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Abstract 

Author: Lina Albin 

Title: A qualitative study of discretion, control and health of home care workers 

Supervisor: Stig Linde 

The purpose of this study was to examine a few home care workers’ conception of their 

discretion connected to work-related health within the home care service. The study was 

based on semi-structured interviews with three home care workers from different areas of a 

common district in the south part of Sweden. The analyzed result was based on theories about 

control and research on health. Theoretical concepts were external and internal control, 

subjective verses objective discretion, and meta-control verses control within a situation.   

     Results show experiences of external control through a shared responsibility both for the 

emotional relationship with the caretakers and the distribution of the work. Internally there is 

a common sense of personal responsibility expressed by the interviewed caregivers.  

However, there can be a risk of worse care since less motivated caregivers take this 

responsibility at one’s own discretion.  Other experiences of contributing limitations or 

possibilities for the home care workers are absent supervisors, controlling street-level 

bureaucrats and computerized work distribution. Results also show that flexibility and 

efficiency are very controlling factors of the home care workers’ discretion.  Based on health 

research, flexibility and efficiency can be looked upon as important causes of long term 

absence due to illness.      

Keywords: discretion, home care workers, control 

Nyckelord: handlingsutrymme, hemvårdsarbetare, kontroll 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering  

Inom äldreomsorgen visar forskning på att det har skett en drastisk ökning av sjukfrånvaro 

och långtidssjukskrivningar.  Forskning visar att denna ökning oftast beror på stress och 

psykisk överbelastning (Astvik 2003 s.4, Wolmesjö 2005 s.10). I takt med ökad sjukfrånvaro 

minskar dessutom arbetsledarnas tillgänglighet och möjlighet att stödja personalen eftersom 

de tilldelas fler anställda och därtill får mer ansvar för ekonomi och administration (Astvik 

2003 s.4-5).  Under 1990-talet infördes självstyrande arbetsgrupper just för att bland annat 

sänka sjukfrånvaron och ge omsorgsarbetarna mindre behov av ledning (Backa, Fivelsdal & 

Lindkvist 2006 s.110-111).  Men utvecklingen blev inte som man trodde, eftersom 

sjukfrånvaron ökade istället.  

     Statistik på sjukfrånvaro i den mindre kommun där intervjupersonerna arbetar visar att 

undersköterskor och vårdbiträden har överlägset flest sjukdagar per anställd jämfört med 

andra befattningar inom kommunen, både under 2008 och 2009 (Kommunens hemsida, 

personalredovisning 2009 s.16).  Detta är anmärkningsvärt och fick mig att fundera på vad det 

egentligen är som gör att man upplever för hög arbetsbelastning inom äldreomsorgen.  

     Avgränsat till undersköterskor och vårdbiträden inom hemvården finns en omfattande 

rapport från 2005 som har sammanställt jämförbara undersökningar av ett representativt urval 

omsorgsarbetare inom hemtjänst och servicehus under 1988 respektive 2003. Dessa 

undersökningar visar på en betydlig ökning från 15 % år 1988 till närmare 40 % år 2003 av 

andelen tillfrågade omsorgsarbetare som anser sig ha för mycket att göra i arbetet. Samma 

undersökning har också upptäckt att under 2003 anser färre omsorgsarbetare att de har 

möjlighet att påverka sin egen arbetstakt jämfört med under 1988 (Gustafsson & Szebehely 

2005 s. 32).   

     Eftersom undersökningen ovan är kvantitativ, ges ytliga svar angående hur de ser på sitt 

handlingsutrymme. Intressant för denna kvalitativa undersökning är vad som ligger bakom 

åsikterna om att ha för mycket att göra och att inte kunna påverka egen arbetstakt.  Utifrån 

handlingsteoretiska kontrollteorier av Aronsson och Berglind (1990) undersöks hur några 

hemvårdsarbetare beskriver sina arbetsuppgifter och ansvarsområden. Hur ser de på sitt 

inflytande över det egna arbetet? Vad upplevs som kontrollerande faktorer utifrån? Denna 

studie belyser även kontroll i form av datoriserade lösningar på arbets- och insatsplaneringar, 
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vilket påbörjats i undersökningskommunen. Dessutom har jag försökt ta reda på hur 

hemvårdsarbetaren skapar sig ett eget handlingsutrymme, inom de begränsningar som finns, 

för att därigenom själv kunna må bra i sitt arbete och inte känna för hög stress.  Uppsatsens 

undersökningsgrupp och informanter kommer som gemensam yrkesgrupp att kallas såväl 

omsorgsarbetare som hemvårdsarbetare. De två benämningarna syftar på de undersköterskor 

och vårdbiträden som utför hemvårdsarbetet, vilket är viktigt att känna till inför läsningen av 

denna uppsats.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att med hjälp av handlingsteoretiska kontrollbegrepp och 

forskning kring hälsa analysera hur hemvårdsarbetare beskriver sitt individuella och 

kollektiva handlingsutrymme. 

     Uppsatsens frågeställningar är följande:  

1. Vilket handlingsutrymme i form av begränsningar och möjligheter upplever 

hemvårdsarbetare sig ha inom arbetet?   

2. Vilka hälsorisker kan relateras till begränsningar i hemvårdsarbetarens 

handlingsutrymme? 

 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Hälsorisker  

Detta avsnitt inleds med hälsoaspekten. År 1990 introduceras en teoretisk modell som 

förklarar orsaker till stress och ohälsa i arbetet; krav – och kontrollmodellen.  Enligt denna 

modell ökar risken för dålig hälsa i krävande arbeten om den anställde har ett ”obetydligt  

inflytande i arbetet”.  Modellen har gett insikter om att människor som ges tillräckligt 

handlingsutrymme löper mindre risk att utsättas för skadlig stress i arbetet (Hwang, Lundberg, 

Rönnberg & Smedler 2005 s.490).   

     En viktig aspekt som upptäcktes när forskningen fortsatte på krav – och kontrollmodellen 

är att socialt stöd motverkade risken för hjärt – och kärlsjukdomar (Hwang et al 2005 s.491).  

Socialt stöd innebär att ta till vara individens behov av resurser, socialisation och kollektiva 
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skydd. Lite mer förtydligat ska det sociala stödet bättre tillfredsställa vårt behov av 

grupptillhörighet, ge avlastning i arbetet, stimulera vår egen aktivitet och skydda oss från för 

omfattande krav och belastningar (Aronsson & Berglind 1990 s.87-88). Min slutsats är att om 

det sociala stödet saknas eller är otillräckligt t ex genom konflikter inom en arbetsgrupp eller 

att man inte tillhör en arbetsgrupp, ökar risken för sjukdomar.  Detta konstaterande leder 

vidare till studier av hur det gick till när självstyrande arbetsgrupper infördes i en mindre 

svensk kommun.  

 

1.3.2 Arbetsgrupper utan resurser 

I Wolmesjös studie berättas att Sunne kommun under 1990-talet ansågs vara en pionjär när 

det gällde att införa självstyrande arbetsgrupper under inom äldreomsorgen.  Förändringen 

innebar att personalen bland annat fick överta ansvaret för arbetsfördelning och 

schemaläggning. Eftersom förändringen mest genomfördes som en ekonomisk 

besparingsåtgärd från kommunens sida, innebar självstyret inga resurser i form av 

kompetensutveckling eller nya tjänster. Man la helt enkelt bara över nya ansvarsuppgifter på 

arbetsgruppen, vilket i stort sett innebar en högre arbetsbörda (Wolmesjö 2005 s.100-101).   

     Med tanke på att det finns exempel på kommuner som infört arbetsgrupper utan 

vägledning eller stöd kan uppfattningarna om hur varje enskild hemvårdare ska förhålla sig 

till gruppen eventuellt ha utvecklats i många olika riktningar. Vilka strategier kan de ha 

utvecklat för att kollektivt möta hemvårdens förändrade arbetsvillkor under 1990-talet och 

fram tills idag? Det finns säkert många icke-forskningsexempel på effektiva och mindre 

effektiva arbetssätt. Eftersom denna uppsats söker tidigare forskning som visar på orsaker till 

stress och psykisk överbelastning inom hemvården var det intressant att finna nedanstående 

studier av hemvårdsarbetares arbetssätt.  

 

1.3.3 Icke-konstruktiva strategier 

Astviks studier av hemvårdsarbetare har visat på tendenser att ta till icke-konstruktiva 

strategier när de möter vårdtagare som upplevs krävande och svåra att hantera.  En av 

strategierna kallas för kompensatorisk och innebär att man försöker göra klienten nöjdare, 

friskare och gladare genom maximal arbetsansträngning vilket leder till utmattning i arbetet 

(Astvik 2003 s.32).  Den kompensatoriska strategin anses vara en av de strategier som också 
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leder till att hemvårdsarbetaren riskerar att slås ut och lämna yrket genom 

långtidssjukskrivning och förtidspension (ibid s.53).  I samma studie bedömer forskaren också 

att omsorgsarbetarna använder sig av strategier för att skydda sig själva men också allvarligt 

skadar kvaliteten i de insatser som ska göras (ibid s.53). Ett exempel på sådana icke-

konstruktiva strategier är att vara konfrontativ - att använda sig av en ’vi mot dem’-attityd 

som objektifierar klienten. En annan strategi är att vara ransonerande och moraliserande – att 

vara noga med att inte ge för mycket och föra resonemang om vad som är rättvist. (ibid s.32).  

Under resultat och analys-avsnittet kommer de icke-konstruktiva strategierna att belysas 

ytterligare. 

 

1.4 Etiska överväganden 

Av hänsyn till intervjupersonernas anonymitet kommer inte namnet på 

undersökningskommunen eller källhänvisning till den aktuella kommunens hemsida att 

avslöjas. Denna sekretess används främst eftersom en hel del personlig information ges om 

intervjupersonernas bakgrund och arbetsplats.  

