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ABSTRACT 
 
The aim of the study has been to gain an increased understanding of the sense of participation and 
influence that the enrolled nurses, working with home-help services within the purchaser – provider 
model, feel and how this participation and influence affect them. Five enrolled nurses in three of 
Stockholm's districts related their experiences of participation and influence at work in the 
qualitative interviews that were conducted. The result was then analyzed with the help of two 
theories, Karasek's and Theorell´s Demand- Control Model and Antonovsky's theory regarding  ”a 
Sense of Coherence (SOC)”. The analyzes show that the enrolled nurses have a low sense of 
participation and influence regarding decisions relating to their work situation. Decisions that affect 
the enrolled nurses are made by politicians, directors, and care managers of the city districts 
(biståndshandläggare). On the other hand, the enrolled nurses felt strong support from their peers at 
work. They could socialize and discuss issues with them. The analyzes show that without their peer 
support, they would have a lower sense of participation and influence. Furthermore the analyzes 
show that the interview subjects possess knowledge and competence that they are unable to make 
use of in their work.  
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Introduktion 

Inledning 
 
Från och till ljuder larmen om bristerna inom äldreomsorgen. Fokus ligger ofta på alla krav som 
ställs på äldreomsorgspersonalen och på de bristande kunskaperna bland personalen (se 
Hjalmarsson, 2002). Inom hemtjänsten efterfrågas mer personal med utbildning, gärna 
undersköterskor, för att kommunens äldreomsorg ska kunna klara av det ökade antalet äldre som 
väljer att bo hemma och som kommer att behöva hjälp av hemtjänsten i framtiden (Thorslund, 
2002; Socialstyrelsen, 2004). I en statlig utredning var bland annat nio myndigheter med att 
utarbeta en gemensam plan år 2002. Planen hade huvudfokus på kompetensförsörjning inom 
kommunernas vård och omsorg om äldre och funktionshindrade personer. De kom fram till tio mål 
som i slutändan ska leda till bättre arbetsmiljö och kompetens (Socialstyrelsen, 2004a). På grund av 
denna strävan efter att öka kompetensen, med bland annat fler undersköterskor i hemtjänsten, väcks 
frågan om undersköterskornas möjlighet att använda sin kompetens i arbetet. Det kan tyckas vara 
onödigt att eftersträva högre kompetens, genom att anställa fler undersköterskor, om det är så att 
deras kompetens inte kan tas tillvara.  

      Någon forskning som specifikt behandlar undersköterskors arbetssituation inom hemtjänsten 
finns inte. Forskningen behandlar två motstridiga huvudfrågor när det gäller 
äldreomsorgspersonalens kompetens. Antingen är det kompetensen och utbildningen som saknas 
inom äldreomsorgen eller så är det organisationen som hindrar personalen från att använda sin 
kompetens och utbildning (Eliasson, 1992; Hjalmarsson, 2002). Organisatoriska faktorer som kan 
tänkas påverka personalens möjligheter att använda sin kompetens inom hemtjänsten är; 
personalbrist, utbildning, stress och tidsbrist (Wallström & Nyberg, 1991; Astvik & Aronsson, 2000; 
Hjalmarson 2002). Forskning har även påvisat att undersköterskor kan ha svårt att få kontakt med 
biståndshandläggaren och politiker när de önskar. Biståndshandläggaren är den som beställer 
insatser av hemtjänsten (i den så kallade beställar- och utförarmodellen) och därmed styr de 
undersköterskans arbetsuppgifter. Det har även visat sig att undersköterskorna upplever arbetet som 
insatsstyrt samt att de saknar kunskap om den organisation som de arbetar inom (Szebehely 1995; 
Wallström & Nyberg 1991).  

    Innan man anställer fler skulle det vara intressant att veta hur undersköterskorna i hemtjänsten 
upplever sin delaktighet och sitt inflytande i arbetet och hur delaktigheten och inflytande påverkar 
dem. Forskningen har visat att hög delaktighet och högt inflytande leder till att personalen i större 
utsträckning kan använda sin kompetens i arbetet och att det även skapar utveckling, välbefinnande 
och lärande i arbetet (Theorell, 2003). Undersköterskornas delaktighet och inflytande på 
arbetsplatsen bör vara en viktig del i arbetet med att undersköterskornas kompetens används på rätt 
sätt och att det sker en positiv utveckling för alla berörda. Det vill säga brukarna, personalen, 
ledningen, organisationen och samhället i övrigt. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur undersköterskor i beställar- utförarmodellens 
hemtjänst upplever sin egen delaktighet och sitt inflytande samt hur delaktigheten och inflytandet 
påverkar dem. 
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Våra frågeställningar är: 

- På vilket sätt känner undersköterskorna i hemtjänsten delaktighet och inflytande i sitt 
arbete? 

- Vilka faktorer har betydelse för undersköterskornas upplevelse av inflytande och 
delaktighet?  

- Hur påverkas undersköterskorna av inflytandet och delaktigheten? 

 

Förförståelse 
 
Enligt vår mening finns det någon slags problematik kring hemtjänstpersonalens delaktighet och 
inflytande i arbetet. Vår förförståelse är skapad dels genom arbete i hemtjänsten, dels genom olika 
praktikperioder på både beställar- och utförarsidan, under utbildningen till socionom (med 
inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade). Praktiken som utfördes på utförarsidan var 
dessutom förlagd i hemtjänsten, både inom den kommunala och inom den privata. Erfarenheterna 
säger oss att undersköterskor inom hemtjänsten allt mer blir utförare av insatser som de inte kan 
påverka.  

 

Avgränsningar 
För att möjliggöra syftet med denna studie har vissa avgränsningar vidtagits. Bland annat avgränsas 
studien genom att enbart undersöka undersköterskors upplevelser av sin egen delaktighet och sitt 
eget inflytande i 3 kommunala hemtjänstenheter i Stockholms stad. Att studien avgränsas till just 
undersköterskornas upplevelser beror på att det är de och deras kompetens som efterfrågas allt mer i 
hemtjänsten. I studien kommer inte ett hälsoperspektiv att antas mer än nödvändigt, trots att de 
teorier som används är starkt förknippade med hälsa.  
 

Centrala begrepp 
 
De begrepp som är de mest centrala i studien förklaras här mer ingående och med ett förtydligande 
om vilken definition av begreppen som används i studien. 

 
Inflytande  
Inflytande är ett svårinringat begrepp. Enligt Nordstedts ordbok (1986) betyder inflytande möjlighet 
att påverka. Liknande förklaring har Språkrådet (2007), där inflytande beskrivs som makt att 
påverka och möjlighet att påverka. För att ringa in begreppet ytterligare användes Bonniers 
synonymordbok (1995) där ordet inflytande betyder påverkan, inverkan, influens, betydelse, makt 
och inflytelse.    

    Theorell (2003) har forskat på hälsa och arbetsmiljö och definierar inflytande som gränsande till 
begreppen delaktighet och demokrati.  De tillsammans gränsar till begreppet frihet, men Theorell 
menar att frihet är mycket vidare. 
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    I studien används begreppet inflytande i betydelsen av att det handlar om att undersköterskan får 
möjlighet och makt att påverka i en process eller ett beslut som gäller dennes arbete. 

 
Delaktighet 
Delaktighet och inflytande behandlas ofta tillsammans i forskningen och de har båda en tydlig 
demokratisk ton. Begreppet delaktighet betyder aktiv medverkan enligt Nordstedts ordbok (1986) 
och Nationalencyklopedin (2007). Språkrådet (2007) förklarar begreppet ”som att vara del i något”. 
Synonymer till ordet delaktighet är medverkan, andel, participation, medansvar och 
medbrottslighet, enligt Bonniers synonymordbok (1995).  

    Delaktighet innebär enligt Svenska Akademiens ordbok (SAOB) och Svenska Akademiens 
ordlista (SAOL) (2007) att medverka i, gemensamhet, gemenskap, kommunikation med, 
medinflytande och medansvar. Delaktighet enligt Coyne (1996) kännetecknas av förhandling, 
kontroll, jämlikhet, villighet och kompetens.  

    I studien används begreppet delaktighet i den betydelsen att undersköterskorna får vara en del av 
arbetsplatsen och organisationen på det sättet att de får medinflytande, medansvar, information och 
att de får bidra med något. 

   
Beställar-utförarmodellen 
Begreppet beställar- utförarmodellen definieras som en organisatorisk modell inom den kommunala 
äldreomsorgen (Se Edebalk, 2002), som är delad i en beställarfunktion och en utförarfunktion och 
används i den betydelsen i denna studie. Beställaren är en biståndshandläggare som svarar för 
myndighetsutövning, det vill säga utredning, bedömning, beslut och beställning. Beställningen 
skickas sedan till utföraren. Utföraren utför de insatser som beställaren har beställt. 

