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FÖRORD 

Äldreomsorgen är en viktig del av de offentligt finansierade välfärdssyste-
men. Den är föremål för ett omfattande intresse från medborgarnas sida 
och nära nog dagliga rapporter från massmedia. Trots det vet vi ganska lite 
om vad de som arbetar inom äldreomsorgen anser om sina arbetsvillkor och 
kanske framför allt hur de ser på den nuvarande äldreomsorgspolitiken i 
stort. Ännu mindre vet vi om kommunpolitikernas arbetsvillkor och deras 
syn på äldreomsorgens innehåll och styrning. 

Den här rapporten är ett försök att i någon mån avhjälpa dessa kun-
skapsbrister. Studien utgör en anhalt i en långsiktig forskningsprocess. En 
tidigare rapport har publicerats 2001 och redovisar resultat från en liknande 
studie som genomfördes 2000. Den enkätundersökning som publiceras här 
genomfördes 2003 och har liksom sin föregångare huvudsakligen finansierats 
genom ett anslag från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap). Pro-
jektledaren Rolf  Å Gustafsson var under detta arbete anställd som forskare 
vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm, men har nu övergått till en tjänst som pro-
fessor vid Mälardalens högskola. Studien genomfördes i nära samarbete med 
professor Marta Szebehely vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universi-
tet, vars engagemang i arbetet skett inom ramarna för en sexårig forskar-
tjänst i sociologi med inriktning mot jämställdhetsforskning, finansierad av 
Vetenskapsrådet. 

Vi riktar ett varmt tack till den personal och de politiker som tagit sig tid 
att besvara våra frågeformulär. Rapporten har presenterats i några av de 
deltagande kommunerna och vi tackar för den uppmuntran och de synpunk-
ter vi erhöll i samband med detta. Ett utkast har också behandlats vid ett 
välbesökt seminarium vid Arbetslivsinstitutet med Annika Härenstam som 
opponent. Vi tackar även Birgitta Floderus, Johanna Forssell och Tor Larsson 
för noggrann läsning och viktiga synpunkter. 

Vill också rikta vårt varma tack till Anette Karlsson som i det inledande 
arbetet oförtröttligt och noggrant spårade upp andra liknande studier och 
som idérikt gav uppslag på frågor till formuläret. Katerina Adams admini-
strativa kunnighet och sociala kapaciteter i arbetet med enkätens förankring 
bland de deltagande kommunerna var omistlig. Moa Stockstad höll järn-koll 
på utskicket, påminnelserna och kodningsarbetet. Utan hennes aktiva och 
kreativa medverkan kunde mycket väl hela processen havererat. Tack också 
till alla trevliga ”kuvert-vikare” och kodare! 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 
Äldreomsorgen, åtminstone hemtjänsten, har stått i centrum för ganska om-
fattande forskning under senare år. I flera avhandlingar har relationen mellan 
hemtjänstens baspersonal och de äldre hjälptagarna studerats, liksom arbets-
villkor och arbetsrelaterad hälsa bland främst hemtjänstens vårdbiträden (se 
t ex Szebehely 1995, Astvik 2003, Dellve 2003, Ingvad 2003). Enligt en aktuell 
kartläggning av forskning om äldreomsorgspersonalens arbetsförhållanden 
finns det dock, trots de senaste årens forskning på området, fortfarande på-
tagliga kunskapsluckor: framför allt saknas kunskap om personalens situation i 
äldreboenden och institutioner, och om arbetsvillkoren för andra personal-
grupper än vårdbiträden och undersköterskor (Trydegård 2005). 

Ett annat exempel på begränsningarna i den hittillsvarande forskningen 
är att arbetsvillkor och attityder bland kommunernas förvaltningstjänstemän 
– och deras relationer till politiker och äldreomsorgspersonal – mycket sällan 
har beskrivits och analyserats på ett systematiskt sätt.  

Den övergripande bilden av arbetsmiljön – inom olika branscher och 
verksamheter – baseras till stor del på den Arbetsmiljöundersökning som 
Statistiska Centralbyrån vartannat år genomför som ett tillägg till Arbets-
kraftsundersökningen (AKU) (se vidare Marklund & Wikman 2000). Vid 
respektive undersökningstillfälle ställs då samma frågor till cirka 400-500 
personer inom äldre- och handikappsomsorgen, liksom till personal inom 
andra branscher och verksamheter (se Bäckman 2001). En fördel med denna 
typ av undersökningar är att anställdas besvärsrapportering och bedömning 
av arbetsmiljön inom en bransch kan jämföras med vad som rapporteras 
från andra delar av arbetsmarknaden. En nackdel är att en verksamhets 
specifika drag – och eventuella variationer mellan olika yrkeskategorier och 
beslutsfattare inom denna verksamhet – inte kan beskrivas och analyseras i 
den utsträckning som vore önskvärd.  

Den föreliggande rapporten syftar till att ge en första presentation av den enkät-
studie som under hösten 2003 genomfördes bland alla kommunpolitiker och an-
ställda i samtliga personalkategorier inom äldreomsorgen i åtta kommuner. De 
svarsmönster som redovisas bygger på sammanlagt drygt 5 800 inkomna svars-
formulär med frågor om dessa gruppers arbetsvillkor, deras inbördes relationer 
och syn på äldreomsorgen i stort.  

Rapporten bygger på en unik ansats där både kommunpolitikers och om-
sorgspersonals bedömningar insamlats på ett systematiskt sätt genom en-
käter. Ett liknande tillvägagångssätt och perspektiv har tillämpats i en studie 
som genomfördes i tre kommuner år 2000 (se Gustafsson & Szebehely 2001). 
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Den vidgade undersökning som här presenteras genomfördes i åtta kommu-
ner under år 2003. Tre av kommunerna ingick i undersökningen också år 
2000, och därmed kan vi jämföra förändringar över tid i vissa avseenden. 

1.2 Äldreomsorg i förändring 
En stor del av arbetet med att ge sjuka och äldre omsorg har under efter-
krigstiden ”flyttats in i” offentligt finansierade välfärdssystem. Under långa 
tider dessförinnan hade detta arbete huvudsakligen utförts som oavlönat 
och osynligt ”kvinnogöra”. Bortsett från om denna ”inflyttning” kan bedöms 
vara av godo eller ej – för hjälptagarna, omsorgspersonalen eller skattebeta-
larna – har verksamheten därmed blivit en del av det demokratiskt styrda 
politiska systemet. De förtroendevalda utövar därmed indirekt och direkt ett 
arbetsgivarskap. 

Betraktad som en sektor av arbetsmarknaden utgör välfärdstjänsterna 
(barnomsorg, hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och äldreomsorg) dels 
en av de största sektorerna (nästan en fjärdedel av de sysselsatta i Sverige), 
dels en av de sektorer som under 1990-talet genomgick mycket omfattande 
omorganiseringar och då ofta i kombination med ekonomisk neddragning. 
Genom inte minst beställar-utförar modeller (BUM) har intresset riktats mot 
organisationsförändringar som syftar till att förtydliga och avgränsa det poli-
tiska ansvaret till att gälla övergripande prioriteringar. Debatt och forskning 
har i detta sammanhang vridits från ett medborgar- till ett kundperspektiv 
(Gustafsson 2001). En central förhoppning är att denna uppsplittring av ti-
digare ”integrerade” system skall underlätta införandet av produktivitets- 
och effektivitetshöjande organisationsformer och att ekonomiska incitament 
skall stärkas bland aktörer på olika nivåer.  

Under den senaste tioårsperioden har äldreomsorgen konkurrensutsatts i 
många kommuner, vilket resulterat i att andelen anställda i enskild drift 
växer. Omsorg tillhandahålls då antingen av kommunala vårdgivare – intra-
prenader – eller av enskilda (privata) entreprenader. Socialstyrelsen fäster upp-
märksamhet på att 1990-talet inneburit att allt större företag agerar på denna 
politiskt reglerade marknad för äldreomsorg (Socialstyrelsen 2000). År 2000 
var sammanlagt nästan 13 procent av samtliga anställda inom svensk äldre-
omsorg verksamma hos privata utförare: 9,5 procent hos vinstsyftande före-
tag och 3,4 procent hos icke vinstsyftande utförare (Trydegård 2001). Varia-
tionerna mellan landets kommuner är dock mycket stora. Arbetsmiljöfrå-
gorna har dock ej belysts empiriskt på ett sådant sätt att de kan kopplas till 
ovan skisserade förändringar (se vidare Gustafsson 1999, 2004, Szücs 2001). 
Även i ett nordiskt perspektiv saknas systematiska studier av inte minst 
äldreomsorgspersonalens arbetsvillkor (Bogen 2001).  

Efter en omfattande genomgång av en stor del av forskningen om väl-
färdssektorn konstaterade den statliga Kommittén Välfärdsbokslut: 
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Kunskapsluckorna är [...] påtagliga när det gäller förekomsten av 
olika styrnings- och organisationsformer inom vård, skola och andra 
välfärdstjänster. Vi har därför mycket begränsad kunskap om hur olika 
kommuner skiljer sig åt i dessa avseenden. De eventuella konsekven-
serna av förändringarna för personal och patienter, elever och andra 
brukare av tjänsterna är i stort helt outforskade (SOU 2001:79, s 182). 

Dessa konstateranden gäller inte minst äldreomsorgen, se exempelvis 
Hasselbladh & Gustafsson 2004, Socialstyrelsen 2004a, Szebehely, red. 2005. 

Flera av de organisatoriska förändringar som diskuterats och genomförts 
inom äldreomsorgen under den senaste tioårsperioden är en del i en vidare 
argumentation som i efterhand, främst av dess kritiker, kommit att ges sam-
lingsbeteckningen New Public Management (NPM) (se exempelvis Blomqvist 
& Rothstein 2000 kap 2, Bäck 2000, Eriksen 1998 kap 1, Montin 2002, Vabø 
2005). Helt kort innebär NPM att en mer företagsliknande styrning av den 
offentliga sektorn eftersträvas genom ett ökat bruk av privata entreprenader, 
som via upphandling och kontrakt förväntas genomföra politiska beslut. Se-
dan mitten av 1990-talet finns en växande litteratur som undersöker och re-
dovisar denna internationella strömnings olika argumentationslinjer, discipli-
nära förankringar och åberopade empiri. Bristen på analys av eventuella för-
ändringar av personalens arbetsvillkor i samband med implementering av 
dessa nya styrsystem påtalas numera allmänt i internationell forskning (Bach 
1999, Corby & White 1999). 

Enligt samstämmiga bedömningar finns det även mycket begränsad 
forskning om NPMs effekter på den kommunala demokratins funktionssätt 
(Blomqvist & Rothstein 2000, Bäck 2000, Eriksson 1999, Montin 2002). Det 
finns visserligen en återkommande utredningsverksamhet om kommunernas 
politiska förvaltning, men även den empiriska forskningen om politikers arbets-
villkor är mycket begränsad (se vidare Bäck 2000, Sanne 2001 och Szücs 2001). 
Såvitt vi känner till saknas exempelvis studier av skillnader och likheter mellan 
å ena sidan politikers syn på politisk makt och ansvar inom äldreomsorgen 
och å den andra sidan omsorgspersonalens syn på detta (Gustafsson & 
Szebehely 2002). I den här rapporten vill vi därför rikta uppmärksamheten 
mot samband mellan äldreomsorgspolitikens innehåll och politikernas egna 
arbetsvillkor, inte minst därför att man kan anta att politikernas egna arbets-
villkor bidrar till att forma deras problem- och situationsuppfattning.  

Denna frågeställning bör också ses mot bakgrunden av att den stora och 
övergripande statliga demokratiutredningen hävdat att indikationer finns på 
en ökande förtroendeklyfta mellan politiker och välfärdstjänstepersonal:  

Inom kommun- och landstingssektorn kan man under de senaste åren 
skönja en skärpt motsättning mellan experter och de förtroendevalda. 
I alla fall växer kritiken från vissa yrkesgrupper mot politikerstyret. 
Motsättningarna syns kanske mest inom sjukvården och skolan, de 
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största offentligt styrda verksamheterna, som dessutom har stora, 
välutbildade personalgrupper (SOU 2000:1, s146). 

Äldreomsorgen har inte bara påverkats av stora organisatoriska föränd-
ringar. De offentliga resurserna för äldreomsorg minskade under 1990-talet, 
och antalet anställda inom äldreomsorg och sjukvård minskade, samtidigt 
som antalet äldre i befolkningen ökade (SOU 2001:79). Förändringarna 
inom sjukvården har stor betydelse här: mellan 1992 och 2003 nära nog 
halverades antalet vårdplatser inom akutsjukvården, samtidigt som antalet 80 
år och äldre i befolkningen ökade med 22 procent (Socialstyrelsen 2005 s 35). 
Vårdtiderna har förkortats kraftigt och äldre människor som lämnar sjuk-
huset med stora omsorgsbehov tar idag en större andel av den kommunala 
äldreomsorgens resurser. Äldreomsorgens insatser har kommit att koncen-
treras på en mindre och allt skröpligare grupp, medan äldre med mindre om-
fattande hjälpbehov oftare ställs utanför det kommunala åtagandet. För per-
sonalens del innebär detta en ökad vårdtyngd jämfört med 1990-talets början.  

Sedan slutet av 1990-talet har denna trend delvis vänt. De ekonomiska 
resurserna till äldreomsorgen har ökat, liksom antalet anställda inom äldre-
omsorgen (Regeringens skrivelse 2003/04:102; Socialstyrelsen 2003). Det är 
dock viktigt att notera att trots detta är äldreomsorgens resurser i rela-
tion till antalet äldre betydligt lägre idag än vid början av 1990-talet.  

En rad studier har för Sveriges del påvisat försämrade arbetsvillkor inom 
vård och omsorg under 1990-talet (se t.ex. Bäckman 2001, Gustafsson & 
Szebehely 2001, le Grand, Szulkin & Tåhlin 2001). Sedan någon gång kring år 
2000 – i takt med de ökade ekonomiska resurserna till äldreomsorgen – finns 
dock indikatorer på att den negativa trenden vad gäller psykosocial arbetsmiljö 
inom kommun- och landstingsektorn planat ut och i en del avseenden 
förbättrats (Arbetsmiljöverket & SCB 2004, Gustafsson 2004, Wikman 2004).  

1.3 Läsanvisning 
I rapporter av det här slaget är det varken möjligt eller önskvärt att redovisa 
svaren på alla frågor som ställts i enkäten. Urvalet har styrts av ambitionen att 
åstadkomma en någorlunda översiktlig redovisning. I planerade rapporter och 
artiklar hoppas vi senare både kunna bredda bilden (analysera fler frågor) och 
genomföra mer detaljerade analyser.  

För att läsaren skall kunna få en bild av helheten bifogar vi enkätformu-
lären (som i något olika versioner skickades dels till äldreomsorgspersonal/ 
förvaltningstjänstemän, dels till politiker i de åtta kommunerna; se bilaga 1). 
I rapportens tabeller och figurer har vi försökt att så troget som möjligt återge 
frågornas och svarsalternativens lydelse, men vid behov kan läsaren således 
själv skaffa sig en bild av den exakta formuleringen. 

Varje avsnitt avslutas med några ”punktsatser” där vi kortfattat samman-
fattar de resultat vi speciellt vill fästa uppmärksamhet på.  
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Den föreliggande rapporten är således att betrakta som en första och 
översiktlig resultatredovisning och baseras på beskrivande statistik. Även om 
rapporten innehåller en stor mängd information i samband med redovisning 
av svarsmönster, så är avsikten ändå främst att presentera materialet för en 
vidare krets av läsare. Väl medvetna om att en rapport av detta slag knappast 
kan (eller bör) läsas ”från pärm till pärm” hoppas vi kunna bidra till reflek-
tioner, uppslag och medvetenhet om äldreomsorgens specifika villkor för en 
bredare grupp än enbart arbetsmiljöforskare.  

Kapitel 2 ”Undersökningens uppläggning och beskrivning av svarspopu-
lationen” innehåller en beskrivning av uppläggningen och tillvägagångssättet 
vid datainsamlingen. Här beskrivs även de huvudgrupper som används för 
att strukturera resultatredovisningen. Vi gör också en bedömning av studi-
ens generaliseringsgrad. Detta kapitel bör främst läsas av dem som önskar 
en teknisk beskrivning av studien för att kunna bedöma tillförlitligheten i de 
resultat och slutsatser som dras i resten av rapporten. 

Kapitel 3 ”Äldreomsorgen som arbetsplats för omsorgsarbetare” inne-
håller en jämförelse över tid vad gäller främst omsorgsarbetarnas bedömning av 
sina arbetsvillkor och ledningsförhållanden. I detta kapitel gör vi även en 
”inventering” av vilka aspekter på arbetsmiljön som har kopplingar till kropps-
lig och psykisk trötthet.  

Kapitel 4 ”Den hierarkiska äldreomsorgen” består av en redovisning 
och analys av skillnader mellan olika grupper i äldreomsorgens formella styrnings-
hierarki när det gäller arbetsvillkor och synen på äldreomsorgens organisa-
tion (jämförelser mellan centrala förvaltningstjänstemän, omsorgstjänstemän 
och omsorgsarbetare). Därmed vill vi ge ett perspektiv på vad som i kapitel 
3 framkom om omsorgsarbetarna. 

Kapitel 5 ”Kränkning och uppskattning inom äldreomsorgens styrnings-
hierarki” följer upp och fördjupar en iakttagelse från kapitel 4, nämligen att 
nästan en fjärdedel av omsorgsarbetarna och omsorgstjänstemännen uppger 
att de blivit kränkta av sina överordnade. I kapitel 5 redovisar vi upplevelser av 
såväl kränkning som uppskattning bland äldreomsorgens personal och politiker. 

Kapitel 6 ”Äldreomsorgens politiska styrning” redovisar hur politiker 
och personal ser på det inflytande och ansvar som tillfaller kommunens politiker. I 
detta kapitel får läsaren också en bild av de stora skillnader som finns mellan 
grupperna i synen på äldreomsorgen i stort. 

Kapitel 7 ”Översikt och sammanfattning” redovisar studiens huvud-
resultat med hänvisningar till respektive tabell och figur i rapporten. Den 
som så önskar kan därmed börja med att läsa detta kapitel. 
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2. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH 
BESKRIVNING AV SVARSPOPULATIONEN 

Detta kapitel innehåller till stora delar en teknisk beskrivning av studiens 
uppläggning. Avsikten med avsnitt (2.1-2.4) är främst att ge de läsare, som så 
önskar, information som kan läggas till grund för en egen bedömning av 
studiens tillförlitlighet. Avsnitt 2.5-2.8 syftar i första hand till att presentera 
resultat som ger en bakgrund till de tolkningar och analyser som görs i ka-
pitel 3 och framåt. 

2.1 Datainsamlingens genomförande och 
svarsfrekvens 
Studien genomfördes via en postenkät till ett totalurval av politiker och äldre-
omsorgspersonal i åtta kommuner under september-november 2003.1 Alla som 
arbetade med äldreomsorg eller var ledamöter/ersättare i kommunfullmäk-
tige i dessa åtta kommuner fick ett enkätformulär hemsänt med posten.  

För att garantera svarspersonerna fullständig anonymitet – och samtidigt 
möjliggöra riktade påminnelser till dem som ej besvarat enkäten – erhöll 
varje svarsperson ett separat förfrankerat svarskort tillsammans med enkäten 
(och ett förfrankerat kuvert avsett för retur av formuläret). Svarspersonerna 
uppmanades att posta svarskortet skilt från den ifyllda enkäten. Själva enkät-
formuläret kunde därigenom vara helt omärkt och således omöjligt att sam-
mankoppla med någon specifik individ. På svarskortet angavs personens 
namn och en text lydande ”Jag har skickat in enkäten” samt plats att fylla i 
datum. Därigenom fick vi information om att personen ifråga hade svarat 
och någon påminnelse utgick inte till denne. Detta tillvägagångssätt förklara-
des i introduktionen till enkäten och har med gott resultat även använts i 
den undersökning som genomfördes år 2000.  

Efter cirka 10 dagar skickades en första påminnelse till de personer vi 
inte erhållit ett svarskort från. Efter ytterligare cirka två veckor skickade vi 
en helt ny uppsättning med enkät och svarskort. Svarskortet (svarskort 2) 
var denna gång försett med två ikryssningsrutor, en som liksom på det 
första utskickade svarskortet löd ”Jag har skickat in enkäten” och en med 
texten ”Jag kan inte besvara enkäten eftersom frågorna inte gäller min nuva-
rande arbetssituation”. 

                                                      
1  Dessutom gjordes kompletterande utskick till två kommuner under november 2003 –

februari 2004 pga. saknade adresser i det ursprungliga utskicket. 
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Studiens resultat baseras på de sammanlagt 5 848 formulär som återkom 
i ifyllt skick. Detta innebär en svarsfrekvens på 66 procent för personalen och 72 
procent för politiker; se tabell 2.1.  

Tabell 2.1. Svarsfrekvens (åtta kommuner 2003). Antal och procent. 

 Personal Politiker 
A) Utskickade enkätformulär 9 920 742 
B) Strukna formulär:   

Postreturer pga. att adressaten ej kunnat nås 190 63 
Strykningar pga. att svarspersonen inte till-
hör urvalspopulationen enligt uppgift på 
svarskort 2 och telefonsamtal till projekt-
ledningen. 

1 649 0 

C) Nettourval (A-B) 8 081 679 
D) Inkomna enkäter 5 360 488 
Svarsfrekvens (D/C) 66 % 72 % 

 
Svarsfrekvensen varierar mellan kommunerna; för personalens del mellan 60 och 
78 procent och för politikerna mellan 61 och 83 (se vidare bilagetabell 2.1a-b). 

Av tabell 2.1 framgår att vi bland personalen kunnat fastställa att ett stort 
antal formulär (1 649) sänts till personer som visserligen fanns på de adress-
listor vi erhöll från kommunerna, men som ändå inte arbetade inom äldre-
omsorgen vid undersökningstillfället.  

De problem med inaktuella adresslistor vi stött på redan undersökningen 
år 2000 visade sig även denna gång vara betydande. Trots ökade insatser för 
information om och förankring av enkäten har de adresslistor vi erhållit vi-
sat sig innehålla personer som avslutat sina anställningar, är tjänstlediga för 
utbildning, pensionerats mm. Även ett antal personer som enligt egen upp-
gift till oss aldrig arbetat med äldreomsorg förekom på de adresslistor vi er-
höll. En del av förklaringen till dessa svårigheter kan naturligtvis hänföras till 
det faktum att adressregistren inte utformats i syfte att underlätta genom-
förandet av enkätundersökningar.  

Vid vår första kontakt med kommunerna vände vi oss till den högste 
tjänstemannen med ansvar för äldreomsorgen i respektive kommun (äldre-
omsorgschef  eller motsvarande) och informerade muntligt och skriftligt om 
studiens syfte, uppläggning och vårt behov av hjälp vid genomförandet. Ef-
ter sedvanliga kontakter med den övriga kommunledningen (inklusive politi-
ker) – och när ett principiellt klartecken om undersökningens genomförande 
erhållits – preciserade vi vårt behov av hemadresser till personal verksam 
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”inom den äldreomsorg som kommunen finansierar”2 (inklusive personal 
anställd av privata entreprenörer i förekommande fall). Samtliga kommuner 
som kontaktades förklarade sig positiva att delta i studien.  

I fyra kommuner, där en del av äldreomsorgen entreprenadiserats, påtog 
sig kommunens äldreomsorgsledning att kontakta ”sina” respektive entre-
prenörer och att efter information om studien infordra personalens adresser 
för vidarebefordran till oss. I några fall fungerade dock inte denna procedur 
och vi kontaktade istället själva något senare entreprenörerna för att erhålla 
adresslistor. 

2.2 Urval 
Som tidigare nämnts riktades studien till samtliga politiker och all äldre-
omsorgspersonal i åtta kommuner. Ett avgörande skäl till varför vi valde att 
genomföra datainsamlingen i form av ett totalurval av svarspersoner i de 
aktuella kommunerna är att flera av de yrkesgrupper som planerades att ingå 
undersökningen omfattar ett mycket ringa antal individer. De kommunala 
och privata arbetsgivarnas adressregister medger helt enkelt inte ett riktat ut-
skick till företrädare för dessa yrken med bibehållen anonymitet. Detta gäller 
särskilt de centrala tjänstemän i kommunens förvaltning vars verksamhet har 
en stor och kanske avgörande betydelse för planering och administration av 
äldreomsorgen.  

Av det föregående har även framgått att ett viktigt syfte är att beskriva 
och jämföra de bedömningar som görs av svarspersoner på olika nivåer i 
äldreomsorgens styrningshierarki. Därför är det angeläget att kunna 
”koppla” svaren från personer på högre formell nivå i organisationen (inklu-
sive politiker) till de bedömningar av samma förhållanden som görs av per-
soner som tillhör de yrkesgrupper som genomför själva omsorgsarbetet. 
Även med tanke på de tekniska begränsningarna i kommunernas och entre-
prenörernas adresslistor, valde vi därför att genomföra ett utskick till all om-
sorgspersonal dels för att säkra möjligheterna att vid behov kunna genom-
föra analyser av fallstudiekaraktär, dels för att säkra en tillräcklig volym av 
svarspersoner för mer detaljerade analyser. 

När det gäller urvalet av de åtta kommunerna har detta väsentligen styrts av 
ambitionen att studien skall omfatta kommuner som i möjligaste mån repre-
senterar vanligt förekommande kommuntyper och att variationerna mellan 
dessa skall vara kända i ett antal avseenden (se tabell 2.2a-b). I avsnitt 2.4-2.8 
redovisas en del ytterligare bakgrundsinformation om undersökningens 
kommuner som framkommit genom enkätsvaren. Därvid framkommer att 
sammantagna återspeglar de åtta kommunerna i stort vad som gäller för 
äldreomsorgen i riket. 

                                                      
2  Citerat från e-post till kommunerna 
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I den föregående studien år 2000 ingick tre kommuntyper (uppgifterna 
för dessa tre kommuner är markerade med fetstil i tabell 2.2 a-b). Vi har för 
den utvidgade datainsamlingen år 2003 valt tre nytillkommande kommuner 
som i möjligaste mån kan fungera som ett ”matchande par” till de tre kom-
munerna där datainsamling genomfördes också år 2000. Dessutom har en 
kommuntyp lagts till i urvalet av kommuner för datainsamlingen år 2003 
(kommuntyp 2). 

Tabell 2.2a. Studiens åtta kommuner, några jämförelsetal 2003. 

   Befolkning Andel (%) 80 
år och äldre i 
befolkningen  

Kommun 1 60 000 3,5 Entreprenadiserad 
(kommuntyp 1) Kommun 2 60 000 3,0 

Kommun 3 40 000 4,0 

Förort 

Ej entreprenadiserad 
(kommuntyp 2) Kommun 4 35 000 3,5 

Kommun 5 25 000 6,5 Entreprenadiserad 
(kommuntyp 3) Kommun 6 30 000 7,0 

Kommun 7 25 000 6,0 

Mindre/ 
medelstor 
stad 

Ej entreprenadiserad 
(kommuntyp 4) Kommun 8 20 000 6,0 

Källa: Statistiska centralbyrån (Befolkningsstatistik 2003). Uppgifterna är avrundade 
för att bevara kommunernas anonymitet. Kommuner markerade med fetstil ingick 
också i 2000 års studie. 
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Tabell 2.2b. Särskilda boendeformer och hemtjänst i studiens kommuner 2003. 

   Särskilt boende Hemtjänst 

   % av be-
folk-
ningen 
80 år+ i 
särskilda 
boende-
former 

Enskild 
regi: % 
av plat-
serna 

% av 
befolk-
ningen 80 
år+ med 
hemtjänst i 
ordinärt 
boende 

Enskild 
regi: % av
hem-
tjänst-
mot-
tagarna 

Kommun 1 18 45 19 35 Entreprenadi-
serad (kom-
muntyp 1) 

Kommun 2 17 70 23 50 

Kommun 3 18 0 20 0 

Förort 

Ej entreprena-
diserad (kom-
muntyp 2) 

Kommun 4 18 0 19 0 

Kommun 5 12 45 23 15 Entreprenadi-
serad (kom-
muntyp 3) 

Kommun 6 24 25 15 10 

Kommun 7 21 0 18 0 

Mindre/ 
medelstor 
stad 

Ej entreprena-
diserad (kom-
muntyp 4) 

Kommun 8 14 0 21 0 

Riket   18,4 13,4 19,1 18,8 

Källa: Socialstyrelsen 2004 b. Uppgifterna är avrundade för att bevara kommuner-
nas anonymitet. Kommuner markerade med fetstil ingick också i 2000 års studie 

 
Av tabell 2.2a och 2.2b framgår att urvalet består av fyra kommuntyper som 
vardera består av två kommuner med liknande förutsättningar i ett antal av-
seenden3:  

Två förortskommuner där båda har en förhållandevis stor befolkning och en 
låg andel invånare som är äldre än 80 år. Äldreomsorgen har en hög grad av 
entreprenadisering inom både särskilt boende och hemtjänst (Kommuntyp 1). 

Två förortskommuner där båda har en medelstor befolkning och en relativt 
låg andel invånare som är äldre än 80 år. Äldreomsorgen har inte entreprenadi-
serats (Kommuntyp 2). 

Två mindre/medelstora städer med en hög andel invånare som är äldre än 80 
år. Äldreomsorgen har entreprenadiserats inom både särskilt boende och hemtjänst; 
inom hemtjänsten i förhållandevis mindre utsträckning (Kommuntyp 3).  
                                                      
3  Observera dock att det är stora skillnader mellan de åtta kommunerna i urvalet vad gäller 

andelen äldre med hemtjänst respektive i särskilt boende, och när det gäller hur stora an-
delar av äldreomsorgen som utförs i privat regi. De kommunvisa variationerna i dessa två 
avseenden är betydande också mellan kommunerna i riket som helhet (se exempelvis 
Trydegård 2000 och 2001). 
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Två mindre/medelstora städer med en relativt hög andel invånare som är 
äldre än 80 år. Äldreomsorgen har inte entreprenadiserats (Kommuntyp 4). 