     Etiskt sett var det inga bekymmer att välja omsorgsarbetare inom kommunal hemvård. De 

intervjuade har lång arbetslivserfarenhet och är vuxna människor i 40-årsåldern, om nu en 

sårbarhet kan tänkas i den bemärkelsen.  Däremot kan man se på omsorgsarbetaren som en 

utsatt yrkesgrupp, på grund av ett påfrestande och krävande omsorgsarbete jämfört med 

många andra yrken. Det finns dessutom en sårbarhet i att omsorgsarbetare rent formellt inte 

har så stort professionellt handlingsutrymme som övriga professioner inom äldreomsorgen 

har. 

     ”Alla grupper har rätt att få komma till tals, att undersökas och på olika sätt få fram sitt 

perspektiv” (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobsson, 2008 s. 243).  Med 

utgångspunkt från det konstaterandet kommer hemvårdsarbetarens åsikter att undersökas – för 

att få deras perspektiv på ett arbete som de flesta vet kräver mycket individuell styrka och 

bred kompetens.  Omsorgsgivare är en utsatt grupp om man ser till den forskning som gjorts 

kring riskerna med skadlig stress i förhållande till obetydligt inflytande i arbetet (se 1.3.1).  

Jag tror att det finns många eldsjälar som på olika sätt gör omsorgen i allmänhet till vad den 

är idag. Det görs ett enormt arbete i det tysta; många goda gärningar och mycket egen obetald 

tid läggs ner i detta arbete som jag, utifrån egna arbetserfarenheter inom hemvården, tycker 
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inte erkänns och uppmärksammas tillräckligt idag.  Mer kunskaper om hur hemvårdsarbetet 

upplevs av yrkesutövarna kan leda ett steg närmare till att förbättra arbetsvillkoren och 

därigenom öka yrkesgruppens kollektiva förmåga att erbjuda bättre hemvård.   

 

1.5 Bakgrund  

I följande avsnitt redogörs en kort historik om hemvårdens framväxt samt information om 

kommunens organisation av äldreomsorgen. Avsnittet ger även information om informanterna 

samt om det datorbaserade schemaplaneringsverktyget, Laps Care.   

 

1.5.1 Kort historik  

Möjligheten för äldre människor att få hjälp i det egna hemmet började först som ett ideellt 

kvinnoarbete, vilket organiserades av kommunerna först under 1950-talet. Erfarna 

hemmafruar i medelåldern timanställdes utifrån praktisk erfarenhet, för att hjälpa till med 

matlagning, städning, tvätt och inköp.  Dessa kvinnor fick arbetstiteln hemsamarit och arbetet 

innebar lägre lön än andra arbeten (Astvik 2003 s.2).  Röda korset startade samaritkurser för 

hemmafruar under 1950-talet och 1964 gavs statligt stöd till en grundutbildning för 

vårdbiträden inom ålderdomshem. Under 1970-talet utvecklades läroplaner för 

grundutbildning av vårdbiträden i sjuk- och åldringsvård (Nordström 2000 s.18). Under slutet 

av 1970-talet förbättrades arbetsvillkoren genom att hemsamariten fick möjlighet till 

arbetskamrater, arbetsledare och internutbildning (Astvik 2003 s.2-3). Med Socialtjänstlagens 

tillkomst år 1982 ändrades grundsynen även på hemvården – de äldre var numera berättigade 

tjänstetagare av samhällets tjänster, snarare än enbart vårdtagare i egna hemmet (Nordström 

2000 s.21). Samma år startade en tvåårig gymnasial social servicelinje med inriktning mot 

vård och omsorg. Under 1990-talet höjdes kravet på mer effektivitet och specialisering inom 

hemvården, vilket kanske bidrog till den treåriga gymnasieutbildningen 

”omvårdnadsprogrammet”, en allmän kompetensutbildning som startade år 1994 (ibid s.18).  

     Hemvården har från början utmanats av inre och yttre motsättningar, vilket säkerligen 

påverkat dess utvecklingsmöjligheter.  När det exempelvis gäller utbildning har det funnits 

relativt många icke yrkesutbildade hemsamariter och vårdbiträden redan under 1950 och fram 

till 2000-talet.  Besparingskrav under 1990-talet har också lett till minskad personal, viket i 
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sin tur påverkat arbetsinsatserna.  Ekonomiska åtstramningar inom landstingen har resulterat i 

kortare vård inom sjukvård och därför mer krav på rehabiliterande vårdinsatser från 

hemvården (Astvik 2003 s.3).    

 

1.5.2 Organisationen 

Vi tar oss nu från hemvårdens historik till en presentation av hur äldreomsorgen och 

hemvården är organiserad inom intervjupersonernas arbetskommun. Vi börjar högst upp i 

organisationen med kommunens socialförvaltning som ansvarar för socialtjänst och annan 

verksamhet som lyder under socialnämnden. Hemvårdsavdelningen ingår i 

Socialförvaltningens underavdelningar och har hand om hemvård och hemsjukvård både i 

särskilda vårdboenden och i enskilda hem. Kommunens äldreomsorg har sju 

hemvårdsområden, en hemvårdsjour och verksamhet för psykiskt funktionshindrade.    

     Varje hemvårdsområde har en arbetsledare/enhetschef som ansvarar för personal och 

hemvård inom sitt respektive område.  Hemvårdsområdet har även en samordnare som ska se 

till att verksamheten inte saknar bemanning, kalla in vikarier och täcka upp personalens 

arbetsschema. Arbetsgrupperna är olika organiserade i de olika hemvårdsområdena och 

tanken är i stort sett att de ska vara självstyrande arbetsgrupper, ett arbetssätt som 

introducerades i kommunen under början av 1990-talet. Personalen från arbetsgrupperna ska i 

sin tur samverka i team med arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor för att 

planera kring vårdtagarna.  

     Äldreomsorgen består även av en Myndighetsenhet med biståndshandläggare, 

anhörigstödjare, demenssjuksköterska, uppsökande verksamhet, ett vårdplaneringsteam och 

enhetschefen för enheten. Biståndshandläggarna arbetar i team och handlägger ansökningar 

om insatser enligt Socialtjänstlagen. Under 2010 omorganiserades biståndshandläggarna från 

ansvar inom varsitt hemvårdsområde till att handlägga ärende i tre team uppdelade efter den 

sökandes födelsedatum.  Vårdplaneringsteamet består av en biståndshandläggare, en 

sjuksköterska och en arbetsterapeut som tillsammans ansvarar för vårdplaneringar på sjukhus, 

i samband med utskrivning från sjukhuset. De ansvarar även för placeringar av kommunens 

korttids -och permanenta boendeplatser, när detta bistånd beviljats av ansvarig 

biståndshandläggare.  Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som syftar till att 

underlättar livssituationen för anhöriga och vårdtagare i form av enskilda samtal, gruppträffar, 

föreläsningar och övriga evenemang.  Demenssjuksköterskan fungerar som en resurs för 
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människor med någon form av demens, funktionshinder eller dylikt, samt en resurs för deras 

anhöriga. Resursen innebär även rådgivning, handledning och utbildning av äldreomsorgens 

personal (kommunens hemsida 2010-02-20).  

 

1.5.3 Informanterna 

Härnäst följer en introduktion av uppsatsens tre informanter eller intervjupersoner, som de 

hädanefter kommer att kallas. Fakta om intervjupersonerna kunde ha lagts i uppsatsens 

resultat men jag tycker informationen passar bättre under bakgrundsavsnittet.    

     Intervjuperson 1 (=IP1) har arbetat på nuvarande hemvårdsområde i 24 år, d v s sedan 

1986, och arbetsplatsen är hennes första och enda inom äldreomsorgen. Idag har hon 

tjänstetiteln undersköterska, läste vårdbiträdesutbildning under 1980-talet och kompletterade 

därefter gradvis sin kompetens tills hon blev färdig undersköterska 2006. Hon arbetar heltid, 

är fast anställd och fackligt ansluten. Hennes hemvårdsområde har sammanlagt 27 

omsorgsarbetare, varav ungefär 5 anställda på heltid. Personalen är indelad i tre självstyrande 

arbetsgrupper som samarbetar med varandra.  

     IP2 har arbetat på nuvarande hemvårdsområde i 8 år och har erfarenhet inom omsorg och 

äldreomsorg i sammanlagt tre olika kommuner sedan 1985. Idag har hon tjänstetiteln 

undersköterska, läste vårdbiträdesutbildningen under samma tidsperiod som IP1 och 

kompletterade därefter tills hon blev färdig undersköterska.  IP2 arbetar 95 %, är fast anställd 

och är ej fackligt ansluten längre. Hennes hemvårdsområde har totalt 24 anställda 

omsorgsarbetare, som är indelade på två delområden eftersom hemvårdsområdet är så stort. 

Varje delområde är i sin tur indelade i två arbetsgrupper med egna vårdtagare.  

     IP3 har arbetat på nuvarande hemvårdsområde i 2½ år och har nyligen sagt upp sig från sin 

tjänst för att arbeta med annat ett tag. Han har tidigare arbetat bland annat som arbetsledare 

inom handikappomsorgen utomlands i 16 år. IP3 har arbetat inom omsorg och äldreomsorg i 

två svenska kommuner, varav i den nuvarande kommunen sedan 2006. Han har idag 

tjänstetiteln vårdbiträde och läste till vårdbiträde 1987-88. Han arbetar 75 %, är fast anställd 

och är ej fackligt ansluten längre. Hans hemvårdsområde har sammanlagt 9 omsorgsarbetare 

som fungerar som en enda arbetsgrupp med gemensamt ansvar för vårdtagarna i området.   
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1.5.4 Laps Care 

Vad är då Laps Care för nymodighet? Laps Care är ett dataprogram som håller på att 

introduceras inom hemvården i den undersökta kommunen. Tanken är att programmet ska ta 

över arbetsgruppernas schemaplanering och därmed även arbetsfördelningen. Programmet 

matar ut information om vilka vårdtagare eller kunder omsorgsarbetaren ska åka till den 

dagen, vad som ska göras, hur det ska göras och hur mycket tid man har på sig. Laps Care 

planerar även in restider och raster. Syftet är att effektivisera, spara tid och pengar och försöka 

uppnå bättre kvalitet inom hemvården (Bollnäs kommunhemsida [inte 

undersökningskommunen] 2010-11-25).  