 

Disposition  
 
I det inledande kapitlet ges en beskrivning av varför ämnet som studien behandlar är av intresse 
samt varför det är viktigt att synliggöra ämnet. Senare i samma kapitel följer syftet med studien och 
vilka frågeställningarna är. Här redovisas också några för studien centrala begrepp samt 
förförståelsen. I kapitel två presenteras tidigare forskning på området. Studiens analysdel bygger på 
två teorier, vilka presenteras mer ingående i kapitel tre.  

   I kapitel fyra, metodkapitlet, görs en presentation av vald metod, litteratursökning, 
urval/tillvägagångssätt samt en bearbetning och analys av det insamlade materialet.  Här redovisas 
också validiteten, reliabiliteten, generaliserbarheten och etiska överväganden. I kapitel fem 
redovisas en kort beskrivning av intervjupersonerna samt resultaten utifrån funna teman i det 
insamlade materialet som är knutna till syfte och frågeställningar. I kapitel sex analyseras resultaten 
med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna kopplat till tidigare forskning. I kapitel sju avslutas 
studien med en diskussion. Diskussioner och tolkningar görs också kring resultatet. Avslutningsvis 
sammanfogas allt i en diskussion av metodens för- och nackdelar samt övriga frågor med förslag på 
vidare forskning.                
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Tidigare forskning 
 
I kapitlet presenteras fyra teman som tar upp relevant forskning inom området för studien. Dessa är; 
arbetsmiljö i äldreomsorgen och hemtjänsten, inflytande och delaktighet i arbetet, inflytande och 
delaktighet för vårdbiträden och undersköterskor i hemtjänsten och undersköterskan i hemtjänsten. 
Teman belyser olika perspektiv på undersköterskornas arbetsmiljö som kan kopplas till delaktighet 
och inflytande.  
 

Arbetsmiljö i äldreomsorgen och hemtjänsten 
 
Tidigare forskning på området är mycket bred och behandlar olika perspektiv på 
äldreomsorgspersonalens arbetsmiljö. Forskningen behandlar ofta aspekter som personalbrist, 
utbildning, kompetens, stress och tidsbrist (Wallström & Nyberg, 1991; Astvik & Aronsson, 2000; 
Hjalmarson, 2002).  

 
Att ha tid 
Stress behandlas ofta inom forskning när det gäller arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Stressen kan 
bero på tidsbrist, som i sin tur leder till upplevelser av otillräcklighet samt att personalen inte kan 
påverka sitt arbete i den utsträckning som de annars skulle vilja. Tidsbristen gör det svårare att 
skapa en god arbetsmiljö, där delaktighet och inflytande för personalen ingår (Wallström & Nyberg, 
1991; Hjalmarson, 2002).   

    Kraven på effektivitet inom äldreomsorgen krockar med tanken om att ge en ”god omsorg”. Det 
krävs av personalen att de utför insatserna effektivt och inom en viss tidsram. Tiden för brukarens 
omsorg och service finns uträknad redan på beställningen från Biståndshandläggaren. Beställningen 
skickas sedan till utföraren som ska utföra det beställda. Så ser gången ut i beställar-
utförarmodellen inom kommunernas omsorg om äldre och personer med funktionshinder. 
Hemtjänstpersonalens verklighet består i att försöka ge ”god omsorg” utifrån de krav som ställs på 
dem från brukare, ledning, anhöriga, eller andra yrkesutövare som de ska samarbeta med. Eftersom 
tiden är en mycket viktig aspekt ur många perspektiv när det gäller arbetsmiljön uppstår det en 
krock när tidsaspekten inte återfinns i tanken om den ”goda omsorgen” (Andersson, 2007; Pérez 
Cortez, 2000). I en undersökning finns en talande beskrivning av hur det är när personalen upplever 
att arbetsgivaren bara är intresserad av insatser som att städa och tvätta, lite mer kvantifierbara 
insatser. Där har man kommit fram till att personalen har en upplevelse av att vara bundna till dessa 
insatser, som inte heller uppfyller deras egen syn på vad ”god omsorg” är för något på grund av 
tidsbristen (Pérez Cortés, 2000).    

 
Krav 
I forskningen finns motstridiga resultat om personalens upplevelser av krav. Bland annat tyder viss 
forskning på att omvårdnadspersonalen i hemtjänsten inte upplever kraven från brukarna som 
stressande, utan att stressen kommer från annat håll. Resultaten ur Erik Carlströms avhandling I 
skuggan av ädel (2005) pekar på att omvårdnadspersonalen isolerar sig från resten av 
organisationen, eftersom de har ett så starkt brukarperspektiv. En annan studie pekar på samma sak, 
att när vårdbiträdena och brukarna får planera sin egen tid, så upplevde de arbetet som friare och det 
var lättare att tillsammans med brukaren sätta upp individuella mål. Idag har vårdbiträdena mer 
fasta uppgifter och mindre frihet att lägga upp arbetet tillsammans med hjälptagaren än förr 
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(Szebehely, 1995).  

    Viss forskning (se Fahlström, 1999) redovisar motsatt resultat. Resultatet pekar på att kraven 
kommer från brukaren. Relationerna till de äldre är viktiga, men oftast upplever vårdbiträdena de 
äldre som krävande och när de vill ge mer tid för de sociala behoven och det inte går känner de sig 
otillräckliga (Hamm, 2001). Enligt Astvik & Aronsson (2000) så är det viktigt med rimliga krav 
genom tydliga och avgränsade arbetsområden. 

 
Organisationen 
Beställar-utförarmodellen (BUM) kom till efter större krav på effektivisering inom omsorgerna om 
äldre och funktionshindrade under 1980-talet. Politikerna ville konkurrensutsätta de kommunala 
verksamheterna. Marknadsorienteringen förbereddes genom att dela på utförar- och 
beställarfunktionerna inom kommunerna. Denna modell har fått stor genomslagskraft både i sverige 
och i de andra nordiska länderna (Socialstyrelsen, 1994b). Det sammanfattande begreppet som 
brukar användas för att karaktärisera organisationer som syftar till konkurrensutsättning och andra 
liknande modeller för styrning är New Public Management (NPM). Idéerna är lånade från den 
privata sektorn (Szebehely, 2003). Det finns vissa tendenser som tyder på att BUM leder mot ett 
mer insatsstyrt arbete för äldreomsorgspersonalen, där arbetet blir mer detaljstyrt, uppifrånstyrt och 
sönderstyckat, en så kallad taylorisering. De i förväg angivna insatserna gör att brukarna alltmer 
objektifieras (Eliasson-Lappalainen & Szebehely, 1998). 

      Forskningen behandlar också två motstridiga huvudfrågor när det gäller kompetens och 
organisationen. Antingen är det kompetensen och utbildningen som saknas inom äldreomsorgen 
eller så är det organisationen som hindrar personalen från att använda sin kompetens och utbildning 
(Eliasson, 1992; Hjalmarsson, 2002).  

 
Kompetens och kunskap  

Aronsson & Astvik (2000) gör en jämförelse mellan boendestödjare och vårdbiträden i hemtjänsten. 
Resultatet i deras studie visar på att det var vårdbiträdenas kunskap och kompetens som avgjorde 
hur mycket de upplevde kontroll i deras arbete samt att det också var viktigt, för dem, att ha 
kontroll i arbetet. Att hela tiden känna sig osäker om man gör rätt eller fel, att inte riktigt förstå vad 
som händer med en brukare eller att inte känna trygghet i sitt eget agerande och bemötande är 
oerhört påfrestande. Studien visade också att undersköterskorna och vårdbiträdena har blivit 
delegerade en mängd olika arbetsuppgifter och ansvar från både landstinget och kommunen. Det 
kom också fram att undersköterskorna och vårdbiträdena aldrig ens har funderat på att tacka nej till 
fler delegerade arbetsuppgifter. 

 

Inflytande och delaktighet i arbetet 
 
Forskning om delaktighet och inflytande i arbetslivet påvisar att organisationen och arbetsledaren 
spelar en betydande roll i att skapa ett demokratiskt arbetsklimat. Theorell (2003) menar att 
personal som ges större utrymme för att kunna påverka beslut som rör deras arbetssituation och 
arbetsuppgifter, får högre arbetsmoral samt att de ökar produktiviteten. Han menar vidare att ökat 
inflytande för personalen förutsätter att de är delaktiga i arbetet och har en dialog med kolleger och 
chefer samt att de känner ett stort engagemang för sina arbetsuppgifter. Thylefors (2004) studie 
visar också på chefens betydelse för att skapa delaktighet och handlingsutrymme för såväl de 
enskilda medarbetarna som arbetsgruppen. Inflytande för medarbetare förutsätter att chefer är 
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benägna att dela med sig av sin makt. Den visar också att de anställdas förmåga att påverka sker när 
chefen efterfrågar och beaktar medarbetarnas synpunkter före beslut.   