I den föreliggande rapporten redovisas resultaten från alla åtta kommu-
nerna sammanslagna, utom vid tidsjämförelser då de tre kommuner som 
även deltog i studien år 2000 särredovisas. Datainsamlingen möjliggör dock 
analyser av skillnader mellan enskilda kommuner och kommuntyper, vilket 
vi planerar att genomföra i ett annat sammanhang.  

Genomgående redovisas resultaten anonymt i såväl den föreliggande som plane-
rade rapporteringen, eftersom syftet inte är att ”utvärdera” eller på annat 
sätt bedöma specifika kommuner och deras äldreomsorg.  

2.3 Huvudgrupperna 
För att göra en så överskådlig redovisning som möjligt har vi i denna rap-
port nästan genomgående delat in svarspersonerna i fyra breda kategorier 
som vi betecknar omsorgsarbetare, omsorgstjänstemän, centrala tjänstemän och poli-
tiker (se tabell 2.3). När det gäller personalen har vi då eftersträvat en indel-
ning i socioekonomiska grupper liknande SEI, som är den etablerade indel-
ningen av yrken och positioner på den svenska arbetsmarknaden och som 
ofta används i officiell arbetsmiljö- och arbetsmarknadsstatistik.4  

I kapitel 3 koncentrerar vi oss på den största av dessa grupper, omsorgs-
arbetarna (vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänst och särskilda 
boendeformer för äldre).  

I följande kapitel vidgar vi perspektivet till de olika aktörerna i äldreomsor-
gens hierarki och jämför där grupperna med varandra: Fokus i kapitel 4 är på 
arbetsförhållanden; i kapitel 5 på upplevelser av kränkning och uppskattning 
och kapitel 6 handlar om synen på äldreomsorgens styrning och politikerrollen. 

                                                      
4  SEI bygger på en sammanvägning av främst den utbildningstid som normalt krävs för 

anställning i respektive yrke och arbetsuppgifternas karaktär. Enligt SEI kategoriseras an-
ställda i fem grupper: ej facklärda och facklärda arbetare (motsvaras av omsorgsarbetare i 
vår klassificering), lägre tjänstemän och tjänstemän på mellannivå (motsvaras i vår klassi-
ficering av omsorgstjänstemän) och högre tjänstemän (motsvaras av centrala tjänstemän i 
vår klassificering).  
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Tabell 2.3. Studiens svarspersoner (åtta kommuner 2003). Indelning i huvud-
grupper vid resultatredovisningen. 

 Antal svarande (n) i 
de åtta kommunerna 

2003 

Procentuell fördel-
ning av personalen 

PERSONAL 5 360  100 procent 

Omsorgsarbetare 4 374  81,6  
varav:  
undersköterskor 

  
2 483 

  
46,3 

vårdbiträden  1 822  34,0 
1:e vårdbiträden, 
gruppledare  
och övriga omsorgsarbetare

 69  1,3 

Omsorgstjänstemän 630  11,8  
varav:  
sjuksköterskor (inkl 
medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor) 

  
335 

  
6,3 

enhetschefer, 
områdeschefer 

 133  2,5 

arbetsterapeuter  62  1,2 
biståndsbedömare  53  1,0 
sjukgymnaster  34  0,6 
övriga omsorgstjänstemän  13  0,2 

Centrala tjänstemän  
(tjänstemän med 
övergripande ansvar för 
kommunens äldreomsorg) 

55  1,0  

Övrig personal  
(ekonomibiträden, restaurang
och kökspersonal, 
vaktmästare mm)* 

 

299  5,6  

POLITIKER I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE
 

488    

TOTALT ANTAL 
SVARANDE 
 

5 848       

*inkl. 25 personer som inte har uppgett yrke.  
 

Som framgår av tabell 2.3 är omsorgsarbetarna den i särklass största gruppen i 
undersökningen och omfattar 82 procent av personalen. Undersköterskor är 
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den största enskilda yrkeskategorin och omfattar 46 procent av all personal 
som har svarat på enkäten; 34 procent av personalen är vårdbiträden. 

Omsorgstjänstemännen (sjuksköterskor, enhetschefer, biståndsbedömare, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och liknande) omfattar totalt sett cirka 12 
procent av den personal som har svarat på enkäten. Sjuksköterskor är här 
den största enskilda yrkeskategorin, och omfattar runt hälften av omsorgs-
tjänstemännen (6 procent av hela personalen). 

Den tredje huvudgruppen – centrala tjänstemän – är en mycket liten grupp 
som omfattar runt en procent av all personal. De har det gemensamt att de 
har ett övergripande ansvar för äldreomsorgen i respektive kommun och 
samverkar ofta med kommunens politiker i det dagliga arbetet. De utgör så-
ledes en nyckelgrupp och har hittills sällan studerats. Vi särredovisar deras 
svar, eftersom de bedömningar och planer denna grupp har och de beslut 
man medverkar till i sitt dagliga arbete rimligen påverkar omsorgspersona-
lens (omsorgsarbetarnas och omsorgstjänstemännens) arbetsvillkor.  

Den fjärde personalgruppen – övrig personal – omfattar bland annat vakt-
mästare, ekonomibiträden, restaurang- och kökspersonal. Sammanlagt är det 
närmare 6 procent av de svarande som hör till denna kategori, som dock 
inte analyseras närmare i denna rapport.  

Politikerna som har besvarat enkäten är alla ledamöter eller ersättare i 
kommunernas fullmäktige. I den här rapporten redovisar vi i de allra flesta 
fall politikerna sammantagna, dvs. oberoende av partifärg, men i några ana-
lyser skiljer vi mellan politiker i majoritet respektive i minoritet.  

2.4 Undersökningen i förhållande till äldre-
omsorgen i stort 
Beroende på att Sveriges kommuner uppvisar en mängd variationer när det 
gäller befolkningssammansättning, ekonomiska förutsättningar, arbetsmark-
nadssituation och kommunal förvaltningspolitisk m.m., så uppvisar inte minst 
äldreomsorgen stora variationer vad gäller organisation och även en ”lokal hi-
storia” som ofta har en särpräglad karaktär (Trydegård 2000). Ibland har man 
därför hävdat att Sverige inte skall uppfattas som en välfärdsstat med gemens-
amt välfärdssystem, utan som 290 välfärdskommuner. 

I den här rapporten tar vi ett samlat grepp om materialet och redovisar 
de åtta kommunerna sammanslagna. Vi betraktar således de åtta kommu-
nerna som ett utsnitt av Sverige. De åtta kommuner som ingår i vår studie är 
dock inte utvalda för att i första hand vara riksrepresentativa. Om vi ska 
kunna hävda att det är möjligt att generalisera utifrån just de åtta kommuner 
som ingår i studien, är det därför viktigt att veta om ”våra” kommuner skil-
jer sig från riket som helhet.  

En första fråga är då hur väl yrkesfördelningen bland de svarande stäm-
mer med vad som framgår av tillgänglig landsomfattande personalstatistik. 
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Här är det ett problem att vår studie gäller äldreomsorgen, medan den 
svenska personalstatistiken inte skiljer mellan personal inom äldreomsorg 
och handikappomsorg. Ett annat problem är att den ordinarie personalstati-
stiken inte inkluderar privatanställd personal. Vissa statistikuppgifter gäller 
vidare endast månadsanställd och inte timanställd personal.  

Den reguljära statistiken om omsorgspersonal (som arbetar med både 
funktionshindrade och äldre) gäller således endast månadsanställda med 
kommunal arbetsgivare. Till skillnad från personalstatistiken omfattar vår 
studie både månads- och timanställda, och både offentligt och privat anställda, 
men endast de som arbetar med äldre (inte funktionshindrade).  

Med dessa skillnader i åtanke kan vi ändå konstatera att det är stora likhe-
ter i personalsammansättningen i vår undersökning och de uppgifter som redovisas i 
den rikstäckande personalstatistiken. Denna uppger att 82 procent av den kom-
munalt månadsanställda personalen inom äldre- och handikappomsorgen 
kan betraktas som baspersonal (vårdbiträden, undersköterskor, vårdare, 
skötare eller personliga assistenter). Knappt 5 procent är sjuksköterskor, 
knappt 4 procent arbetsledare och cirka 1,5 procent är arbetsterapeuter eller 
sjukgymnaster. Biståndshandläggare redovisas i statistiken i kategorin övrig 
personal som utgör cirka 8 procent sammantaget (Socialstyrelsen 2003, s 47). 

Med andra ord är yrkesfördelningen i vår undersökning ganska lik yrkes-
fördelningen i äldre- och handikappomsorgen totalt sett. På denna punkt 
finns det därför ingen anledning att tro att de som har svarat på vår under-
sökning i de åtta kommunerna sammantagna skiljer sig på något avgörande 
sätt från äldreomsorgspersonalen i hela riket.  

De enskilda kommunerna i vår undersökning skiljer sig däremot en hel 
del från varandra: andelen omsorgsarbetare varierar mellan 80 och 89 pro-
cent och andelen omsorgstjänstemän mellan 7 och 16 procent. Större skill-
nader mellan undersökningens kommuner gäller fördelningen inom gruppen 
omsorgsarbetare: I två av kommunerna utgör undersköterskorna endast en 
dryg tredjedel av omsorgsarbetarna, i fem kommuner är motsvarande andel 
mellan hälften och två tredjedelar, och i en kommun är hela 86 procent av 
omsorgsarbetarna undersköterskor.  

2.5 Kön, ålder och svarspersonernas 
erfarenhet  
Äldreomsorgen är som bekant ett kvinnodominerat yrke. I studiens åtta 
kommuner är sammantaget 96 procent av omsorgsarbetarna och 94 procent 
av omsorgstjänstemännen kvinnor. Också den lilla gruppen centrala tjänste-
män domineras av kvinnor, men i mindre utsträckning: 76 procent. 

När det gäller könsfördelningen avviker de åtta kommuner som ingår i 
studien endast marginellt från riket som helhet. Enligt riksstatistiken utgör 
kvinnor 96 procent av äldre- och handikappomsorgens undersköterskor, 94 
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procent av vårdbiträdena och 93 procent av sjuksköterskorna. De centrala 
tjänstemännen redovisas ej separat i officiell statistik (Svenska Kommunför-
bundet 2004, s 65).  

Studiens politiker har inte samma könsfördelning som personalen: 45 
procent av politikerna är kvinnor. Bland landets kommunpolitiker är enligt 
statistiken andelen kvinnor något lägre: 42 procent av landets kommunfull-
mäktigepolitiker är kvinnor (SCB 2002, Tabell 20). 

Den personal som ingår i studien är av varierande ålder, men ålderssprid-
ningen är störst bland omsorgsarbetarna, se tabell 2.5.  

Tabell 2.5. Åldersfördelning bland personal och politiker (åtta kommuner 2003). 
Procent. Antal svarande (n) inom parentes. 5 

 30 år 
eller 

yngre

31-40 
år 

41-50 
år 

51-60 
år 

61 år+  

Politiker (n=485) 5 9 20 38 27 100 
Centrala tjänstemän (n=55) 4 14 33 42 7 100 
Omsorgstjänstemän (n=629) 6 22 34 30 9 100 
Omsorgsarbetare (n=4 368) 21 23 26 24 6 100 

 
Av tabell 2.5 framgår att: 30 procent av omsorgsarbetarna, 39 procent av 
omsorgstjänstemännen, 49 procent av de centrala tjänstemännen och 65 pro-
cent av politikerna är 51 år eller äldre. Med andra ord ökar genomsnittsåldern ju 
högre upp i äldreomsorgens organisation svarspersonerna befinner sig.  

Här har vi inte kunnat hitta jämförbara uppgifter i personalstatistiken 
(som använder sig av andra åldersgränser och där det inte finns uppgifter för 
månads- och timanställda sammantagna). De uppskattningar som är möjliga 
att göra tyder dock på att åldersfördelningen bland studiens svarspersoner inte 
på något avgörande sätt avviker från omsorgspersonalen i riket som helhet.6  

Många i personalen har påtagligt lång erfarenhet av omsorgsarbete. Detta 
framgår av figur 2.5. 

                                                      
5  Enstaka personer har inte besvarat alla enkätens frågor. Det innebär att antalet svars-

personer (n) i denna tabell och i rapportens övriga tabeller och figurer kan skilja sig något 
från det totala antalet personer som ingår i de olika huvudgrupperna i tabell 2.3. 

6  Av alla månadsanställda inom vård och omsorg i riket år 2002 var 32 procent 35 år eller 
yngre, och 40 procent var 46 år eller äldre. Medelåldern är lägre bland timanställda än 
månadsanställda, och högre bland arbetsledare och sjuksköterskor än bland vårdbiträden 
och (framför allt) undersköterskor (Socialstyrelsen 2003, s 48-49).  
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Figur 2.5. Tid i yrket och hos nuvarande arbetsgivare. Personal i äldreomsorgens 
styrningshierarki (åtta kommuner 2003). Procent.  

Av övre delen i figur 2.5 framgår att det är en mycket erfaren personal som 
dominerar äldreomsorgen på samtliga nivåer: bland omsorgsarbetarna har 
57 procent arbetat tio år eller mer med vård och omsorg, bland omsorgs-
tjänstemännen 81 procent och bland de centrala tjänstemännen 64 procent. 
(På denna punkt saknas uppgifter i rikstäckande officiell statistik).  

Av nedre delen i figuren framgår att det också är relativt många i perso-
nalen som har lång anställningstid hos samma arbetsgivare: 36 procent av 
omsorgsarbetarna och de centrala tjänstemännen, och 21 procent av om-
sorgstjänstemännen har arbetat minst tio år hos sin nuvarande arbetsgivare. 
Omsorgstjänstemännen har således genomsnittligt längst yrkeserfarenhet, 
men har samtidigt kortast anställningstid hos samma arbetsgivare. Personal-
omsättningen är därmed högre bland omsorgstjänstemännen än bland såväl omsorgs-
arbetarna som de centrala tjänstemännen. 

Inte heller här finns jämförbara uppgifter i den rikstäckande personalstati-
stiken. Det är dock känt att personalomsättningen är relativt låg bland vård-
biträden och undersköterskor inom äldreomsorgen, framförallt jämfört med 
äldreomsorgens sjuksköterskor (Svenska Kommunförbundet 2004, s 48). 

Här kan också noteras att enligt vår studie är de fåtaliga manliga om-
sorgsarbetarna (4 procent) genomsnittligt yngre och har kortare erfarenhet i 
yrket än sina kvinnliga kollegor.7  

Politikerna i vår undersökning har lång erfarenhet av politiskt arbete: 81 procent 
har varit förtroendevalda i minst två mandatperioder, 34 procent i fyra man-
datperioder eller mer.  
                                                      
7  39 procent av männen är 30 år eller yngre, 21 procent av kvinnorna; 18 procent av män-

nen har arbetat mindre än ett år inom vård och omsorg, 7 procent av kvinnorna. 
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Majoriteten av politikerna har sin tidigare eller nuvarande yrkeserfarenhet 
från andra områden än vård och omsorg: 23 procent har erfarenhet av vård- 
och omsorgsarbete medan 77 procent har sin huvudsakliga erfarenhet från 
andra yrkesområden. Inte oväntat är det vanligare att kvinnliga politiker har 
yrkesmässig vårderfarenhet: 36 procent av de kvinnliga politikerna jämfört med 
12 procent av de manliga har yrkeserfarenhet från vård- och omsorgsområdet.  

2.6 Hem eller boende som arbetsplats; 
kommunen eller företag som arbetsgivare? 
Av tabell 2.2b har redan med hjälp av tillgänglig statistik framgått att studi-
ens åtta kommuner har olika tyngdpunkt i sin äldreomsorg: andelen av 
kommunens äldre (80 år+) med hemtjänst varierar mellan 15 och 23 procent 
och andelen i särskilt boende varierar mellan 12 och 24 procent.  

Sammantagna har dock de åtta kommunerna ett genomsnitt som ligger 
nära riksgenomsnittet: 19-20 procent av dem som är äldre än 80 år får hjälp 
av hemtjänsten i studiens kommuner (19,1 riket) och 18-19 procent får hjälp 
i särskilt boende i studiens åtta kommuner sammantaget (18,4 riket). 

I den nationella personalstatistiken saknas uppgifter om hur många som 
arbetar i de äldres hem respektive i mer eller mindre institutionslika boende-
former. Däremot finns uppgifter om kommunernas kostnader för de olika 
formerna av äldreomsorg. Eftersom personalen utgör den största delen av 
kostnaderna kan dessa uppgifter användas som en ungefärlig indikator på 
personalfördelningen.  

Enligt statistiken för 2003 användes 66 procent av kommunernas äldre-
omsorgskostnader till vård och omsorg i särskilt boende (Svenska Kommun-
förbundet 2004, s 59). Enligt enkätsvaren från de åtta kommunerna som 
ingår i vår studie arbetar sammantaget 67 procent av omsorgspersonalen 
helt eller delvis i särskilt boende, vilket tyder på att studiens fördelning 
mellan personal i särskilt boende och i hemtjänst i stort är samstämmig med 
riket som helhet.  

I fyra av studiens kommuner utförs en relativt hög andel av äldreomsor-
gen i privat regi, medan fyra kommuner inte har någon äldreomsorg i privat 
regi över huvud taget. Av all omsorgspersonal i de åtta kommunerna har 
nästan 14 procent i vår enkät uppgett att de har privat arbetsgivare. (Andelen 
varierar som planerat genom vårt kommunurval mellan 0 och 43 procent; 
högst andel personal som uppger sig privatanställd återfinns i den kommun 
som också har högst andel av äldreomsorgen i privat regi enligt tabell 2.2b).  

Uppgifter om hur många inom den offentligt finansierade äldreom-
sorgen som är anställda av privata arbetsgivare saknas dock i den reguljära 
landsomfattande statistiken. Enligt en beräkning (som gäller 2002) var 
knappt 11 procent av äldreomsorgspersonalen anställda i privat regi (Social-
styrelsen 2003, s 45). Andelen av svarspersonerna som har privat arbetsgivare 
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är därmed något högre i vår studie än i riket som helhet, vilket är en väntad 
konsekvens av urvalet av kommuner.8  

2.7 Personalens anställningsformer och 
arbetstid  
Ett genomgående tema i den här rapporten är att de tre personalgrupperna 
– omsorgsarbetare, omsorgstjänstemän och centrala tjänstemän – har högst 
olika arbetsvillkor. Detta gäller också anställningsform och arbetstid. Detta 
framgår av figur 2.7a-c. 
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Omsorgsarbetare (n=4289)

Omsorgstjänstemän
(n=628)

Centrala tjänstemän (n=55)

Procent
Tillsvidareanställd Visstidsanställd Timanställd  

Figur 2.7a. Anställningsformer. Äldreomsorgspersonal (åtta kommuner 2003). 
Procent. 

Figur 2.7a visar att de allra flesta centrala tjänstemän är tillsvidareanställda 
(ingen är timanställd) och att nära 90 procent av omsorgstjänstemännen är 
tillsvidareanställda (några få uppger timanställning). Bland omsorgsarbetarna 
är 72 procent tillsvidareanställda, nära var femte (19 procent) är anställd per 
timme och nästan var tionde (9 procent) har en visstidsanställning. En stor 
del av de omsorgsarbetare som saknar tillsvidareanställning önskar dock er-
hålla en sådan. I avsnitt 3.8 återkommer vi därför till en beskrivning och analys av 
de oönskade anställningsvillkor, som framförallt gäller för omsorgsarbetare. 

                                                      
8  I denna rapport berörs inte de eventuella skillnaderna i arbetsvillkor bland kommunalt 

och privat anställd personal. Vi har berört den frågan i en tidigare rapport (Gustafsson & 
Szebehely 2001), och räknar med att återkomma med nya analyser på basis av den nu 
aktuella studien.  
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Det finns en möjlighet att jämföra andelen timanställda i vår undersök-
ning med äldreomsorgspersonalen i riket. Enligt en beräkning av Social-
styrelsen (2003 s 45) var 19 procent av äldreomsorgspersonalen timanställd 
år 2002, dvs. samma andel som vi finner för omsorgsarbetarna i de åtta 
kommunerna sammantaget. 

Även om bilden av personalens anställningsformer i studiens åtta kommu-
ner sammantagna är samstämmig med riksgenomsnittet är det viktigt att no-
tera att skillnaderna mellan studiens åtta kommuner är mycket stora: andelen 
timanställda bland omsorgsarbetarna varierar mellan 3 och 26 procent! 
I figur 2.7b ser vi att samtliga centrala tjänstemän arbetar ”vanlig arbetstid”, 
dvs. enbart vardagar dagtid, medan nära hälften av omsorgstjänstemännen 
har andra arbetstider. Man kan också säga att bland omsorgsarbetarna är den 
”vanliga” arbetstiden mycket ovanlig – det är bara knappt 6 procent som arbetar 
enbart vardagar, dagtid. Bland omsorgsarbetarna är i stället den vanligaste 
arbetstidsformen olika kombinationer av vardag och helg, dag och kväll, vil-
ket gäller mer än två tredjedelar av gruppen.  
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Figur 2.7b. Arbetstidens förläggning. Äldreomsorgspersonal (åtta kommuner 
2003). Procent. 

När det gäller arbetstidens förläggning har vi inte hittat några rikstäckande 
uppgifter, så vi kan inte jämföra studiens svarspersoner med situationen i 
riket som helhet.  

Vi har i det föregående konstaterat att det finns stora skillnader mellan 
omsorgsarbetare, omsorgstjänstemän och centrala tjänstemän när det gäller 
anställningsform och arbetstider. De tre personalgrupperna i äldreomsor-
gens hierarki skiljer sig också när det gäller andelen som arbetar heltid. Bland 
de centrala tjänstemännen arbetar 93 procent heltid, bland omsorgstjänstemännen 58 
procent och bland omsorgsarbetarna 28 procent.  
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Det utbredda deltidsarbetet bland omsorgsarbetarna skall vi återkomma 
till i avsnitt 3.8, när frågan om oönskade anställningsvillkor analyseras.  

Även på denna punkt är den bild som framträder bland de åtta kommu-
nerna i stort samstämmig med den bild som kan utläsas ur reguljär statistik. 
Deltidsarbete är vanligare bland äldreomsorgens baspersonal än i de flesta 
yrkesgrupper, även andra kvinnodominerade yrken. Enligt statistiken arbetade 
vid slutet av år 2002 cirka 31 procent av de kommunalt månadsanställda vård-
biträdena och undersköterskorna heltid (Socialstyrelsen 2003, s 46) .9 Även i 
vår studie arbetar 31 procent av de tillsvidareanställda omsorgsarbetarna hel-
tid. (Skillnaderna är dock stora mellan studiens åtta kommuner; andelen hel-
tidsarbetande bland omsorgsarbetarna varierar mellan 17 och 42 procent).  

2.8 Politikernas förtroendemannatid och 
partitillhörighet 
När det gäller ”kommunpolitikernas arbetstid som politiker” – det vi här 
betecknar som förtroendemannatid – speglar svaren i tabell 2.8a det faktum 
att kommunpolitik vanligen bedrivs på fritid. 

Tabell 2.8a. Förtroendemannatid (tid för politiskt arbete). Politiker (åtta kommu-
ner 2003). Procent. 

Antal timmar per vecka 
16 timmar eller mindre 76 
17-20 timmar  15 
21-30 timmar 4 
31-39 timmar 0,4 
40 timmar 5 
(n=475) 100 % 

 
Tabell 2.8a visar att drygt tre fjärdedelar av politikerna vanligen ägnar 16 
timmar eller mindre per vecka åt sitt politiska arbete, medan endast 5 pro-
cent arbetar med politik på heltid (40 timmar eller mer). 

Arbetet som förtroendevald framstår som någonting man stegvis ”växer 
in i”. Detta indikeras av figur 2.8.  
 

                                                      
9  41 procent hade heltidsanställning, men genom tjänstledighet och sjukskrivning på deltid 

var det endast 31 procent som i realiteten arbetade heltid (aa). 
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Figur 2.8. Förtroendemannatid för män och kvinnor uppdelade på antal mandat-
perioder. Politiker (åtta kommuner 2003). Procent. 

 
Av figur 2.8 framgår att ju fler mandatperioder som politikerna haft sitt för-
troendeuppdrag, desto fler timmar ägnar man sig åt detta. Det gäller både 
män och kvinnor.10  

Av de politiker som svarat på vår enkät tillhör sammantaget 50 procent 
det borgerliga blocket (c, fp, kd eller m), 48 procent tillhör s, v eller mp och 
knappt 3 procent tillhör något lokalt parti, se tabell 2.8b.  

                                                      
10  I figuren har vi för överskådlighetens skull slagit samman de politiker som lägger mellan 

17 och 39 timmar på politiken i en grupp. Den tendens som syns i figuren, att manliga 
politiker med fyra mandatperioder eller mer oftare än de kvinnliga kollegorna med 
samma erfarenheter, arbetar heltid med politik är inte statistiskt säkerställd. 
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Tabell 2.8b. Partitillhörighet bland studiens politiker (åtta kommuner 2003). Pro-
cent i respektive parti.  

Centern (c) 8,0 
Folkpartiet (fp) 13,0 
Kristdemokraterna (kd) 8,8 
Miljöpartiet (mp) 3,7 
Moderaterna (m) 20,0 
Socialdemokraterna (s) 37,2 
Vänsterpartiet (v) 6,6 
Övriga partier  2,7 
(n=486) 100 % 

 
Jämfört med valresultatet är det en något högre andel borgerliga politiker i vår 
studie, vilket sannolikt beror på att i vårt kommunurval ingår fyra kommuner 
med en relativt hög grad av entreprenadisering. Efter valet 2002 tillhör sam-
mantaget 45 procent av de svenska kommunpolitikerna det borgerliga blocket 
och 50 procent tillhör s, v, mp sammantaget (SCB 2002, Tabell 10). 

Bland de politiker som besvarat enkäten finns det inga skillnader mellan 
de politiska ”blocken” när det gäller antal mandatperioder eller förtroende-
mannatid. Däremot är andelen kvinnor något högre i s, v, mp-blocket än i 
det borgerliga (49 respektive 40 procent).  

Dessa uppgifter är relativt samstämmiga med könsfördelningen bland 
kommunpolitiker i riket som helhet: av alla Sveriges kommunfullmäktige-
ledamöter i s, v och mp-blocket är 47 procent kvinnor; i det borgerliga 
blocket 38 procent (SCB 2002, Tabell 20). 
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3. ÄLDREOMSORGEN SOM  
ARBETSPLATS FÖR OMSORGSARBETARE 

3.1 Långsiktiga förändringar i 
vårdbiträdenas bedömning av arbetsmiljön 
För att ge en översiktsbild av hur äldreomsorgens arbetsmiljö förändrats 
presenteras här fem figurer (figur 3.1a-e). I dessa jämförs svaren från våra 
egna enkäter (genomförda år 2000 och 2003) med de svar som samma yr-
keskategori gav på samma frågor för ett antal år sedan.11 Resultaten gäller en 
av äldreomsorgens antalsmässigt sett dominerande personalkategorier – 
vårdbiträden – som utgör drygt en tredjedel av den personal som svarat på 
vår enkät. För att göra jämförelsen mellan 2000 och 2003 mest möjligt rätt-
visande redovisas för år 2003 endast uppgifter från de tre kommuner som 
också ingick i undersökningen år 2000.12  

Av figur 3.1a framgår att det skedde en kraftig ökning av andelen vård-
biträden som anser sig ha för mycket att göra mellan 1991 och 2000. An-
delen som anser sig ”oftast” ha för mycket att göra i arbetet hade mer än 
fördubblats år 2000 jämfört med de fyra mättillfällena 1988-1991: år 2000 
uppgav 39 procent av vårdbiträdena att man oftast har för mycket att göra, 
jämfört med 14 procent år 1991. 

 

                                                      
11  Denna tidigare undersökning som vi här redovisar data från genomfördes av Stiftelsen 

för yrkes- och miljömedicinsk forskning och utveckling i Örebro (se vidare Malm, 
Kraftling & Berggren 1988). Uppgifterna för åren 1988-1991 gäller totalt 3 768 vårdbiträ-
den inom äldre- och handikappomsorg. Bortfallet understiger 20 procent (aa samt 
Ydreborg, Bryngelsson & Gustafsson 1989). De här redovisade uppgifterna har erhållits i 
tabellformat från FSF Metod AB (Föreningen Svensk Företagshälsovård), Örebro.  

 Uppgifterna från 1988-1991 gäller vårdbiträden inom hemtjänst och servicehus. För att 
öka jämförbarheten redovisar vi därför i figur 3.1a-e endast svaren från vårdbiträden i 
hemtjänst och servicehus från våra egna enkäter år 2000 och 2003.  

12  Av bilagetabell 3.2 framgår att de svar (som hela gruppen omsorgsarbetare) avger i enkä-
ten år 2003 – i de tre kommunerna som ingår i tidsjämförelsen – endast marginellt avvi-
ker (beträffande de sex arbetsmiljöfrågorna) från genomsnittet för de åtta kommunerna 
2003. Detta tolkar vi som en indikator på att de tre kommuner som vi kan följa över tid 
sammantagna inte är extrema eller avvikande från övriga kommuner i studien.  
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Figur 3.1a. Bedömningar av arbetsmiljön över tid. ”Har du för mycket att göra i 
ditt arbete?” Procentandelar ”Ja, oftast”. Svar från vårdbiträden i hemtjänst och 
servicehus 1988-1991 (tidigare undersökning) och i tre kommuner 2000 och 2003. 13  

 
Av figur 3.1a indikerar också att det skett en viss förbättring i detta avseende 
under de tre åren mellan 2000 och 2003 (skillnaden mellan dessa två mättill-
fällen är dock ej statistiskt signifikant).14 
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Figur 3.1b. Bedömningar av arbetsmiljön över tid. ”Har du möjlighet att påverka 
dina arbetsförhållanden så att du t ex kan arbeta i för dig lagom arbetstakt?” Pro-
centandelar ”Ja, oftast”. Svar från vårdbiträden i hemtjänst och servicehus 1988-
1991 (tidigare undersökning) och i tre kommuner 2000 och 2003. 