     När vi träffas för våra intervjuer berättar en av intervjupersonerna att Laps Care ska dra 

igång om ett par månader, en annan berättar att hon just nu utbildas och att de så smått redan 

testat programmet. En tredje intervjuperson har arbetat med Laps Care i en dryg månad på 

prov. Informanterna befinner sig med andra ord i olika skeenden av förändringen, vilket 

präglar deras kunskaper och åsikter om programmet. Under samtliga intervjuer uttrycks olika 

förväntningar på hur handlingsutrymmet kommer att förändras till följd av Laps Care. 

 

2. Metod  

2.1 Val av metod  

Arbetet utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, vilket inneburit 

frågor med möjlighet utveckla frågor och svar. (May 2001 s.147 ff). Kvantitativa enkäter var 

mitt första val men under arbetet med enkätfrågorna verkade metoden ge för ytligt material. 

Anledningen att istället göra intervjuer har inneburit möjligheten att ta del av informanternas 

egna uppfattningar och tankar, inte styra in dem i en annan begreppsvärld vilket enkäter lätt 

gör.  

 

2.2 Val av intervjupersoner  

Hemvårdspersonal har valts ut från olika arbetsplatser för att se skillnader i hur man upplever 

sitt handlingsutrymme på sin specifika arbetsplats. Urvalet har i övrigt varit slumpmässigt på 

så sätt att inga kriterier funnits gällande den intervjuades utbildning, tjänstetitel, kön eller 

liknande har utan det har handlat mest om vem som velat ta sig tid att ställa upp på en 
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intervju. Turligt nog fanns viss variation bland de intervjuade. Skillnader är att de intervjuade 

var två kvinnliga undersköterskor och ett manligt vårdbiträde, d v s en målgrupp med olika 

utbildningar och av båda kön. Gemensamma faktorer hos intervjupersonerna visade sig vara 

att de är i ungefär samma ålder, är födda under 1960-talet och har arbetat under slutet av 

1980-talet. Samtliga har också varit fackligt anslutna, varav två numera har lämnat facket då 

de inte var nöjda med dess tjänster.  

 

2.3 Genomförande av intervjuer 

Första steget var att ta kontakt per telefon med fem av sju hemvårdsområden i kommunen.  

Vid första samtalet sa kvinnan i telefonen att hon själv var intresserad och efter de fyra andra 

samtalen utvaldes en från varje hemvårdsområde som var intresserad av att delta. Av de 

bokade fem intervjuerna visade det sig bli bortfall av två som valde att avstå. Det blev därför 

tre personer.   

     Samtliga informanter har först intervjuats och därefter kontaktats för kompletterande 

frågor per mail och telefon.  Intervjuerna genomfördes tätt inpå varandra, ungefär med 1-3 

dagars mellanrum. Frågemodellen (se bilaga 1) innehåller tjugotre frågor, intervjuerna tog 1-2 

h att genomföra och transkriberades till runt 18 sidor per intervju. Trost gav goda råd 

angående vilka sorts frågeställningar som passar och inte passar vid kvalitativa intervjuer, 

exempelvis att använda enkla ord i frågan, inte provocera för mycket, använda ”varför”-

frågan med försiktighet o s v (Trost 2005 s. 75 ff) men när det gällde plats för intervjun var 

det svårt att bedöma om han inte egentligen tyckte man skulle bygga en ljudisolerad friggebod 

någonstans i djupa skogen för att kunna genomföra intervjun. Trost beskriver nackdelar 

oavsett om man är hemma hos personen, på arbetsplatsen, utomhus eller på någon plats där 

man kunde tänkas bli störd eller avbruten (ibid s.44).   

     Samtliga informanter valde att intervjuas på arbetsplatsen, före eller efter deras arbetspass 

den dagen. Det hade säkert betydelse att vi befann oss på deras arbetsplats. Så länge man 

befinner sig på sin arbetsplats upplever man sig kanske lite också som en representant för sitt 

arbete.  

     Avslutningsvis har det varit roligt att få intervjua dessa människor och ställa frågor som 

man kanske inte ställt och analyserat annars.  Det finns många omständigheter som kan 

påverka hur svaren blir men man kommer långt med vanligt vett och en ödmjukhet. 
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2.4 Bearbetning  

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Sammanfattande anteckningar gjordes efter varje 

intervju över sådant som varit mest intressant, vilket varit ovärderligt för minnet. 

Bearbetningen tog fart på allvar när teorin och tidigare forskning initialt utvalts. Ramarna för 

analysen blev tydligare och allt kändes som det gick lättare. Jag har även haft hjälp av att läsa 

tidigare c-uppsatser och Socialhögskolans Råd och anvisningar för uppsatsarbete för att 

utveckla uppsatsens struktur.  

 

2.5 Avgränsning 

Undersökningen är avgränsad till omsorgsarbetarens perspektiv. I de fall då omsorgsarbetaren 

uttalar sig om andra yrkesroller inom äldreomsorgen finns inte möjlighet till empiriska 

jämförelser. Omsorgsarbetarens handlingsutrymme står i relation till andra yrkesroller såsom 

biståndshandläggarens, enhetschefens och vårdtagarnas handlingsutrymme.  I ett större arbete 

hade det varit intressant att få en dialog mellan de olika yrkesgrupperna för att få en 

helhetsbild av hur de övriga professionerna inom hemvården ser på sitt handlingsutrymme.   

     En jämförelse mellan vårdbiträdets och undersköterskornas perspektiv hade kunnat göras. 

Men eftersom intervjupersonerna var ett vårdbiträde och två undersköterskor istället för två av 

varje, känns det lite som en ojämn jämförelse. På samma sätt hade uppsatsen kunnat göra 

jämförelser mellan manligt och kvinnligt handlingsutrymme, intervjupersonerna varit två män 

och två kvinnor, men jag tror det hade blivit ett helt annat arbete.   

 

2.6 Begränsningar 

Betydligt färre frågor hade gett möjlighet till att fördjupa sig mer i varje fråga. Antalet 

transkriberade sidor blev många att plöja igenom, trots en skriven ordning på frågorna.  Fler 

intervjuade hade också kunnat ge fler jämförelser av olika åsikter och upplevelser men denna 

uppsats är trots allt begränsad.  Uppsatsen kan ses som ett försök att undersöka och analysera 

tre omsorgsarbetares subjektiva uppfattning om handlingsutrymmet inom deras specifika 

verksamhet. En annan begränsning är att samtliga informanter talar utifrån lång 

arbetslivserfarenhet vilket gör att mer oerfarnas perspektiv saknas. Yngre eller mer oerfarna 

omsorgsarbetare hade kanske gett helt andra svar, vilket kanske visat på fler eller andra 

problem än de som framkommit i denna uppsats.  
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     Följdfrågorna har inte alltid varit helt genomtänkta, därför har en del av 

insamlingsmaterialet visat sig ha mindre betydelse för arbetets syfte och frågeställningar.  

Semistruktur är svårt, enligt min åsikt. Öppenheten i att ha till hälften strukturerade frågor 

innebar för min del att jag som intervjuare kunde tappa fokus på egna frågeställningar, vilket 

gjorde att det blev viktigt att kunna komplettera i efterhand. Det var därför bra att få 

intervjupersonernas kontaktuppgifter för att förtydliga svaren.  

 

2.7 Reliabilitet och Validitet  

Intervjuguiden följdes inte strikt samma ordning varje gång och olika följdfrågor gavs 

beroende på hur mycket varje intervjuperson utvecklade eller intresserade sig för en viss 

fråga. Detta påverkar reliabiliteten eftersom olika förutsättningar gavs för att utveckla en 

åsikt, vilket gett högre jämförbarhet. Likaså var intervjupersonerna i ungefär samma ålder och 

hade relativt långa erfarenheter av arbete inom äldreomsorgen.  Detta sänker validiteten 

eftersom man inte kan inkludera människor under 40 år eller över 45 år utan får perspektivet 

från en bestämd ålderskategori. Mindre erfarna eller nyutbildade omsorgsarbetare inom 

hemvården inkluderas inte heller i undersökningen.  

 

3. Teori och begrepp 

I detta avsnitt beskrivs fyra handlingsteoretiska begrepp som längre fram tillämpas för att 

analysera det empiriska materialet i uppsatsen. Jag valde handlingsteorin eftersom den 

behandlar både inre och yttre aspekter av hemvårdarens handlingsutrymme. Den kvalitativa 

undersökningen ger många exempel på de intervjuades inre upplevelser, därför krävs ett 

teoretiskt verktyg som kan behandla komplexiteten av inre och yttre omständigheter. 

Avsnittet kommer även att redogöra för begreppen självstyrande grupper och team.  

 

3.1 Kontrollstrategier 

En viktig utgångspunkt inom handlingsteorin är enligt Aronsson och Berglind att individen 

har ett grundläggande och starkt behov av att utöva kontroll över sitt liv, även kallat 

kontrollbegreppets universella dimension. Detta kontrollbehov påverkar individens 
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möjligheter att utvecklas. Tre olika strategier vi människor använder oss av för att få kontroll 

över förändringar är antingen att försöka förändra, att anpassa oss eller att fly ifrån en 

situation. Handlingsteoretiker utgår från att om man individuellt eller kollektivt lyckas få 

kontroll över yttre förhållanden och förändringar som sker, medför detta en gynnsam 

utveckling för såväl individen som gruppen (Aronsson & Berglind 1990 s.69).  

