. Theorell (2013)  

menar på att förändrade arbetsuppgifter som medför mindre kontroll för medarbetarna ökar 

risk för att sjukdom ska uppstå. Därtill hävdar författaren att mindre möjligheter till 

kompetensutveckling är också en riskfaktor till ohälsa. Intervjupersoner efterlyser utbildning 
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av dokumentationsprogrammet Magnacura eftersom flera av intervjupersonerna har 

svårigheter med datorprogrammet. Katja säger: 

 

”när Magnacura infördes kände jag att jag inte fick tillräckligt med tid för att lära mig 

programmet. Vi hade en test för några månader sedan för att se hur kunnig man var och jag 

hade bara 17% och det säger väl en hel del om mina kunskaper kring dokumentationen”. 

 

Theorell (2006) menar på att dagens samhälle består av högt utvecklade hjälpmedel även 

inom äldrevården vilket innebär att medarbetarna ska kunna hålla flera saker i minnet så som 

portkoder, hemliga kodkombinationer till datorer, telefonnummer etc. Om medarbetarna har 

en lång period av stress påverkas minnet vilket leder till ytterligare stress som kan bli 

svårhanterbar med tiden om inte verksamheten uppmärksammar detta. 

 

Flera intervjupersoner belyser även att servrarna på datorerna är väldigt långsamma och 

ibland inte fungerar alls vilket leder till att man blir stressad eftersom sådana problem leder 

till att man arbetar över, man blir försenad till kunden och många gånger händer det att man 

inte dokumenterar överhuvudtaget. I sådana fall brukar chefen boka in medarbetare för enbart 

dokumentation. Detta tycker Elsa är frustrerande eftersom hon hinner glömma vad som har 

hänt under en veckas tid. Därtill framhåller Annika: 

  

 ”man blir irriterad på dessa mobiler, man ska logga in, man måste trycka på en kod varje 

gång man är hos kund för att registrera tiden och man ska återigen trycka in en kod när man 

går från kunden”, och ibland krånglar systemet och det går inte att logga in”. 

 

Ytterligare belyser intervjupersonerna att genom dessa telefoner ser ledningen den tiden man 

har varit hos kunden samt när man gått därifrån och menar på att allt fokus ligger kring denna 

tid eftersom man inte är intresserad av att veta vad man har gjort resten av tiden. 

Undersökningar visar enligt Theorell (2006) att många kvinnliga anställda inom landsting och 

kommun särskilt medarbetare i skola samt olika typer av vård upplever att möjligheten till att 

utöva kontroll över sitt arbete minskas kontinuerligt. Detta tycks överensstämma med 

långtidssjukfrånvaron som ökar i dessa verksamhetsområden (ibid).  Dock tycker enbart 

Malin av alla intervjupersoner att telefonerna är jättesmidiga eftersom hon alltid intresserat 

sig för tekniska redskap och därför tycker hon att de är smidiga. Resterande intervjupersoner 

upplever telefonerna som en maktkontroll från cheferna.  

 

9.8 Förslag på förbättring samt utveckling. 

Intervjupersonerna önskar att fler datorer köps in samt att servrarna förbättras med ändamålet 

att underlätta dokumentationen. Därtill belyses det av flertalet att kommunikation mellan 

planerare och arbetstagare förbättras. Rebecka säger: 

”Jag önskar att planerarna hjälper till när det uppstår personalkris och att man tillsammans 

med planerare planerar sin arbetsdag”. 
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Många intervjupersoner upplever att det är pengarna som styr deras arbetssituation och man 

har önskningar om att mera tid erbjuds till kunden. Dessutom poängteras det av 

intervjupersonerna att man har önskningar om att friskvårdsbidraget återinförs. 

 

10. Diskussion  

 

10.1 Resultatdiskussion 

Som framhållits ovan under problemformulering samt syfte har en kontroversiell fråga varit 

hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut bland hemtjänstverksamheter samt vilka 

stressfaktorer finns det? Att en kvantitativ undersökning har gjorts där enkätundersökningar 

har genomförts har dessvärre inte riktigt besvarat alla mina frågeställningar. Dock har vissa 

frågor besvarats exempelvis hur medarbetarna upplever sin hälsa, ledarskapet samt kollegorna 

där flertalet svarar till dessa frågor positivta. Det vill säga att dem flesta upplever sitt 

hälsotillstånd som mycket bra/ganska bra samt att psykiska och fysiska krav som är 

arbetsrelaterade bedöms som positiva. Dessutom bedöms de sociala relationerna samt 

sammanhållingen på arbetsplatsen som något positivt eftersom majoriteten svarar att kollegor 

och ledare ställer upp för varandra och hjälper varandra. Litteraturundersökningen i denna 

studie påvisade att socialt stöd från både arbetsledare samt arbetskollegor var betydelsefulla 

faktorer som påverkade individens hälsa. Exempelvis betonade Westerberg och Tafvelin 