 

                                                      
13  Antal vårdbiträden som svarat på frågorna i figur 3.1a-e: 1988 (n=462), 1989 (n=1 034), 

1990 (n=1 092), 1991 (n=1 180). År 2000 (n= 326-328) och 2003 (n= 326-330). 
14  I rapporten har vi genomgående testat om de skillnader vi finner över tid eller mellan 

grupper är statistiskt säkerställda (signifikanta). Om ett s.k. Chitvå-test visar att det är 
högst fem procent sannolikhet att skillnaden beror på slumpen betecknas skillnaden som 
signifikant (p<0,05). Detta noteras med en asterisk (*) i figurer och/eller i en kommentar 
i fotnot samband med figurer och tabeller. 
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I figur 3.1b ser vi att en annan kraftig försämring under 1990-talet: betydligt 
färre uppgav sig ha möjlighet att påverka sina arbetsförhållanden år 2000 
jämfört med under åren 1988-1991. Andelen vårdbiträden som uppger att 
man ”oftast” kan påverka arbetsförhållandena har nästan halverats år 2000 
jämfört med mätningarna 1988-1991 (år 2000 uppger 25 procent av vård-
biträdena att de ”oftast” kan påverka sina arbetsförhållanden, vilket kan jäm-
föras med 46 procent av vårdbiträdena 1991). 

 Även när det gäller denna arbetsmiljöaspekt indikeras vissa förbättringar 
mellan år 2000 och 2003 (skillnaden är dock ej statistiskt signifikant). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

P
ro

ce
nt

Figur 3.1c. Bedömningar av arbetsmiljön över tid. ”Är din kontakt och ditt sam-
arbete med arbetsledningen bra?” Procentandelar ”Ja, oftast”. Svar från vårdbiträ-
den i hemtjänst och servicehus 1988-1991 (tidigare undersökning) och i tre kom-
muner 2000 och 2003. 

 
Även när det gäller vårdbiträdenas bedömning av samarbetet med arbetsled-
ningen, ser vi i figur 3.1c att försämringar skett mellan 1991 och 2000 (1991 
uppgav 71 procent att man oftast hade bra samarbete med arbetsledningen, 
år 2000 uppgav 52 procent detta).Vi ser också att i dessa avseenden har de 
tidigare inträffade försämringarna stabiliserats under åren 2000 och 2003. 
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Figur 3.1d. Bedömningar av arbetsmiljön över tid. ”Är dina arbetsuppgifter till-
räckligt omväxlande?” Procentandelar ”Ja, oftast”. Svar från vårdbiträden i hem-
tjänst och servicehus 1988-1991 (tidigare undersökning) och i tre kommuner 2000 
och 2003. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

P
ro

ce
nt

Figur 3.1e. Bedömningar av arbetsmiljön över tid. ”Uppfattar du dina arbetsupp-
gifter som engagerande och stimulerande?” Procentandelar ”Ja, oftast”. Svar från 
vårdbiträden i hemtjänst och servicehus 1988-1991 (tidigare undersökning) och i tre 
kommuner 2000 och 2003. 

 
I figurerna 3.1d-e ser vi att vårdbiträdena allmänt sett upplever sitt arbete som 
ungefär lika omväxlande och engagerande/stimulerande år 2000 som vid 
1980-talets slut (förändringarna mellan år 2000 och 2003 är inte signifikanta). 

• Sammanfattningsvis kan man säga att de avsevärda negativa förändringar 
som skedde fram till år 2000 tycks ha stabiliserats när det gäller de 
aspekter på arbetsmiljön som handlar om kvantitativ arbetsbelastning (figur 
3.1a-b). Också andra studier tyder på ett trendbrott (Arbetsmiljöverket & 
SCB 2004). En generell faktor som sannolikt har betydelse för dessa 
positiva förändringar är att äldreomsorgens resurser, som minskade 
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under 1990-talets första hälft, har ökat sedan slutet av 1990-talet (se 
avsnitt 1.2).  

• Även när det gäller vårdbiträdenas bedömning av samarbetet med arbets-
ledningen visar våra undersökningar på en avsevärd försämring under 
1990-talet. Även i detta avseende indikeras att situationen i stort varit 
stabil mellan 2000 och 2003. 

• Däremot är vårdbiträdenas svar på de frågor som handlar om arbetets 
innehåll i stort sett stabila under hela perioden från 1988 till 2000/2003: 
en ungefär lika stor andel vårdbiträden anser att arbetet är omväxlande 
och engagerande/stimulerande år 2000 som drygt tiotalet år tidigare.  

3.2 Förändringar för omsorgsarbetarna 
under tre år 
Uppläggningen av vår studie medger en mer detaljerad jämförelse över tid i 
de tre kommuner som ingick i vår undersökning både år 2000 och 2003. Vi 
vidgar samtidigt den personalgrupp som undersöks och ser nu till hela grup-
pen omsorgsarbetare – dvs. både vårdbiträden och undersköterskor. Dessutom 
redovisar vi svaren på en fråga som inte ställdes i undersökningarna 1988-
1991 och som därför enbart kan följas under perioden 2000-2003, nämligen 
”Händer det att du känner dig otillräcklig därför att hjälptagarna inte får den 
hjälp du anser rimlig?”  

I figur 3.2 särredovisar vi svaren från de omsorgsarbetare som arbetar 
inom hemtjänst (övre delen av figuren), respektive enbart inom särskilt bo-
ende, dvs. sjukhem, ålderdomshem, servicehus och andra former av boen-
den för äldre (undre delen). Vi gör denna uppdelning eftersom vi genom ti-
digare studier vet att hemtjänsten vanligen bedöms som en mer positiv ar-
betsmiljö (Bäckman 2001, Gustafsson & Szebehely 2001).15 För att öka 
överskådligheten redovisar vi svarsmönstret på följande sätt:  

• Staplarna åt höger visar den andel som valt svarsalternativet ”ja, oftast” 
på frågor som gäller positiva bedömningar av arbetet.  

• Staplarna åt vänster gäller de frågor där svarsalternativet ”ja, oftast” inne-
bär en påfrestande arbetsupplevelse eller en negativ bedömning.  

                                                      
15  Av samtliga omsorgsarbetare arbetar 60 procent enbart inom särskilt boende och 23 

procent enbart inom hemtjänsten, och det är dessa grupper som i det följande jämförs. 
De 6 procent som arbetar i både hemtjänst och särskilt boende samt de 11 procent som 
har annan arbetsplats ingår i analyserna när omsorgsarbetarna inte delas upp på hem-
tjänst och särskilt boende, men de särredovisas inte.  
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Figur 3.2. Bedömningen av sex aspekter på arbetsmiljön 2000 och 2003. Omsorgs-
arbetare i samma tre kommuner uppdelade på hemtjänst och särskilt boende. Pro-
centandelar ”Ja, oftast” på respektive fråga. 16  

• Man kan sammanfatta figur 3.2 som att generellt sett (i genomsnitt) har 
arbetsmiljön på flera punkter blivit något bättre i de tre kommunerna under de 
senaste tre åren. 

• Samtidigt är det viktigt att notera att i jämförelse med situationen för 10-
15 år sedan, bedöms arbetsmiljön när det gäller arbetsbelastning som 
betydligt sämre av dagens omsorgsarbetare. 

• Vi ser också genomgående skillnader mellan hemtjänst och särskilt 
boende: med de flesta av de mått som presenteras framträder hemtjänsten som en 
bättre arbetsmiljö än det särskilda boendet.  

• När det gäller möjligheten att påverka sina arbetsförhållanden ligger dock 
hemtjänstens omsorgsarbetare genomgående på en lägre nivå än inom 
det särskilda boendet. Detta bör undersökas närmare i kommande studier. 

                                                      
16  Undersökningen 2000: hemtjänst (n=326-329); särskilt boende (n=921-929). Undersök-

ningen 2003: hemtjänst (n=361-365); särskilt boende (n=952-955). * markerar signifi-
kanta skillnader (p<0,05) mellan 2000 och 2003. Skillnaderna mellan omsorgsarbetare i 
hemtjänst resp. i särskilt boende år 2000 är signifikanta när det gäller alla frågorna utom 
kontakt med arbetsledning; år 2003 är alla skillnaderna signifikanta utom kontakt med 
arbetsledning och känslor av otillräcklighet. 
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Det är viktigt att notera att det finns stora skillnader mellan de enskilda 
kommunerna beträffande omsorgsarbetarnas bedömningar av arbetsmiljön 
(se bilagetabell 3.2). Det är också viktigt att vara klar över att knappast alla 
omsorgsarbetare eller arbetsplatser genomgått samma positiva utveckling. 
Bakom de förbättringar som visar sig när man som här ser på genomsnittet från tre 
kommuner, framträder skillnader om man undersöker varje kommun för sig. Visserli-
gen avspeglas i stort det genomsnittliga mönstret i var och en av de tre 
kommunerna, men i detaljerade kommunvisa jämförelser framträder en del 
skillnader som nyanserar den positiva bilden. Av utrymmesskäl redovisar vi 
dock ej denna mer komplicerade bild i detta sammanhang.  

• Det viktiga här är att positiva förändringar skett på det stora hela och att 
man samtidigt är medveten om att detta inte innebär att allt blivit bättre 
inom både hemtjänst och särskilt boende i samtliga kommuner.  

3.3 Betydelsen av arbetstidens omfattning 
och förläggning 
Av tabell 3.3 framgår (vilket redan visats i kapitel 2) att endast en dryg 
fjärdedel av studiens omsorgsarbetare arbetar heltid. Av tabellen framgår 
också att ”vanlig” arbetstid (dagtid på vardagar) är mycket ovanligt bland 
äldreomsorgens baspersonal (5 procent inom hemtjänsten och 3 procent 
inom särskilt boende).17 Det är naturligtvis ett välkänt faktum, men det 
förtjänar ändå att uppmärksammas att en form av ”treskift” (arbete både 
vardag och helg, och både dag- och kvällstid) är den vanligaste arbetstids-
formen inom både hemtjänst och särskilt boende. Nattarbete är vanligare 
inom det särskilda boendet. Där arbetar 14 procent av personalen natt (vil-
ket kan jämföras med 4 procent inom hemtjänsten).  

                                                      
17  Dagtid är vanligare bland de omsorgsarbetare som varken arbetar i hemtjänst eller i 

särskilt boende: 20 procent av denna grupp arbetar dagtid. 
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Tabell 3.3. Arbetstid: förekomst av heltid/deltid samt arbetstidens förläggning. 
Omsorgsarbetare (åtta kommuner 2003). Procent. 18  

 Hemtjänst 
(n=973) 

Särskilt boende 
(n=2 576) 

Arbetar vanligtvis:    
Heltid 28 26 
Deltid 73 74 

Arbetstidens förläggning:   
Dagtid; endast vardag 5 3 
”Tvåskift”: Dagtid; vardag och helg 30 2 
”Treskift”: Dag och kväll; vardag 
och helg 

44 67 

Natt 4 14 
Övrigt 17 13 

 
Generellt sett är de som endast arbetar natt, tillsammans med den lilla grupp 
som enbart arbetar vardagar dagtid, mest tillfreds med sin arbetsmiljö. Den 
antalsmässigt dominerande grupp som arbetar både vardag och helg (det vi 
betecknat två- eller treskift i tabell 3.3) har de mest negativa upplevelserna. 
De mest påtagliga skillnaderna mellan grupperna gäller upplevelser av att ha 
för mycket att göra och känslor av otillräcklighet.19 I återstoden av detta avsnitt 
skall vi dock fokusera på de skillnader som finns mellan hel- och deltidsanställd personal. 

I figur 3.3 ser vi att heltidsarbetande i högre grad än deltidsarbetande upp-
lever att de oftast har för mycket att göra. Även känslor av otillräcklighet där-
för att hjälptagarna inte bedöms få en rimlig hjälp är vanligare bland dem som 
arbetar heltid. Detta mönster gäller inom både hemtjänst och särskilt boende.  
 

                                                      
18  Skillnaden när det gäller arbetstidens förläggning mellan hemtjänst och särskilt boende är 

signifikant (p<0,05), medan det inte finns en statistiskt säkerställd skillnad i andel heltids- 
resp. deltidsarbetande mellan hemtjänst och särskilt boende. 

19  Av alla omsorgsarbetare som arbetar ”skift” anser 40 procent att de oftast har för mycket 
att göra, jämfört med 23 procent av dagtid-vardagsarbetarna och 22 procent av nattarbe-
tarna; 32 procent av ”skiftarbetarna” känner sig oftast otillräckliga jämfört med 22 pro-
cent av dagtid-vardagsarbetarna och 19 procent av nattarbetarna. Skillnaderna mellan de 
olika arbetstidsgrupperna är signifikanta. 
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Figur 3.3. Bedömning av sex aspekter på arbetsmiljön bland hel- och deltids-
arbetande. Omsorgsarbetare i hemtjänst och särskilt boende (åtta kommuner 
2003). Procentandelar som svarat ”Ja, oftast” på respektive fråga. 20 

För många kvinnor är deltidsarbete ett sätt att hantera att de tar större ansvar 
för omsorgsuppgifter (även) i hemmet.21 Oberoende av varför deltidsarbete är 
ett utbrett fenomen, så tyder våra resultat på att det kan mildra effekterna av 
ogynnsamma arbetsvillkor genom att ”exponeringstiden” för negativa arbets-
förhållanden blir kortare än för heltidsarbetande.  

Det finns dock en klart uttalat målsättning bland arbetsmarknadens par-
ter att öka andelen heltidsanställningar (SOU 1999:27). Bakgrunden till detta 
är de rekryteringssvårigheter som förväntas växa inom äldreomsorgen och 
därmed den befarade bristen på erfaren och motiverad arbetskraft, men 
också omsorgsarbetarnas svårigheter att försörja sig på ett deltidsarbete. Vi 

                                                      
20  Hemtjänst heltid (n=256-258); deltid (n=669-675); särskilt boende heltid (n=621-626); 

deltid (n=1 803-1 810). * markerar signifikanta skillnader (p<0,05) mellan hel- och deltids-
arbetande. Skillnaderna mellan heltidsarbetande omsorgsarbetare i hemtjänst och i särskilt 
boende är signifikanta när det gäller upplevelser av att ha för mycket att göra, otillräcklig-
het och att arbetet är tillräckligt omväxlande; skillnaderna mellan de deltidsarbetande är 
signifikanta när det gäller alla arbetsmiljöfrågorna utom kontakt med arbetsledning. 

21  Se dock tabell 3.8, där vi visar att nästan 30 procent av de deltidsarbetande omsorgs-
arbetarna själva uppger att de vill arbeta fler timmar. För denna grupp deltidsarbetande är 
det sannolikt arbetsgivarnas utbud av tjänster med möjligheter till fler timmars arbete, 
som är det huvudsakliga skälet till nivån på deltidsarbetet. 
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kan därmed konstatera en risk ur arbetsmiljösynpunkt: I det fall heltids-
arbetet ökar inom äldreomsorgen – utan att arbetsmiljöförbättringar sam-
tidigt genomförs – riskerar framförallt upplevelser av att ha för mycket att 
göra på arbetet och känslor av otillräcklighet att bli vanligare bland omsorgs-
arbetarna. Sammanfattningsvis: 

• Arbetsmiljön upplevs som mer påfrestande bland heltidsarbetande än 
bland dem som arbetar deltid. Detta gäller speciellt bedömningen att 
man har för mycket att göra och känslan av otillräcklighet inför hjälp-
tagarna. 

• Detta svarsmönster reser frågan om huruvida det faktum att endast en 
dryg fjärdedel av samtliga omsorgsarbetare arbetar heltid, delvis kan vara 
ett sätt anpassa sig till en krävande arbetssituation. 

• Om ett ökat heltidsarbete inte ska leda till mer påfrestande arbetsvillkor 
måste arbetsmiljön förbättras. Annars är inte mycket vunnet på sikt, vare 
sig för omsorgsarbetarna, hjälptagarna eller skattebetalarna (vi återkommer 
till denna fråga i avsnitt 3.8). 

3.4 Arbetsmiljöns konsekvenser; kopplingen 
till kroppslig och psykisk trötthet  
I det föregående har övergripande mönster i omsorgsarbetarnas bedöm-
ningar av arbetsmiljön presenterats. Frågan är nu om vi kan urskilja några 
konsekvenser av hur arbetsmiljön bedöms och upplevs av omsorgsarbe-
tarna. Den fråga vi här koncentrerar oss på är upplevelser av kroppslig och 
psykisk trötthet. Vi kommer att visa att det finns ett tydligt samband mellan 
trötthet och arbetsmiljö, men vill påminna om att det samtidigt är viktigt att 
vara klar över att både på individnivå och inom en personalgrupp är trötthet 
naturligtvis inte uteslutande en konsekvens av arbetet. (Se vidare Hallsten, 
Lundberg & Waldenström 2004.)  

Att omsorgsarbetare bedömer sitt arbete som kroppsligt tröttande är 
känt från tidigare studier. Detta sammanhänger sannolikt i väsentlig 
utsträckning med de tunga lyft, obekväma arbetsställningar och andra fy-
siska arbetsmoment som ingår i den direkta kontakten med hjälptagarna 
(Bäckman 2001, Dellve 2003). Det fysiskt tunga arbetet, särskilt i kombina-
tion med tidsbrist, är också kopplat till uppkomsten av besvär i rörelseorga-
nen (Järvholm, red. 1996, s 88 ff  och Vingård & Hagberg 2000). 

Den psykiska uttröttningen efter dagens arbete kan på motsvarande sätt 
uppfattas som ett problem i sig, men också som en indikator på en förhöjd risk 
att drabbas av stressrelaterad sjukdom. När det gäller psykisk uttröttning har 
vårdyrken haft en negativ utveckling under 1990-talet (Bejerot & Aronsson 
2000, Bäckman 2001). 

Vi inleder med att se på förändringarna över tid i de tre kommuner där vi 
har information om detta. Vi påminner samtidigt läsaren om det mönster av 
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förbättring vad gäller omsorgsarbetarnas bedömning av arbetsbelastning 
som tidigare konstaterats för dessa tre kommuner (figur 3.2). 

0 10 20 30 40 50 60 70

2003

2000

2003

2000

2003

2000

2003

2000

Oftast Ganska ofta trött

Kroppsligt trött

Psykiskt trött

Omsorgsarbetare i 
hemtjänst

Omsorgsarbetare i 
särskilt boende

Omsorgsarbetare i 
hemtjänst

Omsorgsarbetare i 
särskilt boende

Procent

Figur 3.4a. Upplevelser av kroppslig respektive psykisk trötthet efter dagens 
arbete, 2000 och 2003. Omsorgsarbetare i samma tre kommuner. 22 

I figur 3.4a ser vi att både fysisk och psykisk trötthet visar samma tendens 
till förbättring (minskning) som tidigare konstaterats vad gäller omsorgs-
arbetarnas bedömning av sin arbetsmiljö.  

Vi ser också att den mer påfrestande arbetsmiljön i särskilt boende (jäm-
fört med hemtjänst) återspeglas i att fler av omsorgsarbetarna i särskilt bo-
ende är trötta efter dagens arbete. Detta gäller både år 2000 och 2003.  

Eftersom vi vet att heltidsarbetande omsorgsarbetare – jämfört med dem 
som arbetar deltid – i större utsträckning bedömer att de oftast har för 
mycket att göra och oftast känner sig otillräckliga (se figur 3.3), så skall vi 
här undersöka om också omfattningen av trötthet sammanhänger med ar-
betstiden. Resultatet syns i figur 3.4b. 

                                                      
22  Hemtjänst 2000 (n=335); 2003 (n=364-365); särskilt boende 2000 (n=929); 2003 

(n=957-960). Inga av de förändringar över tid som visas i figur 3.4a är statistiskt säker-
ställda. Både 2000 och 2003 är skillnaderna mellan hemtjänst och särskilt boende signifi-
kanta (p<0,05) när det gäller såväl kroppslig som psykisk trötthet. 
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Figur 3.4b. Upplevelser av kroppslig respektive psykisk trötthet efter dagens arbete 
bland hel- och deltidsarbetande. Omsorgsarbetare i hemtjänst och särskilt boende 
(åtta kommuner 2003). 23 

Figur 3.4b visar att det är vanligare att heltidsanställda omsorgsarbetare är 
trötta efter dagens arbete än deltidsanställda (detta gäller både inom hem-
tjänst och särskilt boende). Skillnaden mellan heltid och deltid är mest på-
taglig när det gäller psykisk trötthet.24 Sammanfattningsvis: 
• Heltidsarbete är för omsorgsarbetarna inte ”enbart” förknippat med en 

högre andel negativa bedömningar av arbetsmiljön, utan också med en 
mer utbredd psykisk och kroppslig trötthet. 

• Detta understryker vikten av den problematik vi tidigare uppmärk-
sammat (i kommentarerna till figur 3.3), där vi hävdade att en ökad sats-
ning på mer heltidsanställningar inom äldreomsorgen kräver samtidiga 
förbättringar av arbetsmiljön för att bryta kopplingen heltidsarbete–

                                                      
23  Hemtjänst heltid (n=256-257); deltid (n=676-677); särskilt boende heltid (n=632); deltid 

(n=1 805-1 807). * markerar signifikanta skillnader (p<0,05) mellan heltids- och deltids-
arbetade. Skillnaden i kroppslig och psykisk trötthet mellan omsorgsarbetare i hemtjänst 
resp. särskilt boende är endast signifikant för de deltidsarbetande, men sannolikt är 
kroppslig trötthet vanligare i särskilt boende även bland heltidsarbetare (p<0,10). 

24  Det bör också nämnas att omsorgsarbetarnas ålder ej påverkar denna bild. De allra äldsta 
(över 60 år) är något mindre trötta, men annars är skillnaderna inte så stora. Detta är möjli-
gen förvånande, eftersom man kan förvänta sig att en äldre omsorgsarbetare skulle ha 
större svårigheter att orka med ett ansträngande arbete. Kanske handlar det om sk selek-
tionsmekanismer, dvs. att endast de friskaste är kvar i yrket uppemot pensionsåldern.  
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påfrestande arbetsupplevelser–trötthet. I det fall heltidsarbetet ökar – 
utan samtidiga arbetsmiljöförbättringar – är det sannolikt att ökningen av 
arbetstidsuttaget åtföljs av en ökad psykisk och kroppslig trötthet bland 
omsorgsarbetarna.  

 
För att komma vidare i analysen behöver vi undersöka vilka aspekter på 
arbetsmiljön som har en starkare koppling till trötthet än andra. Figurerna 
3.4c och d ger ett svar på denna fråga. 
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Figur 3.4c. Samband mellan sex aspekter på arbetsmiljön och kroppslig trötthet. 
Omsorgsarbetare (åtta kommuner 2003). Procentandelar som oftast respektive 
ganska ofta är kroppsligt trötta efter dagens arbete. 25  

Figuren ovan visar att samtliga sex aspekter på arbetsmiljön, som vi tidigare 
studerat i denna rapport, har betydelse för kroppslig trötthet. Den viktigaste 
iakttagelsen för det kommande resonemanget är dock att frågorna om i vil-
ken utsträckning omsorgsarbetarna bedömer sig ha för mycket att göra, och i 
vilken utsträckning man känner sig otillräcklig för att hjälptagarna inte får rimlig 
hjälp, har ett betydligt starkare samband med tröttheten än de övriga arbets-
miljöaspekterna. 

                                                      
25  * markerar signifikanta skillnader (p<0,05) mellan grupperna 
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Nära hälften (45-47 procent) av dem som oftast har för mycket att göra 
eller oftast känner sig otillräckliga känner sig också oftast kroppsligt trötta. 
Bland dem som ibland, sällan eller aldrig känner sig otillräckliga eller tycker 
att de har för mycket att göra är ”endast” 17-18 procent oftast kroppsligt 
trötta. Skillnaden är med andra ord nära 3:1.  

När det gäller dem som sällan, ibland eller aldrig tycker att arbetet är en-
gagerande och stimulerande respektive omväxlande är det drygt en tredjedel 
som oftast känner sig trötta, medan motsvarande upplevelser av trötthet 
förekommer bland drygt 20 procent av dem som oftast upplever arbetet 
som engagerande/stimulerande respektive omväxlande – en skillnad mot-
svarande 1,5:1. 

Vi ser att mönstret i figur 3.4d, nedan, är liknande som för kroppslig 
trötthet – alla de undersökta arbetsmiljöindikatorerna har ett samband med 
upplevelser av psykisk trötthet, men upplevelserna av att ha för mycket att göra 
och känna sig otillräcklig har ett betydligt starkare samband än de andra 
arbetsmiljöindikatorerna.  
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Figur 3.4d. Samband mellan sex aspekter på arbetsmiljön och psykisk trötthet. 
Omsorgsarbetare (åtta kommuner 2003). Procentandelar som oftast respektive 
ganska ofta är psykiskt trötta efter dagens arbete. 26 

                                                      
26  * markerar signifikanta skillnader mellan grupperna.  
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Att oftast känna sig psykiskt trött är mer än tre gånger vanligare bland dem 
som oftast har för mycket att göra än bland dem som ibland, sällan eller ald-
rig har för mycket att göra. Mönstret är detsamma när det gäller dem som 
oftast respektive ibland/sällan/aldrig känner sig otillräckliga, medan skillna-
derna är mindre för de andra indikatorerna.27 

• Den sammanfattande slutsatsen blir alltså att det är två aspekter på ar-
betsmiljön som framträder med störst ”tyngd” när det gäller de 
variationer av kroppslig och psykisk trötthet som kan hänföras till 
arbetsmiljön: dels i vilken utsträckning omsorgsarbetarna upplever sig 
”ha för mycket att göra i arbetet”, dels i vilken utsträckning man ”känner sig 
otillräcklig därför att hjälptagarna inte bedöms få en rimlig hjälp”.  

 
Av figurerna 3.4e-f  framgår hur tröttheten sammanhänger med kombinatio-
nen av de två aspekter på arbetsmiljön som var för sig väger tyngst för upp-
levelser av trötthet. Vi ser att bland dem som befinner sig i arbetssituationer 
med den mest ogynnsamma kombinationen (dvs. som oftast har för mycket 
att göra och samtidigt uppger att de oftast känner sig otillräckliga) är 85 pro-
cent kroppsligt trötta och 70 procent psykiskt trötta (oftast eller ganska ofta).  

Det framgår också att bland dem som oftast har för mycket att göra (de 
två staplarna till vänster i både figur 3.4e och 3.4f), är tröttheten betydligt van-
ligare bland dem som ”oftast” också känner sig otillräckliga (stapeln längst 
bort från läsaren i 3.4e och 3.4f), jämfört med dem som ibland/sällan/aldrig 
känner sig otillräckliga (stapeln närmast till vänster i 3.4e och 3.4f).  

Och på motsvarande sätt bland dem som ibland/sällan eller aldrig anser 
sig ha för mycket att göra (de två staplarna till höger i figuren): Tröttheten är 
mycket vanligare bland dem som också känner sig otillräckliga (stapeln längst bort 
till höger från läsaren i 3.4e och 3.4f). 
 

                                                      
27  Eftersom vi tidigare konstaterat skillnader mellan hemtjänst och särskilt boende, och 

mellan heltids- och deltidsarbetande, är det på sin plats att här nämna att resultaten i figu-
rerna 3.4c-d gäller för både hel- och deltid, och för både hemtjänst och särskilt boende: 
samma aspekter på arbetsmiljön har störst betydelse för trötthet inom alla grupper. 
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Figur 3.4e. Kroppslig trötthet i olika kombinationer av att ha för mycket att göra 
och otillräcklighet. Omsorgsarbetare (åtta kommuner 2003). Procentandelar som 
oftast eller ganska ofta är kroppsligt trötta efter dagens arbete.28 
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Figur 3.4f. Psykisk trötthet i olika kombinationer av att ha för mycket att göra och 
otillräcklighet. Omsorgsarbetare (åtta kommuner 2003). Procentandelar som oftast 
eller ganska ofta är psykiskt trötta efter dagens arbete.29 

                                                      
28  Skillnaden mellan grupperna är signifikant (p<0,05). 
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Även om den mest gynnsamma kombinationen ur trötthetssynpunkt är den 
vanligaste – ungefär 54 procent av omsorgsarbetarna (cirka 2 300 perso-
ner) svarar så att de placerar sig i den ”ruta” i figurerna som framträder som 
närmast läsaren – är det viktigt att notera att den mest trötthetsrelaterade 
kombinationen (längst bort från läsaren) gäller för nästan var femte om-
sorgsarbetare i vår studie (cirka 790 personer). 

Att en hög arbetsbelastning i form av att ha för mycket att göra är 
kopplat till trötthet – liksom till andra negativa effekter av arbetet – är sedan 
länge känt inte minst genom den psykosociala stressforskningen. Däremot 
måste det betraktas som ett nytt och viktigt fynd att personalens trötthet 
även är kopplad till deras upplevelser av att inte kunna ge ”en rimlig hjälp”. 

• Något förenklat kan man uttrycka det som att personalens arbetsmiljö 
delvis sammanfaller med hjälptagarnas vårdmiljö. Både kroppslig och 
psykisk trötthet har ett nära samband med personalens bedömning av den hjälp man 
har möjlighet att ge till hjälptagarna (se även Gustafsson & Szebehely 2001). 