 

3.2 Yttre och inre kontroll 

Ett annat viktigt handlingsteoretiskt begrepp som Aronsson och Berglind belyser är 

människans individuella möjligheter att kontrollera sin situation utifrån två motsatta 

inställningar till en specifik situation. Den första inställningen är att se på en viss händelse 

eller situation som en följd av något hon själv kan påverka, även kallat internal locus.  Den 

andra inställningen är att se på en händelse eller situation som en följd av yttre krafter som 

hon inte kan påverka, även kallat external locus (Aronsson & Berglind 1990 s.77-78). Båda 

dessa inställningar kan leda till att människan väljer att fly eller att anpassa sig till sin 

situation. Den förstnämnda inställningen gör till att människan använder sig av 

förändringsstrategin men kan också innebära att man flyr ifrån situationen.  

 

3.3 Subjektivt och objektivt handlingsutrymme 

Aronsson och Berglind beskriver subjektivt och objektivt handlingsutrymme genom att skilja 

på vad människan tror hon kan göra och vad hon faktiskt kan göra. Dessa två motsatta 

uppfattningar är påverkbara och dynamiska. Genom att agera på ett visst sätt kan endera 

uppfattningen påverkas, exempelvis genom att man skaffar sig mer kunskap eller allierar sig 

med arbetskamraterna i en viss fråga eller om ett specifikt problem. Enligt Aronsson och 

Berglind kan obalans mellan dessa uppfattningar leda till att människan får en skev 

verklighetsuppfattning om sitt eget handlingsutrymme (Aronsson & Berglind 1990 s.71-72).  

Man kan alltså säga att om människan tror sig kunna göra mer eller mindre än vad hon i själva 

verket kan, påverkas hennes möjlighet att kunna se realistiskt på sin situation. Det 

optimistiska är dock att uppfattningen kan förändras genom att människan exempelvis stärks 

av andra närstående människors uppfattningar eller av yttre kunskapskällor, såsom andra 

yrkesgrupper, utbildningsformer och så vidare. 
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3.4 Kontroll över och kontroll inom en situation 

Inom handlingsteorin finns ett begrepp som enligt Aronsson & Berglind gärna diskuteras i 

samband med frågor rörande arbetsfördelning.  Begreppet utgår från att människan i olika 

situationer av livet försöker att få kontroll över eller kontroll inom en specifik situation eller 

omständighet. Kontroll över situationen, även kallat meta-control innebär att man på något vis 

lyckas förändra eller påverka de spelregler som tidigare format situationens kontrollstruktur. 

Kontroll inom situationen innebär istället att man lyckas bemästra de regler som finns inom 

situationen (Aronsson & Berglind 1990 s.76-77).  Lite förenklat kan man kanske också säga 

att meta-control är en förändringsstrategi medan kontroll inom situationen är en 

anpassningsstrategi.  

 

3.5  Självstyrande grupper 

Eftersom samtliga intervjupersoner ingår i självstyrande arbetsgrupper följer nu en 

redogörelse för begreppets uppkomst och hur arbetssättet kom till Sverige.  

     Backa, Fivelsdal & Lindkvist redogör för hur det efter andra världskriget startade ett 

arbetsexperiment i ett par engelska kolgruvor som ledde till idén om att hitta ett arbetssätt som 

syftade till att kombinerat tillfredsställa individens sociala behov, organisationens behov av 

flexibilitet, kompetensutveckling av gruppmedlemmarna och grupporienterade 

belöningssystem. Tanken var också att ledningsuppgifter skulle ingå i gruppen.  Under 1960-

talet började Norge få ett intresse för personligt inflytande i arbetslivet och därmed även 

självstyrande arbetsgrupper. Psykologiska arbetsbehov betonades; förutom att ha lön, 

arbetstid och säkerhet behövde den anställde också ha ett meningsfullt innehåll i arbetet, 

variation, utvecklingsmöjligheter, social stimulans och eget inflytande inom gruppens 

område. Nyheten om gruppens effektivitet spreds till grannländerna, Danmark och Sverige. I 

Sverige började den offentliga sektorn använda självstyrande arbetsgrupper under 1990-talet, i 

synnerhet inom arbetsområden som innebar tät kontakt med verksamhetens klienter, 

exempelvis inom hemsjukvården och hemvården (Bakka et al 2006 s.108-110).  

     I Rose-Marie Eliassons antologi om äldreomsorgens vardag kan man läsa om hur 

kommunerna redan under slutet av 1980-talet avskaffade det traditionella tänkandet om att 
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vårdbiträdet inom hemvården skulle ha ’egna pensionärer’ och fasta tider då pensionärerna 

skulle få hjälp. Detta avskaffande av fasta hjälptider och individuella scheman kritiseras av 

Szebehely, som ser det delade ansvaret i gruppen som sämre för pensionärerna.  Denna 

strävan efter att vara utbytbar och rättvis kan förändra arbetets förhållningssätt så att det blir 

för opersonligt och oflexibelt gentemot pensionären. Szebehely anser även att en så kallad 

ansvarsdiffusion sker när alla delar på hjälpinsatserna och ingen är huvudansvarig. Risken 

finns att man i för hög grad börjar lita för mycket på att någon annan i gruppen ska fullfölja 

ett arbete man själv inte gjort så väl (i Szebehely, se Eliasson 1992 s.84-85).  

 

3.6  Team  

Informanterna nämner även hur det är att arbeta i team, därför följer nu en kort redogörelse 

för även detta begrepp, då det används under uppsatsens resultat och analys.  

     Under 1990-talet växte intresset för arbete i team, med idrotten som förebild. 

Teambegreppet kännetecknades av ett starkt engagemang i en gemensam uppgift, stor inre 

flexibilitet och en stark sammanhållning inom gruppen. Invändningar från skeptiker menar att 

det kan vara mycket krävande att leva upp till förväntningarna om ett idealiskt samarbete, 

engagemang och en personlig effektivitet. En annan tankegång är att de organisatoriska 

villkoren i hög grad också påverkar huruvida teamet kan arbeta mer eller mindre effektivt 

(Bakka et al 2006 s. 111).  Teamets arbetsvillkor diskuteras av en intervjuperson längre fram i 

uppsatsen. 

 

4. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras och analyseras intervjupersonernas åsikter och tankar utifrån 

Aronssons och Berglinds (1990) olika teorier om kontrollstrategier, yttre och inre kontroll, 

subjektivt och objektivt handlingsutrymme samt kontroll över respektive inom en situation. 

Uppsatsens analyser baserar sig även på forskning om hälsorisker, resurslösa arbetsgrupper 

samt icke-konstruktiva strategier.  
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4.1 Yttre och inre kontroll av arbetet  

Först presenteras intervjupersonernas uppfattningar om handlingsutrymmet i arbetet. Först ges 

exempel på yttre kontroll eller omständigheter som påverkar.  Därefter ges exempel på inre 

kontroll eller egna möjligheter att påverka handlingsutrymmet.  

 

4.1.1 Delat ansvar - delad känslomässig vårdtyngd 

Samtliga tre intervjupersoner berättar att de inom sina respektive arbetsgrupper med 5-9 

hemvårdare delar på ansvaret för vårdtagarna. Detta innebär också att de i stort sett måste vara 

utbytbara; Kalle kan t ex inte bara ha en eller två egna hemvårdare som utför hans insatser. 

Två intervjupersoner berättar att man inom deras arbetsgrupper försöker minimera antalet 

personal hos vårdtagaren och en tredje berättar att arbetsgruppen har som ideal att alla ska 

vara utbytbara. Handlingsteoretiskt kan man analysera denna utbytbarhet som en sorts yttre 

kontroll av hemvårdarens ansvar. Gruppen ansvarar kollektivt för individens behov av 

insatser, istället för att den enskilde hemvårdaren har ett helt eget ansvar och därmed ensam 

kontakt med vårdtagaren.  

     Som tidigare nämnts har detta arbetssätt kritiserats av Szebehely (i Szebehely se Eliasson 

1992 s.84) som opersonligt och icke ansvarstagande. När det gäller nackdelarna med 

arbetssättet tror IP3 att vissa vårdtagare kan uppleva det som integritetskränkande att ha 

”öppet hus” för alla inom hemvården. Han ger ett exempel på en farbror som en dag sa ”Jaha, 

nu har alla kvinnorna varit här och tvättat snoppen”.   

     Trots denna nackdel upplever alla tre intervjupersonerna i övrigt att fördelarna med att dela 

ansvaret uppväger nackdelarna. En fördel intervjupersonerna ser är för vårdtagarens del är att 

hon eller han får träffa fler människor vilket kan ge social stimulans. En annan fördel för både 

vårdtagare och hemvårdare är att det inte blir lika överväldigande känslomässigt. Om en 

hemvårdare blir sjukskriven eller slutar tar det inte lika hårt på den äldre om man inte haft så 

mycket kontakt.  På samma vis blir det inte lika tufft för hemvårdaren om en vårdtagare mår 

dåligt eller går bort. Det delade ansvaret innebär att man delar på känslorna som relationerna 

innebär.  Dessa tankar finner enligt Hwang et al gott stöd i forskningen kring krav och 

kontrollmodellen som förespråkar det sociala stödets betydelse för hälsan (Hwang et al 2005 

s.491).  Ur ett handlingsteoretiskt perspektiv upplevs yttre omständigheter, i form av ett 

gemensamt ansvar, som ett sätt att bättre hantera arbetets känslomässiga sidor. Den enskilde 
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hemvårdarens förmåga att hantera den känslomässiga vårdtyngden upplevs inte vara 

tillräcklig när det gäller att hantera arbetets känslomässiga aspekter utan man behöver hjälp 

utifrån av kollegor.  