(2014, s 461- 468) att för lite stöd av arbetsledare samt dåligt kamratstöd resulterar i att 

anställdas hälsa försämras. Därtill poängterade Lundin och Sandström (2004) att ett effektivt 

ledarskap där arbetstagarna är i fokus, leder oftast till att medarbetare känner sig motiverade 

inför sina arbetsuppgifter. Trots att denna undersökning har påvisat positiva resultat kring 

ledarskap samt socialt stöd, är det ändå tecken som tyder på att det är någonting i dessa 

verksamheter som inte riktigt fungerar, vilket orsakar att de flesta medarbetare känner sig 

stressade, pressade på gränsen av vad man klarar av, har oroande tankar, man känner sig 

rastlös, man har inte handlingsfrihet att vara med och bestämma vad som skall utföras på 

arbetsplatsen etc. Theorell (2013) hävdar att om all makt över vardagen är koncentrerad till 

det översta ledarskiktet uppstår problem på alla nivåer. Anledningen till att jag vill lyfta upp 

makt i detta fall är att de verksamheter som jag har undersökt är hierarkiska. Det vill säga att 

det finns flera chefer överst i hierarkin, vilka styrs av politiker. Dessutom har 

biståndshandläggarna en stor makt eftersom dem beviljar den tid som de äldre har rätt till. Jag 

ska inte fokusera mig på kunderna eftersom det inte är syftet med denna undersökning, men 

jag vill ändå lyfta upp detta eftersom reflektioner uppkomer kring detta då flertalet av 

medarbetarna svarar att man inte kan bestämma vad som skall göras på arbetsplatsen. Detta 

kan ju trots allt leda till att medarbetarna känner sig frustrerade, stressade etc eftersom man 

inte riktigt kan erbjuda den hjälp de äldre behöver fullt ut. Man kanske vill göra mer för de 

äldre än vad som har beslutats. Dock är detta enbart mina egna reflektioner och behöver inte 

alls överensstämma med den verklighet som finns, men flera studier påvisar att 

meningsfullhet på arbetsplatsen är viktiga faktorer, vilket leder till att även höga krav blir mer 

hanterbara när medarbetarna upplever att det de gör är betydelsefyllt (Bergengren 2003).  
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Krav och kontroll är någonting som både Karasek och Theorell (1990) lyfter upp. Efter 

noggrann analysering av denna teoretiska modell kan man säga att hemtjänstpersonalen i 

berörd kommun upplever att man har höga krav på sig eftersom arbetet bland annat kräver att 

man är skicklig, att man arbetar fort, att man arbetar mycket hårt etc. Dock om man 

undersöker vilken kontroll de har över sin arbetssituation är det flertalet som svarar att man 

har frihet att bestämma ”hur” arbetet skall genomföras men att man inte har frihet att 

bestämma ”vad” som skall utföras. Theorell (2006) lyfter upp ”kontroll i” arbetet som 

handlar om de små sakerna exempelvis att man är med och påverkar sättet hur man arbetar, 

när man får ta paus etc. Däremot handlar ”kontroll över” arbetet om de stora övergripande 

besluten exempelvis nedskärningar av personal på grund av ekonomi, man kortar ner 

arbetstjänster, man får mera arbete och har inte makten att påverka och man har inte möjlighet 

att påverka organisatoriska förändringar. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att 

medarbetarna har kontroll i arbetet men ingen kontroll över arbetet. Är det då detta som leder 

till att flertalet påvisar riskfaktorer på att ohälsa kan öka samt uppstå? För att undersöka det 

djupare använder jag mig av två huvudkomponenter som ingår i det beslutsutrymme 

(kontroll) man har i arbetet. Den ena huvudkomponenten kallar Theorell (2006) för ”authory 

over decisions” vilket innebär på svenska ”auktoritet över beslut”, och handlar om att skapa 

strukturer på arbetsplatsen som leder till att rättvisa förhållanden åstadkommes. Denna 

huvudkomponent handlar om ”kontroll i” samt ”kontroll över” arbetet som nyligen 

poängterades. Skill discretion på svenska ”utrymme för skicklighet” eller ”intellektuell 

aktivitet” är den andra huvudkomponenten som (ibid) belyser, vilket handlar om att den 

enskilde utövar kontroll över sin arbetssituation/arbetsplats genom att möjlighet ges till 

intellektuell aktivitet samt skicklighet genom att delaktighet skapas på arbetsplatsen. Detta 

tycks inte finnas i de verksamheter jag har undersökt dock är det svårt att förstå den 

psykosociala arbetsmiljön i dessa verksamheter med en kvantitativ undersökning. Trots 

invändningen om att det är svårt att förstå den psykosociala arbetsmiljön med enbart en 

kvantitativ undersökning anser jag ändå att den kvantitativa undersökningen har varit 

betydelsefullt eftersom den har klargjort att hemtjänstverksamheterna i berörd kommun 

förknippas med ”spända arbeten” om man utgår från krav-kontroll och socialt stöd modellen 

eftersom verksamheterna har höga krav och låga beslutsutrymmen. Dessutom har den 

kvantitativa undersökningen fångat upp fler medarbetare än vad en kvalitativ undersökning 

gör.  

 

Resultatet i studie 2 har besvarat mina frågeställningar som skapades på studie 1. Det jag till 

en början visste var att de verksamheter jag undersökt påvisade stressfaktorer utifrån svaren 

på enkätundersökningen. Dock hade jag ingen förståelse för eller om bakomliggande orsaker 

till varför stressfaktorer uppstod, men har fått en bred kunskap efter att den kvalitativa 

undersökningen genomförts. Därtill har en förståelse skapats kring medarbetarnas 

arbetssituation vilket jag värdesätter högt. 