• Man kan även sammanfatta det som att det är ungefär ”lika illa” att 
”enbart” känna sig otillräcklig (63 procent är kroppsligt trötta och 47 
procent psykiskt trötta), som att ”enbart” ha för mycket att göra (67 
procent är kroppsligt trötta och 42 procent psykiskt trötta). 

3.5 Arbetsledningen och dess intresse för 
arbetsmiljöutveckling 
Vi har sett att mellan år 2000 och 2003 förändrades bedömningarna av sam-
arbetet med arbetsledningen endast i begränsad omfattning (se figur 3.2). I 
det längre perspektivet har vi dock kunnat konstatera en betydande försäm-
ring (figur 3.1c). Vi har också sett att den positiva arbetsmiljöfaktor, där lägst 
andel omsorgsarbetare väljer svarsalternativet ”Ja, oftast”, gäller möjlig-
heterna att kunna påverka de egna arbetsförhållandena (se exempelvis figur 
3.3). Samtidigt är det genom en rad studier känt att möjligheten att påverka 
och kontrollera den egna arbetssituationen har en avgörande betydelse för 
arbetstillfredsställelse och hälsa, på både kort och lång sikt (Karasek & 
Theorell 1990).30  

Det finns naturligtvis många olika sätt för en enskild anställd eller för en 
personalgrupp att påverka sina arbetsförhållanden, men en viktig form för 
påverkan är vad man kan kalla arbetsmiljöutveckling. Med detta avser vi att per-
sonalen – enskilt eller i grupp – genom en mer eller mindre organiserad dia-

                                                                                                                        
29  Skillnaden mellan grupperna är signifikant (p<0,05). 
30  I detta sammanhang bör nämnas att det inom arbetsmiljöforskningen finns indikationer 

på att dessa etablerade samband nu försvagas, vilket kan sammanhänga med att relatio-
nerna och organisationsformerna inom arbetslivet för närvarande är stadda i snabb 
förändring; se vidare Rostila 2004. 
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log med arbetsledningen kan framföra sina synpunkter på arbetets organise-
ring och villkor, och att arbetsledningen är mottaglig för dessa synpunkter. 
Det handlar med andra ord både om utrymme för att framföra synpunkter 
och den respons som arbetsledningen visar.  

I figur 3.5a har vi sammanställt svaren på fem frågor som avser att spegla 
hur omsorgsarbetarna uppfattar arbetsledningen och dess intresse för 
arbetsmiljöutveckling. Vi presenterar resultatet enligt mönstret från tidigare 
figurer: Staplarna åt höger visar den andel som valt svarsalternativ som avser 
positiva upplevelser. Staplarna åt vänster innebär en påfrestande arbetsupp-
levelse eller en negativ bedömning.  
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Figur 3.5a. Bedömning av arbetsledningen och dess intresse för arbetsmiljöutveck-
ling. Omsorgsarbetare (åtta kommuner 2003). Procent. 

Vi ser att i figur 3.5a framträder inga betydande skillnader mellan bedöm-
ningarna gjorda av anställda inom hemtjänst respektive särskilt boende.31 
Omsorgsarbetarnas relationer till arbetsledningen är således ungefär lika bra 
eller lika dåliga inom båda vårdformerna, vilket skiljer denna aspekt av ar-
betsmiljön från många andra arbetsmiljöaspekter (se figur 3.3).  

Det resultat vi främst vill peka på är att drygt 40 procent av omsorgsarbetarna 
instämmer (helt eller delvis) i att deras egna värderingar ofta är i konflikt med 

                                                      
31  Hur svaren på dessa frågor förändrats mellan år 2000 och 2003 kan tyvärr inte undersö-

kas, eftersom frågorna ej ingick i svarsformuläret år 2000. 
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arbetsledningen och att cirka var fjärde omsorgsarbetare uppger sig (ofta eller ibland) 
kränkta av sina överordnade. Detta måste betraktas som en indikator på att det 
förekommer allvarliga problem i relationerna mellan över- och under-
ordnade inom äldreomsorgen. (Vi återkommer till denna fråga i kapitel 5). 

Det finns endast små skillnader mellan hel- och deltidsarbetande när det 
gäller synen på arbetsledning och arbetsmiljöutveckling. Arbetstiden har 
dock viss betydelse när det gäller bedömningarna av huruvida man ”får ge-
hör för synpunkter på arbetsmiljö och arbetsvillkor”, vilket en större andel 
hel- än deltidsarbetande instämmer i. 32 Vi tolkar detta som uttryck för att 
heltidsarbetande sannolikt involveras mer aktivt på arbetsplatsen genom sin 
tätare närvaro. 

I figur 3.5b kopplar vi samman informationen om hur omsorgsarbetarna 
uppfattar utrymmet för arbetsmiljöutveckling med de andra faktorer i 
arbetsmiljön som tidigare redovisats i exempelvis figur 3.3. Avsikten är att 
undersöka om det finns något samband mellan personalens upplevelser av 
arbetsledningen och andra aspekter på arbetsmiljön. Vi har skapat två 
extremgrupper av omsorgsarbetare; de som genomgående bedömer arbets-
ledningens inställning som positiv och de som genomgående bedömer den 
som negativ vad gäller att få gehör för synpunkter, att ta itu med problem 
som uppstår i arbetet och att alla öppet framför synpunkter.33 

 
 

                                                      
32  Andel som instämmer helt eller delvis i ”jag får gehör från ansvariga för synpunkter på 

arbetsmiljö och arbetsvillkor” bland deltidsarbetande inom såväl hemtjänst som särskilt 
boende är 44 procent; bland heltidsarbetande i hemtjänst 53 procent och i särskilt boende 
52 procent (skillnaden mellan heltid och deltid är signifikant i båda omsorgsformerna). 
Eftersom arbetsledningen oftast arbetar dagtid är det inte förvånande att de omsorgs-
arbetare som endast arbetar dagtid i högre grad upplever att de får gehör för sina syn-
punkter: 62 procent av omsorgsarbetare som enbart arbetar dagtid, instämmer helt eller 
delvis jämfört med 48 procent av dem som arbetar någon form av skift och 39 procent 
av dem som enbart arbetar natt (skillnaden är signifikant). 

33  Att arbetsledningen bedöms positivt inställd till arbetsmiljöutveckling innebär här att 
omsorgsarbetarna valt svarsalternativen ”Ja, instämmer helt” eller ”Ja, instämmer delvis” 
till påståendet ”Jag får gehör från ansvariga för mina synpunkter på arbetsmiljö och 
arbetsvillkor”, samt svarat ”mycket viktigt” ”att ta itu med problem i arbetet” resp. ”att 
alla öppet framför sina synpunkter”. 

  Att arbetsledningen bedöms negativt inställd till arbetsmiljöutveckling innebär här att 
omsorgsarbetarna valt svarsalternativen ”Nej, tar delvis avstånd” eller ”Nej, tar helt av-
stånd” till påståendet ”Jag får gehör från ansvariga för mina synpunkter på arbetsmiljö 
och arbetsvillkor”, samt svarat ”inte så viktigt” ”att ta itu med problem i arbetet” resp. 
”att alla öppet framför sina synpunkter”. Observera att dessa två grupper utgör 
extremgrupper, och omfattar sammantaget knappt en tredjedel av omsorgsarbetarna. 
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Figur 3.5b. Samspel mellan arbetsledningens inställning till arbetsmiljöutveckling 
och fem aspekter på arbetsmiljön. Omsorgsarbetare (åtta kommuner 2003). Pro-
centandel som svarar ”Ja, oftast” på respektive fråga om arbetsmiljö. 34  

Vi ser i figur 3.5b ett starkt samband: när arbetsledningen bedöms positivt in-
ställd till arbetsmiljöutveckling gör omsorgsarbetarna en mer positiv bedöm-
ning av sin arbetsmiljö. Det kan röra sig om att arbetsmiljön faktiskt blir 
bättre när omsorgsarbetarna har större möjligheter att framföra sina syn-
punkter, men det är också möjligt att relationen till arbetsledningen påverkar 
hur arbetsmiljön uppfattas. Sannolikt förekommer en växelverkan som skapar 
positiva och negativa processer, där både uppfattningen om ledningen och 
andra aspekter på arbetsmiljön förändras över tid. Sammanfattningsvis: 

• Bedömningarna av relationen till arbetsledningen är i stort likartade 
oberoende av om omsorgsarbetarna är verksamma inom hemtjänst eller 
särskilt boende, och oavsett om de arbetar hel- eller deltid. Heltidsar-
betande upplever dock i högre grad än deltidsarbetande att de får gehör 
från arbetsledningen. 

• Det förekommer allvarliga problem i relationerna mellan över- och 
underordnade i äldreomsorgen: var fjärde omsorgsarbetare uppger sig 
kränkt av överordnade, drygt 40 procent uppger värderingskonflikter 
med arbetsledningen. 

                                                      
34  * markerar signifikanta skillnader (p<0,05) mellan omsorgsarbetare med arbetsledning 

som bedöms positivt respektive negativt inställd till arbetsmiljöutveckling. 
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• De omsorgsarbetare som anser att de får gehör från arbetsledningen, att 
arbetsledningen vill ta itu med problem och att alla öppet skall framföra 
sina synpunkter, bedömer också övriga aspekter på arbetsmiljön mer 
positivt. 

3.6 Arbetsledningens konsekvenser; 
kopplingen till psykisk trötthet 
I detta avsnitt skall vi undersöka om det finns något samband mellan 
omsorgsarbetarnas bedömningar av arbetsledningen och psykisk trötthet. 
Denna frågeställning har potentiellt en stor praktisk betydelse. I det fall rela-
tionen till arbetsledningen väsentligen samspelar med utbredningen av trött-
het, kan ju en del av detta problem minskas genom förbättrade relationer 
mellan arbetsledning och personal. Det bör då noteras att enligt flera beräk-
ningar har antalet anställda som varje arbetsledare inom äldreomsorgen ansva-
rar för ökat under senare år. Variationerna är dock stora – enligt en studie har 
29 procent av arbetsledarna inom vård och omsorg mer än 40 underställda, 
medan 38 procent har 20 eller färre (Socialstyrelsen 2003, s 64, se även 
Hjalmarsson, Norman & Trydegård 2004).  

I figur 3.6 jämförs två grupper av omsorgsarbetare: i den övre delen av 
figuren finns de som bedömer arbetsledningen som positivt inställd till ar-
betsmiljöutveckling, i den nedre delen de som bedömer arbetsledningen 
som negativt inställd.35 

 

                                                      
35  För avgränsning av de båda grupperna se fotnot nr 33 tidigare i detta kapitel. Observera 

att i likhet med figur 3.5b redovisas här två extremgrupper när det gäller synen på arbets-
miljöutveckling – de drygt två tredjedelar av omsorgsarbetarna som inte entydigt bedö-
mer arbetsledningen som positivt eller negativt inställd till arbetsmiljöutveckling ingår inte. 
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Arbetsledningen bedöms negativ till arbetsmiljöutveckling: 
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Figur 3.6. Samband mellan psykisk trötthet och arbetsledningens inställning till 
arbetsmiljöutveckling, i olika kombinationer av att ha för mycket att göra och otill-
räcklighet. Procentandel som oftast eller ganska ofta är psykiskt trötta efter dagens 
arbete. Omsorgsarbetare i åtta kommuner 2003.36 

 

                                                      
36  Skillnaden mellan grupperna är signifikant (p<0,05), såväl mellan övre och undre delen 

av figuren, som inom resp. figurdel. 
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En jämförelse mellan den övre och den nedre delen av figur 3.6 visar att i 
alla fyra ”rutor” – där olika kombinationer av att ha för mycket att göra och 
uppleva otillräcklighet redovisas – är det 20-30 procentenheter fler som känner sig 
psykiskt trötta efter dagens arbete när arbetsledningen uppfattas som negativt inställd till 
arbetsmiljöutveckling. Sammanfattningsvis: 

• Oavsett hur arbetssituationen i övrigt upplevs i viktiga avseenden, så har 
omsorgsarbetarnas relationer till ledningen stor betydelse för deras 
psykiska trötthet.  

• Positiva bedömningar av arbetsledningen är förknippade med en 
minskning av den psykiska tröttheten i storleksordningen 20 –30 
procentenheter.  

3.7 Trötthetens kopplingar till sjukanmälan 
och sjuknärvaro 
Sjukanmälningar är naturligtvis inte enbart en konsekvens av arbetsmiljön 
och dess inverkan på människan genom yrkessjukdomar, hälsoproblem och 
nedsatt välbefinnande (som exempelvis trötthet). Hemförhållanden, ”arbets-
moral”, sjukskrivningsregler och en mängd andra faktorer spelar in i ett 
komplicerat samspel (se översikter i Bastin, Fredriksson & Andersson 2003, 
Hogstedt m fl, red 2004, Lidwall, Marklund & Skogman Thoursie 2004). 

Detsamma gäller naturligtvis sjuknärvaro, dvs. benägenheten att gå till 
jobbet fast man egentligen borde ha stannat hemma på grund av sjukdom, 
även om detta är betydligt mindre diskuterat och undersökt (se dock 
Aronsson & Gustafsson 2003). Vår avsikt här är inte att bidra till förklaringen 
av sjukskrivnings- eller sjuknärvaronivån genom vår arbetsmiljöstudie. Vi 
skall istället behålla vårt fokus på trötthet och undersöka några kopplingar 
mellan trötthet, sjukskrivning och sjuknärvaro. 

I alla sådana diskussioner är det viktigt att vara klar över att sjuknärvaro är 
vanligt förekommande i yrkeslivet, inte minst inom yrken med stort egen-
ansvar och nära kontakt med andra människor (elever, patienter, hjälptagare) 
– yrken där den enskilde yrkesutövaren inte är lätt att ersätta (Arbetsmiljö-
verket & SCB 2004). Tabell 3.7 visar hur många omsorgsarbetare i vår studie 
som uppger olika kombinationer av sjukanmälan och sjuknärvaro (dvs. att 
ha gått till arbetet trots att man med tanke på sitt hälsotillstånd anser att man 
borde ha stannat hemma). 
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Tabell 3.7. Olika kombinationer av sjuknärvaro och sjukanmälan. Omsorgsarbe-
tare (åtta kommuner 2003). Antal. 

 Sjuknärvarande 
(antal tillfällen under senaste 12 månaderna): 

 
 0 1 2-5 6 eller fler Summa 

 
0 
 

 
734 

 
219 

 
308 

 
75 

 
1 336 

 
1 
 

 
419 

 
264 

 
614 

 
168 

 
1 465 

 
2-5 

 

 
208 

 
239 

 
538 

 
232 

 
1 217 

 
6 eller fler 

 

 
27 

 
16 

 
111 

 
100 

 
254 

 
 
 

Sjukan-
mäld 
(antal 
tillfällen 
under 
senaste 
12 måna-
derna): 

 
Summa 

 

 
1 388 

 
738 

 
1 571 

 
575 

 
4 272 

 
Av tabell 3.7 framgår att 734 omsorgsarbetare (vilket utgör 17 procent av 
samtliga 4 272 omsorgsarbetare i vår studie som svarat på dessa frågor) kan 
betraktas som ”helt friska”: enligt enkätsvaren har de under det senaste året 
varken varit sjukanmälda eller känt sig sjuka men ändå gått till jobbet. Resten 
eller drygt 80 procent uppger olika kombinationer av sjukanmälan och 
sjuknärvaro. 

Vi ser att det faktiskt är fler som varit sjuknärvarande vid 2-5 tillfällen under 
det gångna året (1 571 omsorgsarbetare vilket utgör 37 procent av samtliga), 
än som sjukanmält sig vid 2-5 tillfällen (1 217 vilket utgör 28 procent av 
samtliga). Visserligen baseras dessa uppgifter på enkätsvar – och det finns 
alltid en viss osäkerhet med självrapporterade uppgifter av detta slag – men 
det finns inga starka skäl att anta att tendensen inte avspeglar verkligheten i 
stort. Vi kan konstatera att två tredjedelar av omsorgsarbetarna sjukanmäler 
sig vid ett eller flera tillfällen under ett år och att minst lika många också går till 
jobbet fast de enligt egen bedömning borde ha stannat hemma av hälsoskäl. 

Den fråga vi nu vill undersöka är hur omfattande den kroppsliga och 
psykiska tröttheten är bland omsorgsarbetare som uppger olika kombinatio-
ner av sjuknärvaro och sjukanmälan (figur 3.7a-b). 
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Figur 3.7a. Samband mellan kroppslig trötthet och sjukanmälan/sjuknärvaro. 
Omsorgsarbetare i åtta kommuner 2003. Procentandelar oftast eller ganska ofta 
kroppsligt trötta efter dagens arbete. 

I figur 3.7a visar sig ett tydligt mönster. Både antalet sjuknärvarotillfällen 
och antalet sjukanmälningar har var för sig ett samband med förekomsten av 
kroppslig trötthet: Kombinationen ingen sjuknärvaro/ingen sjukanmälan 
(närmast läsaren) är kopplad till lägst andel kroppslig trötthet (knappt 40 
procent är oftast/ganska ofta kroppsligt trötta). I den sämsta kombinationen 
(längst bort från läsaren) med sex eller fler tillfällen sjuknärvaro/sex eller 
fler tillfällen sjukanmälan uppger knappt 90 procent att de är kroppsligt 
trötta (oftast/ganska ofta).  

Vi vill speciellt fästa uppmärksamhet på det tydliga sambandet mellan sjuknär-
varo och kroppslig trötthet. Detta framgår exempelvis av de fyra staplarna när-
mast läsaren, som samtliga gäller för omsorgsarbetare som uppger att de 
aldrig varit sjukanmälda under det senaste året. Vi ser att bland dem som 
uppger att de aldrig har varit sjuknärvarande under året är det mindre än 
häften så många som är kroppslig trötta (knappt 40 procent är som nämnts 
oftast/ganska ofta trötta), jämfört med dem som uppgett sin sjuknärvaro till 
sex eller flera gånger (knappt 80 procent är oftast eller ganska ofta 
kroppsligt trötta). Detta mönster gäller genomgående: Oberoende av 
sjukanmälningsfrekvensen, finns ett nära samband mellan sjuknärvarofrekvens och 
omfattningen av trötthet (som ökar med ökad sjuknärvaro). 

På ett motsvarande sätt finns också ett visst samband mellan sjukanmä-
lan och kroppslig trötthet: givet en viss sjuknärvarofrekvens, så ökar den 
rapporterade tröttheten när antalet sjukanmälningar ökar.  
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Observera dock att det inte går att dra några säkra slutsatser om orsaks-
riktningar utifrån den presenterade informationen. När det gäller sjukanmäl-
ningarnas roll är det också viktigt att vara klar över att vi varken har någon 
information om längden på sjukanmälningarna (durationen) eller orsaken till 
dessa. Denna mät-tekniska begränsning i vår enkät bidrar troligtvis till att sam-
bandet mellan sjukanmälan och trötthet framstår som något svagare (jämfört 
med sambandet mellan sjuknärvaro och trötthet) i de figurer vi presenterar. 

Vi ser att samma mönster gäller för den psykiska tröttheten i figur 3.7b: 
även om den psykiska tröttheten generellt sett är mindre vanligt förekom-
mande bland omsorgsarbetarna, så är även den psykiska tröttheten starkt 
relaterad till sjuknärvaro- och i viss mån till sjukanmälningsfrekvens.  
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Figur 3.7b. Samband mellan psykisk trötthet och sjukanmälan/sjuknärvaro. Om-
sorgsarbetare i åtta kommuner 2003. Procentandelar oftast eller ganska ofta psy-
kiskt trötta efter dagens arbete. 

Det kan naturligtvis vara så att de med hög sjuknärvaro har en ovanligt god ar-
betsmiljö som ”lockar” dem till jobbet (den ökade tröttheten kan då tänkas upp-
komma som ett resultat av slitningar med krav från hem och fritid och/eller 
som en effekt av ett intensivt engagemang i arbetet). En annan tänkbar möj-
lighet – och som i sådana fall innebär att det inte är sjuknärvaron i sig som 
leder till ökad trötthet – skulle kunna vara att det är de omsorgsarbetare som 
redan upplever arbetsmiljön som pressande i det ena eller andra avseendet 



3. Äldreomsorgen som arbetsplats för omsorgsarbetare 

 57 

som uppger ökad sjuknärvaro, som en ”protest” eller som en del av en nega-
tiv uppfattning om arbetet. Figur 3.7c ger en del av svaret på dessa frågor. 

 
Omsorgsarbetare som ibland, sällan, aldrig har för mycket att göra: 
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Omsorgsarbetare som oftast har för mycket att göra: 
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Figur 3.7c. Samband mellan kroppslig trötthet, sjukanmälan och sjuknärvaro 
uppdelade på två nivåer av arbetsbelastning (oftast resp. ibland, sällan aldrig 
för mycket att göra). Omsorgsarbetare i åtta kommuner, 2003. Procentandel 
oftast eller ganska ofta kroppsligt trötta efter dagens arbete. 37  

                                                      
37  Observera att vissa ”celler” rymmer få individer (n): 9 resp.18 individer har uppgett att de har 

varit sjukanmälda minst 6 gånger, men aldrig resp. endast en gång varit sjuknärvarande.  
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I figur 3.7c ser vi att givet en viss bedömning av arbetsmiljön och givet en viss nivå 
på sjukanmälningar, så ökar ändå andelen trötta ju mer sjuknärvaro omsorgs-
arbetarna uppger.38  

Om vi ser till den undre delen av figuren – som enbart gäller de omsorgs-
arbetare som uppger sig oftast ha för mycket att göra på arbetet – så kan det 
knappast vara en positiv arbetssituation som ”lockar” eller uppmuntrar till 
sjuknärvaro. Om vi försöker förstå varför 56-63 procent av omsorgsarbetarna 
i den undre delen av figuren är kroppsligt trötta bland dem som aldrig har va-
rit sjuknärvarande (med varierande antal tillfällen av sjukanmälan), jämfört 
med 85-98 procent bland dem som har varit sjuknärvarande vid minst sex till-
fällen (likaledes med varierande antal sjukanmälningstillfällen), måste en rimlig 
slutsats bli att skillnaden inte kan hänga samman med någon ökad vilja till 
”protestsvar” eller med en negativ syn på arbetet. Alla som uppger dessa olika 
kombinationer av sjukanmälning/sjuknärvaro anser ju att de oftast har för 
mycket att göra. Sammanfattningsvis: 

• Två tredjedelar av omsorgsarbetarna sjukanmäler sig vid ett eller flera 
tillfällen under ett år, men minst lika många går också till jobbet fast de 
enligt egen bedömning borde ha stannat hemma av hälsoskäl. 

• Sjuknärvaro är i sig förknippad med en starkt ökad förekomst av både 
kroppslig och psykisk trötthet. Detta starka samband mellan sjuknärvaro 
och trötthet gäller för alla nivåer av sjukanmälning. 

• Slutsatsen att psykiskt och kroppsligt trötta omsorgsarbetare blir ännu mer 
trötta om och när de är sjuknärvarande stöds av den analys som påvisat att 
sambanden mellan sjuknärvaro och trötthet är av samma slag vid både 
hög och låg arbetsbelastning. 

• Varför man går till jobbet när man av hälsoskäl anser att man själv borde 
stanna hemma kan inte besvaras med hjälp av de analyser som 
presenterats. Sjuknärvarons tydliga kopplingar till trötthet understryker 
dock behovet av att analysera sjuknärvarons orsaker. 

3.8 Oönskade anställningsvillkor  
I detta avsnitt skall vi se att många omsorgsarbetares yrkesliv kan liknas vid 
ett ”gränsland” där man på sätt och vis behandlas som både anställd och 
inte anställd. Det vi här skall beskriva och analysera – och som vi benämner 
oönskade anställningsvillkor – kan naturligtvis i sig betraktas som ett pro-
blem för många, men vi skall även undersöka vilka kopplingar som finns 
mellan oönskade anställningsvillkor och arbetssituationen i övrigt.  

I avsnitt 3.3 konstaterade vi att nära tre fjärdedelar av omsorgsarbetarna 
arbetar deltid och att detta delvis kan vara en följd av deras försök att an-
                                                      
38  Samma mönster gäller även psykisk trötthet vilket av utrymmesskäl inte redovisas här. 
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passa sig till en krävande arbetssituation (och att klara av det ansvar för hus-
håll och närståendes omsorg som vilar på många kvinnliga omsorgsarbe-
tare). De som arbetar deltid har dock långt ifrån alltid valt detta av fri vilja. 
Denna personal kan betraktas som ofrivilligt deltidsarbetande eller helt en-
kelt deltidsarbetslösa. Detta problem är generellt större för kvinnor än för 
män och har speciellt uppmärksammats inom vård- och omsorgssektorn 
(Forssell 2003, Nyberg 2003). Vi kan med hjälp av frågorna i vår enkät 
identifiera omfattningen av deltidsarbetslöshet bland omsorgsarbetare. Det 
visar sig att det dessutom förekommer två andra slags oönskade 
anställningsvillkor. Detta framgår av tabell 3.8. 

Tabell 3.8. Oönskade anställningsvillkor. Omsorgsarbetare i hemtjänst och särskilt 
boende (åtta kommuner 2003). 

 Omsorgs-
arbetare i 
hemtjänst 
(n=968) 

Omsorgs-
arbetare i sär-
skilt boende 
(n=2 549) 

Antal deltidsarbetande som vill arbeta fler timmar  182 576 
Andel (%) av deltidsanställda 

 
26 % 29 % 

Antal visstidsanställda som vill ha fast anställning 80 196 
Andel (%) av visstidsanställda 83 % 81 % 

   
Antal timanställda som vill ha fast anställning 72 209 
Andel (%) av timanställda 37 % 46 % 

   
 

Av tabell 3.8 framgår att drygt var fjärde deltidsarbetande omsorgsarbetare vill 
arbeta fler timmar (något vanligare i särskilt boende än inom hemtjänsten). 
Det finns således en stor grupp omsorgsarbetare som har oönskade 
anställningsvillkor i form av deltidsarbetslöshet. 

Drygt 80 procent av de omsorgsarbetare som har en tidsbegränsad anställ-
ning skulle hellre vilja vara fast anställda (andelen är ungefär lika stor i särskilt 
boende som inom hemtjänsten).  

Nästan hälften (46 procent) av de timanställda som arbetar i särskilt bo-
ende skulle vilja ha en fast anställning (37 procent inom hemtjänsten). 

Många omsorgsarbetare i vår studie uppger således att de har oönskade 
anställningsvillkor. En del drabbas av två former samtidigt genom att ha ett 
deltidsarbete (och önska fler timmar) och samtidigt en tim- eller visstidsan-
ställning (och önska fast anställning). För att här komma vidare i beskriv-
ningen och analysen har vi därför skapat tre grupper som har olika slags 
problem med oönskade anställningsvillkor: 
• Deltidsarbetande som vill arbeta fler timmar, men som i övrigt ej är 

missnöjda med sina anställningsvillkor (som således är nöjda med sin 
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anställningsform oberoende av vilken anställningsform de har). Totalt 
sett utgörs denna grupp av 124 omsorgsarbetare inom hemtjänsten och 
374 i det särskilda boendet. 

• Tim- och visstidsanställda – dvs. omsorgsarbetare med ”lösa anställ-
ningsformer” – som vill ha fast anställning, men ej vill arbeta fler timmar 
(oavsett om de arbetar hel- eller deltid). Totalt sett utgörs denna grupp av 
97 personer inom hemtjänsten och 213 i det särskilda boendet. 

• Deltidsarbetande med ”lösa anställningsformer” som både vill arbeta fler 
timmar och få fast anställning. Totalt sett utgörs denna grupp av 54 personer 
inom hemtjänsten och 190 i det särskilda boendet. 
 

I figur 3.8a kan vi nu redovisa dessa tre grupper var för sig och samtidigt 
visa hur omfattande dessa problem är inom hemtjänsten respektive det sär-
skilda boendet.  
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Figur 3.8a. Önskade och oönskade anställningsvillkor. Omsorgsarbetare i hem-
tjänst och i särskilt boende (åtta kommuner 2003). 

I figur 3.8a ser vi att ca 30 procent av omsorgsarbetarna har en eller annan 
form av oönskade anställningsvillkor och att detta är ungefär lika vanligt 
inom hemtjänsten som i det särskilda boendet. Detta kan naturligtvis be-
traktas som ett arbetsmiljöproblem i sig.  

En fråga som också bör ställas är hur arbetsmiljön i övrigt bedöms av 
dem som har oönskade anställningsvillkor. Vi har därför analyserat de sex 
aspekter på arbetsmiljön, som vi tidigare diskuterat i avsnitt 3.1–3.4, för att 
undersöka huruvida svarspersonernas bedömning av dessa aspekter har 
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några kopplingar till de fyra olika anställningsvillkor vi urskiljt i figur 3.8a (av 
utrymmesskäl redovisar vi här dock ej närmare dessa resultat).39 Det visar sig 
att det i stort sett inte finns några samband mellan synen på arbetsmiljön och oöns-
kade anställningsvillkor : de som vill ha fast anställning gör varken mer eller 
mindre positiva bedömningar av arbetsmiljön, än de som är nöjda med sin 
anställningsform. Inte heller gör de som vill öka sin arbetstid på något avgö-
rande sätt andra bedömningar av sin arbetsmiljö, än de som är nöjda med 
antalet arbetstimmar. Det finns inte heller några kopplingar mellan kroppslig eller 
psykisk trötthet och dessa fyra anställningsvillkor.  

Det finns dock ett undantag från detta generella mönster. Det gäller frå-
gan om kontakt med arbetsledningen: de som vill öka sin arbetstid är signi-
fikant mindre nöjda med kontakten med arbetsledningen än andra deltids-
arbetande (skillnaden är cirka 10 procentenheter såväl inom hemtjänsten 
som i det särskilda boendet).  