 

4.1.2 Det flexibla arbetsschemat 

Intervjupersonerna har, före dataprogrammet Laps Care haft ett arbetsschema som planeras 

tre till sex veckor framåt och baseras på hemvårdarens tjänstgöringsgrad och behovet av 

arbetsinsatser. Man kan själv påverka sina arbetstider genom att byta dagar och tider med en 

arbetskamrat, annars styrs arbetsschemat av förutbestämda regler som hemvårdaren inte kan 

påverka. Två intervjupersoner berättar att de planerar arbetsuppgifterna under denna 

schemaperiod gemensamt i gruppen och den tredje intervjupersonen berättar att enbart en 

person haft ansvar för schemaplaneringen.   

     När det gäller att påverka hur arbetsdagens arbetsuppgifter ska se ut kan ingen av 

intervjupersonerna säga att de helt säkert vet vad de ska göra från en dag till en annan 

eftersom nya och ändrade insatser kan förändra det planerade schemat när som helst.  En 

handlingsteoretisk analys av detta handlingsutrymme, utifrån Aronssons och Berglinds (1990) 

beskrivning, är att samtliga intervjupersoner är inställda på en yttre kontroll av deras 

arbetsschema på så vis att vårdtagarnas behov styr arbetsdagen.  Vårdtagarnas önskemål och 

behov i kombination med arbetskollegornas val av ändringar påverkar hemvårdsarbetarens 

arbetsdag. Planeringen måste ses som preliminär och flexibel. En arbetskollega ska utan 

vidare kunna ändra i den individuella hemvårdsarbetarens schema när denne inte arbetar, utan 

att det ifrågasätts.  Det gäller att inte själv bestämma vad man ska göra utan göra det som 

omständigheterna kräver.  

      IP3 har börjat arbeta med Laps Care och vet ännu mindre om sitt arbetsschema eftersom 

han får det utmatat av datorn samma dag han börjar arbeta. Han är personligen inte negativ till 

denna teoretiskt kallade yttre kontroll (Aronsson & Berglind 1990 s.77). Han vet däremot att 

kollegorna är kritiska till att inte kunna ha mer framförhållning. IP3 tycker istället det är 

spännande att inte veta vad han ska göra förrän samma dag.   
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4.1.3 Utbrändhet 

IP1 och IP3 tror att det är vanligt med utbrändhet inom hemvården och har teorier om varför 

man blir utbränd. De tror det kan bero på att man arbetat för länge inom samma arbetsområde. 

IP3 uttrycker det så här:  

Detta arbete är ju hektiskt. Man har tidspressen på sig hela tiden, speciellt nu 

med Laps Care. Tid är pengar och vårt jobb är att hela tiden använda tiden på 

bästa sätt.  

Trots att IP3 i övrigt är positiv till Laps Care medger han här att denna yttre kontroll ställer 

ett krav på tidseffektivitet som i sin tur kan innebära mer stress. Båda intervjupersoner 

pekar även på yttre omständigheter i form av arbetets begränsningar att kunna stimulera 

individen tillräckligt.  Andra yttre omständigheter intervjupersonerna nämner är en chef 

som inte styr upp arbetet eller ser till helheten (IP1), att man har för lite personal (IP1), har 

familjeproblem eller kanske själv har någon form av sjukdom som inte har med arbetet att 

göra (IP2).   

     Hemvårdaren kan själv förebygga utbrändhet genom att försöka prova annat arbete, få 

andra arbetsuppgifter och kanske gå en kurs, som exempel på inre kontroll. När det gäller 

yttre omständigheter föreslår samtliga intervjupersoner både gruppen och arbetsledaren 

som avgörande. God sammanhållning inom gruppen och att man hjälper varandra 

förebygger risken att bli utbränd, i enlighet med den forskning man delges i Hwang et al 

(2005).  En arbetsledare som har koll på att vissa kan behöva annan stimulans och därför 

föreslå och ordna en omplacering, andra arbetsuppgifter eller fortbildning, kan också 

förebygga risken för utbrändhet. 

 

4.1.4  Att inte hamna i den kompensatoriska fällan 

Möjligheten att få till en rast eller att planera och dokumentera som kontaktperson sker enligt 

samtliga intervjupersoner oftast på bekostnad av vårdtagarens tid, eftersom ingen egentlig tid 

finns avsatt för kontaktmannaskapet eller för en tio minuter lång rast. IP1 upplever ett inre 

moraliskt hinder inför att stjäla av vårdtagarens tid på detta sätt och dessutom tycker hon det 

är stressande. Hon tvingas skynda sig i arbetet och ta av vårdtagarens tid för att få en paus i 

sitt arbete, vilket hon inte tycker att man borde göra egentligen.  
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… om jag skyndar mig, då kan jag ju påverka det om jag är snabbare hos någon.. som 

jag kan gå.. men då tar jag ju av vårdtagarens tid. .. och det ska man ju inte göra 

egentligen.   

     Även IP2 är medveten om att hon själv måste behärska sitt eget engagemang för de äldre 

så att hon inte lägger ner för mycket av sin egen tid utan tydligt skiljer på arbetstid och fritid: 

… man måste kunna bromsa, det skulle ju kunna bli hur stort som helst. Det beror 

på hur mycket själ man lägger ner i saker. Någonstans måste man sätta sina egna 

begränsningar. .. annars kan det knäcka dig totalt. Du kan ju gå dit på fritiden om 

du vill. Det är inget som är förbjudet. Men det är nåt jag aldrig skulle göra.. 

 Den inre kontroll som hindrar intervjupersonerna att skynda sig i arbetet för att få en paus 

eller hjälpa vårdtagarna under fritiden visar på att de inte hamnat i den kompensatoriska 

strategifällan som beskrivs i Astviks forskning (Astvik 2003 s.32). Samtliga tre 

intervjupersoner är på det klara med att man kan må dåligt både av att stjäla av vårdtagarens 

tid men också av att ta för mycket av sin lediga tid. De är också eniga i åsikten om att 

hemvårdaren själv måste ha god kommunikation med vårdtagaren när det gäller 

överenskommelser om tider. IP1 och IP2 summerade båda sina synsätt med uttalandet: ”Om 

vi är flexibla är de flexibla”.  

 

4.1.5 Det personliga ansvaret 

Under intervjun ställs frågor om hur intervjupersonerna ser på ansvar i arbetet.  Gemensamt 

för intervjupersonerna är att de beskriver det personliga ansvarstagandet som ett stort ansvar. 

Här redovisas och analyseras nu deras olika exempel på hur de definierar innebörden av att ta 

ett personligt ansvar.   

      IP2 beskriver sitt ansvar för vårdtagarens fysiska hälsa: 

Ser jag att Kalle går dåligt och att han kanske behöver en gåbock eller rollator så 

är det mitt ansvar att ta kalla på arbetsterapeut och sjukgymnast. Det är ju mitt 

ansvar, jag kan ju inte bara strunta i det. Då kan ju han trilla. Det är ju lite 

yrkesstolthet att ”Här kanske vi får lägga till lite och se till att du får hjälpmedel 

så att din vardag fungerar”.  
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IP2 uttrycker här att hon känner ett ansvar att reagera och agera när hon upptäcker 

förändringar som försämrar vårdtagarens vardagssituation. Hon uppvisar därmed en 

inställning i enlighet med Aronssons och Berglinds teorier om inre kontroll (1990) eftersom 

hon själv tror sig kunna förebygga att vårdtagaren far illa genom att ta de kontakter som 

behövs för att ordna hjälpmedel.  

     Ett andra exempel på personligt ansvar kommer från IP1 som berättar att hon känner ett 

visst mått av personligt ansvar för alla arbetskamrater och vårdtagare inom 

hemvårdsområdet: 

… alla gruppers vårdtagare är ju lika mycket mina vårdtagare… det är nog en 

väldigt viktig punkt för har man inte det så tror jag inte man är så lämplig för 

arbetet… Sen är det ju inte bara vårdtagaren du har ansvar för. Du har även ett stort 

ansvar i gruppen, för planeringen, att du kan se att andra arbetskamrater behöver 

hjälp…  

Intervjupersonen upplever en stor möjlighet att med egen kraft, d v s med hjälp av sin inre 

kontroll bidra till både gruppens och vårdtagarnas behov, genom att vara beredd på att ta 

ansvar för arbetskamraternas vårdtagare om det skulle behövas. IP1 tycks ha funnit en 

anpassningsstrategi i förhållande till hemvårdsområdet. Hon upplever en hög grad av inre 

kontroll, eftersom hon ser det som viktigt att själv påverka verksamheten genom att samarbeta 

och vara lyhörd för såväl kollegor som vårdtagare inom hemvårdsområdet.   

     Ett tredje exempel på personligt ansvar och inre kontroll, enligt Aronssons och Berglinds 

(1990) kontrollteorier, kommer från IP3 som i hög grad försöker tänka utifrån vårdtagarens 

perspektiv. Intervjupersonen tror det kan vara svårt för vissa äldre människor att uttrycka om 

man känner ett obehag i mötet med hemvårdaren, kanske av rädsla att få ännu sämre service. 

Han känner därför ett stort personligt ansvar när det gäller att visa hänsyn till vårdtagarens 

utsatthet:  

Man [vårdtagaren] är i en beroendeställning… Man vill inte ha tjugofem olika 

[hemvårdsarbetare] som kommer och tvättar en. Kanske det känns som man har 

öppet hus för hela grannskapet… Vissa människor kanske man aldrig skulle ha 

släppt innanför tröskeln, men man har inget val… Man behöver hjälpen. Därför 

tror jag det vilar ett extra stort ansvar när man jobbar ute, utan uppsyn av chefer 
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och kollegor, att man är känslig för sådana saker och att man kan läsa av folk lite 

grann.  