 

Kundantalen i berörd kommun har ökat och personalantalet minskat påpekade många 

intervjupersoner. Detta har medfört att kundbesöken är allt fler, vilket innebär att restiden 

mellan kund ett och kund två har kortats ner till enbart några få minuter, oavsett sträcka. Detta 

upplever medarbetarna som tidkrävande eftersom tid för det oförutsägbara inte finns, vilket 
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upplevs som en stressfaktor. Ytterligare är förändrade arbetsuppgifter till exempel 

administration tidskrävande. Dessa faktorer har resulterat i att medarbetarna upplever att 

verksamheten har orimliga krav. Dessutom har man lite beslutsutrymme som påverkar 

medarbetarna på olika sätt, där faktorer så som stress, press, oroande tankar och 

meningslöshet uppstår. Elstad och Vabo (2008, s 467-474) visar i sin undersökning att 

omsorgsverksamheter bland undersköterskor/vårdbiträden leder till att sjuknärvaron ökar om 

verksamheten präglas av olika nivåer av stress. Därtill poängterar Hansson (2006) i sin studie 

att hemtjänstpersonal arbetar oftast ensamma vilket kräver att man har en bred kunskap kring 

olika insatser.  Detta upplevs krävande samt känslomässigt ansträngande, precis som min 

undersökning påvisar.  

Om man applicerar resultaten av den kvalitativa undersökningen på krav-kontroll-socialt stöd 

modellen, samt känsla av sammanhang (KASAM) ,kan man ytterligare kartlägga den 

psykosociala arbetsmiljön och definiera stressfaktorer. Tydligt har det framkommit att 

undersköterskor/vårdbiträden i kommunala hemtjänstverksamheter i berörd kommun har ett 

socialt stöd inom de olika verksamheterna. Dock framkommer det att medarbetarna har 

begränsningar kring ”kontroll i” och ” kontroll över” arbetet eftersom makten ligger på 

biståndshandläggarna, ledningen och planerarna. Theorell (2012) definierar den spända 

arbetet/situationen med hjälp utav krav-kontroll. Författaren menar att det är sådana arbeten 

som har höga krav och begränsade beslutsutrymmen, vilket verkar de hemtjänstverksamheter 

vara som jag har undersökt. Ytterligare framkom det i undersökningen att känslor av 

otillräcklighet förekommer bland medarbetarna. Känsla av sammanhang KASAM är något 

som belystes tidigare i denna undersökning vilket handlar om tre huvudkomponenter, 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky (2005) poängterade att 

meningsfullheten var en utav de viktigaste huvudkomponenterna, eftersom individer som har 

en hög meningsfullhet har en större chans att klara av höga krav. Detta på grund av att 

meningsfulheten ger individer styrka till att lösa samt hantera olika problem som uppstår. 

Deltagarna i denna undersökning påtalade flertal gånger hur svårt det var att inte kunna 

erbjuda kunden det där lila extra, eftersom det lede till att känslor av otillräcklighet uppstod.  

10.2 Undersökningens huvudfynd. 

Mitt val av metoder lede till att jag fångade upp medarbetarnas upplevelser och kunskaper på 

ett brett sätt som jag även poängterat tidigare under rubriken ”metodval”. Därtill väglede 

utvalda teoretiska modeller mig till att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön samt 

identifiera stressfaktorer. Huvudfynden i denna undersökning är att medarbetarnas allmänna 

hälsotillstånd, sociala relationer och sammanhållningen på arbetsplatsen är någonting som 

upplevs positivt av flertalet. Däremot är de psykiska besvären/kraven centrala i 

undersökningen som leder till att olika stressfaktorer uppstår vilka redovisas nedanför: 

 

 Medarbetarnas meningsfullhet begränsas på grund av tidsbrist, eftersom restiden 

mellan kunderna många gånger upplevs som orimlig. På så sätt påverkas även 

begripligheten och hanterbarheten, eftersom meningsfullheten är avgörande för hur 

arbetstagaren mår på sitt arbete.  
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 Kontrollen i arbetet är mycket begränsad eftersom medarbetarna styrs utav 

dagplaneringen. Kontroll över arbetet förekommer sällan, eftersom medarbetarna inte 

känner något inflytande över sin arbetssituation.  

 Krav på att hålla sig frisk att vara snabb och tekniska problem leder till stress, press 

och frustation. 

 Under kvällar och helger är sjuksköterskan svår att få tag på när något oförsägbart 

händer, vilket leder till att oroande känslor uppstår. 

 Planerarna har mycket press från ledningen vilket påverkar restrerande arbetstagares 

arbetssituation eftersom ”orimliga planeringar” genomförs. Slutligen upplever 

deltagarna i undersökningen att ledningen lägger mycket vikt på det datorn visar, och 

att man inte har någon förståelse för allt annat runt omkring. 