    Studier har visat att delaktighet och inflytande är av fundamental betydelse för god hälsa samt 
god produktivitet på arbetsplatsen (Theorell, 2003; Thylefors, 2004). Det finns en myt om att vissa 
människor inte vill ställas inför val eller inte vill ta beslut, men Theorell (2003) menar att dessa 
människor har inskolats i detta tänkande. För att kunna utöva sitt inflytande krävs att man som 
anställd får information, har möjligheter att bilda sig en uppfattning samt, kanske det viktigaste, att 
någon lyssnar på det man har att säga. Detta visar att inflytandet och delaktigheten kan påverkas av 
hur organisationen är strukturerad och hur rutiner och strukturer är inbyggda i den. I forskning har 
man funnit stora skillnader mellan privata och offentliga verksamheter och då med en bättre 
demokrati i de privata verksamheterna i de flesta avseendena. Problemen låg i att ingen lyssnade på 
de anställdas synpunkter i de offentliga verksamheterna. Forskarna påpekade också att det var stora 
problem för de anställda att få kontakt med de personer som ledde kommunalpolitiken (Theorell, 
2003). Detta pekar på hur demokratiprocessen, det vill säga personalens inflytande och delaktighet, 
kan vara inbyggd i organisationen och kanske på problem som kan uppstå i en politisk styrd 
organisation.  

   Robert Karaseks Krav-kontrollmodell (1990) som bygger på grundidén att delaktighet, demokrati 
och inflytande för de anställda är bra både för produktionen och för de anställdas hälsa, fick stor 
betydelse såväl internationellt som i Sverige. Trots att de svenska arbetsplatserna anses som 
demokratiska ur ett internationellt perspektiv, så har studier visat att anställda inom landstingen, 
kommuner och inom industrin upplevde minskad förmåga att påverka sin arbetssituation mot slutet 
av 1990-talet. De som visade på sämst möjligheter att påverka var kvinnor inom kommuner och 
landsting. En viss förbättring eller stabilisering har skett mellan 1999 och 2001 (Theorell, 2003).  

 

Inflytande och delaktighet för vårdbiträden och undersköterskor i 
hemtjänsten 
 
Mycket forskning inom äldreomsorgen behandlar brukarnas inflytande och delaktighet. Forskning 
om personalens inflytande och delaktighet inom äldreomsorgen och hemtjänsten finns det mindre 
av. Forskningen visar att vårdbiträden och undersköterskor allt mer har förlorat helhetssynen i 
arbetet och samarbetssvårigheter har uppkommit mellan de olika professionerna. Det som gjorts för 
att stärka brukarens inflytande och delaktighet kan ha minskat hemtjänstpersonalens inflytande och 
delaktighet. Även organiseringen som gjorts för att stärka brukarens inflytande och delaktighet, det 
vill säga beställar- utförarmodellen, har gjort att hemtjänstpersonalen förlorat helhetssynen och att 
de går miste om information. Information som enligt forskningen (se Socialstyrelsen, 1994; 
Hjalmarsson, 2002; Fahlström, 1999) är viktig för att kunna bilda sig en uppfattning om saker och 
ting, för att kunna ta beslut och för att kunna påverka, det vill säga ha inflytande och delaktighet. 
Det finns en konflikt mellan den individuella hjälpen, rättsäkerheten som har ett klart 
brukarperspektiv, och undersköterskornas delaktighet. När det gäller hemtjänsten försvåras 
situationen av att de arbetar hemma hos individen och då finns det också en risk för konflikt mellan 
individens rätt till självbestämmande och vårdbiträdenas rätt till en god arbetsmiljö (Fahlström, 
1999; Hamm, 2001).   
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Undersköterskan i hemtjänsten 
 
Forskning som specifikt behandlar undersköterskors situation inom hemtjänsten finns inte. Däremot 
finns det mycket forskning som diskuterar kring om det är kunskapen och kompetensen inom 
äldreomsorgen och hemtjänsten som saknas eller om den inte tas tillvara, vilket har tagits upp 
tidigare i detta kapitel (se Hjalmarsson, 2002). Denna forskning kan man koppla till 
undersköterskornas situation, då det är undersköterskor som efterfrågas när kompetensen ska höjas 
inom äldreomsorgen. Det kan tyckas vara onödigt att eftersträva högre kompetens, genom att 
anställa fler undersköterskor, om det är så att deras kompetens ändå inte kan tas tillvara. Innan man 
anställer fler skulle det vara intressant att veta vad som görs för att tillvarata den redan befintliga 
kompetensen genom att höja delaktigheten och inflytandet för undersköterskorna i hemtjänsten. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Resultatet i denna studie analyserades med hjälp av två teorier, dels Karaseks och Theorells Krav-
kontrollmodell och dels Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM). Båda teorierna är 
liknande och klargör att psykosocial hälsa påverkas av en rad olika faktorer, bland annat hur mycket 
man är delaktig och hur mycket inflytande man har över sitt liv (Antonovsky 2005, Karasek & 
Theorell 1990).  

    Den största likheten mellan de båda teorierna är en vilja att förklara vad det är som gör att 
människor mår bra trots arbetskrav, stress och över- och underbelastning. Krav-kontrollmodellen är 
uppbyggd ur ett arbetsmiljöperspektiv, medan teorin om Känslan av sammanhang har ett 
livsloppsperspektiv. Båda teorierna är mångdimensionella vilket innebär att de har olika 
komponenter och perspektiv. Syftet med krav-kontrollmodellen är att skapa en bro mellan 
psykologi, sociologi, medicin, ekonomi och industriell design (Karasek & Theorell 1990).  

    Teorierna kompletterar varandra på det sättet att där den ena teorin tar slut kan den andra ta över 
och tvärtom. Krav-kontrollmodellen är mer begränsad till arbetsplatsen, medan KASAM behandlar 
aspekter från livets alla delar och genom hela livet. Teorierna tillsammans kan ge oss en bättre 
helhetsbild av undersköterskornas upplevelser av sin delaktighet och sitt inflytande samt hur dessa 
påverkar dem.  

    Teorin om känslan av sammanhang kan användas till att studera stress och beslutsutrymme i 
arbetslivet. Undersköterskornas grad av KASAM påverkas av om de upplever delaktighet och 
inflytande i arbetet. Det som också spelar roll för en hög eller låg KASAM är om undersköterskan 
ges möjlighet att välja sina arbetsuppgifter, i vilken ordning de ska utföras samt i vilken takt det ska 
ske.  

    Båda teorierna behandlar arbetarens kontroll över arbetssituationen, arbetarens chans att få 
använda sin kunskap samt arbetarens grad av arbetsbelastning och hur dessa tre aspekter samspelar 
(Antonovsky 2005, Karasek & Theorell 1990).  

    Både Krav-kontrollmodellen och teorin om KASAM har tidigare använts i studier rörande 
arbetet. De har också vid flertalet tillfällen använts ihop. Studierna har visat att hög KASAM är 
relaterat till att arbetstagarna har färre stressymtom och mindre sjukfrånvaro (Nilsson, 2002).   
Teorin om känsla av sammanhang har bland annat nyligen använts i en utredning för att ta fram 
förslag så att Halmstads gymnasieskola ska bli en hälsofrämjande arbetsplats för både elever och 
personal (Utbildningsförvaltningen i Halmstad, 2006) 
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   Karaseks Krav-kontrollmodell har använts i ett flertal studier såväl internationellt som i Sverige.  
Modellen har i Sverige använts för en riksomfattande longitudinell kohortstudie för att studera 
sambanden mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa. Studien har det officiella namnet 
Riksrepresentativ longitudinell arbetsmiljöundersökning och görs av Institutet för psykosocial 
medicin (Hyde, Magnusson Hanson, Kinsten, Oxenstierna, Theorell, Westerlund, 2006). 

Riksförsäkringsverket (RFV) har också genomfört en studie där de använt Krav-kontrollmodellen. 
Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse den psykosociala arbetsmiljön har för 
långvarig sjukskrivning. RFV gjorde en jämförande studie mellan långtidssjukskrivna och 
”normalbefolkningen” och tittade på om det fanns skillnader i den psykosociala arbetsmiljön 
(Riksförsäkringsverket, 2003)  

 

Känsla av sammanhang (KASAM) 
 
Begreppet känsla av sammanhang (KASAM) utvecklade Aaron Antonovsky när han på 1970-talet 
höll på med en studie om hur israeliska kvinnor från olika etniska grupper, som har överlevt 
koncentrationslägret men ändå behållit hälsan, hade anpassat sig till klimakteriet. Han definierar sin 
teori som: 
 

”...en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är 
förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att 
gå så bra som man rimligen kan förvänta sig... ” (Antonovsky 2005, s 17) 

 

 

Teorin har ett salutogent perspektiv, vilket innebär att man i forskning intresserar sig för vad det är 
som gör att människor, trots höga stressfaktorer, hanterar dessa och mår bra.  