IP3 tycker med andra ord att det ingår i omsorgsarbetarens ansvar att skydda vårdtagarens 

integritet och privatliv genom att själv agera respektfullt och finkänsligt vid hembesök. Han 

beskriver också en problematik i att hemvårdsarbetet sker utan yttre kontroll, d v s att 

arbetsledaren är osynlig och rör sig för lite ute i verksamheten. Av egen tidigare 

arbetslivserfarenhet ser han istället fördelar med en chef som är mer ute i verksamheten; tar 

sig tid att följa med på hembesök och ser hur allt fungerar.  IP3 anser alltså att både han själv 

som omsorgsarbetare och chefen har ett ansvar att agera med hänsyn till vårdtagarens 

beroendesituation. 

 

4.1.6  Den låga ribban 

… nu kommer jag in på det här med DDR-Sverige och det här med 

anställningstrygghet. Som jag har förstått det kan man missköta sitt jobb till en 

ganska hög grad, tycker jag och ändå få behålla sin tjänst, på något sätt … 

ribban är ganska låg.  

Intervjupersonen syftar här till en fast anställd arbetskollega i gruppen som ofta pratar illa om 

sina arbetskamrater, vägrar att samarbeta, inte vill åka till vårdtagare som personen tycker är 

besvärliga och inte heller vill utföra vissa enklare sjukvårdsinsatser som att ge insulinspruta 

till en vårdtagare. IP3 upplever att ingen vill eller kan påverka arbetskollegans beteende, 

därför har problemet sopats lite under mattan även av arbetsledningen. I nuläget är ordinarie 

arbetsledare långtidssjukskriven och intervjupersonen vet inte längre vad han ska säga till 

vårdtagare och anhöriga som klagar på den anställde. Den anställde har tidigare förflyttats 

från en annan hemvårdsgrupp av liknande orsaker.  Intervjupersonen berättar att han 

tillsammans med gruppen kollektivt upplever det som att de inte kan påverka denna situation. 

Vad värre är har de ingen chef på plats (långtidssjukskriven) som kan ta i situationen heller.  

     Handlingsteoretiskt kan man dra en slutsats att den ”besvärlige” hemvårdsarbetaren tycks 

ha satt i system att påverka arbetsgruppens försök till ordning genom att vägra samarbeta och 

infinna sig i den kollektiva ordningen. Även om beteendet är negativt har den anställde 

tydligen upptäckt att ”jag kan påverka och slippa göra vissa saker och ändå behålla mitt 

arbete”.  Lagen om anställningsskydd blir den anställdes förstärkta yttre kontroll av 
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situationen.  I fråga om inre kontroll kanske personen upplever att tillfredställelsen av att inte 

behöva samarbeta är större än besväret som arbetskamraternas ogillande innebär. Friheten att 

bete sig på detta vis kan jämföras med möjligheten för en fast anställd att använda sig av vad 

Astvik (2003) beskriver som skyddande strategier vilka på ett ännu mera subtilt sätt skadar 

omsorgen men ändå inte leder till att man kan bli uppsagd. Frågan är egentligen hur långt man 

får gå innan man på allvar kan bli uppsagd.  

     Intervjupersonen försöker förstå beteendet som ett möjligt tecken på utbrändhet men 

tycker personligen inte det borde vara arbetsgruppens uppgift att lösa denna sorts problem. 

Lösningen på detta problem ligger på arbetsledningens ansvar, enligt intervjupersonens åsikt.  

     IP3 berättar att ovanstående problem till stor del är en av anledningarna till att han sagt upp 

sig från sin tjänst. Detta val kan jämföras med Aronssons och Berglinds handlingsteorier om 

människans tre kontrollstrategier för att behärska olika situationer i livet (Aronsson & 

Berglind 1990 s.69).  Intervjupersonen har försökt påverka situationen genom att prata med 

sin chef. Han har också försökt anpassa sig till situationen med tanke på att han arbetat där i 

två och ett halvt år trots att problemet fanns redan innan han började arbeta i 

hemvårdsområdet. Slutligen har han nu valt att ta sig ifrån situationen.  

 

4.2 Subjektivt och objektivt handlingsutrymme 

Detta underavsnitt ger inga tydliga svar på vem som egentligen kan göra vad – utifrån 

Aronssons och Berglinds teorier om det objektiva handlingsutrymmet (Aronsson & Berglind 

1990 s. 71-72).  En mer objektiv bild av de svar som ges i följande avsnitt kräver egentligen 

både vårdtagarens och biståndshandläggarens perspektiv. Trots detta kan man tillåta att rent 

teoretiskt analysera vad omsorgsarbetaren upplever vara sitt handlingsutrymme utifrån 

begreppen ”subjektivt och objektivt handlingsutrymme”.  

 

4.2.1 Insatstiden 

Samtliga intervjupersonerna konstaterar att det inte ingår i deras handlingsutrymme att fatta 

det första beslutet om hur lång tid insatsen ska ta, utan att detta åligger biståndshandläggaren. 

Men IP1 och IP2 upplever däremot att när de väl börjat arbeta hemma hos vårdtagaren så kan 
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de bestämma hur lång tid arbetet i verkligheten ska ta.  IP1 uttrycker i korthet hur hon 

upplever ansvarsdelningen mellan biståndsbeslutet och verkställigheten:  

Det är ju egentligen vi som bestämmer hur lång tid det tar. Det är vi som skriver 

den tiden det tar att utföra ett arbete. Sen själva biståndet, vad som ska göras, det 

gör ju biståndshandläggaren.  

IP2 tycker också att biståndshandläggaren bara anger schablontider medan hemvården är de 

som ser hur lång tid det tar i verkligheten.  Ur ett handlingsteoretiskt perspektiv upplever 

intervjupersonerna att det finns ett handlingsutrymme att fatta beslut utanför 

biståndshandläggarens beslut. De tider som biståndshandläggaren delgett både vårdtagaren 

och hemvårdsområdet i sitt beslut, kan ändras när verkställigheten väl kommit igång.  Men 

här tycks det finnas ett objektivt respektive subjektivt handlingsutrymme, som det beskrivs av 

Aronsson och Berglind (1990). Biståndshandläggaren är den som rapporterar tider till 

ekonomiavdelningen, vilken i sin tur skickar räkningen till vårdtagaren. Om nu detta måste gå 

via myndighetsenheten och biståndshandläggaren, hur kan intervjupersonerna uppleva att de 

bestämmer över tiden. Under intervjuerna diskuterades inte detta men rent objektivt - borde 

inte vårdtagaren vara den som ytterst har rätt att bestämma över tiden, så länge hon eller han 

har en någorlunda tidsuppfattning?  Det är vårdtagaren (och kommunen) som betalar 

hemvårdsverksamheten för tiden, därför ligger det främst i den enskilde vårdtagarens intresse 

att tiden blir rätt. Om vårdtagaren kommit överens om en tid med biståndshandläggaren så får 

vårdtagaren ofta veta vad detta innebär i månadskostnad. Om hemvården därefter ökar på 

tiden, blir kostnaden högre för vårdtagaren (och för kommunen). Frågan är därför vad som 

egentligen är omsorgsarbetarens subjektiva handlingsutrymme och vad som är det objektiva 

handlingsutrymmet med hänsyn till vårdtagarens yttersta rättighet att påverka tiden.  Detta 

kan som sagt inte besvaras i denna uppsats men frågan är intressant.  

 

4.2.2 Konsten att flexa med tiden 

Gemensamt för intervjupersonerna är inställningen att man måste anpassa tiden hos 

vårdtagaren efter behovet. De ger olika vardagsexempel på situationer då de väljer att stanna 

längre hos vårdtagaren än vad tiden egentligen tillåter. IP3 berättar att det t ex kan handla om 

att det hänt en liten ”olycka” som behöver städas upp, vårdtagaren kanske behöver prata eller 

tar längre tid på sig vid toalettbesök. IP2 tycker det är viktigt att komma ihåg att detta arbete 

inte är ett kontorsjobb med fasta tider för raster och arbetsuppgifter. Arbetet och planeringen 
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behöver ”flyta”, vilket innebär flexibilitet, ibland även med den egna lunchrasten. IP2 

beskriver att hon ibland tänker: ”Det är väl bättre att Kalle får min hjälp, jag kan ta min rast 

lite senare, jag har ju ändå fikat.”  Om vi ser på denna inställning ur ett handlingsteoretiskt 

perspektiv kan man säga att intervjupersonernas upplevelse av tidsutrymmet motsvarar det 

subjektiva handlingsutrymmet. En omsorgsarbetare skulle inför vårdtagaren kunna hävda att 

”jag måste gå nu för tiden är faktiskt slut”. Det objektiva handlingsutrymmet innebär däremot 

att samma omsorgsarbetare istället kan säga till samma vårdtagare ”Jag kan stanna lite längre, 

det går bra”.  

     Omsorgsarbetaren kan alltså skapa sig handlingsutrymme när det gäller att ge vårdtagaren 

mer tid än vad vårdtagaren betalar för, när man bedömer att behovet finns.  Men omvänt har 

man även friheten att ta av vårdtagarens tid, vilket IP1 ser som ett moraliskt dilemma. Å ena 

sidan har man blivit färdig tidigare och kan därför gå men å andra sidan har vårdtagaren betalt 

för hela tiden.  Subjektivt sett har alltså vårdtagaren rätt att få valuta för sina pengar genom att 

omsorgsarbetaren stannar hela tiden. Objektivt sett kan omsorgsarbetaren dock ”stjäla” eller 

om man så vill ”låna” tid av vårdtagaren. Enligt IP1’s erfarenhet är det ovanligt att vårdtagare 

protesterar om detta skulle ske. Detta betyder givetvis inte att de tycker det är okej men så kan 

verkligheten se ut.  