Hur ska vi tolka detta? Uppfattar de kontakten med arbetsledningen som 
sämre för att de inte får arbeta så många timmar de önskar? Eller får de inte 
arbeta fler timmar för att de av någon annan anledning har sämre kontakt 
med arbetsledaren? Eller är det en växelverkan mellan dessa två slags situa-
tioner som ger en negativ spiral? Dessa frågeställningar måste vi dock lämna 
obesvarade, eftersom det är mycket svårt att besvara denna typ av frågor 
enbart med ytterligare analys av enkätsvar.  

Däremot kan vi göra ett viktigt konstaterande: Det finns ett stort antal 
deltidsarbetande omsorgsarbetare som vill öka sin arbetstid, men hindras att 
göra detta antingen pga. sin relation till arbetsledningen eller pga. det be-
gränsade utbud av olika anställningsformer som arbetsgivarna erbjuder om-
sorgsarbetarna (eller en kombination därav). Det finns ju inga indikatorer på 
att bedömningarna av andra aspekter på arbetsmiljön skulle påverka deltids-
arbetande omsorgsarbetares önskan att arbeta fler timmar. Detta kan också 
uppfattas som en indikator på att den viktigaste faktorn bakom önskan om 
mer arbetstimmar har att göra med deltidsarbetandes försörjningssituation. 

Vi kan också knyta an till resonemanget i avsnitt 3.3 och nu konstatera 
att de omsorgsarbetare som arbetar deltid mot sin vilja, riskerar att drabbas 
av ökade påfrestningar i arbetet (se figur 3.3), om och när arbetsgivaren till-
fredsställer deras behov av en utökad arbetstid. Framför allt ökar då risken 
för upplevelser av att ha för mycket att göra och av otillräcklighet. För att 
det skall bli ett positivt slutresultat, när en arbetsgivare tillfredsställer 
omsorgsarbetarnas önskemål om utökad arbetstid, måste generella för-
bättringar av arbetsmiljön samtidigt genomföras. 

                                                      
39  Eftersom vi tidigare i detta kapitel funnit skillnader mellan heltid och deltid, och mellan 

hemtjänst och särskilt boende, har vi gjort separata analyser för heltids- respektive 
deltidsarbetande inom hemtjänst respektive särskilt boende. 
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Man bör då notera att även bland personal med mycket lång yrkesverk-
samhet är problemet med oönskade anställningsvillkor omfattande. Detta 
framgår av figur 3.8b.  
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Vill arbeta fler timmar
Vill ha fast anställning
Vill både ha fast anställning och arbeta fler timmar

Har oönskade anställningsvillkor: 55 procent

Har oönskade anställningsvillkor: 50 procent

Har oönskade anställningsvillkor: 36 procent

Har oönskade anställningsvillkor: 18 procent

 

Figur 3.8b. Önskade och oönskade anställningsvillkor. Omsorgsarbetare med 
olika tid i yrket (åtta kommuner 2003). 

Figur 3.8b visar att situationen är allra värst för de nyanställda (de som har 
mindre än ett års erfarenhet i yrket): mer än hälften (55 procent) har oöns-
kade anställningsvillkor. Bland de omsorgsarbetare som arbetat mellan ett 
och fem år med omsorg är det fortfarande bara hälften som har de anställ-
ningsvillkor man önskar. Resten är deltidsarbetslösa eller önskar fast anställ-
ning – nära en femtedel vill både arbeta fler timmar och få en fast anställning. 

Även när man arbetat mer än fem år i yrket har så många som en tredje-
del oönskade anställningsvillkor. Det är således inget övergående fenomen, 
som enbart karakteriserar den inledande fasen i många omsorgsarbetares yr-
kesliv. Fortfarande efter 10 års yrkesverksamhet inom äldreomsorgen har nästan var 
femte omsorgsarbetare (18 procent) någon form av oönskade anställningsvillkor.40  

Man kan därmed befara att få väljer att stanna kvar i yrket om andra alter-
nativ bjuds. Ett samlat grepp på de oönskade anställningsvillkoren och arbets-
miljön i övrigt är sannolikt en förutsättning för att äldreomsorgen i framtiden 
både skall kunna rekrytera ny personal och behålla den redan verksamma. 
 
Sammanfattningsvis: 

                                                      
40  En analys av förekomsten av oönskade anställningsvillkor i olika åldersgrupper visar att 

problemet är vanligast bland yngre: bland dem som är under 30 år har nära hälften någon 
form av oönskade anställningsvillkor. 
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• Ungefär 30 procent av omsorgsarbetarna har någon form av oönskade 
anställningsvillkor.  

• Deltidsanställda som börjar arbeta fler timmar riskerar att hamna i en 
mer påfrestande arbetssituation. 

• Oönskade anställningsvillkor drabbar i betydligt högre utsträckning ny-
anställda omsorgsarbetare än de med mycket lång erfarenhet i yrket, men 
fortfarande efter fem års yrkesverksamhet har drygt en tredjedel oöns-
kade anställningsvillkor. 

• Oönskade anställningsvillkor är särskilt vanliga bland omsorgsarbetare 
som befinner sig i livscykelns familjebildningsfas, vilket troligen har en 
negativ inverkan på äldreomsorgens rekryteringsläge. 

• De ihållande problem med oönskade anställningsvillkor som karakte-
riserar omsorgsarbetarnas yrkesliv innebär sannolikt att många upplever 
långvarigt påfrestande arbetsvillkor, vilket sannolikt försvårar nyrekryte-
ring och kan bidra till flykt från yrket. 
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4. DEN HIERARKISKA ÄLDREOMSORGEN 

4.1 Bedömningar av arbetsmiljön  
Det föregående kapitlet gav en övergripande bild av hur omsorgsarbetarna 
inom äldreomsorgen bedömer sin arbetsmiljö. I det kommande skall vi 
spegla hur arbetsvillkoren ser ut för fler grupper i äldreomsorgen – förutom 
omsorgsarbetare även omsorgstjänstemän och centrala förvaltningstjänste-
män (för avgränsning av grupperna, se tabell 2.3 i kapitel 2). 

I figur 4.1 har vi sammanställt svarsmönstren från de sex frågor vi använt 
tidigare för att belysa olika aspekter på arbetsmiljön. Figuren är uppställd på 
samma sätt som i flera av de tidigare redovisningarna (staplarna åt höger bely-
ser positiva och de åt vänster negativa aspekter). Genom att figuren speglar 
hela äldreomsorgens organisation ”uppifrån och ned”, kan vi nu få ett per-
spektiv på den föregående redovisningen av omsorgsarbetarnas situation. Vi 
ser då att omsorgsarbetarna bedömer så gott som samtliga sex aspekter på ar-
betsmiljön som betydligt sämre än vad de övriga grupperna gör.  

I figur 4.1 ser vi att tjänstemännen i kommunernas centrala förvaltningar är den 
grupp som i störst utsträckning bedömer sitt arbete som omväxlande, enga-
gerande och stimulerande, samtidigt som upplevelser att ha för mycket att 
göra också är relativt vanliga inom denna grupp. De centrala tjänstemännen 
har högst andel som uppger att de oftast kan påverka den egna arbetssitua-
tionen (60 procent), vilket rimligen bör tolkas som ett uttryck för att man 
har ett stort utrymme för egna initiativ i arbetet. Det är också den grupp där 
störst andel har bra kontakt med sin arbetsledning. Genomgående kan man 
sammanfatta denna personalgrupps svar som ”högst andelar av det positiva 
och lägst andelar av det negativa” i jämförelse med de två andra personal-
grupperna.41 

                                                      
41  Tyvärr är det sammantaget för få centrala tjänstemän i de tre kommuner där vi undersö-

ker förändringen över tid, för att det skall vara meningsfullt att jämföra eventuella föränd-
ringar i de centrala tjänstemännens arbetsmiljö mellan 2000 och 2003. 
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Figur 4.1. Bedömning av sex aspekter på arbetsmiljön. Tre personalgrupper i 
äldreomsorgens styrningshierarki (åtta kommuner 2003). Procentandelar ”Ja, 
oftast”. 42 

Omsorgstjänstemännen ligger som grupp i sina bedömningar i stort mellan för-
valtningstjänstemännen och omsorgsarbetarna, bortsett från när det gäller 
upplevelser av att ha för mycket att göra och möjligheterna att kunna påverka 
arbetsförhållandena, där man ligger på samma nivå som omsorgsarbetarna.  

Mellan åren 2000 och 2003 kan vi för omsorgstjänstemännen, liksom 
tidigare för omsorgsarbetarna, konstatera att vissa förbättringar skett: Om-
sorgstjänstemännens situation har dock – enligt deras egna bedömningar – 
genomgått en tydligare positiv utveckling än omsorgsarbetarna. Exempelvis var ande-
len som uppger att de oftast har för mycket att göra 48 procent år 2000 och 
35 procent 2003. Andelen som känner sig otillräckliga för att hjälptagarna 
inte får rimlig hjälp var 22 procent år 2000 och 10 procent år 2003 (se bila-
getabell 4.1a). 

Omsorgsarbetarna uppger i minst utsträckning att arbetet är engagerande, 
stimulerande och omväxlande. Vad gäller möjligheterna att kunna påverka 
sina arbetsförhållanden är andelen (31 procent) ungefär lika låg som för om-
sorgstjänstemännen (33 procent), vilka båda ligger betydligt lägre i detta av-
seende än de centrala tjänstemännen. Vi har redan kommenterat att bland 
omsorgsarbetarna är andelen som känner sig otillräcklig för att man inte 

                                                      
42  Skillnaderna mellan grupperna är signifikanta (p<0,05) när det gäller samtliga frågor 

utom att ha för mycket att göra. 
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anser sig kunna ge en rimlig hjälp högst. Det är nästan fem gånger vanligare 
att en omsorgsarbetare jämfört med en tjänsteman i kommunens centrala 
förvaltning känner sig otillräcklig (29 jämfört med 6 procent svarar ”ja, 
oftast” på frågan ”händer det att du känner dig otillräcklig därför att hjälp-
tagarna inte får den hjälp du anser rimlig”). 

Observera att det mönster vi presenterat i figur 4.1 ändrar sig något, om 
man tar hänsyn till att deltidsarbete är betydligt vanligare bland omsorgs-
arbetare (72 procent arbetar deltid) och omsorgstjänstemän (42 procent ar-
betar deltid), än bland tjänstemännen i kommunernas förvaltning (7 procent 
deltid). Skillnaderna mellan de tre personalgrupperna kvarstår dock, se bila-
getabell 4.1b.  

 
Sammanfattningsvis: 
• Det finns ett tydligt hierarkiskt mönster av arbetsupplevelser bland de tre 

personalgrupper som vi jämför (kommunens centrala tjänstemän, 
omsorgstjänstemän och omsorgsarbetare). Upplevelser av att ha för 
mycket att göra är vanliga för alla tre personalkategorierna, men ar-
betsmiljön är genomgående sämre för omsorgsarbetarna än för de centrala 
tjänstemännen, med omsorgstjänstemännen däremellan. 

• De förändringar över tid som kan mätas i tre kommuner indikerar också 
ett hierarkiskt mönster på så sätt att förbättringarna är tydligare för 
omsorgstjänstemännen än för omsorgsarbetarna.  

• Omsorgsarbetarna avviker påtagligt från den övriga personalen (tjänste-
män i den centrala förvaltningen och omsorgstjänstemän) när det gäller 
upplevelser av otillräcklighet: en betydligt större del av omsorgsarbetarna 
bedömer att hjälptagarna inte får en rimlig hjälp.  

4.2 Personalens syn på arbetsledningen och 
intresse för arbetsmiljöutveckling  
När det gäller omsorgsarbetarna såg vi i kapitel 3 att arbetsledningen spelar en 
stor roll för hur man bedömer arbetsmiljön (figur 3.5b): när arbetsledningen 
uppfattas som positiv till arbetsmiljöutveckling, bedöms också de övriga sex 
aspekterna på arbetsmiljön som betydligt bättre av omsorgsarbetarna. 

Vi har även sett att omsorgsarbetarnas psykiska trötthet är mindre vanlig 
bland dem som uppfattar arbetsledningen som positiv i dessa avseenden 
(figur 3.6). Dessa samband kan vi här av tekniska/statistiska skäl tyvärr inte 
analysera för de antalsmässigt sett betydligt mindre grupperna omsorgs-
tjänstemän och centrala tjänstemän. Vi får därför begränsa oss till att beskriva 
dessa personalgruppers bedömningar av sin arbetsledning. Det finns dock 
ingen anledning att förmoda att inte liknande samband skulle finnas mellan 
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exempelvis psykisk trötthet och arbetsledningens inställning också bland 
omsorgstjänstemän och bland dem som arbetar i kommunens förvaltning.  

I figur 4.2 redovisas hur arbetsledningen bedöms av de olika personal-
grupperna i äldreomsorgens hierarki.  
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Figur 4.2. Bedömning av arbetsledningen och dess intresse för arbetsmiljöutveck-
ling. Tre personalgrupper i äldreomsorgens styrningshierarki (åtta kommuner 
2003). Procent. 43 

När det gäller personalens egna bedömningar av i vilken utsträckning man 
får ”gehör från ansvariga för synpunkter på arbetsmiljö och arbetsvillkor” 
uppvisar figur 4.2 samma tydliga tredelade hierarkiska mönster, som vi tidi-
gare konstaterat i detta kapitel: Bland omsorgsarbetarna är det lägst andel 
(46 procent) som instämmer (helt eller delvis) i att de får gehör för sina syn-
punkter, vilken sedan ökar successivt för de två grupperna ”ovanför” i hie-
rarkin (bland omsorgstjänstemännen instämmer 61 procent helt eller delvis 
och bland tjänstemännen i förvaltningen 80 procent). 

Även när det gäller tre andra frågor finns ett hierarkiskt mönster, men i 
dessa avseenden handlar det om en tudelning av svaren: Å ena sidan tjänste-
männen i kommunens centrala förvaltning som gör förhållandevis positiva 
bedömningar och å den andra sidan omsorgspersonalen (omsorgstjänste-
männen och omsorgsarbetarna) som ser situationen i betydligt sämre ljus.  

En betydligt större del av de centrala tjänstemännen (80 procent) gör be-
dömningen att deras arbetsledning understryker att det mycket viktigt ”att vi 
tar itu med de problem som uppstår i arbetet”, än omsorgsarbetare och om-
                                                      
43  Skillnaderna mellan grupperna är signifikanta (p<0,05) när det gäller samtliga frågor 

utom upplevelsen att vara kränkt i arbetet av överordnade där p<0,10.  
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sorgstjänstemän (både grupperna 62 procent). En betydligt mindre del cen-
trala tjänstemän (22 procent) instämmer helt eller delvis i att de egna värde-
ringarna ofta kommer i konflikt med arbetsledningens (43 procent av båda 
grupperna omsorgspersonal). Och andelen centrala tjänstemän som (ofta eller 
ibland) är kränkta i arbetet av sina överordnade är ungefär hälften (11 procent) 
av den andel som båda grupperna omsorgspersonal uppger (24 procent).44 

Den enda fråga som inte följer detta tre- eller tudelade hierarkiska 
mönster är frågan om hur man uppfattar arbetsledningens syn på att alla 
öppet bör framföra sina synpunkter. Denna fråga uppvisar ett jämnare 
svarsmönster än övriga frågor. Detta är också den enda fråga där omsorgs-
arbetarna gör den mest positiva bedömningen (53 procent anser att arbets-
ledningen förmedlar detta som mycket viktigt, jämfört med 44 procent av 
omsorgstjänstemännen och 48 procent av de centrala tjänstemännen). 

Vi har dock sett att omsorgsarbetarna i minst utsträckning anser sig få 
gehör för synpunkter på arbetsmiljön. Därför kan det verka paradoxalt att 
just denna grupp i störst utsträckning uppfattar att arbetsledningen anser det 
mycket viktigt att ”alla öppet framför sina synpunkter”. Betyder detta att om-
sorgsarbetarna uppmuntras att säga sin mening, men att arbetsledningen inte lyss-
nar? Eller är det så att tjänstemän i förvaltningen och omsorgstjänstemän är 
mindre beroende av att framföra synpunkter och bli hörda av överordnade, 
för att kunna påverka sina arbetsvillkor?  
 
Sammanfattningsvis: 
• Omsorgsarbetare bedömer i betydligt mindre omfattning än övriga att de 

får gehör för sina synpunkter på arbetsmiljö och arbetsvillkor. Detta bör 
ses mot bakgrunden av vad som här tidigare konstaterats, nämligen att 
just omsorgsarbetarna enligt egna bedömningar har den förhållandevis 
sämsta arbetsmiljön i en rad avseenden.  

• Jämfört med omsorgspersonalen uppger en hälften så stor andel av 
personalen i kommunernas centrala äldreomsorgsförvaltning att de är 
kränkta av överordnade och att de egna värderingarna ofta kommer i 
konflikt med arbetsledningens.  

4.3 Kroppslig och psykisk trötthet 
Vi har tidigare i avsnitt 3.4 redovisat förekomsten av kroppslig och psykisk 
trötthet bland omsorgsarbetarna. Vi analyserade då tröttheten som en 
konsekvens av arbetsvillkoren, samtidigt som vi underströk att det är viktigt att 
vara medveten om att både vardagsförnuft och forskningsresultat lär oss att 
trötthet inte enbart kan förklaras av olika förhållanden i det betalda arbete 
människor utför.  

                                                      
44  Vi återkommer till frågan om kränkningar i kapitel 5. 
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Med denna insikt som bakgrund – dvs. utan ambitionen att hänföra all 
förekomst av trötthet bland omsorgsarbetarna till arbetsmiljön – har vi påvi-
sat tydliga samband mellan olika aspekter på arbetsmiljön och variationer i 
utbredningen av trötthet: tröttheten är större bland heltidsarbetande än bland 
dem som arbetar deltid, den är mest utbredd bland dem som både uppger 
sig ha för mycket att göra i arbetet och som dessutom känner sig otillräckliga där-
för att hjälptagarna inte får en rimlig hjälp. Och vi påvisade att frikopplat 
från hur omsorgsarbetarna bedömer sin arbetssituation i övrigt, så har deras 
bedömningar av arbetsledningen stor betydelse för hur många som uppger att 
de är psykiskt trötta efter dagens arbete. 

Vi har också visat att givet en viss bedömning av arbetsmiljön, och givet 
en viss nivå på sjukanmälningarna, så är upplevelserna av trötthet vanligare 
bland omsorgsarbetare som är sjuknärvarande jämfört med dem som stannar 
hemma (uppger att de sjukanmäler sig) när de känner sig sjuka. Dessa analy-
ser bör tolkas som en inventering av faktorer som har betydelse för om-
sorgsarbetarnas psykiska och kroppsliga trötthet.  

I figur 4.3a ges en beskrivning av trötthetens utbredning i den formella 
styrningshierarkin. Beroende på att antalet personer är för litet i vissa grup-
per avstår vi här från den typ av analys som genomförts för den stora grup-
pen omsorgsarbetare.  
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Figur 4.3a. Upplevelser av kroppslig respektive psykisk trötthet. Tre personalgrup-
per i äldreomsorgens styrningshierarki (åtta kommuner 2003). 45 

                                                      
45  Skillnaden i såväl kroppslig som psykisk trötthet är signifikant mellan grupperna (p<0,05). 
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I figur 4.3a ser vi ett osedvanligt tydligt hierarkiskt mönster där den sam-
mantagna kroppsliga och psykiska trötthetens utbredning och intensitet ökar 
ju längre ner i styrningshierarkin en grupp befinner sig.46  

Att den kroppliga tröttheten är mest utbredd bland omsorgsarbetare 
sammanhänger i väsentlig utsträckning med tunga lyft, obekväma arbetsställ-
ningar och andra fysiska arbetsmoment som förekommer i den direkta kon-
takten med hjälptagarna, vilket också är kopplat till uppkomsten av besvär i 
rörelseorganen (Dellve 2003, Järvholm, red. 1996, s 88 ff, Vingård & Hagberg 
2000). Men, vi ser att även psykisk trötthet förekommer i stor utsträckning 
bland omsorgsarbetare.  

Bland de centrala tjänstemännen är en betydligt mindre andel trötta (så-
väl psykiskt som kroppsligt) än bland övriga personalgrupper (20 procent 
uppger att man oftast eller ganska ofta är ”psykiskt uttröttad efter dagens 
arbete”, 7 procent är oftast eller ganska ofta kroppsligt trötta). Att man säl-
lan är kroppsligt trött sammanhänger sannolikt med arbetets karaktär, som 
ju mycket sällan innebär fysisk tunga arbetsuppgifter direkt med äldreom-
sorgens hjälptagare. Däremot kan psykisk trötthet bland de centrala tjänste-
männen uppstå genom de sociala kontakter och kanske framförallt de krav 
på psykisk koncentration och intellektuella prestationer som karakteriserar 
arbetet. Att de centrala tjänstemännen ändå rapporterar betydligt mindre 
psykisk trötthet än omsorgspersonalen kan ha sin förklaring i vad som fram-
kommit i figur 4.1. Där framgår visserligen att en relativt stor andel av denna 
grupp (27 procent) uppger att de ofta har för mycket att göra, men samtidigt 
har de centrala tjänstemännen en i särklass hög andel som uppger att de kan 
påverka sina arbetsförhållanden (60 procent).  

Sannolikt har här också kontakten med hjälptagarna en stor betydelse. Vi 
har tidigare konstaterat att endast 6 procent av de centrala tjänstemännen 
upplever otillräcklighet för att hjälptagarna inte får en rimlig hjälp, vilket kan 
jämföras med 14 procent bland omsorgstjänstemännen och 29 procent 
bland omsorgsarbetarna. Och vi har konstaterat att otillräcklighet inför 
hjälptagarna har ett starkt samband med psykisk trötthet (figur 3.4d och 3.4f). 

Här bör även nämnas att i den jämförelse över tid mellan år 2000 och 
2003 som är möjlig att göra för tre kommuner, så kan vi nu i figur 4.3b för 
hierarkin i sin helhet konstatera samma slags förbättring som tidigare kon-
staterats för omsorgsarbetarna (figur 3.4a): både den psykiska och kropps-
liga trötthetens utbredning minskar för omsorgstjänstemännen (de centrala 
tjänstemännen är för få i de tre kommunerna för att man skall kunna dra 
några säkra slutsatser varför dessa ej redovisas).  

                                                      
46  Det starkt hierarkiska mönster som framträder i figur 4.3a kvarstår, även när hänsyn tas 

till arbetstiden hos de grupper som redovisas; se bilagetabell 4.3. 
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Figur 4.3b. Upplevelser av kroppslig och psykisk trötthet 2000 och 2003. Omsorgs-
tjänstemän och omsorgsarbetare i samma tre kommuner. 47 

I figur 4.3b ser vi dock att förbättringarnas hierarkiska mönster, som konstate-
rats när det gäller andra förbättringar under dessa år (se bilagetabell 4.1a), 
även gäller tröttheten: Utbredningen av omsorgstjänstemännens trötthet har 
minskat betydligt mer än bland omsorgsarbetarna. I det fall detta mönster 
fortsätter i framtiden (och i det fall de tre kommunerna inte avviker från 
riket i övrigt på denna punkt), så riskerar detta i sin förlängning att förstärka 
trötthetens hierarkiska karaktär inom äldreomsorgen.  
 
Sammanfattningsvis: 
• Den sammantagna tröttheten visar ett starkt hierarkiskt mönster och 

ökar betydligt för varje steg neråt i den formella styrningshierarkin som 
svarspersonerna är verksamma.  

• Trots att psykisk trötthet är den dominerande formen av trötthet bland 
centrala tjänstemän, är psykisk trötthet betydligt mer utbredd bland om-
sorgspersonalen. Detta beror sannolikt delvis på de centrala tjänste-
männens förhållandevis goda påverkansmöjligheter och på att mycket få 
upplever otillräcklighet inför hjälptagarna. 

• De förändringar över tid som kan mätas i tre kommuner indikerar också 
ett hierarkiskt mönster på så sätt att förbättringarna är mer omfattande 
för omsorgstjänstemännen än för omsorgsarbetarna. Detta riskerar att på 
sikt leda till en förstärkning av de hierarkiska mönster som konstaterats.  

                                                      
47  * markerar att skillnaden mellan 2000 och 2003 är signifikant (p<0,05) 
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4.4 Oro för omorganisering och dess 
koppling till psykisk trötthet 
I detta avsnitt skall vi undersöka utbredningen av oro för omorganiseringar 
bland olika grupper i äldreomsorgens styrningshierarki. Vi redovisar då även 
kommunpolitikernas svar, eftersom dessa ju har det yttersta ansvaret för 
äldreomsorgens finansiering och även beslutar om exempelvis en enhet eller 
verksamhet skall konkurrensutsättas och därmed eventuellt genomgå en 
omorganisering. 

Figur 4.4a visar att det finns en hierarkisk ”oro för att arbetssituationen 
skall förändras pga. omorganisationer, helt nya arbetssätt och liknande”. 
Denna oro ökar markant ju längre ner i äldreomsorgens formella styrnings-
hierarki en grupp befinner sig: Bland politikerna är det 13 procent som upp-
ger att de oftast eller ibland känner oro för att den egna arbetssituationen 
som politiker skall förändras på grund av omorganisationer mellan valen. 
Bland tjänstemännen i kommunens förvaltning är det 20 procent som ofta 
eller ibland oroar sig för omorganisering av den egna arbetssituationen. 
Längre ner i hierarkin ökar omfattningen av samma slags oro betydligt. 
Bland omsorgstjänstemännen uppger 44 procent denna slags oro och bland 
omsorgsarbetarna 60 procent. 
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Figur 4.4a. ”Oro för att din [politiska] arbetssituation skall förändras [mellan 
valen] pga. omorganisationer, helt nya arbetssätt eller liknande?” Politiker och 
personal i äldreomsorgens styrningshierarki (åtta kommuner 2003). 48 

Svarsmönstret visar således att de som planerar och genomför omorganisa-
tioner inom äldreomsorgen – politiker och tjänstemän i kommunernas cent-
rala förvaltningar – själva i förhållandevis ringa omfattning upplever oro för 
att den egna arbetssituationen skall förändras. Bland äldreomsorgens antals-
                                                      
48  Skillnaden mellan grupperna är signifikant (p<0,05). 
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mässigt sett dominerande personalgrupp – omsorgsarbetare – är oron för 
omorganisationer betydligt mer omfattande.  

Frågan om oro för omorganiseringar ställdes även vid de undersökningar 
som genomfördes under åren 1988-1991 och som vi tidigare använt för tids-
jämförelser i denna rapport. I figur 4.4b kan vi med hjälp av detta data-
material ge ett långsiktigt perspektiv på oro för omorganiseringar bland 
vårdbiträden inom hemtjänst och servicehus. 
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Figur 4.4b. Bedömningar av oro för omorganisering över tid. Samma fråga som i 
figur 4.4a med svar från vårdbiträden i hemtjänst och servicehus 1988-1991 (tidigare 
undersökning) och i tre kommuner 2000 och 2003. Procent. 49 

Figur 4.4b visar att vårdbiträdenas oro för omorganiseringar ökat under 
1990-talet (1991-2000) för att därefter stabiliseras på en högre nivå under 
2000-talets första tre år. Ökningen av denna oro är av ungefär samma stor-
leksordning som de övriga långsiktiga försämringar av arbetsmiljön som 
redovisats i avsnitt 3.1.  

Den mer detaljerade redovisning för åren 2000-2003 som kan genom-
föras med utgångspunkt från våra egna enkäter – inkluderande politiker – 
indikerar att oron för omorganiseringar i stort varit stabil under de tre åren 
mellan 2000 och 2003. Bland omsorgsarbetarna kan dock en viss ökning av 
oron iakttas under dessa tre år (se bilagetabell 4.4). 

Mot bakgrund av denna hierarkiskt fördelade oro för omorganisering – 
en oro som dessutom enligt tillgängligt datamaterial ökat för vårdbiträdenas 
del under 1990-talet – skall vi nu redovisa hur personal och politiker ser på 
omorganiseringarnas frekvens. Detta redovisas i figur 4.4c. 

                                                      
49  Figuren bygger delvis på en tidigare undersökning och därför kan endast vårdbiträdenas 

svar redovisas; se fotnot i samband med figur 3.1a i kapitel 3.  
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Figur 4.4c. ”Äldreomsorgen i min kommun omorganiseras alltför ofta”. Politiker 
och personal i äldreomsorgens styrningshierarki (åtta kommuner 2003). 50 

Även i figur 4.4c kan vi konstatera ett hierarkiskt mönster, men i detta fall 
med en tydlig tudelning mellan å ena sidan de som planerar och genomför 
omorganiseringar (politiker och centrala tjänstemän) och å andra sidan de 
som omorganiseras (omsorgstjänstemän och omsorgsarbetare). Bland politi-
ker är det 34 procent som instämmer helt eller delvis i att äldreomsorgen i 
kommunen omorganiseras alltför ofta, bland tjänstemännen i förvaltningarna 
31 procent och i båda grupperna omsorgspersonal nästan 60 procent.51  

I figur 4.4d kombinerar vi svaren från de två frågor som redovisats i det 
föregående. Detta för att möjliggöra ytterligare analys av omorganiserings-
problematiken.  

                                                      
50  Skillnaden mellan grupperna är signifikant (p<0,05). 
51  Denna fråga ingick endast i undersökningen år 2003 varför jämförelser över tid inte är 

möjliga. 
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Figur 4.4d. ”Äldreomsorgen i min kommun omorganiseras alltför ofta” uppdelad 
på stor och liten oro för omorganisering av den egna arbetssituationen.52 Politiker 
och personal i äldreomsorgens styrningshierarki (åtta kommuner 2003). 

Ett tydligt mönster i figur 4.4d – och som gäller alla grupper – är att de med 
stor oro för att omorganiseringar skall leda till att den egna arbetssituationen 
förändras också i betydligt större utsträckning än de som inte oroar sig för 
egen del anser att äldreomsorgen omorganiseras alltför ofta. Denna iakt-
tagelse ter sig kanske vid ett första påseende som inte särskilt förvånande, 
men svarsmönstret ger vid närmare eftertanke mer information än så. 