    Genom en pilotstudie identifierade Antonovsky tre teman som senare blev tre centrala 
komponenter i KASAM. Dessa komponenter kallar han; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Antonovskys teori kan mycket väl kopplas till hur undersköterskor inom 
hemtjänsten tänker om sin delaktighet och sitt inflytande.  

Här nedan följer en definition av de tre centrala komponenterna i teorin. Dessa delar går inte att 
behandla var för sig utan måste ses i sin helhet enligt Antonovsky (2005). 
 

• Begriplighet betyder att man kan begripa vad som händer, man kan strukturera och förstå de 
yttre och inre stimuli som man bombarderas av. Att ha hög känsla av begriplighet innebär 
att det som händer en är begripligt, men skulle det komma överraskningar så går de också att 
ordna och förklara.  

 
• Hanterbarhet handlar om i vilken grad man upplever att det finns resurser, med vilkas hjälp 

man kan möta de krav som ställs på en. Resurserna kan man stå för själv eller så kan man få 
dem av någon annan som man känner att man litar på. De med hög känsla av hanterbarhet 
känner sig inte som ett offer eller att livet behandlar en orättvist.  

 

• Meningsfullhet handlar om att vara delaktig i de processer som skapar såväl ens öde som ens 
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dagliga erfarenheter. Det är den viktigaste komponenten och betraktas som begreppets 
motivationskomponent. De med hög känsla av meningsfullhet känner känslomässigt 
engagemang och känner att det är värt att lägga ner energi på de krav som ställs på dem. 

 
KASAM i arbetslivet 
En persons KASAM börjar skapas vid första andetaget. Man börjar då känna att man kan hantera, 
begripa och känna meningsfullhet inför det som händer en själv. Graden av människans egen känsla 
av sammanhang kommer att bidra till att klara av stress under resten av livet. När människan går in 
i vuxenlivet så börjar graden av KASAM stabiliseras. Människan är vuxen nog att stå på egna ben 
och tidigare erfarenheter blir starkare eller svagare.   

    För att uppleva arbetet som meningsfullt behöver arbetaren ges möjlighet att välja sina 
arbetsuppgifter, i vilken ordning de ska utföras samt i vilken takt det ska ske. Meningsfullheten 
uppnås därmed genom inflytande över det egna arbetet, men också genom att ha viljan att lägga ner 
tid på sina arbetsuppgifter. Känslan av hanterbarhet, att kunna klara av saker, stärks ju mer 
arbetaren känner att dennes kunskaper används samt att arbetsbelastningen är jämnt fördelad mellan 
under- och överbelastning (Antonovsky, 2005). 

 

Krav-kontrollmodellen  
 
Krav-kontrollmodellen baseras på hur graden av krav och graden av kontroll i arbetet kan påverka 
arbetaren negativt eller positivt (Karasek & Theorell 1990). Kraven som ställs på arbetaren kallas 
för arbetskrav och de kan innebära fysisk ansträngning, risker i arbetet eller psykiska krav. 

    Arbetarens kontroll över sitt eget arbete kallas för egenkontroll och den består av två delar. Dessa 
två delar är i vilken utsträckning arbetaren kan använda sin kunskap och kompetens samt i vilken 
utsträckning arbetaren har möjlighet att fatta beslut.  

    Stressdiagonalen och aktivitetsdiagonalen är viktiga delar av modellen. Syftet med 
stressdiagonalen är att visa på hur låga respektive höga nivåer på kontroll och krav i arbetet kan 
förutsäga om den anställde löper stor risk för stress och ohälsa på sin arbetsplats. Syftet med 
aktivitetsdiagonalen är att visa på hur en balans mellan krav och kontroll på en arbetsplats kan få 
arbetaren att uppleva både stimulans och utveckling i arbetet (Karasek & Theorell 1990).    

    Modellen kombinerar graden av egenkontroll med graden arbetskrav och skapar fyra olika typer 
av arbeten. Dessa arbeten är högstressarbeten, aktiva arbeten, lågstressarbeten och passiva arbeten. 
Här följer en definition på de fyra arbetstyperna:         
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Stressdiagonalen och aktivitetsdiagonalen ur Healthy Work av Karasek & Theorell (1990) 

 
• Högstressarbeten är arbeten där arbetskraven är som högst och egenkontrollen som lägst. I 

dessa arbeten är det svårt för arbetaren att omvandla kraven till handling, men de psykiska 
kraven kan lindras och motivationen öka med hjälp av ett socialt stöd (Karasek & Theorell, 
1990).  

 
• Aktiva arbeten är arbeten med höga arbetskrav och med hög grad av kontroll. Den höga 

graden av egenkontroll betyder att arbetarna kan använda sin kompetens, vilket medför att 
produktiviteten och arbetstillfredsställelsen blir hög på arbetsplatsen trots de höga 
arbetskraven (Karasek & Theorell 1990).   

 
• Lågstressarbeten innebär låga arbetskrav och hög egenkontroll. Dessa arbeten kan resultera 

i att arbetarna inte känner tillfredsställelse eftersom utmaningarna är för få. Arbetarna har 
dock i genomsnitt lägre risk att få arbetsrelaterade sjukdomar (Karasek & Theorell 1990). 

 

• Passiva arbeten innebär låg egenkontroll och låga arbetskrav, vilket gör att dessa arbeten 
har få utmaningar av betydelse för arbetaren samt att arbetarnas initiativtagande inte 
uppmärksammas eller motarbetas. Detta kan leda till att arbetarna går miste om värdefull 
inlärning av kunskap samt utveckling i arbetet. Ett exempel på något som symboliserar de 
passiva arbetena är när arbetsledningen är emot arbetarnas förslag och idéer. Då kan 
arbetarna uppleva att motivationen sviktar och de blir mindre engagerade vilket leder till 
minskad produktivitet (Karasek & Theorell 1990).    

 

 14



Metod 

Val av metod 
 
För att genomföra studien användes kvalitativa intervjuer som metod. De kvalitativa intervjuerna 
syftar till att få kunskap om de intervjuades inre livsvärld och detta med hjälp av att de förmedlar 
sina tankar, attityder och känslor om det som studeras (Backman, 1998; Larsson, 2005). 

    I studien användes en hermeneutisk tolkning då denna vetenskapstradition betonar betydelsen av 
forskarens förförståelse. Det hermeneutiska synsättet innebär att man genom tolkning försöker 
skapa förståelse för en texts mening. Synsättet förespråkar en växling mellan helheten och delarna. 
Delarna förstås utifrån hur man förstår helheten i texten och helheten förstås utifrån hur man förstår 
delarna (Kvale, 1997; Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wängnerud, 2004). 

    I studien har en kombinerad induktiv-deduktiv strategi använts, då två olika teorier har använts 
för att konstruera vissa frågor i intervjuguiden (se bilaga 3). En kombinerad induktiv-deduktiv 
strategi innebär att empirisk data och teori påverkar varandra och att man delvis använder sig av ett 
teoretiskt perspektiv i forskningsprocessen (Larsson, 2005). Dessa teorier, Antonovkys KASAM 
och Karaseks och Theorells Krav-kontrollmodell, används också vid analysen av resultatet. 

 

Litteratursökning 
 
Vid sökning av litteratur valdes sökord som hemtjänst, äldreomsorg, arbetsmiljö, delaktighet, 
inflytande, arbetsmiljö i hemtjänsten och undersköterskor. Dessa användes sedan i flera olika 
kombinationer vid sökningar. Sökningar gjordes på Google, Google Schoolar, Libris, DiVA samt 
Social Sciences Citation Index. Google gav inga relevanta träffar. Sökning med sökordet hemtjänst 
på DiVA gav en relevant träff, vilket var en avhandling som vi använt oss av.   

    Vid sökningar på Äldrecentrum och Arbetslivsinstitutets hemsidor påträffades mycket relevant 
litteratur. Både litteratur som var utgiven av Äldrecentrum och Arbetslivsinstitutet samt annan 
litteratur som senare kunde lånas på Karolinska Institutets Bibliotek samt Stockholms Universitets 
Bibliotek. Denna litteratur ledde vidare till utökning av sökorden med sökordet arbetsmiljö i 
kombination med hemtjänst, vilket gav oss fler relevanta träffar i Stockholms Universitets 
Biblioteks-databas. Ett arbetsmiljöperspektiv gav mer struktur, mindre träffar, men med mycket 
högre relevans för studien.  