 

11. Slutsats 

 

Slutsatsen i denna undersökning påvisar många riskfaktorer som påverkar den psykiska hälsan 

i de kommunala hemtjänstverksamheterna. Därtill tycks sjuknärvaro vara någonting som 

förekommer och som inom en snar framtid kommer att leda till att sjukfrånvaron ökar 

ytterligare. Detta styrks av ovanstående huvudfynd vilket många andra studier bekräftar och 

som jag även har belyst kontinuerligt. 

 

Ett förslag för att främja hälsa skulle kunna vara att medarbetarna ges möjlighet att 

tillsammans med planerare genomföra dagplaneringen. Detta skulle kunna leda till att 

förförståelsen förbättrats och utvecklas. Ytterligare skulle ledarskapet bland chefer utvecklas 

om dessa med jämna mellanrum följer arbetstagare under en arbetsdag, med ändamålet att 

förstå arbetstagarnas arbetssituation. Denna förståelse och bekräftelse skulle leda till att 

medarbetarnas meningsfullhet förstärks. På så sätt hade även hälsan främjats ur olika 

aspekter. Dessutom skulle man kunna förtydliga tydligheten i de olika hemtjänstverksamheter 

jag har undersökt. Att veta vad man ska göra och hur, att restiden/ insatsen blir tydlig och 

rimlig. Att klara riktlinjer skapas när oförsägbara situationer inträffar. När det exempelvis 

gäller b-glukos skulle man kunna ha det tydligare över ett visst värde så ringer man till 

sjuksköterskan, då vet man hur man ska förhålla sig.  Tydlighet gäller även tider/ insatser som 

är beslutat att kunden ska ha i bistånd och som hen betalar för. Detta kan inte påverkas på 

grund av tidsåtgången att färdas till nästa adress. Systematiskt arbetsmiljöarbete måste hela 

tiden hållas levande och ledarskapet måste bli mer tydlig och ansvarstagande. Slutligen skulle 

man kunna förbättra/utveckla kunskapen. Kunskap är oerhört viktigt både vad gäller det 

tekniska och hur vi bemöter människor, till exempel med psykisk ohälsa och oroliga anhöriga. 

Vad innehåller ett professionellt bemötande? Att ha kunskap gör också att det kan kännas 

meningsfullt även om kunderna varit på dåligt humör den dagen, och man känner att man inte 

har gjort ett bra jobb. Tillräckligt med kunskap leder till att man vet att ett tillräckligt bra 

arbete har genomförts under de förutsättningar man har.  

 

Jag måste poängtera att ovanstående förslag kan vara svåra att genomföra på grund av 

ekonomiska resurser, dock är det värt att reflektera kring. Å andra sidan är ohälsa och 

sjukskrivningar bland personelen oerhört kostsamt. Det hade kunnat leda till att hälsa främjas 
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och på så sätt stabiliseras även ekonomin inom snar framtid. I dagens samhälle vet man att 

psykisk ohälsa är någonting som fortsätter att öka. Många organisationer slåss samman i olika 

projekt med ändamålet att tillsammans bland annat öka kunskap och utveckla riktlinjer, för 

hur man på bästa sätt skapar hälsofrämjande arbetsplatser vilket jag tycker är betydelsefullt. 

Dock vill jag påpeka att varje organisation är unik på sitt eget sätt, vilket innebär att alla 

riktlinjer och rutiner som tas fram behöver inte alltid innebära att även den egna 

organisationen förbättras. Ibland krävs det att någonting mer/någonting annorlunda behövs 

göras. Därför är det viktigt att kontinuerligt arbeta systematiskt med kvalitetssäkringen i den 

egna verksamheten. 
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Bilaga 1. 

Enkätundersökning 

Hej! 

Jag heter Dafina och jag läser programmet Socialt arbete- ledning och 

organisering 180 hp på Högskolan i Halmstad. Jag har varit i kontakt med 

Hemvårdsförvaltningen kring min C- uppsats, och fått i uppdrag att undersöka 

den psykosociala arbetsmiljön på era arbetsplatser samt vilka stressfaktorer det 

finns.  

Att få undersöka detta är väldigt intressant för mig och jag eftersträvar att DU 

tar dig tid och besvarar enkäten som tar ca 5-15 minuter. Dina svar är 

betydelsefulla eftersom du bidrar med att identifiera ovanstående syfte. Jag som 

arbetar med underökningen kommer inte att veta vem som svarat vad eftersom 

dem etiska aspekterna kommer att bevaras. När svaret kommit in sammanställs 

den i form av statistiska tabeller, därefter kommer ca 5-7 intervjuer att 

genomföras.  

Frågorna/ påståendena i enkätundersökningen är inte påhittade utav mig, utan 

dem är hämtade från Stressinstitutet i Stockholm, där man använder sig utav en 

longitudinell studie som används framförallt i forskning, men också i 

arbetsmiljöundersökningar. 

Enkätundersökningen består utav 15 frågor. Varje fråga har en beskrivning 

gällande svarsalternativet.  

Om du har några frågor vänligen kontakta mig på min mail adress: 

dafahm12@student.hh.se 

 

På förhand tack för din medverkan 

Med vänliga hälsningar 

Dafina Ahmeti 
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Enkätsundersökning 

Denna enkät innehåller 15 frågor och består av olika svarsalternativ. 

Under varje rubrik beskrivs det om du ska ringa in/ kryssa svarsalternativen. 