Att det är vanligare att anse att kommunen genomgår alltför många om-
organiseringar, om och när den egna arbetssituationen berörs, indikerar att 
det är negativa förändringar som kopplas till omorganiseringarna. Det är såle-
des viktigt att vara klar över att frågornas formuleringar styr in svarsperso-
nernas fokus på just sådana omorganiseringar, där man ”känner oro för att 
arbetssituationen skall förändras”. Detta utesluter naturligtvis inte att det 
också kan finnas omorganiseringar som grupperna knyter positiva förhopp-
ningar till, men svarsmönstret i figur 4.4d bör således tolkas som uttryck för 
att vi här analyserar den hierarkiska fördelningen av förändringar med i hu-
vudsak negativa förtecken för dem som själva berörs. 

                                                      
52  Med ”stor oro för omorganisering av den egna arbetssituationen” avses de som svarat” Ja, 

oftast” eller ”Ja, ibland” på frågan ”Känner du oro för att din [politiska] arbetssituation skall 
förändras [mellan valen] pga. omorganisationer, helt nya arbetssätt eller liknande?” Med liten 
oro för omorganisering av den egna arbetssituationen avses de som svarat ”Nej, sällan” eller 
”Nej, aldrig” på samma fråga. * markerar att den aktuella skillnaden är signifikant (p<0,05). 
T markerar att sannolikheten att skillnaden mellan grupperna beror på slumpen är mindre 
än 10 procent (p<0,10). 
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Som vi såg i figur 4.4a, och som framgår av antalet svarspersoner (n) i de 
olika grupperna i figur 4.4d, är det en överväldigande majoritet av politikerna (87 
procent eller 415 av sammanlagt 478 politiker) som rapporterar en liten oro 
för att den egna arbetssituationen skall förändras genom omorganiseringar. 
Detta kan jämföras med att för omsorgsarbetarnas del är det endast en minoritet 
som räknar med att själva inte drabbas (40 procent eller 1 728 av sammanlagt 
4 268 omsorgsarbetare). 

Denna övergripande skillnad i förutsättningarna för de två grupperna – 
den höga andel politiker som inte oroar sig för att själva omorganiseras och 
den höga andel omsorgspersonal som tvärtom oroar sig för egen del – får 
rimligen ”spridningseffekter”. Man kan anta att de flesta omsorgsarbetarna 
– oberoende av om de själva bedömer att de berörs eller ej – känner till att 
majoriteten av arbetskamraterna oroar sig för förändringar.  

En fråga som naturligen inställer sig kan uttryckas på följande sätt: har 
omorganiseringarna några konsekvenser för politiker och personal utöver de 
åsyftade förändringarna av exempelvis organisationens struktur, arbetssätt 
och ekonomiska effektivitet? Med andra ord: har omorganiseringarna några 
oplanerade bieffekter för dem som är verksamma inom äldreomsorgen? Figur 
4.4e är en del av svaret på denna fråga. Där framgår att oro för omorganise-
ringar hänger samman med utbredningen av psykisk trötthet bland om-
sorgspersonalen, men inte bland politiker. 
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Figur 4.4e. Upplevelser av psykisk trötthet uppdelat på stor och liten oro för om-
organisering av den egna arbetssituationen. Politiker och personal i äldreomsor-
gens styrningshierarki (åtta kommuner 2003). 53 

                                                      
53  Uppdelningen i grupper med liten respektive stor oro för förändring av den egna 

situationen är här gjord på samma sätt som i figur 4.5d och förklaras i samband med 
denna figur. * markerar att den aktuella skillnaden är signifikant (p<0,05). 
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För att tolka mönstret i figuren på ett riktigt sätt är det viktigt att vara klar 
över att vi här inte hävdar att all psykisk trötthet härrör från oro för om-
organiseringar. Vi vet att många aspekter av arbetsmiljön också har bety-
delse för omsorgsarbetarnas trötthet (se figur 3.4d). Poängen med figur 4.4e 
är att vi nu kan tillägga att oro för omorganisering av den egna arbetssitua-
tionen också har sin betydelse i sammanhanget. Samtidigt bör det under-
strykas att ytterligare studier behövs för att analysera dessa olika faktorers 
relativa ”vikt” för den arbetsrelaterade tröttheten.  
 
Sammanfattningsvis:  
• De som planerar och genomför omorganisationer i kommunernas äldre-

omsorg – politiker och förvaltningstjänstemän – upplever i jämförelse 
med omsorgspersonalen i ringa omfattning oro för att den egna arbets-
situationen skall förändras. 

• De som vanligen tar initiativ till omorganiseringar i kommunen (politiker 
och centrala tjänstemän) gör i betydligt mindre utsträckning bedöm-
ningen att äldreomsorgen omorganiseras alltför ofta, än de som om-
organiseras (omsorgstjänstemän och omsorgsarbetare).  

• Bedömningen att ”äldreomsorgen i min kommun omorganiseras alltför 
ofta” är vanligare när oron för att den egna arbetssituationen kommer att 
förändras är stor. 

• En klar majoritet av omsorgsarbetarna anser att man alltför ofta genom-
går omorganiseringar som i huvudsak har negativa konsekvenser för den 
egna arbetssituationen. 

• Vårdbiträdenas oro för omorganisering av den egna arbetssituationen har 
ökat under 1990-talet och stabiliserats på en högre nivå under 2000-talets 
första tre år.  

• Oro för omorganisering av den egna arbetssituationen är en aspekt på 
äldreomsorgens arbetsvillkor som är kopplad till psykisk trötthet bland 
omsorgspersonalen. 
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5. KRÄNKNING OCH UPPSKATTNING INOM 
ÄLDREOMSORGENS STYRNINGSHIERARKI 

Eftersom nästan en fjärdedel av både omsorgsarbetarna och omsorgstjänste-
männen uppger att de blivit kränkta av sina överordnade (figur 4.2), anser vi 
det viktigt att gå vidare med ytterligare beskrivning och analys av denna 
aspekt. Vi skall i detta kapitel dels undersöka omfattningen av kränkningar i 
hela styrningshierarkin och då även inkludera politiker, dels studera även den 
andra och positiva sidan av det som kan vara avgörande för människors 
självuppfattning och meningsfullhet i arbetet; nämligen upplevelsen av att 
bli uppskattad i sitt arbete. 

För att öka översiktligheten har figurerna i detta avsnitt konstruerats så 
att de skiljer på ”vertikal” kränkning och uppskattning (dvs. de kränkningar 
och den uppskattning som svarspersonerna i respektive grupp rapporterar 
som kommande ”uppifrån och ner” eller ”nerifrån och upp” i den formella 
styrningshierarkin) och det vi benämner ”horisontell” kränkning och uppskatt-
ning, som härrör från relationer mellan formellt jämställda (dvs. arbets-
kamrater för personalens del och partivänner för politikerna). 

5.1 Vertikala kränkningar (”uppifrån och 
ner, nerifrån och upp”) 
I figur 5.1a ser vi återigen ett hierarkiskt mönster där politiker intar en sär-
ställning: den andel politiker som anser sig kränkta underifrån (av tjänste-
män i den centrala förvaltningen eller av äldreomsorgspersonal ute i verk-
samheten) är betydligt mindre än den andel av personalen som uppger sig 
kränkt av politikerna.  
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Figur 5.1a. ”Vertikala” kränkningar mellan politiker och personal inom äldreom-
sorgen (åtta kommuner 2003). 54 

Personalen kan också utsättas för kränkningar ”ovanifrån” av överordnade. 
Dessa redovisas i figur 5.1b (denna figur är således ej tillämplig på politi-
kerna, eftersom ju politiker formellt befinner sig högst upp i den kommu-
nala styrningshierarki vi här undersöker). 
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Figur 5.1b. ”Vertikala” kränkningar från överordnad bland äldreomsorgens perso-
nal (åtta kommuner 2003). 55 

I figur 5.1b ser vi att umgefär hälften så många bland de centrala tjänste-
männen jämfört med övriga personalgrupper uppger att de har kränkts av 
överordnade.  
                                                      
54  Skillnaden mellan grupperna är signifikant (p<0,05).  
55  Skillnaden mellan grupperna är signifikant (p<0,05). 
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5.2 Horisontella kränkningar (”sidledes”) 
Både politiker och personal kan naturligtvis erfara kränkningar från dem 
som befinner sig på samma nivå i styrningshierarkin. Omfattningen av så-
dana horisontella kränkningar redovisas i figur 5.2.  
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Figur 5.2. ”Horisontella” kränkningar inom äldreomsorgen. Personal och politiker 
i äldreomsorgens styrningshierarki (åtta kommuner 2003). 56 

I figur 5.2 ser vi att bland omsorgspersonalen är det förhållandevis vanligare 
med ”horisontella kränkningar” än bland politiker och centrala tjänstemän. 
Ungefär 15 procent av omsorgstjänstemännen och nästan 20 procent av 
omsorgsarbetarna uppger att de kränkts av arbetskamrater. De politiker som 
uppger kränkningar av partivänner – vilket kan jämföras med kränkningar 
av arbetskamrater bland personalen – utgör knappt 10 procent av samtliga 
politiker. Bland personalgrupperna, men inte bland politikerna, är det där-
med vanligare med vertikala än horisontella kränkningar.  

Sammantaget framträder följande bild av kränkningar inom äldreomsorgen: 
Mycket få politiker upplever att de utsätts för vertikala eller horisontella 

kränkningar. Denna bild understryks också av att politikerna endast undan-
tagsvis väljer svarsalternativet ”ja, ofta” när de rapporterar sina förhållande-
vis fåtaliga kränkningar.  

Tjänstemännen i kommunernas centrala förvaltningar är den grupp som for-
mellt är närmast underställd kommunens politiker i styrningshierarkin och vi 
ser att denna grupp också kommer närmast politikerna när det gäller 
rapporterade kränkningar: Visserligen uppger de i stort samma andel verti-
kala kränkningar från politiker som omsorgstjänstemännen, men det framgår 
också att en mindre andel av de centrala tjänstemännen rapporterar vertikala 
                                                      
56  Skillnaden mellan grupperna är signifikant (p<0,05). 



5. Kränkning och uppskattning inom äldreomsorgens styrningshierarki 

 82 

kränkningar från sina överordnade jämfört med övrig personal (drygt 10 
procent jämfört med nästan 25 procent av omsorgstjänstemännen och om-
sorgsarbetarna). Dessutom uppger man minst kränkningar från arbetskam-
rater inom denna grupp. 

Det är således bland omsorgstjänstemännen och omsorgsarbetarna som vi fin-
ner högst andel kränkta. Som redan påpekats uppger nästan en fjärdedel av 
dem som ingår i dessa grupper att de kränkts av sina överordnade (24 pro-
cent ofta eller ibland). Även om horisontella kränkningar från arbetskam-
rater rapporteras i mindre omfattning, så är dock dessa betydligt vanligare 
bland omsorgsarbetare (19 procent) och omsorgstjänstemän (15 procent), 
än bland de centrala förvaltningstjänstemännen. Till detta kommer vertikala 
kränkningar från kommunens politiker. För omsorgsarbetarnas del kan 
dessa betraktas som omfattande (22 procent). Omsorgstjänstemännen ligger 
här i nivå med de centrala tjänstemännen (17 procent). 

Bakom denna siffermässiga redovisning – som riskerar att skapa ett men-
talt avstånd till frågeställningens innebörd– framträder bilden av en äldre-
omsorg med allvarliga hierarkiskt baserade problem. Eftersom nära en 
fjärdedel av omsorgsarbetarna upplever uppifrån kommande kränkningar i 
arbetet från politiker och ungefär lika många från överordnade, samtidigt 
som nästan lika många uppger kränkningar från arbetskamrater, så måste 
kränkningar betraktas som ett genomgående drag i äldreomsorgens vardag. 
Principiellt sett är kränkningar – oberoende av vilken grupp som är kränkt 
och oberoende av vilken horisontell eller vertikal ”källa” som anges – ett all-
varligt problem. Med denna enkätundersökning kan endast en första 
beskrivning göras. Vi konstaterar här ett stort behov av ytterligare informa-
tion om kränkningarnas karaktär och allvarlighet, samt analys och åtgärder 
som kan minska omfattningen av dessa arbetsupplevelser. 57  

Eftersom material för jämförelser med andra verksamheter saknas är det 
svårt att bedöma huruvida äldreomsorgen är en speciell miljö i detta avseende. 
Däremot visar jämförelsen inom äldreomsorgens formella styrningshierarki 
att de sammantagna kränkningarna ökar ju längre ner i styrningshierarkin en 
grupp befinner sig. Detta måste betraktas som ett allvarligt problem.  

Möjligen är politiker vana vid intressemotsättningar och upplever därför 
generellt sett mindre kränkningar. Det ligger också måhända i begreppets 
karaktär att kränkningar oftast ”kommer uppifrån”. Samtidigt kan vi konsta-
tera att politiker som befinner sig högst upp i styrningshierarkin – och som 
därför per definition inte kan bli kränkta uppifrån i den interna hierarkin – i 
mycket liten utsträckning rapporterar kränkningar underifrån. 
                                                      
57  Eftersom frågan om kränkningar kan upplevas som känslig eller provocerande att be-

svara är det rimligt att ställa sig frågan om många avstår från att ta ställning och att detta i 
så fall kan snedvrida resultatet. Vår bedömning är att denna risk är liten. En närmare 
redovisning av uppgifter om det interna bortfallet och en diskussion om detta återfinns i 
bilagetabell 5. 
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Sammanfattningsvis: 
• Knappt var tionde politiker uppger sig kränkt av äldreomsorgens per-

sonal medan drygt var femte omsorgsarbetare uppger sig kränkt av kom-
munens politiker.  

• Både vertikala och horisontella kränkningar inom äldreomsorgens styrnings-
hierarki ökar stegvis ju längre ner i hierarkin gruppen befinner sig. 

• För omsorgspersonal (omsorgsarbetare och omsorgstjänstemän) är det 
vanligast att uppge överordnade som upphov till kränkningar inom 
organisationen, därefter kommer i storleksordning de kränkningar som 
hänförs till politiker. 

5.3 Vertikal uppskattning 
För att erhålla en allsidig belysning är det angeläget att också redovisa den 
uppskattning som tillfaller dem som är verksamma på olika positioner i 
äldreomsorgens hierarki. Även här delar vi upp redovisningen i de vertikala 
och horisontella källor som svarspersonerna identifierar i den interna styr-
ningshierarkin. På samma sätt som vid redovisningen av kränkningarnas 
förekomst inleder vi även här med en översikt över den vertikala fördel-
ningen av uppskattning. Denna framgår av figur 5.3a. 
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Figur 5.3a. ”Vertikal” uppskattning mellan politiker och personal inom äldre-
omsorgens styrningshierarki (åtta kommuner 2003). 58 

I figur 5.3a framträder ett ännu tydligare hierarkiskt mönster än vad som konstate-
rats för kränkningar, fast nu med omvända förtecken: drygt 70 procent av kommu-
nens politiker upplever sig uppskattade av äldreomsorgens personal medan 
                                                      
58  Skillnaden mellan grupperna är signifikant (p<0,05). 
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knappt 10 procent av omsorgsarbetarna uppger att de känner uppskattning 
från politikerna.  

Av figuren framgår också att majoriteten av de centrala tjänstemännen 
känner sig uppskattade av politikerna. Vad som ej framgår av figuren (men 
av enkätsvaren) och som bör nämnas i sammanhanget, är att huvuddelen av 
den uppskattning som politikerna rapporterar i sina svar, är den uppskatt-
ning man uppger sig få från tjänstemän i kommunens förvaltning.59 Slutsatsen 
blir att de centrala tjänstemännen och politikerna uppskattar varandra.  

Personalen kan naturligtvis även erhålla uppskattning från överordnade. 
Hur denna fördelar sig i hierarkin framgår av figur 5.3b. 
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Figur 5.3b. ”Vertikal” uppskattning uppifrån bland äldreomsorgens personal (åtta 
kommuner 2003). 60  

Även i figur 5.3b ser vi ett omvänt hierarkiskt mönster i jämförelse med 
motsvarande bild av kränkningar (figur 5.1b), men av ett betydligt mindre 
dramatiskt slag: en klar majoritet av samtliga personalgrupper upplever sig 
uppskattade av sina överordnade (80-90 procent), men det är endast bland 

                                                      
59  Knappt 70 procent av politikerna uppger att de är uppskattade av ”tjänstemän i kommu-

nens förvaltning” (varav 30 procent ”för det mesta”). Detta bör jämföras med att 30 pro-
cent av politikerna uppger att de är uppskattade av ”äldreomsorgspersonal ute i verksam-
heten” (varav knappt 10 procent ”för det mesta”).  

60  Inga skillnader mellan personalgrupperna är signifikanta. 
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de centrala tjänstemännen som en majoritet väljer svarsalternativet ”för det 
mesta” (ca 70 procent). 

5.4 Horisontell uppskattning 
Både politiker och personal erfar naturligtvis också uppskattning från parti-
vänner respektive arbetskamrater. Detta redovisas i figur 5.4. 
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Figur 5.4. ”Horisontell” uppskattning inom äldreomsorgen. Politiker och personal 
i äldreomsorgens styrningshierarki (åtta kommuner 2003). 61 

Vi ser i figur 5.4 ett mycket likartat och ”jämlikt” mönster för samtliga grup-
per i den formella styrningshierarkin: drygt 90 procent av både politikerna 
och personalen upplever sig uppskattade av kollegor. En klar majoritet i 
samtliga grupper väljer svarsalternativet ”Ja, för det mesta”.  
 
Sammanfattningsvis: 
• Det finns ett hierarkiskt svarsmönster när det gäller uppskattning: po-

litiker och centrala tjänstemän uppskattar varandra i förhållandevis hög 
utsträckning och bedömer sig även i övrigt mer uppskattade än omsorgs-
personalen. 

• Inom äldreomsorgen kommer uppskattningen främst från jämlikar 
(partivänner respektive arbetskamrater) och därefter från överordnade. 
Endast de centrala tjänstemännen upplever sig i nämnvärd utsträckning 
uppskattade av kommunens politiker. 

                                                      
61  Inga skillnader mellan personalgrupperna är signifikanta. 
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• Politikerna uppger i betydligt större utsträckning att de erhåller uppskatt-
ning från omsorgspersonalen än vad omsorgspersonalen uppger sig er-
hålla uppskattning från politikerna. Omsorgspersonalens svar visar på 
upplevelser av en tydlig brist på uppskattning från politikernas sida. 

• Sammantaget ser vi att ju längre ner i den formella styrningshierarkin en 
grupp befinner sig, desto större andel av dess medlemmar upplever 
kränkningar i arbetet och desto mindre andel känner sig uppskattade av 
dem som befinner sig på andra positioner i hierarkin. 
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6. ÄLDREOMSORGENS POLITISKA STYRNING 

I det föregående kapitlet såg vi att kränkningar i arbetet ofta upplevs komma 
”uppifrån” i äldreomsorgens styrningshierarki och att nästan var fjärde om-
sorgsarbetare upplever sig kränkt av kommunens politiker (ofta eller ibland). 
Vi har i avsnitt 4.4 också sett att de som planerar och genomför omorga-
nisationer i kommunernas äldreomsorg – politiker och centrala tjänstemän – 
i jämförelse med omsorgspersonalen i ringa omfattning upplever oro för att 
den egna arbetssituationen skall förändras. Samtidigt har vi konstaterat att 
en klar majoritet av omsorgsarbetarna anser att man alltför ofta genomgår 
omorganiseringar som i huvudsak har negativa konsekvenser för den egna 
arbetssituationen. Detta är en del av bakgrunden till varför vi i detta kapitel 
vill undersöka ytterligare aspekter på äldreomsorgens politiska styrning. 

6.1 Politikernas och personalens syn på 
äldreomsorgen 
En grundläggande fråga gäller då om det finns några väsentliga skillnader i 
situations- och problemuppfattningen mellan å ena sidan de politiker som 
enligt kommunallagen har det yttersta ansvaret för äldreomsorgen och å den 
andra sidan den personal som är verksam på olika nivåer i organisationen. I 
figur 6.1a redovisar vi svarsmönster från tre frågor som syftar till att belysa 
hur man bedömer tillgången på resurser och deras fördelning inom organi-
sationen och hur man bedömer äldreomsorgens funktion i stort. 
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 Figur 6.1a. Synen på kommunens äldreomsorg i tre avseenden. Politiker och per-
sonal i äldreomsorgens styrningshierarki (åtta kommuner 2003). 62 

I figur 6.1a framträder i liknande hierarkiskt mönster, som vi i det föregå-
ende kapitlet kunde konstatera för de olika gruppernas bedömningar av sina 
arbetsvillkor. Politikerna och de centrala tjänstemännen gör de mest positiva 
bedömningarna.  

Trots resursfrågans hierarkiska svarsmönster – politikerna anser i störst 
utsträckning att kommunen avsatt tillräckliga resurser för äldreomsorgen – 
så bör man notera att endast drygt hälften av politikerna instämmer helt 
eller delvis i att tillräckliga resurser avsatts (endast drygt 10 procent instäm-
mer helt). Detta innebär samtidigt att hälften av de åtta kommunernas politi-
ker inte anser att tillräckliga resurser avsatts för den verksamhet man leder 
och är politiskt ansvarig för. 

Även bland personalen är det generellt sett en större andel som instämmer i att 
kommunens äldreomsorg är välfungerande än att tillräckliga resurser avsatts för 
denna. Man kan dock naturligtvis inte utifrån enkätdata avgöra huruvida det 
”verkligen” är för lite resurser som tilldelats äldreomsorgen och huruvida 
exempelvis de drygt 10 procent omsorgsarbetare som instämmer helt i att 
kommunen har en välfungerande äldreomsorg ”verkligen” arbetar i en ”bra” 
äldreomsorg.  

                                                      
62  Antalet svarspersoner i figuren: politiker (n=481-485); centrala tjänstemän (n=54-55); 

omsorgstjänstemän (n=620-623) och omsorgsarbetare (n=4 306-4 325). Skillnaden mel-
lan grupperna är signifikanta (p<0,05) när det gäller alla tre frågorna. 
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Den rimliga tolkningen är att både politiker och personal upplever de 
ekonomiska medlen som otillräckliga, samtidigt som många betraktar verk-
samheten (helt eller delvis) som välfungerande. Många upplever därmed 
sannolikt vad man skulle kunna beteckna som ”knapphetens tryck”.  

En organisatorisk egenhet som ju gäller all politiskt styrd verksamhet är 
att de som ytterst är ansvariga för verksamheten – i äldreomsorgens fall 
kommunpolitikerna – i princip kan bytas ut genom allmänna val vart fjärde 
år. I figur 6.1b ger vi exempel på en organisatorisk konsekvens av detta. 
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Figur 6.1b. Politikernas syn på äldreomsorgen i tre avseenden. Politiker i åtta 
kommuner 2003 uppdelade på dem som tillhör kommunens politiska majoritet 
respektive minoritet. 63 

I figur 6.1b ser vi att de politiker som tillhör kommunernas politiska majo-
ritet – och som därför har störst möjligheter att påverka de aspekter frå-
gorna gäller – faktiskt gör mer positiva bedömningar än dem som tillhör 
den politiska minoriteten. Den politiska majoritetens politiker instämmer 
exempelvis i betydligt större utsträckning i att kommunen avsatt tillräckliga 
resurser till äldreomsorgen (65 procent instämmer helt eller delvis) jämfört 
med den politiska minoriteten (38 procent).  

                                                      
63  Uppgifter om kommunens politiska majoritet (s, v, mp eller m, fp, c, kd) har hämtats från 

respektive kommuns uppgifter på Internet. Utifrån detta har därefter politikerna i enkä-
ten delats in i ”majoritetspolitiker” (n=261-264) respektive politiker i minoritet (n=205-
206). Politiker som tillhör lokalt parti (n=13) ingår inte i analysen. * markerar att skillna-
den mellan majoritets- och minoritetspolitiker är signifikant (p<0,05). 
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Med en något tillspetsad formulering kan detta mönster tolkas som ”den 
problemnedtonande politikermajoritetens styrelse”. Speciellt i jämförelse med de an-
talsmässigt sett dominerande personalgrupperna (omsorgsarbetare och om-
sorgstjänstemän), så har majoritetens politiker en betydligt mer positiv bild:  

17 procent av majoritetspolitikerna instämmer helt i att tillräckliga resur-
ser avsatts för äldreomsorgen, jämfört med knappt 5 procent såväl av 
minoritetspolitikerna som av omsorgspersonalen. 

38 procent av majoritetspolitikerna instämmer helt att äldreomsorgens 
resurser går till de hjälptagare som behöver dem bäst, jämfört med 17 pro-
cent av minoritetspolitikerna och 8–12 procent av omsorgspersonalen. 

Drygt 40 procent av majoritetspolitikerna instämmer helt i att kommu-
nens äldreomsorg är välfungerande, jämfört med 18 procent av minoritets-
politikerna och 10–15 procent av omsorgspersonalen. 

Majoritetspolitikernas nedtoning av problem och därmed den sannolikt 
konserverande effekt på organisationen i förbindelse med de tre aspekter på 
äldreomsorgen som vi här uppmärksammat – resurstilldelning, behovs-
prioritering bland hjälptagarna och övergripande syn på funktionssätt – kan 
sannolikt modereras eller förstärkas av olika faktorer. En viktig faktor att 
undersöka närmare är då naturligtvis majoritets- respektive minoritetspoliti-
kernas partitillhörighet. När det gäller de tre frågor som här är aktuella visar 
det sig att det endast är en fråga – den som handlar om i vilken utsträckning 
man bedömer att tillräckliga resurser avsatts – som har koppling till parti-
färg. Borgerliga politiker (m, fp, c, kd) instämmer generellt i något högre 
grad (57 procent instämmer ”helt eller delvis”) än s-, v, mp-politiker (49 
procent) i att kommunen avsatt tillräckliga resurser. Dessa skillnader för-
stärks när vi ser hur de olika blockens majoritets- och minoritets politiker 
ställer sig till frågan om resurser – borgerliga politiker i majoritet anser i 
störst utsträckning att äldreomsorgens har tillräckliga resurser och s-v-mp-
politiker i minoritet instämmer i lägst utsträckning i påståendet.64  

Det är viktigt att vara klar över att den mekanism i äldreomsorgens styr-
ning vi här identifierat – och som vi försöksvis döpt till ”den problemnedto-
nande politikermajoritetens styrelse” – sannolikt inte gäller samtliga frågeställ-
ningar av betydelse för äldreomsorgens politiska styrning. Ytterligare studier 
och mer material behövs för att kartlägga och analysera hur majoritets- och 
partisammansättningar samspelar med varandra för att skapa den problem- 
och situationsuppfattning som gäller på högsta nivå inom kommunen. Det 
är naturligtvis fullt möjligt att majoriteter också hårt driver problemlösande 
och offensiva förändringsprojekt. Redovisningen fäster därmed uppmärk-
                                                      
64  Bland borgerliga politiker (m, fp, c och kd) i majoritet instämmer 74 procent (helt eller 

delvis) i påståendet att tillräckliga resurser avsatts för äldreomsorgen, vilket kan jämföras 
med 59 procent bland studiens s-, v- och mp-politiker i majoritet. Bland borgerliga politi-
ker i minoritet instämmer (helt eller delvis) 43 procent och bland s-, v- och mp i minori-
tet 30 procent (skillnaderna är signifikanta). 
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samhet på behovet av fortsatta studier av denna hittills sällan uppmärksam-
made problematik.  

 
Sammanfattningsvis: 
• Ungefär hälften av politikerna anser inte att tillräckliga resurser avsatts 

för den verksamhet man leder och är politiskt ansvarig för. Upplevel-
serna av resursbrist är vanligare bland personalen, där den ökar ju längre 
ner i styrningshierarkin svarspersonerna befinner sig.  

• Både politiker och centrala tjänstemän betraktar verksamheten som väl-
fungerande. Mest positiva är de centrala tjänstemännen där nästan hälf-
ten instämmer helt i påståendet, minst positiva är omsorgsarbetarna där 
drygt 10 procent instämmer helt i att kommunen har en välfungerande 
äldreomsorg. 

• Politiker som tillhör kommunernas politiska majoritet – och som därför 
har störst möjligheter att påverka äldreomsorgens ekonomi och organisa-
tion – är generellt mer positiva i sina bedömningar av äldreomsorgen än 
de politiker som ingår i den politiska minoriteten.  

• Politikernas partifärg förstärker eller modererar den koppling mellan 
majoritetsinnehav och problemnedtoning som konstaterats när det gäller 
frågan om resurstilldelning.  

6.2 Vilket inflytande har kommunens 
politiker enligt dem själva och enligt 
personalen? 
Vi har sett att personalens bedömningar av äldreomsorgen blir allt mindre 
positiva ju längre ner i äldreomsorgens styrningshierarki svarspersonerna be-
finner sig. De erfarenheter och förhållanden som utgör bakgrunden till 
dessa bedömningar uppstår knappast genom naturkrafternas spel eller ge-
nom rena tillfälligheter. I detta avsnitt skall vi undersöka vilket inflytande 
som tillskrivs kommunens politiker.  

Enkäten innehåller tre frågor för att belysa detta och de har ställts med 
samma ordalydelse till både politiker och personal. Svarspersonerna har om-
betts att bedöma ”vilket inflytande kommunpolitikerna har” i tre avseenden: 
”över äldreomsorgens kvalitet för hjälptagarna/brukarna”, ”över äldre-
omsorgens organisation och arbetsmiljö” och ”över utnyttjandet av kom-
munens ekonomiska resurser”.  