 

Urval/Tillvägagångssätt 
 
Kriterier för urval 
Målpopulationen för studien är undersköterskor som arbetar inom hemtjänsten och vid en enhet 
som är organiserad utifrån en beställar-utförarmodell. En målpopulation går inte att praktiskt 
studera utan att begränsningar görs, det kan till exempel vara samma målpopulation koncentrerad 
till en stad eller något liknande (Larsson, 2005). I denna studie har vi strategiskt valt ut tre stycken 
hemtjänstenheter från tre olika stadsdelar inom Stockholm Stad. Detta med tanke på att de skulle 
kunna spegla målpopulationen och att resultatet inte skulle spegla en specifik stadsdel eller 
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hemtjänstenhet. De tre olika stadsdelarna var belägna så spritt som möjligt inom Stockholm stad, i 
väster, i söder och i innerstaden. Tanken var från början att intervjua två stycken undersköterskor 
från varje hemtjänstenhet, men tyvärr fanns det bara en undersköterska att tillgå vid en av de tre 
hemtjänstenheterna.  

    Det framfördes bara ett urvalskriterium till enhetscheferna och det var att de intervjuade skulle 
vara undersköterskor. Inga andra kriterier som till exempel kön, ålder, etnisk bakgrund och 
arbetslivserfarenhet gavs, men de kan ha betydelse för hur de upplever sin delaktighet och sitt 
inflytande i sitt liv. Tanken har varit att skildra undersköterskan i sin yrkesroll i förhållande till 
delaktighet och inflytande på arbetsplatsen helt oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund och 
arbetslivserfarenhet. En stor nackdel kan ha varit att urvalet i detta skede var lagt i händerna på en 
person som hade en chefsroll, det vill säga enhetschefen. Detta kan ha inneburit att enhetschefen på 
respektive enhet eventuellt valt ut de hon tycker passar bäst för att ge en bra bild av 
undersköterskornas delaktighet och inflytande på hemtjänstenheten. 

 
Intervjupersonerna 
På Stockholm stads hemsida på internet hämtades kontaktuppgifter till de olika hemtjänstenheterna. 
Intervjupersonerna skulle vara helt okända så att inte tidigare relationer skulle påverka intervjun. 
Därför valdes tre olika hemtjänstenheter ut som ingen av oss har haft kontakt med.  

    Genom ett e-post meddelande kontaktades verksamhetscheferna på de utvalda 
hemtjänstenheterna (se bilaga 1). Dagen efter kontaktades enhetscheferna per telefon för att 
uppmärksamma dem om e-post meddelandet samt det brev till undersköterskorna som var bifogat 
som ett Word-dokument (se bilaga 2). Enhetschefen i sin tur valde ut intervjupersoner bland de 
undersköterskor som var intresserade av att vara med. Per e-post eller telefon erhölls sedan datum 
och tid för intervjuerna. 

 
Intervjuguide 
Halvstrukturerade intervjuer genomfördes och till det användes en intervjuguide (se bilaga 3) som 
var tematiserad. Teman var bakgrund, synen på yrkesrollen, beslutsprocessen, delaktighet, 
samarbete samt framtiden, visioner och utveckling. Vid konstruktionen av intervjuguiden beaktades 
frågor och teman som gjorde att intervjupersonerna gavs chansen att svara på studiens 
frågeställningar. Därför byggdes intervjuguiden delvis upp kring studiens begreppsförklaringar på 
delaktighet och inflytande. Detta för att inte själva tolkningen av begreppen delaktighet och 
inflytande skulle tolkas på olika sätt av de olika intervjupersonerna och påverka svaren, men också 
för att intervjuaren lättare skulle kunna veta att frågeställningarna hade blivit besvarade. Enligt 
Metodpraktikan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2004) innebär ett tematiskt 
tänkande i detta skede att man knyter an till studiens frågeställningar. De teman som valdes har 
delvis teoretisk betydelse, men de användes mest för att skapa struktur under intervjun och för att 
underlätta analysen av materialet. Temat bakgrund användes för att ha en lättsam inledning på 
intervjun, där intervjupersonerna fick chansen att slappna av och känna sig bekväm i 
intervjusituationen. De två teorierna, KASAM och krav-kontrollmodellen, har också tagits i 
beaktande. Dock användes inte Antonovskys livsfrågeformulär angående teorin (se Antonovsky, 
2005) eller något annat tidigare frågeformulär som använts i tidigare studier.  
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Genomförande av intervjuerna 
Vi valde att ha öppna och lättförståeliga frågor, vilket förespråkas i Metodpraktikan (Esaiasson et 
al., 2004). Lättförståeliga frågor förespråkas för att intervjupersonerna ska kunna svara på frågorna 
och öppna frågor för att intervjupersonerna ska få chans att ge sina egna utförliga svar och inte 
hindras av forskarens svarsalternativ. Trots att frågorna var öppna och lättförståeliga, så hade dessa 
frågor som rör delaktighet och inflytande en mycket filosofisk och personlig natur för 
intervjupersonerna, vilket gjorde att intervjupersonerna behövde tänka ganska länge. Det framkom 
under intervjuernas gång att undersköterskorna inte så ofta har diskuterat eller ens funderat över 
frågor som rör delaktighet och inflytande. De behövde tid för att fundera över vad frågorna 
verkligen betydde för dem. Därmed tilläts långa pauser för eftertänksamhet under intervjun vilket 
gjorde att intervjupersonerna kunde säga sin mening och tala till punkt, vilket är viktigt enligt Kvale 
(1997) 

    Den egna förförståelsen och kunskapen om ämnet gjorde att intervjuerna kunde styras på ett bra 
sätt. Det var lätt att föra tillbaka intervjupersonerna till det relevanta ämnet då de svävade ut från 
ämnet. Även relevanta och spontana följdfrågor kunde ställas under intervjutillfällena på grund av 
förförståelsen och kunskapen. Vid vissa tillfällen under intervjun ställdes ledande frågor för att 
bekräfta att meningen av deras svar uppfattats korrekt. Så här i efterhand kan tyckas att det hade 
varit lättare för dem att få frågorna i förväg, så att de hade kunna förbereda sig något mer.  

     Vid själva intervjusituationerna närvarade intervjupersonen och intervjuaren. Alla intervjuer tog 
mellan 50 minuter till 60 minuter vardera. Alla intervjuer genomfördes på undersköterskornas 
arbetsplats och på chefens eller samordnarens kontorsrum på arbetsplatsen. I tre av intervjuerna 
blev det kortare avbrott på grund av personal på stället som avbröt. Detta var inte det ultimata, då 
det var lätt att tappa tråden. Det hade varit bättre att ha intervjuerna på ett, för undersköterskorna, 
mer neutralt ställe än chefens eller samordnarens kontor.  

  

Bearbetning och analys av materialet 
 
Efter de genomförda intervjuerna transkriberades de bandade intervjuerna till textform och 
resulterade i 59 A4 sidor. De 5 transkriberade intervjuerna markerades sedan med bokstäverna A, 
B, C, D och E, som sedan resulterade i intervjupersonernas fingerade namn, där A blev Alice och så 
vidare, för bättre läsbarhet. Transkriberingarna lästes igenom noggrant och sedan skrevs stödord ner 
på ett papper, dessa stödord markerades också i marginalen på de transkriberade intervjuerna, samt 
viktiga och talande meningar ströks under. Stödorden utgick dels från centrala teman för 
intervjupersonerna, dels centrala teman för de teoretiska utgångspunkterna samt från studiens 
frågeställningar. Dessa stödord resulterade i ca 15 teman som sedan arbetades ner till fyra större 
teman. Dessa fyra större teman var organisatoriska faktorer, sociala faktorer, personliga faktorer 
samt tids- ekonomi- och effektivitetskrav. Denna metod kan kallas för ad hoc, vilket innebär att man 
utan någon särskild standardmetod finner mening och struktur i materialet genom att använda olika 
tekniker (Kvale, 1997). 