Undersökningen tar ca 5- 15 minuter att genomföra. 

 

1. Är du  Kvinna 

 Man 

 

2. Vilken åldersgrupp tillhör du 18-28 år 

 29-39 år 

 40-50 år 

 51- 61 år 

 62- uppåt 

 

 

 

3. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstång. (vänligen kryssa det allternatin som 

stämmer bäst på dig). 

 

1…….Mycket bra 

2…….Ganska bra 

3……..Varken bra eller dåligt 

4……..Ganska dåligt 

5……..Mycket dåligt 

 

4. Om arbetsförmåga 

  Mycket  Ganska Varken god Ganska Mycket 

   God    god eller dålig dålig dåligt 

 

a. Hur bedömer du din 1 2 3 4 5 

arbetsförmåga när det 

gäller fysiska krav? 

 

b. Hur bedömer du din 1 2 3 4 5 

arbetsförmåga när det 

gäller psykiska krav? 
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5. I vilken utsträckning utgör följande saker hälsoproblem för dig? 

(Vänligen ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst på dig). 

 

 Mycket litet  Ganska litet  Varken stort eller  Ganska stort   Mycket stor 

 Problem      problem         litet problem       problem          problem 

 

a. Störd 1 2 3 4 5 

sömn. 

 

b. Trötthet. 1 2 3 4 5 

 

c. Smärta. 1 2 3 4 5 

 

 

6. Läs varje påstående och ringa in det nummer för det svarsalternativ som kommer 

närmast hur du har känt dig under de senaste tre månaderna. 

 

   Inte alls Ibland Ganska Nästan 

     Ofta jämt 

 

a. Jag har dagar då jag känner 1 2 3 4 

mig uppvarvad hela tiden. 

 

b. Jag har dagar då jag känner 1 2 3 4 

mig mycket pressad, på 

gränsen av vad jag klarar av. 

 

c. Jag har svårt att slappna av 1 2 3 4 

på fritiden. 

 

d. Jag är ofta spänd.  1 2 3 4 

 

e. Jag har ofta oroande tankar. 1 2 3 4 

 

f. Jag är ofta rastlös.  1 2 3 4 

 

g. Jag känner mig inte utvilad 1 2 3 4 

när jag har tagit det lugnt 

ett par dagar. 

 

h. Jag har dagar då jag hela 1 2 3 4 

tiden känner mig stressad. 
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7. Sömn- (vänligen ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst på dig). 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta För det Alltid 

  enstaka några 1 till 2 mesta/ 5 gånger 

  tillfällen gånger i gånger i 3 till 4 eller  

   månaden veckan veckan mer i 

      veckan 

 

a. Svårigheter att 1 2 3 4 5 6 

somna. 

 

b. Svårigheter att 1 2 3 4 5 6 

vakna. 

 

c. Upprepade 1 2 3 4 5 6 

 uppaknanden med  

svårigheter att somna 

om. 

 

d. Ej utsövd vid 1 2 3 4 5 6 

uppvaknandet. 

 

e. För tidigt (slutligt) 1 2 3 4 5 6 

uppvvaknande. 

 

f. Störd/orolig 1 2 3 4 5 6 

sömn. 

 

g. Kraftiga egna 1 2 3 4 5 6 

snarkningar. 

 

 

8. Krav (Vänligen ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst på dig).      

   

Ja ofta Ja, ibland Nej, sällan Nej, så gott 

   som aldrig 

     

a. Kräver ditt arbete att du arbetar fort? 1 2 3 4 

b. Kräver ditt arbete att du arbetar  1  2 3 4 

mycket hårt? 

c. Kräver ditt arbete en för stor  1 2 3 4 

arbetsinsats? 
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d. Har du tillräckligt med tid för att 1 2 3 4  

hinna med arbetsuppgifterna? 

 

e. Förekommer det ofta motstridiga 1 2 3 4 

krav i ditt arbete?   

 

9. Kontroll. (Vänligen ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst på dig).      

Ja, ofta Ja, ibland Nej, sällan Nej, så gott 

    som aldrig 

a. Får du lära dig nya saker i ditt 1 2 3 4 

arbete? 

 

b. Kräver ditt arbete skicklighet? 1 2 3 4 

 

c. Innebär ditt arbete att man gör 1 2 3 4 

samma sak om och om igen? 

 

d. Har du frihet att bestämma hur 1 2 3 4 

ditt arbete skall utövas? 

 

e. Har du frihet att bestämma vad 1 2 3 4 

som skall utföras i ditt arbete? 

 

 

 

10. Socialt stöd (Vänligen ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst på dig).      

 

 Stämmer helt Stämmer  Stämmer inte   Stämmer 

 och hållet  ganska bra särskilt bra        inte alls 

 

a. Det är en lugn och behaglig 1 2 3 4 

stämning på min arbetsplats.  

 

b. Det är god sammanhållning. 1 2 3 4 

 

c. Mina arbetskamrater ställer 1 2 3 4 

upp för mig. 

 

d. Man har förståelse för att 1 2 3 4 

jag kan ha en dålig dag. 

 

e. Jag kommer bra överens 1 2 3 4 
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med mina överordnande. 

 

f. Jag trivs med mina  1 2 3 4 

arbetskamrater. 