 

4.3 Kontroll över och kontroll inom arbetet  

Under första intervjun upptäckte jag att intervjupersonerna introducerats till en förändring 

inom hemvården, nämligen att man håller på att införa dataprogrammet Laps Care. Detta 

ledde till nya frågor om vad intervjupersonerna tror att Laps Care kommer att innebära för 

deras arbete och vad de tycker om förändringen. Svaren analyseras utifrån Aronssons och 

Berglinds teoretiska begrepp om ’kontroll över och kontroll inom’ en situation (Aronsson & 

Berglind 1990 s.76-77). Strategier för stresshantering samt biståndshandläggarens inflytande 

kommer också att analyseras med hjälp av dessa begrepp.  

 

4.3.1 Laps Care – konfliktlösning? 

IP3 berättar att hans hemvårdsgrupp har arbetat med Laps Care på försök i ungefär en månad. 

Tidigare har man haft en schemaansvarig som planerat in vem som skulle åka till vilken 
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vårdtagare, vilket innebar att man kunde utöva påtryckningar på den personen.  Om man inte 

ville utföra vissa arbetsuppgifter eller bara ville gå till vissa vårdtagare så lät man 

schemaansvarig veta detta, vilket lett till konflikter inom arbetsgruppen., Eftersom ingen 

anställd kan manipulera Laps Care, anser IP3 att programmet fungerar som en utmärkt neutral 

tredje part som nu istället styr över arbetsplaneringen.   

     Handlingsteoretiskt sett är detta ett exempel på hur man kollektivt förändrat 

kontrollstrukturen i arbetsgruppen. Reglerna har ändrats på så vis att man inte längre kan 

kontrollera vilken vårdtagare man ska gå till utan istället får acceptera att Laps Care 

bestämmer arbetsfördelningen. IP3 upplever att detta ger en mer rättvis arbetsfördelning 

vilket i sin tur kommer att innebära färre konflikter inom arbetsgruppen.  På så vis har man i 

kommunen lyckats få kontroll över hela arbetsgruppens arbetssätt men man har även fått 

kontroll inom arbetsgruppen eftersom ingen av omsorgsarbetarna ges mer eller mindre 

arbetsbörda utan har samma arbetsvillkor. En positiv effekt av färre konflikter kan också bli 

att gruppen kan bli mer fokuserad på att samarbeta och ge varje enskild hemvårdare mer 

socialt stöd i arbetsgruppen, med gynnsamma bieffekter för hälsan (Hwang et al 2005). 

 

4.3.2 Laps Care – bättre hemvård och mindre stress? 

IP1, som inte börjat arbeta med Laps Care ännu, tror att det är bra att Laps Care bestämmer 

över arbetstiden.  Hon upplever att detta kan ge mer tid hos varje vårdtagare samtidigt som det 

också ger henne ett lugnare arbetstempo:  

 Som det är i dag så lånar man lite tid av varje vårdtagare när det är mycket att 

göra. Man trycker in en extra insats fast det inte finns tillräckligt med tid. 

Detta kan man inte göra i Laps Care, där är det tiden som styr vad som får plats 

på ett schema. Så det gör att man inte blir så stressad utan har den tid som är 

beviljad.     

 

Laps Care ses här som ett sätt att få kontroll över tiden, som tidigare inte räckt till i det 

dagliga arbetet, vilket IP1 upplever som negativt och stressande.  Användningen av Laps Care 

flyttar över arbetsgruppens kontroll av tiden till ett dataprogram istället. Ett dataprogram är 

inte påverkbart på samma sätt som en grupp människor.  IP1 tror att om man lägger över 

tidsansvaret på Laps Care, då kan hon arbeta lugnare, vilket också gynnar vårdtagaren som får 
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den tid hon eller han betalt för. Om förändringen blir som intervjupersonen förväntar kan det 

också ge goda hälsoeffekter eftersom mer en lugnare arbetstakt hos vårdtagaren gör att man 

känner mer inflytande i arbetet. Hemvårdaren kan känna ett lugn av att hon inte hela tiden 

lånar av vårdtagarens betalda tid utan kanske t ex kan ta sig tid att prata en stund efter hon 

städat istället för att skynda vidare till nästa vårdtagare.  

 

4.3.3 Laps Care – försämrar arbetsgruppens flexibilitet?  

IP2 tycker att arbetsgruppens egen planering fungerar bättre än vad Laps Care tycks göra i 

dagsläget. Hon upplever att hemvårdsområdet har ett tidseffektivt och informativt schema 

från måndag till söndag, som tillåtit ett ”flyt i arbetet” med flexibilitet gentemot vårdtagaren. 

Laps Care upplevs som ett otillförlitligt och ineffektivt arbetsverktyg som är mer till last än 

till gagn för arbetsgruppen.  IP2 uttrycker sig bland annat så här om Laps Care: 

Jag ser ju hur de spottar ut schema idag. De är inte lika effektiva. När man lagt ut 

schema på våra fem personer så ser jag att det är flera gubbar och tanter som 

inte har fått hjälp. Då måste vi ändå dra ner och lösa på nåt sätt, för datorn 

klarar inte av det.. och ändå har vi matat in exakt samma tider som vi har idag 

och ändå trillar det inte ner. 

Ur ett handlingsteoretiskt perspektiv upplever IP2 att Laps Care inte kan hantera 

schemaplaneringen lika bra som arbetsgruppen. Under intervjun redogör IP2 för hur hon 

tillsammans med arbetsgruppen redan har en mycket effektiv schemaplanering. Man har ett 

samarbete och en kontroll över arbetsfördelningen inom gruppen.  Intervjupersonen är därför 

skeptisk till Laps Care och tror snarare att programmet har införts för att kommunen vill spara 

pengar och kontrollera hemvårdsgrupperna genom statistik om timmar och insatser.  Laps 

Care upplevs alltså av IP2 mer som ett hot än som ett hjälpmedel för den självstyrande 

arbetsgruppen.  

     Som vi ser ovan har intervjupersonerna olika åsikter om schemaplaneringsprogrammet, 

Laps Care. Två av intervjupersonerna upplever att programmet förhindrar manipulation av 

arbetsuppgifter och beviljade insatstider, vilket upplevs vara orsaker till konflikter och stress.  

En intervjuperson upplever däremot att Laps Care försämrar arbetsgruppens nuvarande 

effektivitet och självständighet. Eftersom de alla tre har relativt lite erfarenhet av programmet 

än så länge vore det säkert intressant att återkomma till dem igen om ett år och undersöka om 

de känner likadant då.  
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4.3.5 Biståndshandläggarens inflytande 

Före sommaren 2010 ingick en biståndshandläggare i hemvårdsområdet och man träffades 

varannan vecka för att diskutera och planera för vårdtagarna. IP2 upplever därför att 

hemvårdsområdets teamarbete försämrats och begränsats av att biståndshandläggarna numera 

delar på kommunens hemvårdsområden istället för att ha ansvar för ett område.  

Intervjupersonen tycker att biståndshandläggarna idag ”kör sitt eget race” vilket påverkar 

teamarbetet negativt: 

Det är sämre kvalitet på samarbetet idag. Mycket sämre.  Jag tycker att biståndshandläggarna 

glömmer bort att ringa upp oss, prata med oss som är där [hos vårdtagaren]365 dar på året, 

kanske flera gånger om dagen dessutom. Vi ser nog betydligt mer än en person som kanske bara 

är där en gång. Och det tycker jag är väldigt tråkigt, att de inte tar tillvara på vår kompetens. 

Omsorgsarbetaren upplever att biståndshandläggaren förändrats till en utomstående och 

anonym maktutövare som på egen hand fattar beslut utan hemvårdsteamet.  IP2 upplever en 

förändrad kontrollstruktur över arbetsprocessen eftersom hon och övriga professioner inom 

teamet inte längre kan påverka de förändringar som berör vårdtagarens behov.  Samarbetet 

har försämrats, likaså hennes möjligheter att påverka biståndsinsatserna.  

Biståndshandläggarens förändrade position upplevs som negativ för hemvårdsteamet, för 

vårdtagaren och för hennes eget inflytande som undersköterska. Teamträffarna har även blivit 

mer begränsade genom biståndshandläggarens frånvaro, vilket påverkar reglerna inom 

gruppen. Teamet får mindre information om förändringar, därför blir mötena begränsade och 

kortare.  Den förändrade kontrollstrukturen upplevs dessutom ha påverkat teamets 

sammanhållning och flexibilitet, vilket beskrivs som idealet (Backa et al 2006 s.111). 

     IP1 har ett annat perspektiv på biståndshandläggarna: 

Vi har ju stor frihet där. Om ett bistånd inte stämmer kan vi påverka och chefen kan 

hjälpa oss styra detta också. Vi kan också göra en insats under 14 dagar innan 

biståndshandläggaren behöver åka dit och bedöma att insatsen ska vara permanent. 

Intervjuperson 1 upplever ingen begränsning av sitt handlingsutrymme eller att hon är hindrad 

av den utomstående biståndshandläggaren när det gäller att kunna påverka. Hon nämner även 

sin arbetsledare som en resurs för att påverka biståndet. En kanske än mer avgörande faktor är 

att hennes hemvårdsområde ligger nära biståndshandläggarnas kontor, vilket gör samverkan 
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smidigare. IP1’s hemvårdsområde har därmed annorlunda förutsättningar för kommunikation 

med biståndshandläggarna än IP2’s hemvårdsområde.  

… de finns ju också här, vägg i vägg. Vi kan ju springa in där ibland men jag tror inte de 

tycker om det så mycket men det funkar bra med våra biståndshandläggare faktiskt.  