    Dessa teman analyserades sen med hjälp av Karaseks Krav-kontrollmodell och Antonovskys 
teori om Känsla av sammanhang. Temana analyserades sedan med hjälp utav de olika 
komponenterna som är centrala för teorierna. Analyserna med hjälp av de två teorierna gjordes var 
för sig, men avslutades med en sammanfattning. Detta för att läsaren lättare ska kunna se likheter 
och olikheter i de två olika analyserna. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Validitet och generaliserbarhet kan vara ett problem när man genomför kvalitativa studier. Enligt 
Larsson (2005) beror detta dels på att forskaren är den som tolkar meningen i svaren och dels på att 
de kvalitativa studierna har ett för litet urval för att kunna generaliseras till hela populationen. 
Validiteten och generaliserbarheten innebär i kvalitativa intervjuer att få så informationsrika 
beskrivningar som möjligt och det betyder då att läsaren tydligt kan se det fenomen som studeras 
genom att följa studiens teman, beskrivningar och analyser. Självklart betyder validitet också att 
man mäter det man avser att mäta (Larsson, 2005; Esaiasson et al, 2004; Kvale, 1997). 
Intervjupersonerna i denna studie gavs utrymme att kunna ge levande och utförliga svar på de 
öppna frågorna under intervjun. Däremot har ledande frågor ställts vid lämpliga tillfällen, för att 
bekräfta meningen i svaren. Att ifrågasätta det som sägs för att bekräfta meningen i 
intervjupersonernas svar är viktigt för en god validitet enligt Kvale (1997). Vid transkriberingen 
överfördes de bandade intervjuerna så ordagrant som möjligt från tal- till skriftspråk. Det har vid 
några tillfällen varit svårt att höra vad som sagts i de bandade intervjuerna och detta har markerats i 
det utskrivna textmaterialet. Alla ”hm” och ”öööh” har tagits bort i alla de fem intervjuerna. Den 
egna begreppsförklaringen har varit viktig för att lyckas mäta det som avsetts att mätas. Detta för att 
begreppen delaktighet och inflytande kan tolkas på olika sätt av olika personer. Genom att 
intervjuguide byggdes upp kring begreppsförklaringarna på delaktighet och inflytande, så 
förbättrades chansen att mäta det som avsågs att mätas.  

     Sammanlagt har fem intervjuer gjorts uppdelat mellan författarna. En gjorde två intervjuer och 
den andra gjorde tre. Detta kan självklart ha påverkat reliabiliteten negativt, eftersom intervjuerna 
till viss del varierade. Hög reliabilitet innebär att inga variationsstörningar som till exempel 
variation i tid, plats och intervjuare, förekommer (Larsson, 2005). Detsamma gäller vid uppdelning 
av transkriberingarna, då det valdes att transkriberingen av intervjuerna skulle göras av den som 
intervjuade. Det ultimata hade varit om en av oss genomfört alla intervjuerna och en av oss 
genomfört transkriberingarna för att öka reliabiliteten. Ännu bättre hade det varit att låta flera 
transkribera samma intervju för att stärka reliabiliteten (Kvale, 1997). Däremot förekom inga 
nämnvärda variationer i tid, då alla intervjuer genomfördes under loppet av en vecka. 

    Urvalet i studien är dock för litet, med bara 5 stycken undersköterskor, för att kunna generaliseras 
till att gälla alla undersköterskor i beställar-utförarmodellens hemtjänst i Stockholm stad. Det går 
inte att dra några slutsatser då det inte går att säkerställa om de är representativa för hela gruppen. 
Vi kan inte på något sätt fastställa de typiska upplevelserna av delaktighet och inflytande för 
gruppen. Generaliserbarhet innebär att man genom resultatet kan generalisera till målpopulationen 
(Kvale, 1997 s. 207-209; Backman, 1998 s. 70) 

 

Etiska överväganden 
 
I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har vi följt de fyra huvudkraven och de 
åtta reglerna som är utarbetade av dem (Esaiasson et al., 2004). Det första kravet, 
Informationskravet, uppfylldes i e-post meddelandet (se bilaga 1) som skickades till enhetscheferna 
på de olika hemtjänstenheterna. I meddelandet stod det att det var frivilligt för undersköterskorna att 
delta i intervjuerna och vad syftet med studien var. I samma e-post meddelande lämnades 
information om författarna, kontaktuppgifter och vid vilken institution studien hör hemma. I det 
bifogade brevet till undersköterskorna lämnades en mer detaljerad beskrivning om hur studien 
kommer att gå tillväga (se bilaga 2). 
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    Genom att enhetscheferna för de olika hemtjänstenheterna förmedlade kontakten med, för henne 
underställda, undersköterskor som önskade bli intervjuade, så kan de tillfrågade undersköterskorna 
eventuellt ha känt en subtil press från enhetschefen att ställa upp. När det sedan var dags för 
intervjun förklarades allt igen, vad studiens syfte var, att de skulle vara anonyma och så vidare. Då 
även frågan om de fortfarande önskade medverka ställdes, uppfylldes det andra kravet som handlar 
om samtycke (Esaiasson et al., 2004). För att följa det tredje kravet om konfidentialitet har 
intervjupersonerna helt avpersonifierats. Det är inte av intresse för vår studie att ta med eller ens 
intressera sig för identifierande drag som exakt hur länge de har arbetat på sin arbetsplats, var de 
bor, ålder, arbetsplatsens namn eller något som kan göra att intervjupersonens identitet blir röjd.  

    Undersköterskorna informerades också om att transkriptionerna samt det bandade materialet 
kommer att förstöras efter det att uppsatsen färdigställts. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer om nyttjandekravet, informerades även undersköterskorna om att materialet från deras 
intervju endast kommer att användas i den här studien. De blev även informerade om att denna c-
uppsats kommer att läggas ut på Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA. Detta var mycket uppskattat, 
då de är mycket intresserade av att ta del av resultatet.  
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Resultat 
 
Materialet har kategoriserats i ett antal olika teman. Kategorierna bygger på olika faktorer som 
påverkar de intervjuades upplevelser av delaktighet och inflytande, vilka synliggjordes under 
rubriken bearbetningen av materialet (se Bearbetning och analys av materialet). Kategorierna var 
centrala för de intervjuade undersköterskorna och dessutom centrala för denna studie. De fem teman 
var organisatoriska faktorer, sociala faktorer, personliga faktorer samt tankar om intresse, 
kompetens och utveckling. I temat organisatoriska faktorer beskrivs undersköterskornas delaktighet 
och inflytande i organisationen och vad i organisationen som påverkar deras delaktighet och 
inflytande. I temat sociala faktorer återfinns de intervjuade undersköterskornas relation till 
arbetskamraterna och hur relationen påverkar deras delaktighet och inflytande. I de personliga 
faktorerna återfinns de intervjuade undersköterskornas egen roll och hur den påverkar deras 
delaktighet och inflytande. I intresse, kompetens och utveckling återfinns undersköterskornas tankar 
om vad som är viktigt här i livet och deras tankar om att få utveckla sig och att få använda sin 
kompetens. 

 

Presentation av intervjupersonerna 
 
Här följer en mycket kort presentation av intervjupersonerna då vi inte vill ta med några 
identifierande drag. På grund av etiska överväganden, redovisas härmed inga exakta uppgifter om 
de intervjuade undersköterskorna, då personer i deras närhet visat intresse för att läsa c-uppsatsen 
(se etiska överväganden).  

 
• Alice har arbetat mellan fem och tio år i den kommunala hemtjänsten där hon arbetar nu. 

Hon har tidigare arbetat inom landstinget.  
 

• Beatrice har arbetat i den kommunala hemtjänsten där hon arbetar nu i mellan fem och tio 
år. Har tidigare arbetat på sjukhus. 

 
• Cecilia har arbetat i den kommunala hemtjänsten, där hon arbetar nu i mellan fem till tio år.  

Cecilia har tidigare jobbat på sjukhem och med akutsjukvård. Cecilia arbetar i samma 
stadsdel som Beatrice. 

 
• Daniella har arbetat till och från i den kommunala hemtjänsten där hon arbetar nu i mellan 

10 till 20 år.  
 

• Erika har arbetat i den kommunala hemtjänsten där hon arbetar nu i mellan 10 till 20 år. 
Erika har samma enhetschef som Daniella. 
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Organisatoriska faktorer 
 
Ingen av undersköterskorna önskade ha mindre delaktighet i beslut som rörde dem. De fick frågor 
specifikt om beslut om arbetsuppgifter, löner, arbetstider samt planer och utveckling. Fyra av de 
intervjuade önskade ha mer delaktighet i beslut som rörde dem och en tyckte att det var lagom som 
det var nu. Daniella var den undersköterskan som inte önskade vara mer delaktig i beslut. Hon har 
varit arbetsplatsombud och orkar inte vara mer delaktig. Det som påverkade de intervjuade 
undersköterskornas delaktighet i beslut var biståndshandläggarens roll, ledarskapet på arbetsplatsen 
och den politikerstyrda organisationen. Cecilia berättade om personalens delaktighet i beslut som 
rörde dem: 
 

Vi...ha ha...arbetar bara. Så att vi är inte så, vi är inte direkt delaktiga i besluten, utan vi ska ju 
jobba mot samma mål och det är ju liksom. Målen är väl att vi ska utföra vårt jobb på ett bra sätt, 
få fram brister, jobba på det som är bra. 
 