 

 

11. Hur fungerar sammarbetet på din arbetsplats- (vänligen kryssa det allternativ som 

stämmer bäst på dig). 

1........Mycket bra 

2…….Ganska bra 

3…….Ganska dåligt 

4…….Mycket dåligt 

 

 

12. Hur tycker du att dina kunskaper och färdigheter stämmer överens med ditt arbete? 

Tycker du att du….(Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst). 

 

1………är mycket överkvalificerad? 

 

2………är överkvalificerad i flera avseenden? 

 

3………är lagom kvalificerad? 

 

4………skulle behöva ytterligare vissa kunskaper? 

 

5………skulle behöva en hel del ytterligare kunskaper 

 

 

13. Om du jämför hur det är nu med hur det var för två år sedan, hur har ditt arbete 

förändrats vad gäller…(vänligen ringa in det nummer som stämmer bäst) 

 

  Ökat Ökat Oförändrat Minskat Minskat 

  mycket något  något mycket 

 

a)...tidspres?  1 2 3 4 5 

b)…total arbetsmängd? 1 2 3 4 5 

c)…psykisk   1 2 3 4 5 

arbetsbelastning? 
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d)..inflytande över arbetet? 1 2 3 4 5 

  Mycket Något Oförändrat Något Mycket 

  bättre bättre  sämre sämre 

 

..stämningen på 1 2 3 4 4 

Arbetsplatsen. 

   

14. Om din arbetssituation (vänligen ringa in det nummer som stämmer bäst). 

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 

helt och ganska bra inte särskilt inte 

hållet  bra alls 

 

a. På grund av den höga   1 2 3 4 

arbetsbelastningen arbetar jag 

ofta under stor tidspress. 

 

b. Jag blir ofta avbruten  1 2 3 4 

och störd i mitt arbete.  

 

c. Jag har fått allt mer att  1 2 3 4 

göra på arbetet under dem 

senaste åren. 

 

d. Jag får det erkännande av 1 2 3 4 

mina överordnande som jag 

förtjänar. 

 

e. Möjligheterna till befordran 1 2 3 4 

inom mitt arbetsområde är små. 

 

f. Jag upplever för närvarande 1 2 3 4 

eller förväntar mig en försämring 

i min arbetssituation. 

 

g. Mitt arbete är hotat  1 2 3 4 

 

 

15. Om din närmaste chef (Vänligen ringa in det nummer som stämmer bäst). 

   Ja, ofta Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig 

 

a. Jag får den information jag 1 2 3 4 

behöver av min chef. 
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b. Min närmaste chef är bra på att 1 2 3 4 

driva och genomföra förändringar. 

 

c. Min närmaste chef förklarar mål 1 2 3 4 

och delmål för vår verksamhet så att 

jag förstår vad det betyder just för mitt 

arbete. 

 

d. Jag har klart för mig vilka  1 2 3 4 

förväntningar som ställs på mig av 

min närmaste chef. 

 

e. Min närmaste chef visar att han/hon 1 2 3 4 

bryr sig om hur jag har det och hur 

jag mår. 

 

f. Jag har tillräckliga befogenheter i 1 2 3 4 

förhållande till det ansvar jag har. 

 

g. Min närmaste chef tar sig tid att 1 2 3 4 

engagera sig i sina medarbetares 

yrkesmässiga utveckling. 

 

h. Min chef uppmuntrar min  1 2 3 4 

medverkan iuppläggningen av  

mitt arbete. 

 

i. Jag får beröm av min chef om jag  1 2 3 4 

gjort något bra. 

 

j. Lyssnar din chef på dig och tar in det 1 2 3 4 

du säger. 

 

 

Tack för din medverkan. 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Dafina och läser sista året Socialt arbete- ledning och organisering180 hp på 

högskolan i Halmstad.. 

Jag har fått i uppdrag av hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun att undersöka den 

psykosociala arbetsmiljön samt stressfaktorer i kommunala hemtjänstverksamheter, och denna 

undersökning är också min examens arbete. Den yrkesgrupp hemvårdsförvaltningen vill 

undersöka är undersköterskor samt vårdbiträde.  Jag har varit i kontakt med några 

arbetsgrupper eftersom jag har genomfört enkätsundersökningar, vilket har varit steg 1 i 

undersökningen. Steg 2 är att ytterligare skapa en djupare kunskap/ förståelse för den 

psykosociala arbetsmiljön samt stressfaktorer. Detta kommer att genomföras med hjälp utav 

intervjuer där resultatet från enkätsundersökningen ligger till grund för intervjufrågorna. För 

att nå en djupare kunskap skulle jag vilja intervjua just dig om dina erfarenheter. Även 

möjlighet ges till dig att belysa det som inte tillfrågades på enkätsundersökningen. 

Intervjuerna beräknas ta max 30 minuter/ person och de kommer att genomföras utav mig. Jag 

vill gärna ljudinspela intervjun med ändamålet att underlätta transkriberingen. Ljudinspelning 

kommer att förstöras efter att transkribering har genomförts. Intervjumaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att etiska överväganden ligger till grund för denna 

undersökning. Deltagandet i denna undersökning är frivilligt och du kan avbryta din 

medverkan när som helst. Om du skulle vilja avbryta din medverkan kan du göra det när som 

helts utan några negativa påföljder. Därtill kommer identifiering av intervjupersoner INTE 

vara möjligt eftersom namn, ålder, etnicitet, familjeförhållanden och arbetsplats på 

intervjupersonerna kommer inte att uppges. Varje intervjuperson kommer istället att tilldelas 

ett fiktivt namn. 