6. Äldreomsorgens politiska styrning 
 

 92 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Politikers inflytande över äldreomsorgens organisation och arbetsmiljö

Politikers inflytande över äldreomsorgens kvalitet för hjälptagarna

Politikers inflytande över utnyttjandet av kommunens ekonomiska resurser

Politikers inflytande över äldreomsorgens organisation och arbetsmiljö

Politikers inflytande över äldreomsorgens kvalitet för hjälptagarna

Politikers inflytande över utnyttjandet av kommunens ekonomiska resurser

Politikers inflytande över äldreomsorgens organisation och arbetsmiljö

Politikers inflytande över äldreomsorgens kvalitet för hjälptagarna

Politikers inflytande över utnyttjandet av kommunens ekonomiska resurser

Politikers inflytande över äldreomsorgens organisation och arbetsmiljö

Politikers inflytande över äldreomsorgens kvalitet för hjälptagarna

Politikers inflytande över utnyttjandet av kommunens ekonomiska resurser

Procent

Stort inflytande Ganska stort inflytande Ganska litet inflytande Litet inflytande Vet ej/föredrar att ej ta ställning

Svar från politiker (n=682-683):

Svar från centrala tjänstemän (n=54):

Svar från omsorgstjänstemän (n=622-623):

Svar från omsorgsarbetare (n=4265-4277):

 
Figur 6.2. Bedömning av hur stort inflytande kommunpolitikerna har över äldre-
omsorgen i tre avseenden. Personal och politiker i äldreomsorgens styrnings-
hierarki (åtta kommuner 2003). 

Figur 6.2 visar att i alla fyra grupperna är det högst andel som bedömer att 
politikerna har stort/ganska stort inflytande över utnyttjandet av kommunens 
ekonomiska resurser inom äldreomsorgen. Därnäst kommer inflytande över 
”äldreomsorgens kvalitet för hjälptagarna/brukarna” och ”äldreomsorgens 
organisation och arbetsmiljö”. Inom samtliga fyra grupper är de som anser att 
politikerna har litet eller ganska litet inflytande i en klar minoritet.  

Den största skillnaden gäller andelen svarspersoner som uppger att de 
inte vet eller som föredrar att inte ta ställning till frågorna om politikernas 
inflytande. Den personal som lokalmässigt och organisatoriskt befinner sig 
närmast politikerna i det dagliga arbetet (de centrala förvaltningstjänstemän-
nen) har en mycket liten andel ”vet ej-svar” – t o m mindre än politikerna 
själv, men sedan ökar denna andel ju längre bort man praktiskt sett befinner 
sig från politikerna i den dagliga verksamheten (ca 18 procent av omsorgs-
tjänstemännen och drygt 30 procent av omsorgsarbetarna föredrar att inte ta 
ställning eller har ingen uppfattning). 
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Om vi nu erinrar oss informationen i det föregående avsnittet (6.1) – där 
politikernas och personalens syn på bl a äldreomsorgens resurser undersök-
tes – och kopplar samman denna med vad som nu framkommit om politi-
kernas inflytande, så upptäcker vi en paradox: Vi har ju tidigare sett att en-
dast drygt 10 procent av kommunpolitikerna instämmer helt i att ”min kommun har 
avsatt tillräckliga resurser för äldreomsorgen” (figur 6.1a), samtidigt som vi nu 
klarlagt att en betydligt högre andel politiker, 34 procent, uppger att de har stort inflytande 
”över utnyttjandet av kommunens ekonomiska resurser”.  

Ett sätt att tolka svarsmönstret är att se det som ett uttryck för att kom-
munpolitikerna knappast betraktar sig som allsmäktiga. Möjligen avspeglar 
svarsmönstret också det förhållandet att kommunpolitikernas handlings-
utrymme – även för dem som själva bedömer att de har stort inflytande över 
ekonomiska frågor – begränsas av statliga krav på budgetbalans och andra 
ekonomiska villkor som ligger utanför kommunpolitikens inflytandesfär. 

Men, vi har tidigare också konstaterat att upplevelserna av resursbrist 
ökar ju längre ner i styrningshierarkin svarspersonerna befinner sig (figur 
6.1a). Samtidigt ser vi nu att samtliga grupper bedömer politikernas infly-
tande som störst just när det gäller ekonomi (figur 6.2). Detta mönster kan 
ge intrycket av att både politiker och personal upplever den politiska styr-
ningen av äldreomsorgen som ”verkningslös” eller ”maktlös” i ekonomiska 
avseenden: även på det område där politikernas inflytande bedöms som 
störst av samtliga grupper, instämmer ju inte mer än drygt 10 procent av 
politikerna själva – och knappt 5 procent av omsorgspersonalen –”helt” i att 
politikernas inflytande leder till ett rimligt resultat, dvs. att ”min kommun 
har avsatt tillräckliga resurser för äldreomsorgen”. 

För politikernas del kan detta faktiskt betraktas som ett arbetsmiljö-
problem som har med arbetets meningsfullhet att göra: där inflytandet enligt 
politikernas egna bedömningar är som störst (ekonomi) är endast en liten 
del av politikerna nöjda med sakernas tillstånd.  

• Sammanfattningsvis kan vi konstatera att politikerna, och den del av 
personalen som tar ställning till frågan, i ungefär lika stor utsträckning 
bedömer att politiker har ett betydande inflytande över äldreomsorgens 
ekonomi, kvalitet och organisation.  

• Politikernas inflytande uppfattas som tydligast när det gäller ekonomi. 
Detta gäller såväl bland politikerna själva som bland de tre personalgrup-
perna. 

• Där politikernas inflytande är som störst enligt deras egna bedömningar 
(ekonomi) är endast en liten del av politikerna nöjda med sakernas till-
stånd. 
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6.3 Synen på den politiska styrningens 
konsekvenser för äldreomsorgens ekonomi 
och verksamhet 
Om vi nu kopplar samman tre av de frågor som tidigare redovisats, så fram-
träder faktiskt ny information, som belyser hur de olika grupperna i styr-
ningshierarkin ser på konsekvenserna av den politiska styrningen. Figur 6.3 
redovisar enbart svarspersoner med ett visst svarsmönster:  

Samtliga gör för det första bedömningen att politikernas ekonomiska in-
flytande är stort/ganska stort (staplarnas totala längd motsvarar dem som i 
respektive grupp gjort denna bedömning).  

De som dessutom instämmer (helt eller delvis) i att tillräckliga resurser 
avsatts för äldreomsorgen och att kommunens äldreomsorg är välfungerande 
redovisas i det mörkare fältet i respektive stapel. De svarspersoner som 
representeras genom de mörka fälten i figur 6.3 kan betraktas som positivt 
inställda till politikernas ekonomiska styrning: de tycker både att politikerna 
har stort inflytande och att politikernas beslut lett till tillräckliga resurser och 
en välfungerande äldreomsorg. 
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Figur 6.3. Positiv syn på politisk styrning av äldreomsorgens ekonomi (de som an-
ser både att kommunen avsatt tillräckliga resurser och att äldreomsorgen är väl-
fungerande). Politiker och personal (åtta kommuner 2003). 65 

                                                      
65  Antalet svarspersoner i figur 5.3, dvs. de som har svarat på samtliga tre frågor som redo-

visas i figuren: politiker (n=477); centrala tjänstemän (n=53); omsorgstjänstemän (n=609); 
omsorgsarbetare (n=4 203). Skillnaden mellan grupperna är signifikant (p<0,05). 
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De centrala tjänstemännen har en något lägre andel som på detta sätt är po-
sitiva till den politiska styrningen av äldreomsorgen (jämfört med politikerna 
själva). De centrala tjänstemännen skiljer sig därmed väsentligt från om-
sorgspersonalen i detta avseende.  

Vi ser att endast en minoritet av den omsorgspersonal som bedömer po-
litikernas inflytande över ekonomin som stort/ganska stort har en positiv 
syn på den politiska styrningen: Av samtliga omsorgstjänstemän är det 15 
procent, och av samtliga omsorgsarbetare är det 10 procent, som bedömer 
den politiska styrningen som både verkningsfull och positiv för äldreomsor-
gens resurser och funktion. 

 
Sammanfattningsvis: 
• Mellan 40 och 45 procent av kommunpolitikerna och förvaltningstjänste-

männen har en sammantaget positiv syn på den politiska styrningens 
konsekvenser för äldreomsorgens ekonomi och funktion. 

• Tio till femton procent av omsorgspersonalen har en sammantaget posi-
tiv syn på den politiska styrningens konsekvenser för äldreomsorgens eko-
nomi och funktion.  

 6.4 Synen på balansen mellan inflytande och 
ansvar för politiker 
Både i vardagslivet och inom företag och organisationer anser de flesta att 
det bör råda balans mellan inflytande och ansvar. De som har inflytande och 
makt bör också kunna ställas till ansvar för de förhållanden som råder. I vår 
enkät har vi ställt en fråga till både personalen och politikerna beträffande 
inom vilka områden man anser att politikerna skall ”ta större” eller ”ta 
mindre” ansvar (eller om man anser att politikerna tar lagom stort ansvar).  

I figur 6.4 har vi kopplat samman svaren från den fråga som gäller hur 
man bedömer politikernas inflytande på tre områden (och som redovisats 
tidigare i figur 6.2) med en fråga om huruvida man vill öka eller minska po-
litikernas ansvar inom dessa tre områden. Vi begränsar oss till att redovisa 
svaren från dem som anser att politikerna har stort inflytande över de tre 
aktuella områdena. Figuren handlar därmed om i vilka avseenden (och i 
vilken utsträckning) svarspersonerna vill ”ställa politikerna till ansvar”.66  

                                                      
66  Ansvarsbegreppet har ju en sammansatt karaktär: Å ena sidan talar man om ansvar med 

innebörden ”att ställa någon till ansvar” (vilket både kan handla om kritik för negativa 
förhållanden men också beröm för positiva företeelser) och å andra sidan att någon 
”ansvarar för något” i meningen att denne har möjlighet till inflytande. Genom att be-
gränsa oss till svaren från de politiker och den personal som bedömer att politikerna har 
stort inflytande över de tre aktuella områdena, blir svaren lättare att tolka. De handlar då sanno-
likt till stor del om i vilka avseenden och i vilken utsträckning de fyra grupperna i 
styrningshierarkin vill ”ställa politikerna till ansvar” 
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Figur 6.4. Balans mellan inflytande och ansvar för politiker. Svar från politiker och 
personal i äldreomsorgens styrningshierarki som bedömer att politiker har stort/ 
ganska stort inflytande inom respektive område (åtta kommuner 2003). 

I figur 6.4 ser vi att det genomgående mönstret bland personalen är att ju 
längre ner i äldreomsorgens styrningshierarki svarspersonerna befinner sig, 
desto högre blir andelen som anser att politikerna bör ta ett större ansvar. 
Skillnaden är stört när det gäller äldreomsorgens organisation och arbets-
miljö: 24 procent av de centrala tjänstemännen, 58 procent av omsorgs-
tjänstemännen och 77 procent av omsorgsarbetarna vill öka politikerna an-
svar för organisation och arbetsmiljö. Bland politikerna är motsvarande 
andel 36 procent. 

Vi tolkar detta som att omsorgspersonalen vill ställa politikerna till an-
svar för de negativa arbetsförhållanden som dessa grupper rapporterat på 
andra ställen i enkäten. 

Bland politikerna själva är det endast på det ekonomiska området som en 
klar majoritet anser att det egna ansvaret bör vara större. Detta bör ses mot 
bakgrunden av analysen i avsnitt 6.3 där vi såg att nästan varannan politiker 
bedömer den politiska styrningen av ekonomin som både verkningsfull och 
positiv för äldreomsorgens funktion.  

• Stora delar av omsorgspersonalen anser att det råder obalans mellan 
inflytande och ansvar för politikerna och vill i större utsträckning än 
politiker och centrala tjänstemän öka politikernas ansvarstagande. 

• Politiker och centrala tjänstemän anser i betydligt mindre utsträckning än 
omsorgspersonalen att politiker skall ta större ansvar för äldreomsorgens 
arbetsmiljö och kvaliteten för hjälptagarna. 

• Politiker vill främst öka sitt ansvarstagande för äldreomsorgens ekonomi. 
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7. ÖVERSIKT OCH SAMMANFATTNING  

7.1 Om undersökningen 
Föreliggande rapport är den första presentationen av en enkätstudie som 
genomfördes under hösten 2003 bland äldreomsorgspersonal och kommun-
politiker i åtta kommuner. De svarsmönster som redovisas bygger på sam-
manlagt drygt 5 800 inkomna svarsformulär med frågor om dessa gruppers 
arbetsvillkor, deras inbördes relationer och syn på äldreomsorgen i stort. 
Svarsfrekvensen är 66 procent för personalen och 72 procent för politiker. 
Tre av de åtta kommuner som ingick i studien har även undersökts under år 
2000 med samma metodik varför jämförelser över tid är möjliga. De åtta 
kommuner som ingår i undersökningen kan sammantagna betraktas som re-
presentativa för äldreomsorgen i Sverige.  

Texten här nedan följer i stort rapportens struktur och hänvisar till dess 
rubriker. 

7.2 Äldreomsorgen som arbetsplats för 
omsorgsarbetare 
Jämförelser över tid och jämförelser mellan hemtjänst och särskilt boende 
För att ge ett perspektiv på äldreomsorgens arbetsmiljö innehåller rapporten 
två jämförelser över tid: dels ett långsiktigt perspektiv som sträcker sig över 
femton år (1988-2003) och där samma frågor ställts till samma personalkate-
gori (vårdbiträden inom hemtjänst och servicehus) vid sex olika mättillfällen 
(tvärsnitt), dels ett kortare tidsperspektiv på tre år (2000-2003) där samma 
frågor ställts till samtliga personalkategorier (och politiker) i samma tre kom-
muner. 

I det långsiktiga perspektivet kan vi för vårdbiträdenas del konstatera att 
avsevärda negativa förändringar skett mellan 1991 och 2000. Dessa försäm-
ringar tycks ha stabiliserats under senare år (fram till senhösten 2003) när 
det gäller de aspekter på arbetsmiljön som handlar om kvantitativ arbetsbelast-
ning (figur 3.1a-b). 

Även när det gäller vårdbiträdenas bedömning av samarbetet med arbetsled-
ningen visar våra undersökningar på en avsevärd försämring under 1990-talet, 
och även i detta avseende har försämringarna upphört efter år 2000 (figur 3.1c).  

Vårdbiträdenas svar på de frågor som handlar om arbetets innehåll är i stort 
stabila i det längre tidsperspektivet (1988 till 2000/2003): ungefär en lika 
stor andel vårdbiträden anser att arbetet är omväxlande och engagerande/ 
stimulerande år 2000/2003 som drygt tiotalet år tidigare (figur 3.1d-e). 
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När det gäller arbetsbelastning och samarbete med ledningen indikeras 
således ett trendbrott i det långsiktiga perspektivet på så sätt att de föregå-
ende avsevärda försämringarna avstannat, och i viss mån vänts till sin mot-
sats. Detta är rimligt att sätta i relation till de kraftiga resursåtstramningar 
som präglade äldreomsorgen under 1990-talet, och till det faktum att de 
ekonomiska och personella resurserna åter ökade vid millennieskiftet. Det är 
samtidigt viktigt att konstatera att vare sig resurserna (i relation till antalet 
äldre) eller vårdbiträdenas upplevelse av arbetsmiljön är tillbaka på den nivå 
som rådde vid ingången av 1990-talet. 

När det gäller de kortsiktiga förändringarna (2000-2003) i tre kommuner 
som vi kan beskriva för den större gruppen omsorgsarbetare (vårdbiträden 
och undersköterskor) inom hemtjänst och särskilda boenden, kan vi konsta-
tera att arbetsmiljön på flera punkter har blivit något bättre (figur 3.2). 

Genomgående finns det skillnader mellan hemtjänst och särskilt boende: 
med de flesta av de mått som presenteras framträder hemtjänsten som en 
bättre arbetsmiljö än det särskilda boendet. Omsorgsarbetarna i särskilt bo-
ende upplever i högre utsträckning att de har för mycket att göra, de känner 
sig oftare otillräckliga och de anser mindre ofta att arbetet är omväxlande 
och engagerande/stimulerande. Däremot är det vanligare att omsorgsarbe-
tare i särskilt boende än i hemtjänsten anser att kan påverka sina arbets-
förhållanden (figur 3.3). 
Kroppslig och psykisk trötthet 
I rapporten analyseras trötthet som en konsekvens av arbetsvillkoren, samtidigt 
som det understryks att det är viktigt att vara medveten om att trötthet inte 
enbart kan förklaras av olika aspekter på det betalda arbete människor utför.  

I raspporten finner vi en tendens till minskad utbredning av såväl 
kroppslig som psykiskt trötthet bland omsorgsarbetarna mellan 2000 och 
2003; något som naturligtvis är positivt i sig och som även bör tolkas som 
en indikator på att arbetsmiljön förbättrats något under senare år. 

Tydliga samband påvisas mellan olika arbetsförhållanden och variationer 
i utbredningen av trötthet: tröttheten är större bland heltidsarbetande än bland 
dem som arbetar deltid, och större bland dem som arbetar i särskilt boende än 
i hemtjänsten (figur 3.4b). Tröttheten är allra mest utbredd bland dem som 
både uppger sig ha för mycket att göra i arbetet och som dessutom känner sig 
otillräckliga därför att hjälptagarna inte får en rimlig hjälp (figur 3.4e-f). 

 Frikopplat från hur omsorgsarbetarna bedömer sin arbetssituation i öv-
rigt, så har också deras bedömningar av arbetsledningen stor betydelse för hur 
många som uppger att de är psykiskt trötta efter dagens arbete (figur 3.6). 

Sjukanmälan och sjuknärvaro 
Två tredjedelar av omsorgsarbetarna sjukanmäler sig vid ett eller flera till-
fällen under ett år, men minst lika många går också till jobbet fast de enligt 
egen bedömning borde ha stannat hemma av hälsoskäl. 
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Denna sjuknärvaro är i sig förknippad med en starkt ökad förekomst av 
både kroppslig och psykisk trötthet. Detta starka samband mellan sjuknär-
varo och trötthet gäller för alla nivåer av sjukanmälning. 

Slutsatsen att psykiskt och kroppsligt trötta omsorgsarbetare blir ännu mer trötta 
om och när de är sjuknärvarande stöds av den analys som påvisar att sambanden 
mellan sjuknärvaro och trötthet är av samma slag vid både hög och låg ar-
betsbelastning. 

Varför man går till jobbet när man av hälsoskäl själv anser att man borde 
stanna hemma kan inte besvaras med hjälp av de analyser som presenterats. 
Sjuknärvarons tydliga kopplingar till trötthet understryker dock behovet av 
att analysera sjuknärvarons orsaker. 

Oönskade anställningsvillkor, deltidsarbetslöshet 
Endast drygt en fjärdedel av omsorgsarbetarna arbetar heltid. Detta gäller 
både inom hemtjänst och särskilt boende (tabell 3.3). Arbetsmiljön upplevs 
som mer påfrestande bland heltidsarbetande än bland dem som arbetar del-
tid. Detta gäller speciellt bedömningen att man har för mycket att göra och 
känslan av otillräcklighet inför hjälptagarna (figur 3.3). Som redan påpekats 
är även tröttheten mest utbredd bland heltidsarbetande. Den låga andelen 
heltidsarbete bland omsorgsarbetarna kan därför delvis vara en följd av för-
söken att anpassa sig till en krävande arbetssituation (och att samtidigt klara 
av det ansvar för hem och familj som också vilar på många kvinnliga om-
sorgsarbetare).  

De som arbetar deltid har dock långt ifrån alltid valt detta av fri vilja. 
Denna personal kan betraktas som ofrivilligt deltidsarbetande eller helt en-
kelt deltidsarbetslösa. I rapporten visar vi att ungefär 30 procent av omsorgs-
arbetarna är ofrivilligt deltidsarbetslösa eller har någon annan form av oönskade 
anställningsvillkor. Tre renodlade grupper med olika slags oönskade 
anställningsvillkor kan konstateras:  

Cirka 14 procent vill arbeta fler timmar, men är i övrigt ej missnöjda med 
sina anställningsvillkor, cirka 9 procent är nöjda med sin arbetstid men vill 
ha fast anställning och cirka 7 procent vill både arbeta fler timmar och få 
fast anställning (Figur 3.8a). 

Oönskade anställningsvillkor gäller i betydligt högre utsträckning nyan-
ställda omsorgsarbetare än de med mycket lång erfarenhet i yrket, men fort-
farande efter fem års yrkesverksamhet har drygt en tredjedel oönskade an-
ställningsvillkor (figur 3.8b). 

Oönskade anställningsvillkor är särskilt vanliga bland omsorgsarbetare 
som befinner sig i livscykelns familjebildningsfas, vilket troligen har en ne-
gativ inverkan på äldreomsorgens rekryteringsläge. 

Drygt var femte omsorgsarbetare vill öka sin arbetstid (dvs. de kan be-
traktas som ofrivilligt deltidsarbetslösa). Men om heltidsarbetet ökar inom 
äldreomsorgen – utan att arbetsmiljöförbättringar samtidigt genomförs – 
riskerar framförallt upplevelser av att ha för mycket att göra på arbetet och 
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känslor av otillräcklighet att bli vanligare bland omsorgsarbetare. Att öka 
möjligheten till heltidsarbete, utan att samtidigt utsätta omsorgsarbetarna för ökade 
arbetsmiljöpåfrestningar, utgör en stor och viktig välfärdsutmaning. 

7.3 Den hierarkiska äldreomsorgen  
För att ge ett perspektiv på omsorgsarbetarnas arbetsmiljö har vi även stu-
derat skillnader mellan olika grupper i äldreomsorgens formella styrningshierarki 
(jämförelser mellan centrala förvaltningstjänstemän, omsorgstjänstemän och 
omsorgsarbetare). 

Rapporten visar på ett tydligt hierarkiskt mönster av arbetsupplevelser 
bland dessa tre personalgrupper. Upplevelser av att ha för mycket att göra är 
vanliga för alla tre personalkategorierna, men arbetsmiljön är genomgående 
sämre för omsorgsarbetarna än för de centrala tjänstemännen, med om-
sorgstjänstemännen däremellan (figur 4.1). 

De förändringar över tid som kan mätas i tre kommuner indikerar också 
ett hierarkiskt mönster på så sätt att förbättringarna är tydligare för om-
sorgstjänstemännen än för omsorgsarbetarna. Fortgår denna utveckling 
riskerar således de konstaterade skillnaderna att förstärkas.  

Omsorgsarbetarna avviker påtagligt från den övriga personalen (tjänste-
män i den centrala förvaltningen och omsorgstjänstemän) när det gäller en 
mycket påfrestande arbetsmiljöaspekt: en betydligt större del av omsorgsarbetarna 
uppger att de känner sig otillräckliga för att hjälptagarna inte får en rimlig hjälp. 

Omsorgsarbetare bedömer även i betydligt mindre omfattning än övriga 
att de får gehör för sina synpunkter på arbetsmiljö och arbetsvillkor. Detta 
bör ses mot bakgrunden av vad som konstaterats på andra håll i rapporten, 
nämligen att just omsorgsarbetarna har den förhållandevis sämsta arbets-
miljön i en rad avseenden. 

Både kroppslig och psykisk trötthet visar ett starkt hierarkiskt mönster 
och ökar betydligt för varje steg neråt i den formella styrningshierarkin som 
svarspersonerna är verksamma (figur 4.3a).  

Trots att psykisk trötthet är den dominerande formen av trötthet bland 
centrala tjänstemän, är psykisk trötthet betydligt mer utbredd bland om-
sorgspersonalen. Detta beror sannolikt delvis på de centrala tjänstemännens 
förhållandevis goda påverkansmöjligheter och på att mycket få upplever 
otillräcklighet inför hjälptagarna. 

I rapporten studeras även utbredningen av oro för omorganiseringar. I 
denna del redovisas även kommunpolitikernas svar, eftersom dessa har det 
yttersta ansvaret för äldreomsorgens finansiering och även beslutar om 
huruvida en enhet eller verksamhet skall konkurrensutsättas och därmed 
eventuellt genomgå omorganisering. 

De som planerar och genomför omorganisationer i kommunernas äldre-
omsorg – politiker och förvaltningstjänstemän – upplever i jämförelse med 
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omsorgspersonalen i ringa omfattning oro för att den egna arbetssituationen 
skall förändras (figur 4.4a). 

Bedömningen att ”äldreomsorgen i min kommun omorganiseras alltför 
ofta” är vanligare när oron för att den egna arbetssituationen kommer att 
förändras är stor (figur 4.4d). 

En klar majoritet av omsorgsarbetarna anser att man alltför ofta genom-
går omorganiseringar som i huvudsak har negativa konsekvenser för den 
egna arbetssituationen. 

Vårdbiträdenas oro för omorganisering av den egna arbetssituationen har 
ökat under 1990-talet och stabiliserats på en högre nivå under 2000-talets 
första tre år (figur 4.4b). 

Oro för omorganisering av den egna arbetssituationen är en aspekt på 
äldreomsorgens arbetsvillkor som är kopplad till psykisk trötthet bland om-
sorgspersonalen.  

7.4 Kränkning och uppskattning inom 
äldreomsorgens styrningshierarki 
Närmare en fjärdedel av omsorgspersonalen upplever uppifrån kommande 
(”vertikala”) kränkningar i arbetet från politiker och från arbetsledning, och 
något färre upplever (”horisontella”) kränkningar från sina arbetskamrater. 
Kränkningar måste därför betraktas som ett genomgående drag i äldreom-
sorgens vardag.  

Principiellt sett är kränkningar ett allvarligt problem oberoende av vilken 
grupp som är kränkt och oberoende av vilken horisontell eller vertikal 
”källa” som anges. Bakom rapportens siffermässiga redovisning – som ris-
kerar att skapa ett mentalt avstånd till frågeställningens innebörd – fram-
träder bilden av en äldreomsorg med allvarliga hierarkiskt baserade problem. 
Vi konstaterar här ett stort behov av ytterligare information om kränkning-
arnas karaktär och allvarlighet, samt analys och åtgärder som kan minska 
omfattningen av dessa arbetsupplevelser. 

Rapporteringen av både vertikala och horisontella kränkningarna ökar 
stegvis ju längre ner i äldreomsorgens styrningshierarki svarspersonerna be-
finner sig. 

Knappt var tionde politiker uppger sig kränkt av äldreomsorgens perso-
nal medan drygt var femte omsorgsarbetare uppger sig kränkt av kommu-
nens politiker (figur 5.1a). 

När det gäller uppskattning konstaterades ett ”omvänt” hierarkiskt svars-
mönster: drygt 70 procent av kommunens politiker upplever sig uppskattade 
av äldreomsorgens personal medan knappt 10 procent av omsorgsarbetarna 
uppger att de känner uppskattning från politikerna (figur 5.3a). 
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Politiker och centrala tjänstemän uppskattar varandra i förhållandevis 
hög utsträckning och bedömer sig även i övrigt mer uppskattade än om-
sorgspersonalen. 

7.5 Äldreomsorgens politiska styrning 
Ungefär hälften av politikerna anser inte att tillräckliga resurser avsatts för 
den verksamhet man leder och är politiskt ansvarig för. Upplevelserna av 
resursbrist är vanligare bland personalen, där den ökar ju längre ner i styr-
ningshierarkin svarspersonerna befinner sig (figur 6.1a).  

Politiker som tillhör kommunernas politiska majoritet – och som därför 
har störst möjligheter att påverka äldreomsorgens ekonomi och organisation 
– uppger generellt mer positiva bedömningar av äldreomsorgen än de politi-
ker som ingår i den politiska minoriteten (figur 6.1b). 

Politikerna och äldreomsorgspersonalen är i stort sett överens om att 
kommunens politiker har ett betydande inflytande över äldreomsorgens eko-
nomi, kvalitet och organisation/arbetsmiljö. Stora delar av omsorgsperso-
nalen anser dock att det råder obalans mellan politikernas inflytande och an-
svar. De vill i större utsträckning än politiker och centrala tjänstemän öka 
politikernas ansvarstagande för äldreomsorgens ekonomi, kvalitet och orga-
nisation/arbetsmiljö.  

Den största skillnaden mellan kommunernas politiker och centrala för-
valtningstjänstemän å ena sidan och omsorgsarbetarna å den andra gäller 
synen på politikernas ansvar för organisation och arbetsmiljö. Bland de cen-
trala tjänstemännen och politikerna vill en fjärdedel respektive en dryg 
tredjedel öka politikernas ansvar för arbetsmiljön, medan drygt tre fjärde-
delar av omsorgsarbetarna anser att politikerna ansvar på detta område bör 
ökas (figur 6.4). En rimlig tolkning är att omsorgsarbetarna på detta sätt vill 
ställa politikerna till svars för de problem i arbetsmiljön som de upplever 
och som kommit till tydligt uttryck i rapportens olika kapitel. 
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Bilagor till kapitel 2 
Bilagetabell 2.1a. Personalens svarsfrekvens uppdelad på kommuner. Antal och 
procent. 

 Förort: 
 Entreprenadiserad Ej entreprenadiserad 
 (kommuntyp 1) (kommuntyp 2) 
 Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 Kommun 4 

A) Utskickade enkätformulär 1 361 1 237 1 167 1 342 
B) Strukna formulär:      

Postreturer pga. att adressaten 
ej kunnat nås  

29 37 8 20 

Strykningar pga. att svars-
personen inte tillhör urvals-
populationen enligt uppgift 
på svarskort 2 och telefon-
samtal till projektledningen 

202 138 113 218 

C) Nettourval (A-B)  1 130 1 062 1 046 1 104 

D) Inkomna enkäter 687 638 760 728 
Svarsfrekvens (D/C)  61 % 60 % 73 % 66 %  

 Mindre/medelstor stad: 
 Entreprenadiserad Ej entreprenadiserad 
 (kommuntyp 3) (kommuntyp 4) 
 Kommun 5 Kommun 6 Kommun 7 Kommun 8 

A) Utskickade enkätformulär 1 316 993 1 074 1 430 
B) Strukna formulär:      

Postreturer pga. att adressaten 
ej kunnat nås  

29 6 20 41 

Strykningar pga. att svars-
personen inte tillhör urvals-
populationen enligt uppgift 
på svarskort 2 och telefon-
samtal till projektledningen 

236 109 205 428 

C) Nettourval (A-B)  1 051 878 849 961 
D) Inkomna enkäter 697 688 565 597 

Svarsfrekvens (D/C)  66 %  78 % 67 % 62 %  

  

Kommuner markerade med fetstil ingick också i 2000 års studie. 
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Bilagetabell 2.1b. Politikernas svarsfrekvens uppdelad på kommuner. Antal och 
procent. 