Planer och utveckling av verksamheten 
En fråga som ställdes till undersköterskorna var hur beslut om planer och utveckling för 
verksamheten tas. Alla de intervjuade undersköterskorna svarade att dessa beslut tas på 
politikernivå. Beatrice beskriver situationen så här; ”... Det är väl inte så mycket här, det är mera 
högre upp då, på förvaltningsnivå...”  

     Däremot fick de intervjuade undersköterskorna sedan ta del av informationen om de redan 
färdigbeslutade planerna för verksamheten. Detta förmedlades till dem genom cheferna på de olika 
enheterna. Erica berättade om när hon fick information om ett sådant beslut: 

 
Mycket är ju styrt både uppifrån stadsdelsförvaltningen och sen kommer det ner lokalt då och sen tas 
det upp på arbetsplatsträffarna en gång i månaden. Så det kommer ut till alla arbetstagare då. 

 
Daniella svarade att de sedan ska arbeta efter de beslut som tagits av politikerna angående planer 
och utveckling: 
 

Det styrs väl där uppifrån... det är ju vi som bara gör jobbet... i princip... men det styrs ju där 
uppifrån, det är ju direktiven som kommer där uppifrån... det är vi som ska försöka jobba efter det. 
 

Längre fram i intervjun ställdes frågan om det finns något de har önskat genomföra, men som inte 
blivit av och där framkom det att Daniella och Erika hade planer på att starta ett demensteam i 
verksamheten, men att det inte har funnits tid för att genomföra projektet. Däremot hade ingen av 
dem släppt tanken på de framtidsplanerna. De andra undersköterskorna framförde inga liknande 
tankar på planer och utveckling. Daniella och Erica var också de två undersköterskorna som hade en 
chef som arbetade ute hos brukarna flera gånger i veckan och som kom från arbetsgruppen från 
början. Chefen frågade också väldigt ofta om deras åsikt gällande en mängd olika saker. Erika tog 
här upp några av svårigheterna med att genomföra projektet:  

 
Så länge man kan sätta sig ner och lägga upp hur man vill ha det, hur man ska utföra det och hur det 
ska fungera det här demensteamet då. Och så. Det tar ju lite tid att planera upp det och liksom starta 
igång 
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Att påverka 
Tre av de intervjuade undersköterskorna upplevde att det var biståndshandläggaren som tog beslut 
och styrde deras dagliga arbetsuppgifter genom att de skickade en beställning på vad de skulle göra 
hos brukaren. Cecilia berättar om att det är biståndshandläggaren som beslutar om deras 
arbetsuppgifter; ” ...De beslutar vad de ska ha hjälp med och vi utför det, vare sig mer eller 
mindre... ” Beatrice berättade också om att det är beställningen som styr deras arbetsuppgifter: 
 

Det är ju så att det är ju faktiskt biståndsbedömaren som bestämmer som gör en... hon gör ju en... ett 
beslut vad vi ska göra och då får vi det på en beställning och så får vi göra det, så är det. 

 
Här berättar Beatrice om att det är brukaren och biståndsbedömaren som tillsammans diskuterar om 
vad som ska göras hemma hos brukaren: 
 

Hon, biståndsbedömaren gör ju det ihop med brukaren och sen kommer det ett beslut... och då står 
det till exempel, den här behöver hjälp med si och så och då får vi göra det, då måste, måste vi göra 
det. Så vi bestämmer egentligen ingenting, eller ja... nej, vi bestämmer ingenting. 

 
Ingen av undersköterskorna hade i dagsläget något samarbete med någon biståndshandläggare. Alla 
utom en nämnde själv att de skulle vilja vara mer delaktiga i biståndsbedömningarna och detta som 
svar på frågan om vilka beslut de önskade vara mer delaktiga i angående deras arbete. De önskar 
också större förståelse och informationsutbyte med biståndshandläggaren. Daniella ville kunna 
påverka mer: 
 

Sen skulle man kanske vilja påverka ännu mera... på olika beslut, biståndshandläggarna... vad de... 
deras arbete, hur de tänker och hur de beviljar. 

 
Undersköterskorna trodde alla att det skulle underlätta om de själva fick vara mer delaktiga i 
beställningarna från biståndshandläggarna, dels för att minska extraarbete med ändringar av 
beställningarna och dels för att hjälpa brukarna, så att de kan få den hjälp som de behöver. Erika 
berättade om extraarbetet: 
 

Vi får ju beställning från biståndsenheten. Det är ju de som beviljar hjälp till våra vårdtagare och många 
gånger, väldigt många gånger, så stämmer ju inte de här bistånden utan de vill oftast ha annan hjälp och 
mer hjälp och ja, så. Man skulle kanske vilja vara med där lite mer från början, så att man fick veta...ja, 
det blir så mycket merjobb. Så kommer beställning på beställning. 

 
Ingen av de intervjuade undersköterskorna svarade att de gjorde andra arbetsuppgifter än de 
som stod på beställningarna, däremot faxade de eller mailade för att ändra beställningarna. 
Alice berättar om hur det går till: 
 

Då kommer de med ett biståndsbeslut och då ser vi att nej, men vad är det här för någonting.. så 
brukar vi skicka i faxen eller någonting, att såhär ska det se ut ... oftast brukar det sluta med att vi 
får det som vi har skrivit . 

 
Alice berättade om när en brukare som hon kände väl, hade legat på sjukhus och skulle åka hem. 
Det kom ett nytt beslut och en ny beställning på vad hemtjänsten skulle göra: 
 

Kommer något konstigt beslut som är oftast... besök fyra, fem gånger om dagen och… fast det 
tycker de inte om det här... vårdtagarna tycker att det är alldeles för mycket... det är jobbigt det här, 
att det är människor som ska springa där hela tiden. 
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Undersköterskorna hade inga förväntningar på att ha något samarbete med biståndshandläggarna nu 
eller i framtiden och några tycker att biståndshandläggarna är svåra att få tag på. Cecilia berättade 
om kontakten med biståndshandläggarna; ”...Vi ska helst inte ha kontakt med dem tydligen. För det 
är många som ringer dit...” Alice berättade vidare om hur svårt det är att nå biståndshandläggarna: 

 
Förut kunde man ju faktiskt ringa om det var något man ville fråga om och kunde få svar, men de 
vill... alltså det här... det går inte att komma fram till dem, de har ju telefontid och telefonnummer, 
men det är ju aldrig någon som svarar så att.. Det är mest faxen, sen kan man ju maila också. 

 

Ledarskap 
På de frågor som behandlade chefens roll, så svarade undersköterskorna väldigt olika. 
Undersköterskornas relation till chefen påverkades av olika faktorer, bland annat var deras chef 
kom ifrån, om de frågade efter deras åsikter och om de fanns tillgängliga. Erika, Daniella och 
Beatrice hade en enhetschef som inte var främmande för att följa med ut till brukarna och detta 
uppskattades av undersköterskorna.  

    Både Erika och Daniella hade en chef som själv kommer från arbetsgruppen. De uttryckte inga 
tankar om att det skulle vara bättre eller sämre med en chef som kom från arbetsgruppen. Erika sa 
så här om sitt samarbete med sin chef: 

 
Ja, vi pratar väldigt mycket och jobbar ute bland vårdtagarna också ihop, mycket personal, 
personalschemat och ta in folk och lite sådant. Så vi diskuterar nästan allt, det gör vi. 

 
Daniella hade samma chef och sa att chefen ofta frågade om hennes åsikter samt bad henne om 
hjälp med olika saker, så här sa Daniella om sitt samarbete med chefen: 
 

Vi hjälps ju åt med att göra planeringen, arbets... alltså dagens planering, att alla ärenden kommer ut 
på personalen, att ingen blir bortglömd. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Samarbete, ja... jag tycker 
jag samarbetar lika mycket med henne som med mina kolleger. 

 
Cecilia upplevde istället att personalen gör sitt och chefen gör sitt och att samarbetet bestod i att hon 
var samarbetsvillig. Hon svarade så här på frågan om hur hon samarbetade med chefen; ”...Ja, inte 
med. Man gör det man ska. Man måste ju vara lite samarbetsvillig också...”  Beatrice upplevde att 
hon kunde gå till sin chef för att få stöd och när det var något problem hos en brukare så hjälpte 
chefen till. Hon sa så här; ”... för vi har haft en sak just nu och hon, men det var bra hon tog tag och 
det hände.” 