De uppgifter som insamlas kommer inte att användas till någonting annat än forskning. När 

uppsatsen är godkänd kommer den att publiceras på www.diva-portal.org, vilket innebär att 

den kommer offentliggöras för allmänheten. Diva-portalen är en gemensam databas för 

studentuppsatser och forskningspublikationer. 

 

Tack på förhand att du vill medverka med på en intervju. 

Om du har några frågor, eller vill ta del av C- uppsatsen när den är klar vänligen kontakta mig 

på min mail adress: dafahm12@student.hh.se  

Om DU vill delta ber jag dig att underteckna den medföljande samtyckesblanketen.Kontakt 

till handledare kring denna C-uppsats  

Mia Jormfeldt 

Universitetsadjunkt, Fil mag, Doktorand i Socialt arbete 

E-post: mia.jormfeldt@hh.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Dafina Ahmeti 
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Bilaga 3 

Samtyckesblanket  
 

Jag har tagit del av informationen om undersökning kring psykosocial arbetsmiljö samt stress. 

Jag har även tagit del utav etiska överväganden vilka innebär att deltagandet i undersökningen 

är frivilligt med möjlighet till att avbryta när jag själv vill, utan att det för med sig negativa 

påslag. 

Jag är medveten om att undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

det kommer att vara omöjligt för omgivningen att igenkänna/ identifiera intervjupersonerna. 

Jag är medveten om att undersökningen kommer att publiceras på www.diva-portal.org som 

är en databas för studentuppsatser samt forskningspublikationer. 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till intervju med ljudinspelning. 

 

Underskrift av intervjuperson  Underskrift av student 

 

 ______________________________    ___________________________  

Ort, datum    Ort, datum 

 

 

 

 

 ______________________________     ___________________________  

Underskrift    Underskrift 
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Bilaga 4 

Ö ppen men strukturerad intervjuguide 

Kort introduktion till syftet med intervjun 

Bakgrunden till denna intervjuguide är resultatet från en enkätsundersökning bland 

undersköterskor samt vårdbiträden i olika kommunala hemtjänstverksamheter. 

Svarsfrekvensen på enkätsundersökningar visade att flertalet av deltagarna som deltog i 

enkätsundersökningen upplevde sitt allmänna hälsotillstånd som mycket bra, ganska bra. Man 

kunde även se att flertalet upplevde stämningen på arbetsplatsen som mycket bra, ganska bra. 

Flertalet svarade även att man hade en bra relation till sina kollegor samt chef. Ytterligare 

kunde man analysera att arbetsförmåga kring fysiska krav samt psykiska krav bedömdes av 

flertalet som mycket god, ganska god. Trots denna positiva svarsfrekvens var det ändå 

flertalet som svarade att man ofta hade oroande tankar, att man kände sig rastlös, man kände 

sig uppvarvad, man kände sig stressat på grund av tidsbrist etc. Dock svarar 82,4 % att man 

har tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna. Dessutom kräver arbetet att man 

arbetar hårt, att det krävs en för stor insats etc. Därtill svarar flertalet att dem två senaste åren 

har tidspress, total arbetsmängd och psykiskt arbetsbelastning ökat. Detta gör mig förbryllad 

eftersom dem flesta svarar att tillräckligt med tid finns, därtill bedöms dem fysiska samt 

psykiska kraven som arbetet ställer som mycket goda eller ganska goda. Vilka faktorer är det 

då som leder till att medarbetarna har de flesta riskfaktorer så som press, stress, oroande 

tankar, rastlöshet etc, som kan vara orsaker till att ohälsa kan uppstå, vilket påvisas av den 

litteraturöversikt jag genomfört. För att få svar på detta krävs det att jag skapar frågor kring 

dessa faktorer. Frågorna presenteras nedanför. 

Jag vill poängtera att fråga 2 och 3 i denna intervjuguide ställdes efter fråga 13. Detta på 

grund av att jag inte ville påpeka förändringarna med ändamålet att inte styra in svaren kring 

dessa.  

Öppningsfråga 

1. Beskriv vad hälsa innebär för dig och hur du gör för att bibehålla din hälsa? 

Inledningsfråga 

2. Man har gjort förändringar i er verksamhet exempelvis har man infört Magnacura och 

TES- mobiler. Hur har denna förändring påverkat dig och ditt arbetssätt.  

3. Finns det andra förändringar som du vill framföra och hur de har påverkat dig. 

Nyckelfråga 

4. Vad upplever du som stress? Kan du ge ett exempel när du sist kände dig mycket 

stressad. 

5. Tycker du att tillräckligt med tid finns för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett bra 

sätt? Förklara varför du tycker så? 
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6. Förekommer det ofta att du har oroande tankar och att du känner dig rastlös? Ge 

exempel. 