 Förort Mindre/medelstor stad 
 Entrepre-

nadiserad 
Ej entrepre-
nadiserad 

Entrepre-
nadiserad 

Ej entrepre-
nadiserad 

 (kommuntyp 1) (kommuntyp 2) (kommuntyp 3) (kommuntyp 4) 
 Kom-

mun 1 
Kom-
mun 2 

Kom-
mun 3

Kom-
mun 4

Kom-
mun 5

Kom-
mun 6

Kom-
mun 7 

Kom-
mun 8 

A) Utskickade 
enkätformulär 

116 95 102 79 90 85 92 83

B) Strukna 
formulär:  

       

Postreturer pga. 
att adressaten ej 
kunnat nås  

13 7 5 9 11 6 5 7

C) Nettourval  
(A-B)  

103 88 97 70 79 79 87 76

D) Inkomna 
enkäter 

75 60 60 58 63 62 53 57

Svarsfrekvens (%) 
(D/C)  

73 68 62 83 80 78 61 75

 
Kommuner markerade med fetstil ingick också i 2000 års studie. 
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Bilagor till kapitel 3 

Bilagetabell 3.2. Bedömningar av sex aspekter på arbetsmiljön. Omsorgsarbetare i 
åtta kommuner 2003. Procentandel som svarat ”Ja, oftast” på respektive fråga. 

 Lägsta respektive 
högsta värde 

bland åtta kommu-
ner 

Åtta kom-
muner sam-
manslagna 

Tre kom-
muner 

samman-
slagna * 

Omsorgsarbetare i hemtjänst    
 Har för mycket att göra  19-35 29 29 
 Otillräcklig därför att hjälp-

tagarna inte får rimlig hjälp 
13-31 24 26 

 Kan påverka arbetsförhållanden 23-42 26 27 
 Bra kontakt och samarbete med 

arbetsledning 
42-72 54 53 

 Tillräckligt omväxlande 39-60 46 43 
 Engagerande och stimulerande 

 
54-75 59 57 

Omsorgsarbetare i särskilt boende    
 Har för mycket att göra  30-45 38 37 
 Otillräcklig därför att hjälp-

tagarna inte får rimlig hjälp 
25-41 32 29 

 Kan påverka arbetsförhållanden 21-40 32 36 
 Bra kontakt och samarbete med 

arbetsledning 
42-59 52 51 

 Tillräckligt omväxlande 31-43 37 32 
 Engagerande och stimulerande 45-62 53 49 

*=de tre kommuner som används vid tidsjämförelser mellan 2000 och 2003. 
 

Av bilagetabell 3.2 framgår att det inte finns några större skillnader mellan 
de tre kommuner som ingår i rapportens tidsjämförelser och studiens åtta 
kommuner sammantagna.  

När det gäller hemtjänsten är skillnaderna marginella. Sammantaget skiljer 
det mellan 0 till 3 procentenheter i hur stor andel av omsorgsarbetarna som 
väljer svarsalternativet ”Ja, oftast” på de sex arbetsmiljöfrågorna. 

Även när det gäller särskilt boende är skillnaderna mellan de två grupperna 
av kommuner relativt små: den största differensen är på 5 procentenheter 
och gäller frågan om omväxlande arbete. 
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Undersöker vi varje enskild kommun framträder däremot påtagliga skill-
nader. Vad som inte framgår av tabellen, men som är viktigt att notera, är att 
skillnaderna mellan de åtta kommunerna inte är systematiska: det är inte 
genomgående samma kommun som placerar sig i botten respektive toppen när det 
gäller alla de sex aspekterna arbetsmiljön. Tvärtom; fem av studiens åtta kom-
muner återfinns i toppen när det gäller en arbetsmiljöaspekt i och i botten 
när det gäller en annan! 



Bilagor till kapitel 4 

 141 

Bilagor till kapitel 4 

Bilagetabell 4.1a. Bedömning av sex aspekter på arbetsmiljön. Personal i samma 
tre kommuner 2000 och 2003. Procentandelar. 

 
Omsorgstjänstemän Omsorgsarbetare 

Andel (%) som svarat ”Ja, 
oftast” 

2000 

(n=205-
207) 

2003 

(n=236-
239) 

2000 

(n=1382-
1390) 

2003 

(n=1573-
1583) 

Har Du för mycket att göra i 
Ditt arbete?  

48,1 34,7 * 38,9 33,9 * 

Händer det att Du känner Dig 
otillräcklig därför att hjälp-
tagarna inte får den hjälp Du 
anser rimlig? 

21,5 9,6 * 34,8 27,4 * 

Har Du möjlighet att påverka 
Dina arbetsförhållanden så att 
Du t ex kan arbeta i för Dig 
lagom arbetstakt?  

26,3 34,3   27,2 34,3 * 

Är Din kontakt och Ditt sam-
arbete med arbetsledningen 
bra? 

55,1 67,5 * 50,6 53,1  

Är Dina arbetsuppgifter till-
räckligt omväxlande?  

69,4 72,4 32,5 36,8 * 

Uppfattar Du Dina arbets-
uppgifter som engagerande 
och stimulerande? 

78,5 79,9 45,9 52,5 * 

De centrala tjänstemännen är för få i de tre kommunerna för att redovisas. 
* skillnaden mellan 2000 och 2003 signifikant (p<0,05).  
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Bilagetabell 4.1b. Bedömningen av sex aspekter på arbetsmiljön uppdelade på 
arbetstid. Personal (åtta kommuner 2003). Procent.  

 Centrala 
tjänstemän 

Omsorgs-
tjänstemän 

Omsorgs-
arbetare 

Andel (%) som svarat 
”Ja, oftast” 

Heltid 
(n=43-

51) 

Deltid 
(n=4) 

Heltid 
(n=361-

364) 

Deltid 
(n=250-

255) 

Heltid 
(n=112
4-1148) 

Deltid 
(n=296
2-2975) 

Har Du för mycket 
att göra i Ditt arbete?  

29,4 (..) 42,3 30,0 41,0 33,5  

Händer det att Du känner
Dig otillräcklig därför att 
hjälptagarna inte får den 
hjälp Du anser rimlig? 

7,0 (..) 11,8 17,3 32,0 28,2  

Har Du möjlighet att 
påverka Dina arbets-
förhållanden så att 
Du t ex kan arbeta i 
för Dig lagom arbets-
takt?  

56,9 (..) 32,1 34,9 31,2 30,7 

Är Din kontakt och 
Ditt samarbete med 
arbetsledningen bra? 

84,3 (..) 68,0 58,8 54,1 52,2 

Är Dina arbetsupp-
gifter tillräckligt om-
växlande?  

86,3 (..) 77,5 75,7 44,5 39,9  

Uppfattar Du Dina 
arbetsuppgifter som 
engagerande och 
stimulerande? 

92,2 (..) 82,7 70,6 57,8 54,8 

Deltidsarbetande centrala tjänstemän är för få för att analyseras. Separata analyser 
för heltids- och deltidsarbetande visar att skillnaderna mellan personalgrupperna är 
signifikanta (p<0,05) utom när det gäller frågan om att ha för mycket att göra och 
frågan om möjligheten att påverka sina arbetsförhållanden (i det sistnämnda fallet 
skiljer sig dock de heltidsarbetande centrala tjänstemännen signifikant från de övriga 
personalgrupperna). 
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Bilagetabell 4.3. Kroppslig och psykisk trötthet uppdelade på arbetstid. Personal 
(åtta kommuner 2003). Procentandel (sammanslaget) som svarat ”Ja, oftast” eller 
”Ja, ganska ofta”. 

 Centrala tjänste-
män 

Omsorgstjänste-
män 

Omsorgsarbetare 

Andel (%) 
som svarat 
”Ja, oftast” 

Heltid 
(n=50-

51) 

Deltid 
(n=4) 

Heltid 
(n=364)

Deltid 
(n=256)

Heltid 
(n=1145
-1148) 

Deltid 
(n=2970
-2972) 

Känner Du 
dig kropps-
ligt trött efter 
dagens ar-
bete?  

6,0 (..) 23,9 25,0 57,1 55,0  

Känner Du 
dig psykiskt 
uttröttad 
efter dagens 
arbete?  

19,6 (..) 40,9 36,7 42,8 36,4 

Deltidsarbetande centrala tjänstemän är för få för att analyseras. Separata analyser 
för heltids- och deltidsarbetande visar att skillnaderna mellan personalgrupperna är 
signifikanta (p<0,05) när det gäller kroppslig trötthet. När det gäller psysisk trötthet 
skiljer sig endast de heltidsarbetande centrala tjänstemännen signifikant från de 
övriga personalgrupperna. 



Bilagor till kapitel 4 

 144 

Bilagetabell 4.4 Bedömning av oro för omorganisering över tid. Politiker och per-
sonal i samma tre kommuner 2000 och 2003. Procentandelar ”Ja, oftast” och ”Ja, 
ibland”.  

 Politiker 
 

Omsorgs-
tjänstemän 

Omsorgs-
arbetare 

 2000 2003 2000 2003 2000 2003 
 (n=207) (n=190) (n=206) (n=239) (n=1389) (n=1583) 

Känner Du oro för att 
Din [politiska] arbets-
situation skall förändras 
[mellan valen] pga. om-
organisationer, helt nya 
arbetssätt eller liknande? 

14,0 13,7 40,8 42,7 50,7 55,7* 

De centrala tjänstemännen är för få i de tre kommunerna för att redovisas. 
* skillnaden mellan 2000 och 2003 signifikant (p<0,05). 
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Bilagor till kapitel 5 

Bilagetabell 5. Frågor om kränkning respektive uppskattning. Andelar som svarat 
”Vet ej”/ ”Föredrar att ej ta ställning”.  

Andel (%) som svarat ”vet 
ej” eller ”föredrar att ej ta 

ställning” 

Svar från 
politiker 

Svar från 
centrala 
tjänste-

män 

Svar från 
omsorgs-
tjänste-

män 

Svar från 
omsorgs-
arbetare 

Frågor om kränkt av…     
…äldreomsorgspersonal ute 
i verksamheten 

14,3 - - - 

…tjänstemän i kommunens 
förvaltning 

2,7 - - - 

… partivänner 1,7    
...kommunens politiker - 5,4 21,5 32,1 
... överordnade - 1,8 1,6 2,9 
… arbetskamrater - 1,8 1,4 1,7 
 
Frågor om uppskattad av … 

    

…äldreomsorgspersonal ute 
i verksamheten 

54,5 - - - 

…tjänstemän i kommunens 
förvaltning 

21,2 - - - 

… partivänner 3,5 - - - 
...kommunens politiker - 23,2 46,9 52,9 
... överordnade - 1,8 4,4 8,2 
… arbetskamrater - 1,8 3,3 3,1 
 

Internbortfall (dvs. andel som inte har svarat på frågorna) är mycket lågt för 
de aktuella frågorna: 0-1,2 procent bland personalen och 1,2-2,5 procent 
bland politikerna. 

När det gäller frågan om kränkningar kan vi konstatera att bland politi-
kerna är det 14 procent som inte vet/föredrar att ej ta ställning till i vilken 
utsträckning de kränks av äldreomsorgspersonal ute i verksamheten, bland 
omsorgspersonalen är det 22 respektive 32 procent som ger motsvarande 
svar beträffande kränkningar av politiker. Detta innebär att en viss under-
rapportering av vertikala kränkningar mellan politiker och omsorgspersonal kan 
förekomma, speciellt när det gäller uppgifter från omsorgsarbetarna.  

En betydligt mindre andel av politikerna (3 procent) och de centrala 
tjänstemännen (5 procent) väljer svarsalternativen ”Vet ej”/”Föredrar att ej 
ta ställning” när det gäller bedömningen av de kränkningar som kan före-
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komma mellan dessa grupper. I övrigt är det mycket få som inte vill eller 
inte anser sig kunna besvara frågan om kränkningar. 

Även när det gäller frågan om uppskattning kan vi konstatera att bland 
politikerna är det 55 procent som inte vet/föredrar att ej ta ställning till i 
vilken utsträckning de bedömer att de uppskattas av äldreomsorgspersonal 
ute i verksamheten, bland omsorgspersonalen är det 47 respektive 53 pro-
cent som ger motsvarande svar beträffande uppskattning av politiker. Detta 
innebär att det möjligen finns en större underrapportering av vertikal uppskattning 
mellan politiker och omsorgspersonal (jämfört med den möjliga underrapporteringen 
av kränkning), men att denna i sådana fall är jämt fördelad. 

En betydligt mindre andel av politikerna (21 procent) och de centrala 
tjänstemännen (23 procent) väljer svarsalternativen ”Vet ej”/”Föredrar att ej 
ta ställning” när det gäller bedömningen av den uppskattning som kan före-
komma mellan dessa grupper. Här är andelarna högre än när det gäller 
kränkningar, men å andra sidan jämnt fördelade. I övrigt är det mycket få 
som inte vill eller inte anser sig kunna besvara frågan om uppskattningar. 

Sammanfattningsvis kan det förekomma en viss ”balanserad” underrapporte-
ring av uppskattning. Risken för att resultatet när det gäller kränkningar skulle 
vara överdrivet bedömer vi som begränsad (man bör även väga in att de som 
svarat sannolikt övervägt sina svar). Risken att resultaten skulle ge en snedvriden 
bild av hierarkin är begränsad (med ett möjligt undantag för omsorgsarbetarnas 
underrapportering av upplevelser av kränkningar från politiker). 
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Rapporter i socialt arbete 
Det sociala arbetet och välfärdskrisen 
Socialhögskolans symposium 16 september 1981. 

Rapport 1 - 1982 

Lindquist, Anna-Lena 
Arbetsvården och utslagningen. 

Rapport 2 - 1983 

Andersson, Dick; Axelsson, Sten 
Socialkonsulenternas situation i ny organisation och med ny lagstiftning. 

Rapport 3 -1983 

Lindquist, Anna-Lena 
Varför skall vi samverka? Om målsättningar för och innehåll i ett samverkans-
försök mellan PBU och vuxenpsykiatri. 

Rapport 4 - 1983 

Bergh, Cecilia  
Bulmia nervosa – matmissbruk 

Rapport 5 -1983 

Johansson, Hasse 
Samhällsarbete i Bangladesh. 

Rapport 6 - 1983 

Palmlund, Kerstin 
Lesbisk i dagens Sverige  – tretton kvinnor berättar. 

Rapport 7 - 1983 

Hejdenberg-Svensson, Wivan 
Behovet av psykosocial och terapeutisk kunskap i skolan. 

Rapport 8 - 1983 

Kurube, Noriko 
Socialt arbete i Sverige och USA, speglat i två ledande tidskrifter – en innehålls-
analys. 

Rapport 9 - 1983 

Pettersson, Ulla 
Socialtjänsprojektet – utgångspunkter och uppläggning. Socialtjänstprojektet. 
Rapport nr 1. 

Rapport 10 - 1984 
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Rapport 14 - 1984 

Gunnarsson, Evy 
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organisation och arbete vid en ungdomsmottagning. 

Rapport 15 - 1984 
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Stockholm 1954 och 1976. 

Rapport 16 - 1984 

Mossberg, Roland 
Socialtjänstens organisering och möjligheter i fyra kommuner. 
Socialtjänstprojektet. Rapport nr 5. 
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Socialvård och samhällsförändring i fyra kommuner. Socialtjänstprojektet. 
Rapport nr 6. 
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Lindquist, Anna-Lena 
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samarbetsprojekt. Delrapport 3. 

Rapport 19 - 1984 

Lindquist, Anna-Lena 
Att forska om arbetsmiljö på en vårdarbetsplats i förändring. Delrapport 4. 

Rapport 20 - 1984 

Lindquist, Anna-Lena 
Slutrapport med rekommendationer från: "Den projektorganiserade 
arbetsprocessen. En studie av Värmdö Psykiatriska Verksamhetsutveckling". 

Rapport 21 - 1984 
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Rapport 23 - 1984 

Johansson, Lena 
Vad händer efter utförsäkringen? Utförsäkringsprojektet.  
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Lundström, Tommy 
Arbetslösheten och socialvården. En historisk studie 1906-1985. 
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Rapport 31 - 1987 

Hessle, Sven 
“Projekt R”. Relationsorienterat synsätt och socialt arbete med missbrukare. 
Rapport nr 1. 

Rapport 32 - 1987 
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Tillbaka till arbetslivet? De vuxensynskadades möjligheter. 

Rapport 35 - 1987 

Johansson, Lena 
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mellan äldreomsorgsassistenter, barnomsorgsassistenter och socialsekreterare . 

Rapport 39 - 1987 

Pettersson, Ulla 
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Vägen ut - värderad. Om socialtjänstens organisation i Eskilstuna. 
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Distans och närhet. Fortsättningar och möjligheter för det sociala arbetets 
organisering och disciplinering. 

Rapport 50 -1991 

Jeppsson-Grassman, Eva 
Kronisk sjukdom, liv och arbete. 

Rapport 51 - 1991 

Abrahamsson, Maria 
Från var sin sida av skrivbordet - 87 klienter och deras handläggare om 
socialtjänstens insatser. 

Rapport 52 - 1991 

Berglind, Hans & Susanne 
Att klargöra alkoholistens situation och möjligheter – en pilotstudie. 

Rapport 53 - 1991 

Hermodsson, Ann 
Arbetsplaner och klientmedverkan. Om 26 barnfamiljers kontakt med 
socialtjänstens individ och familjeomsorg 

Rapport 54 - 1991 

Bergmark, Åke 
Socialbidrag och försörjning. En studie av bidragstagande bland ensamstående 
utan barn. 

Rapport 55 - 1991 

Rönnberg, Sten 
Effektforskning, behandling och utvärdering av missbruksproblem. 
Rapport från en studiedag VT 1991 vid Stockholms universitet. 

Rapport 56 - 1992 

Jeppsson Grassman, Eva 
Arbetslivets krav och människors lidande. 

Rapport 57 -1992 

Skoglund, Anna-Maria 
Fattigvården på den svenska landsbygden år 1829. 

Rapport 58 -1992 

Söderholm Carpelan, Kerstin 
Unga narkotikamissbrukare i en vårdkedja – en studie av 208 ungdomar vid 
Maria ungdomsenhet i Stockholm. 

Rapport 59 - 1992 

Hessle, Sven 
Varför drabbas inte alla barn lika? Om transgenerativitet och familjeträd. 

Rapport 60 -1992 

Lundström, Tommy 
Tvångsomhändertagande av barn. En studie av lagarna, professionerna och 
praktiken under 1900-talet. 

Rapport 61 -1993 

Rönnberg, Sten; Andren, Anders; Hermanson, Ulric, Stenström, Nils och 
Öberg, David 
Sprutbyte för personer med intravenöst missbruk. 

Rapport 62 -1993 

Malmström, Ulf 
Missbruk och samhällsåtgärder i ett flergenerationsperspektiv. 

Rapport 63 -1993 

Gunnarsson, Evy 
I välfärdens utmarker. Om socialbidrag och försörjning bland ensamstående 
kvinnor utan barn. 

Rapport 64 -1993 

Segreaus, Vera 
Var står vi? Ackumulerad kunskap och erfarenhet inom institutionell 
missbrukarvård, utifrån en dialog forskare-praktiker. 

Rapport 65 -1993 

Bergmark, A; Björling, B; Grönbladh, L; Olsson, B; Segreaus, V 
Klienter i institutionell narkomanvård. 

Rapport 66 -1994 

Svedberg, Lars 
Marginalitet. 

Rapport 67 - 1994 



Rapporter i socialt arbete 

 150 

Sandén-Eriksson, Birgitta 
Ett år med diabetes. Beskrivning av ett förlopp samt analys av faktorer som stött 
eller hindrat ett framgångsrikt behandlingsresultat. 

Rapport 68 - 1994 

Lindquist, Anna-Lena 
Utvecklingsarbete på socialbyrå. 

Rapport 69 - 1994 

Stenström Jönsson, Ulla-Britta 
Mot självständigare liv? Om nedläggningen av Furuhagens vårdhem för 
utvecklingsstörda. 

Rapport 70 - 1995 

Boklund, Ann 
Olikheter som berikar? - möjligheter och hinder i samarbetet med socialtjänstens 
äldre- och handikappomsorg, barnomsorg samt individ- och familjeomsorg. 

Rapport 71 - 1995 

Eriksson, Bodil 
Från omsorg till socialt förändringsarbete - en analys av villkor för 
stödgruppsarbete. 

Rapport 72 - 1995 

Bergmark, Åke 
Prioriteringar i socialtjänsten. Rättvisa och ekonomi. 

Rapport 73 - 1995 

Hessle, Sven 
Sociala nätverk i kris, utveckling och fördjupning. Nätverksstudier på Barnbyn 
Skå med psykosocialt utsatta familjer. 

Rapport 74 - 1995 

Lindstein, Thomas 
Samarbetssamtal vid vårdnads- och umgängestvister - En fenomenologisk studie 

Rapport 75 - 1995 

Wåhlander, Eva 
Att allsidigt belysa barns sociala situation. En undersökning vid tre socialdistrikt 
i Stockholm 

Rapport 76 - 1995 

Hermansson, Ulrik; Rönnberg, Sten; Holmgren, Britt; Knutsson, Anders; 
Sköldvik, Kenneth 
Alkoholproblem på arbetsplatser. En modell för att upptäcka och åtgärda i ett 
tidigt skede. 

Rapport 77 -1996 

Trygged, Sven 
Arbetslös och medellös. En studie av beredskapsarbetare i Stockholm. 

Rapport 78 - 1996 

Forinder, Ulla 
Livssituation och krisbearbetning för föräldrar vars barn genomgått en 
benmärgstransplantation. 

Rapport 79 - 1996 

Jonasson, Ingrid 
Långvariga socialbidragstagare. 

Rapport 80 - 1996 

Jeppsson Grassman, Eva 
Hattstugan - Ett byförankrat gruppboende för dementa 

Rapport 81 - 1997 

Hårsman, Ingrid 
Samspelet mor-barn och barnets utveckling i familjer med missbruksproblem 

Rapport 82 - 1997 

Oxenstierna, Gabriel 
Socialtjänstens förutsättningar för barnavårdsarbete - en studie om villkor, 
påfrestningar och resultat 

Rapport 83 - 1997 

Byqvist, Siv 
Svenska narkotikamissbrukande kvinnor och män - missbruksförlopp och 
kriminalitet 

Rapport 84 - 1997 

Kurube, Noriko 
Självhjälp och överlevnad - en studie av Länkarna 

Rapport 85 -1997 

Hermodsson, Anne 
Klientdemokrati. Vision och verklighet – En studie i fem kommuner 

Rapport 86 -1998 

Elofsson, Stig 
Student på Socialhögskolan 

Rapport 87 - 1998 

Abrahamson, Maria 
Alkoholkontroll i brytningstid – ett kultursociologiskt perspektiv 

Rapport 88 - 1999 

Staaf, Lennart 
Att kunna och att vilja arbeta – en analys av utlåtanden vid 
Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn 

Rapport 89 - 1999 



Rapporter i socialt arbete 

 151 

Eriksson, Bodil 
Socialtjänsten ur klientperspektiv 

Rapport 90 - 1999 

Gunnarsson, Evy & Schlytter, Astrid (red.) 
Kön och makt i socialt arbete 

Rapport 91 - 1999 

Sundh, Kenneth 
Socialtjänstens strukturinriktade arbete – utveckling, möjligheter och hinder 

Rapport 92 - 1999 

Pettersson, Ulla 
Studiepraktiken i socionomutbildningen - en översyn 

Rapport 93 - 1999 

Ulla Forinder 
I skuggan av cancer – benmärgstransplantation hos barn ur ett föräldra-
perspektiv 

Rapport 94 – 2000 

Kajsa Billinger 
Få dem att vilja – motivationsarbete inom tvångsvården av vuxna missbrukare 

Rapport 95 - 2000 

Sallnäs, Marie 
Barnavårdens institutioner - framväxt, ideologi och struktur 

Rapport 96 - 2000 

Hessle, Sven & Wåhlander, Eva i samarbete med Hårsman, Ingrid; 
Eriksson, Sölvie & Malmqvist, Inger 
Högriskbarn - livskarriär och livskvalitet som vuxna - en uppföljningsstudie av 
barn och föräldrar som vistats på barnbyn Skå 

Rapport 97 –2000 

Edgren Schori, Maud 
Social Exclusion – en kunskapsöversikt och begreppsanalys 

Rapport 98 - 2000 

Hübner, Lena 
Narkotika och alkohol i den allmänna opinionen.  

Rapport 99 – 2001 

Ekendahl, Mats 
Tvingad till vård – missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter. 

Rapport 100 - 2001 
 

Byberg, Ingrid 
Kontroll eller handlingsfrihet? – en studie av organiseringens betydelse i 
socialbidragsarbetet. 

Rapport 101 - 2002  
 

Sjöberg Backlund, Åsa 
Råd och Stöd – i gränslandet mellan skola och socialtjänst 

Rapport 102 – 2002 
 

Sjöblom, Yvonne 
På väg ut. När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån – ur socialtjänstens 
perspektiv 

Rapport 103 – 2002 
 

Karlsson, Magnus 
Själv men inte ensam – om självhjälpsgrupper i Sverige 

Rapport 104 – 2002 
 

Gerner, Ulla 
Åter till arbete – hinder och möjligheter. En studie av motivationens betydelse i 
rehabiliteringsprocessen för långvarigt sjukskrivna 

Rapport 105 – 2002 

Nordin, Håkan  
Permanenta eller tillfälliga placeringar? Om lag och verklighet vid 
flyttningsförbudsbestämmelsens tillämpning 

Rapport 106 –2003 

Byberg, Ingrid & Lindquist, Anna-Lena 
Kompetensutveckling inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg – 
exempel och erfarenheter 

Rapport 107 – 2003 

Whitaker, Anna 
Livets sista boning — Anhörigskap, åldrande och död på sjukhem 

Rapport 108 – 2004 

Forssell, Emilia 
Skyddandets förnuft  – En studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som 
invandrat sent i livet 

Rapport 109 – 2004 

Sjögren, Jessica 
Invandrades levnadsvillkor i Sverige – En forskningsöversikt 

Rapport 110 – 2005 

Piuva, Katarina 
Normalitetens gränser – En studie om 1900-talets mentalhygieniska diskurser 

Rapport 111 – 2005 

Jess, Kari 
Att räkna med nytta – samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete 

Rapport 112 – 2005 



Rapporter i socialt arbete 

 152 

Gerner, Ulla 
De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen – hinder och möjligheter 

Rapport 113 – 2005 

Stockholm Studies of Social Work 
Sundström, Gerdt  
Caring for the Aged in Welfare Society 

SSSW - 1 

Jeppsson Grassman, Eva 
Work and New Visual Impairment - a Study of the Adaptive Process 

SSSW - 2 

Jeppsson-Grassman, Eva 
After the Fall of Darkness - three Studies of Visual Impairment and Work 

SSSW - 3 

Bergmark, Anders & Oscarsson, Lars 
Durg Abuse and Treatment - a Study of Social Conditions and Contextual Strategies 

SSSW - 4 

Berglind, Hans 
Towards an Action Theory for Social Work - five Essays 

SSSW - 5 

Meiss, Kathleen Ann 
Work, Welfare & Social Work Practice - A Study of Theoretical and Practice 
Relationships with Applications from Occupational Social Work 

SSSW - 6 

Hydén, Margareta 
Woman Battering as Marital Act 

SSSW - 7 

Svedberg, Lars 
On marginality. A client group’s relationship to work 

SSSW - 8 

Lindstein, Thomas 
Conciliation Counselling in Custody and Visitation Disputes 

SSSW - 9 

Lindstein, Thomas 
Working with Children of Alcoholics 

SSSW - 10 

Hessle, Sven; Ioka, Ben; Yamano, Naomi 
Family policy and child welfare in Japan and Sweden. Some considerations concerning 
international comparisons on child welfare 

SSSW - 11 

Hessle, Sven 
Child welfare and child protection on the eve of the 21st century 

SSSW - 12 

Blomqvist, Jan 
Beyond Treatment? Widening the approach to alcohol problems and solutions 

SSSW - 13 

Hessle, Sven 
Social Work with Children under Post-war Conditions. Experiences from the Federation 
of Bosnia and Herzegovina 

SSSW - 14 

Hessle, Sven & Vinnerljung, Bo 
Child Welfare in Sweden – an Overview 

SSSW - 15 

Trydegård, Gunbritt 
Tradition, Change and Variation. Past and Present Trends in Public Old-age Care. 

SSSW - 16 

Hessle, Sven (ed); Payne, Malcolm & Zavirsek, Darja 
International Standard Setting of Higher Social Work Education 

SSSW – 17 

Topor, Alain  
Managing the Contradictions – recovering from severe mental disorders 

SSSW - 18 

Ahacic, Kozma 
Improvements in the Aging Population 1968-1991: Trends in Mobility and Dental Status 

SSSW –19 

Larsson, Kristina  
According to Need? Predicting Use of Formal and Informal Care in a Swedish Urban 
Elderly Population 

SSSW – 20 

Minas, Renate 
Administrating Poverty – Studies of intake organization and social assistance in Sweden. 

SSSW – 21 

 