 

4.3.5 Erfarenhetens fördelar  

Krav – och kontrollmodellen som Hwang et al beskriver (2005) belyser vikten av att ha 

tillräckligt handlingsutrymme för att motverka skadlig stress i arbetet.  Som tidigare 

analyserats försöker intervjupersonerna flexa med tider och insatser, vilket i sig är ett sätt att 

få kontroll över sin arbetssituation.  De s.k. icke-konstruktiva strategierna som Astvik belyser 

(2003) visar i sin tur att individuella ansträngningar att försöka möta vårdtagarnas behov kan 

leda till utmattning och en ökad risk att bli långtidssjukskriven.  Här kan man se i fallet med 

två av intervjupersonerna, som har arbetat i åtta respektive tjugofyra år. Av deras svar att 

döma tycks de med tiden lärt sig undvika de icke konstruktiva strategierna som gör att de 

individuellt funnit ett sätt att kontrollera stressnivån och även utvecklat ett sätt att skapa sig 

kontroll i sitt arbete inom systemets regler, enligt Aronssons och Berglinds teorier (1990). IP3 

som inte arbetat lika länge på sin nuvarande arbetsplats skapar istället kontroll över sin 

situation genom att säga upp sig och arbeta med något annat ett tag.  Gemensamma fördelar 

som uppsatsens tre intervjupersoner har är en lång erfarenhet inom omsorg och arbete med 

människor. Denna erfarenhet kan ge dem vissa fördelar och förkunskaper när det gäller att 

undvika negativ stress och icke-konstruktiva strategier.  

 

5. Sammanfattande diskussion  

5.1 Återkoppling till frågeställningar 

Uppsatsen inleddes med frågeställningarna att undersöka vilket handlingsutrymme 

hemvårdsarbetare upplever samt vilka hälsorisker som kan relateras till hemvårdsarbetarens 

handlingsutrymme. Resultatet på följdfrågan besvaras med hjälp teori och tidigare forskning.   

     Yttre omständigheter som påverkar hemvårdarens handlingsutrymme är att man delar på 

ansvaret för vårdtagare och arbetsschema. Ingen enskild hemvårdare förväntas utveckla en 
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särskild relation till vårdtagaren eller påverka hur ofta eller när hon ska utföra en viss insats 

för en vårdtagare. En annan yttre omständighet är om ens chef inte inser att ny stimulans 

behövs t ex genom att erbjudas andra arbetsuppgifter för att inte bli utbränd inom yrket.  

     Inre möjligheter att förebygga risken för utbrändhet kan vara att söka sig annat arbete och 

inte försöka överkompensera vårdtagarens behov genom överansträngning. Man kan själv 

välja att ta eller inte ta sitt personliga ansvar för vårdtagarens fysiska välbefinnande eller ta 

hänsyn till kollegor och vårdtagarnas utsatthet. Selektiv ansvarskänsla leder till sämre omsorg 

samt konflikter inom arbetsgruppen.  

     Objektivt och subjektivt handlingsutrymme kan uttrycka sig i tidsuppfattningar från 

hemvårdsarbetare, klienter och biståndshandläggare. Tiden är relativ beroende på hur viktig 

både vårdtagaren och hemvårdsarbetaren uppfattar dess betydelse. Ett databaserat 

planeringsprogram som Laps Care kan lösa konflikter genom mer rättvis arbetsfördelning och 

ge mindre stress samt bättre omsorg genom att slå vakt om den faktiska insatstiden. Men Laps 

Care kan också uppfattas som mindre inflytande över det egna arbetet och en försämring av 

arbetet i en tidseffektiv arbetsgrupp. Avslutningsvis visar denna undersökning på att 

erfarenhet kan ha sina fördelar då man troligen med åren lärt sig undvika negativ stress och 

nedbrytande arbetsstrategier.  

     Uppfattningar om delat ansvar för vårdtagarna kan ge möjlighet för hemvårdsarbetaren att 

dela på känslorna som relationerna innebär. Detta ger ett socialt stöd i form av hälsosam 

avlastning i arbetet. Kompensatoriska strategier gör hemvårdsarbetaren utmattad och ökar 

risken för längre sjukfrånvaro. Slutligen kan datoriserad schemaplanering leda till känslor av 

mindre inflytande vilket kan ge negativa hälsoeffekter.  

 

5.2 Reflektioner 

Hemvårdarnas arbetssätt behöver anpassas till både personalens och vårdtagarnas behov. Jag 

kan se bekymret med att hemvårdarna ska ha egna vårdtagare, med tanke på den 

känslomässiga vårdtyngden.  Jag tycker tanken om att dela på känslorna inför vårdtagarna 

känns som en terapeutisk lösning. Nackdelar med delat ansvar, som Szebehely också belyser, 

är risken för ett opersonligt arbetssätt som gör att ingen har helhetskollen på vårdtagaren. 

Detta har man försökt lösa genom att utse kontaktpersoner, men resultatet visar att 
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kontaktpersoner inte får avsatt tid på arbetsschemat för att utöva sitt ansvar., vilket visar på att 

kontaktmannaskapet inte alltid är helt genomtänkt inom hemvården.   

     En gemensam faktor hos de tre intervjupersonerna är att de skaffat sig mycket erfarenheter 

när det gäller arbete inom äldreomsorgen. De har skaffat sig fördelaktiga insikter som gynnar 

deras eget välmående. Man kanske kan sammanfatta deras kontrollstrategier med detta 

konstaterande: Det inte alltid är vad man gör i situationen som är det viktiga utan att man är 

sann mot sig själv och gör vad som känns rätt inombords. 

     En annan reflektion jag fått under arbetets gång handlar om den höga sjukfrånvaron, 

bevisligen både inom min undersökningskommun och inom andra undersökta kommuner.  

Det är märkligt att man ännu inte inför nya tjänster, i form av specialiserade kompetenser 

inom den självstyrande arbetsgruppen som kan ge utrymme för olika ansvarsområden och 

arbetsuppgifter. Alla hemvårdare har inte samma styrkor och förmågor, de är ju inte mer än 

människor.  Man skulle kunna göra personlighetstester inom hemvården och kanske utifrån 

dessa försöka dela upp arbetet lite mer efter vad man är duktig på. Istället knegar 

kollektivisten vidare med visionära ledord om flexibilitet och tidseffektivitet. Flexibilitet 

innebär för mig att man ger avkall på sig själv i olika situationer och det kanske inte alltid är 

det bästa i längden. Likadant gäller tidseffektiviteten, för inte är det säkert att man utför bättre 

hemvård för att man är tidseffektiv.  Både flexibilitet och tidseffektivitet kan omvänt kallas 

för stressande faktorer som i längden kan innebära högre stress och sjukfrånvaro och därmed 

högre kostnader både för den goda omsorgen och för kommunernas ekonomi.  

 

5.3 Slutord  

Visionärer i all ära, det är vid frontlinjen som slaget avgörs. Det är ingen lätt sak för 

arbetsgrupper att utföra arbetsledningens och kommunalpolitikernas tjusiga ord inför 

framtiden.  Jag tror den kommunala äldreomsorgens toppskikt behöver bli mer medvetna om 

hur viktigt det är att personalens behov tillgodoses. Istället för att satsa på mer kontroll 

uppifrån bör man ge hemvårdsarbetarna mer officiellt ansvar och inflytande över arbetet. 

Dessutom behöver arbetsledaren ges mer tid att stötta personalen och vara ute mer i 

verksamheten. Hemvårdsområdet har mest kontakt med vårdtagarna och det är deras 

gemensamma kompetens som avgör hur äldreomsorgen ser ut i praktiken.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  

Bakgrund:   

1. När började du arbeta inom hemvården?  

2. Hur länge har du arbetat i hemvården?  

3. Tjänstetitel?  

4. Anställningsform?  

5. Ålder? 

Beskrivning av arbetet: 

6. Vem lägger schemat för dig? 

7. Hur vet du vad du ska göra imorgon?  

8. Kan du själv bestämma hur du ska lägga upp ditt arbete under en dag/en vecka? 

Beskriv hur det i s f går till.  

9. Vem bestämmer hur lång tid dina arbetsuppgifter ska ta – hur kan du själv påverka 

detta? T ex städa, tvätta, handla, ge social omsorg.  

10. Vem bestämmer när du kan ta en rast i arbetet? 

11. Hur fördelas arbetsuppgifter inom arbetsgruppen, utöver det som rör vårdtagarna? 

12. Hur fördelas vårdtagare inom arbetsgruppen?  

13. Vad gör du som kontaktperson – vad ingår i ansvarsuppgifterna?  Tid avsatt för detta 

arbete?  

14. Vad planerar du själv i ditt arbete? Vad planerar du i din arbetsgrupp och hur mycket 

tid har ni avsatt för dessa planeringar? 

15. Vad kan du göra om du inte är nöjd med din arbetsledare? 

16. Om du är kritisk mot en hjälptagares biståndsinsatser – hur kan du påverka detta?  

17. Vad måste du dokumentera när det gäller a) vårdtagarna b) ditt arbete? 

Åsikter om handlingsutrymmet 

18. Hur är dina möjligheter att påverka dina arbetsuppgifter? 

19. Hur är dina möjligheter att påverka vårdtagarnas hjälpbehov? 

20. a) Är du nöjd eller missnöjd med några arbetsuppgifter? 

b) Hur skulle du vilja förändra dessa arbetsuppgifter?  
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c) Hur skulle det gå till? 

21. Tycker du att ditt arbete innebär för mycket, lagom eller för lite ansvar? Beskriv. 

22. Finns det fördelar med att ha mer eller mindre ansvar?  

23. På vilket sätt är ditt arbete mer eller mindre självständigt? 

24. Skulle du vilja ha mer självständiga arbetsuppgifter?  

b) Om ja, förklara och ge exempel.  c) Om nej, förklara.  

 

 

 

 