7. Beskriv vilka krav det ställs på dig. 

8. Beskriv en arbetsdag när du har väldigt mycket att göra? 

9. Vilka arbetsuppgifter känns svårast för dig? 

10. Vilka motstridiga krav kan det förekomma på din arbetsplats? 

11. På vilket sätt har arbetsmängden ökat? 

12. Har du svårt att ”släppa” arbetet när du är hemma? Om ja, förklara varför. 

13. Har du lätt att komma i kontakt med kollega/ arbetsgivare, SSK etc när du är hemma 

hos kund och behöver rådgivning. 

14. Hur skulle man kunna utveckla/ förbättra din arbetsplats? 

Avslutningsfråga 

15. Har du något du vill tilläga? 
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Bilaga 5.  

 Kön 

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Kvinna 76 83,5 86,4 86,4 

Man 12 13,2 13,6 100,0 

Total 88 96,7 100,0  

Missing Uppgift saknas 3 3,3   

Total 91 100,0   

 

 

Bilaga 6. 

Jag har dagar då jag känner mig mycket pressad, på gränsen av vad jag klarar av 

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

Valid 

Inte alls 30 33,0 33,0 33,0 

Ibland 46 50,5 50,5 83,5 

Ganska ofta 13 14,3 14,3 97,8 

Nästan jämnt 2 2,2 2,2 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

 

 

Bilaga 7. 

Förekommer det ofta motstridiga krav i ditt arbete  

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Ja ofta 12 13,2 13,8 13,8 

Ja ibland 50 54,9 57,5 71,3 

Nej sällan 19 20,9 21,8 93,1 

Nej så gott som aldrig 6 6,6 6,9 100,0 

Total 87 95,6 100,0  

Missing Uppgift saknas 4 4,4   

Total 91 100,0   
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Bilaga 8. 

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd  

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Mycket bra 28 30,8 31,1 31,1 

Ganska bra 40 44,0 44,4 75,6 

Varken bra eller dåligt 18 19,8 20,0 95,6 

Ganska dåligt 4 4,4 4,4 100,0 

Total 90 98,9 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,1   

Total 91 100,0   

 

 

Bilaga 9. 

Mina arbetskamrater ställer upp för mig  

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Stämmer helt och hållet 32 35,2 35,6 35,6 

Stämmer ganska bra 48 52,7 53,3 88,9 

Stämmer inte särskilt bra 9 9,9 10,0 98,9 

Stämmer inte alls 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 98,9 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,1   

Total 91 100,0   
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Bilaga 10.  

Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag  

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Stämmer helt och hållet 29 31,9 32,2 32,2 

Stämmer ganska bra 50 54,9 55,6 87,8 

Stämmer inte särskilt bra 10 11,0 11,1 98,9 

Stämmer inte alls 1 1,1 1,1 100,0 

Total 90 98,9 100,0  

Missing Uppgift saknas 1 1,1   

Total 91 100,0   

 

 

Bilaga 11. 

Jag har dagar då jag hela tiden känner mig stressad  

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

Valid 

Inte alls 26 28,6 28,6 28,6 

Ibland 44 48,4 48,4 76,9 

Ganska ofta 16 17,6 17,6 94,5 

Nästan jämnt 5 5,5 5,5 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

 

 

Bilaga 12.  

 

Jag har ofta oroande tankar  

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

Valid 

Inte alls 34 37,4 37,4 37,4 

Ibland 33 36,3 36,3 73,6 

Ganska ofta 19 20,9 20,9 94,5 

Nästan jämnt 5 5,5 5,5 100,0 

Total 91 100,0 100,0  
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Bilaga 13. 

Jag har dagar då jag känner mig uppvarvad hela tiden  

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Inte alls 15 16,5 16,5 16,5 

Ibland 57 62,6 62,6 79,1 

Ganska ofta 16 17,6 17,6 96,7 

Nästan jämnt 3 3,3 3,3 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

 

 

Bilaga 14. 

Möjligheterna till befordran inom mitt arbetsområde är små  

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Stämmer helt och hållet 30 33,0 33,7 33,7 

Stämmer ganska bra 38 41,8 42,7 76,4 

Stämmer inte särskilt bra 13 14,3 14,6 91,0 

Stämmer inte alls 8 8,8 9,0 100,0 

Total 89 97,8 100,0  

Missing Uppgift saknas 2 2,2   

Total 91 100,0   

 

 

Bilaga 15. 

På grund av den höga arbetsbelastningen arbetar jag ofta under stor tidspress  

 Frekvens  Procent Giltig Procent Kumulativ 

Procent 

Valid 

Sämmer helt och hållet 13 14,3 14,8 14,8 

Stämmer ganska bra 54 59,3 61,4 76,1 

Stämmer inte särskilt bra 17 18,7 19,3 95,5 

Stämmer inte alls 4 4,4 4,5 100,0 

Total 88 96,7 100,0  

Missing Uppgift saknas 3 3,3   

Total 91 100,0   
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Bilaga 16. 

Jag är ofta spänd  

 Frekvens Procent Giltig Procent Kumulativ Procent 

Valid 

Inte alls 25 27,5 27,5 27,5 

Ibland 46 50,5 50,5 78,0 

Ganska ofta 19 20,9 20,9 98,9 

Nästan jämnt 1 1,1 1,1 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Dafina Ahmeti