    På frågan om hur man tar beslut om löner svarade alla de intervjuade undersköterskorna att det 
var chefen som tog beslut om löner. Två av undersköterskorna hade lönesamtal efter att lönerna var 
satta, medan två fick beskedet i ett kuvert. Cecilia var den ende som inte fick något riktigt besked 
om varför hon fått en viss lön, hon sa så här om att försöka påverka sin lön: 

 
Det ska ju vara lönesamtal, men det har gått några år sedan jag hade ett sådant. Jag försökte få till ett 
nyligen, men vi hann aldrig komma så långt i det samtalet som till just lönen. Det är några år sedan. 
Så vi undrar just hur de sätts. 
 

Daniella var en av de undersköterskorna som hade ett lönesamtal med sin chef efter att lönen 
var satt, hon sa så här om samtalet: 
 

Alltså alla de här kriterierna som vi har gjort upp gemensamt på enheten går man igenom. Sen sätter 
ju chefen lön efter den prestation som man har gjort i... ja, i samråd är det kanske inte, men ja lite 
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grann. Sen blir det ju lönesamtal efteråt om varför man har fått den lönen som man fått. 
 

Tids- ekonomi- och effektivitetskrav 
Inga frågor under intervjun berörde ekonomi, tid eller effektivitet, men i svaren berörde alla de 
intervjuade undersköterskorna tankar om ekonomi, tid och effektivitet. De två frågor som 
genererade mest svar var dels frågan om det fanns något de önskat genomföra men som inte blivit 
av och dels frågan hur de skulle önska att arbetet i hemtjänsten såg ut om de fick önska helt fritt.  
Erika och Daniella berättade om ett projekt de önskat genomföra men som inte har blivit av på 
grund av tidsbrist. Erika berättade att hon tror att tidsbristen beror på att det är svårt att planera 
verksamheten då det finns obegränsat antal ”hemtjänstplatser”, så här säger hon: 
 

Vi kan ta in hur många som helst, vi får inte säga nej. Det är svårt att anpassa personal då till de 
vårdtagare man har. Ibland kan det ramla in tre, fyra till fem nya per vecka och då ska man hinna 
med och hjälpa dem, sätta igång och ja, sjukdomar. Det går i och för sig att sätta in vikarier. Det 
rinner ut på något vis, man får ut ärenden och får det gjort. 

 
Cecilia berättade att hon tror att personalen slits ut när de hela tiden känner press på sig att 
arbeta snabbare och effektivare. Hon tyckte att vikarier skulle sättas in när någon var sjuk, hon 
sa så här; ”... om folk är sjuka, så spring hellre fortare än att det ska tas in vikarier. Förstår 
du. Det påverkar alla. Det blir mycket budgettänkande här.” 
    Cecilia berättade vid flera tillfällen under intervjun att hon kände krav på sig att arbeta effektivt. 
Hon berättade också om några knep hon hade för att vara extra effektiv. Däremot önskade hon att 
hon skulle kunna göra arbetsuppgifterna färdiga utan behöva gå en viss tid, vare sig hon är färdig 
eller inte. Hon sa så här: 
 

Men man vill ju komma till dem, göra det man ska och så gå när man är klar, utan att känna att man 
har tittat på klockan två gånger innan man går. Så... alltså lugnare tempo. Det skulle väl vara mer 
idealiskt att man åker när man är klar och inte alltid när man måste eller för att man måste. Det 
skulle vara bättre. 

 
Daniella tyckte att de behövde större förståelse från politiker och biståndshandläggare för att 
vissa brukare behöver mer tid för att ha det bättre hemma. Beatrice trodde att verksamheten 
skulle förbättras om de hade högre krav på vilka som anställs samt om de fick mer tid. Cecilia 
berättade att de inte har tid för att tänka på hur de skulle kunna göra arbetet bättre; ”...det 
passerar, man har inte så mycket tid att tänka på sådant när man jobbar. Men visst, ibland 
kan man ju fundera. Ibland kommer det säkert upp en tanke...” 
 

Sociala faktorer 
 
Undersköterskornas upplevelse av sin delaktighet och sitt inflytande visade sig också bero på flera 
sociala faktorer, det vill säga om de kunde vara delaktiga i det sociala samspelet man hade under 
dagen och om det fanns ett samspel att vara delaktig i. Här spelade arbetskamraterna en stor roll. 
Det var väldigt olika för undersköterskorna hur mycket de träffade och umgicks med sina 
arbetskamrater under dagen. Erika och Daniella berättade båda två att de träffas och umgås ganska 
mycket med sina arbetskamrater under dagen, både i formella och informella grupper. Erika sa så 
här om arbetskamraterna; ”...vi skrattar väldigt mycket här också sen kan det ju vara irritationer 
och det med. Men ganska roliga humoristiska och så.” 

    Det största samarbetet som undersköterskorna hade var med sina egna arbetskamrater. Alla de 
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intervjuade undersköterskorna samarbetade med sina arbetskamrater när det gällde frågor som rörde 
brukarna, där frågade man varandra om tips och råd. En del diskuterade arbetet i formella 
arbetsgrupper. Daniella svarade så här på hur hon samarbetar med sina arbetskamrater: 

 
Vi träffas ju i smågruppsmöten, kallar vi dem för, vi som jobbar ihop med våra vårdtagare, där vi går 
igenom... vårdtagarna eller pensionärerna eller brukarna eller vad man nu ska kalla dem för... hur de 
mår, vad som har hänt och man ger... ja, det är lite luftning, att man får ventilera att... ja, man hjälps 
åt helt enkelt... det är bra tycker jag. 

 
Alice, Beatrice och Daniella framförde alla tankar om att delaktighet på arbetet handlar om att de 
själva gör sitt jobb och att arbetskamraterna gör sitt jobb. Man bidrar genom att göra sin del av 
arbetet på ett kunnigt sätt. Att göra sitt jobb handlade om att bidra till gruppen och att vara kunnig 
enligt dem. Daniella sa så här: 
 

du måste ha en väldig insikt i jobbet och kunnig personal också för att du ska kunna samarbeta, 
alltså det hjälper inte att en person är duktig på någon sak utan det är ju gruppen i sig som... som 
måste jobba ihop. 

 
Det sociala samspelet med kollegerna påverkas av vilka möjligheter man har att träffa sina 
arbetskamrater som till exempel lokalstorlek och hur många man är som vistas i lokalen. Cecilia sa 
att hon försöker att vistas så lite som möjligt på hemtjänstlokalen: 
 

Nej, men vi är så många här i en så liten lokal. Du tyckte det var stort, men det är inte stort och sen 
när kvällen kommer in när det rör sig om extremt mycket människor. Du ser det när du kommer ut 
här, så man har sina morgonmöten. Du vet, jag äter helst inte lunch på denna lilla matsal. Jag åker 
hem eller äter ute. 

 

Personliga faktorer 
 
Personliga faktorer spelade in i undersköterskornas upplevelser av sin delaktighet och sitt 
inflytande. De personliga faktorerna som identifierats i intervjuerna är att bidra med något, att säga 
sin åsikt och tankar om intresse, kompetens och utveckling. Dessa delar gjorde att de kände sig som 
en del av arbetsplatsen.    
 

Att bidra med något 
Alla de intervjuade undersköterskorna tyckte att det var viktigt att bidra med något och flera tyckte 
att det var viktigt för självkänslan, den personliga utvecklingen och för att göra jobbet roligare. 
Daniella berättade om hur hon ser på att bidra med något: 
 

Det handlar ju om ens egen personliga utveckling också... att... alltså alla har det på något sätt, den 
möjligheten att om de får att kunna utveckla sig. Så visst kan alla bidra med... och det gäller också 
att ta vara på det, att låta andra kunna få säga sin mening också, att inte bara spotta ut själv... om det 
nu är så... utan även hålla tillbaka. 

 
Både Erika och Alice berättade om yrkets dåliga status och om hur statusen påverkat dem. 
Alice trodde att den dåliga statusen påverkat, men att hon trots det kände att hon bidrog med 
något och att hennes arbete var viktigt. Hon säger; ”... så även om vårt yrke har en otroligt 
dålig status så är det ju ändå en viktig uppgift, det vi håller på med.” 
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Erika trodde att alla arbetskamrater på hennes arbetsplats kände att de bidrog med något: 
 

Ganska meningslöst... ha ha… och vara här och känna det. Att man inte bidrar med någonting, det 
kan inte vara kul. Att inte känna det, men det tror jag att alla känner här, absolut! Att de bidrar. 

 

Att säga sin åsikt 
Att ha inflytande handlade för undersköterskorna om att de lyckades framföra sina åsikter samt att 
de blev lyssnade på, men det kunde även handla om att bli tillfrågad om sin åsikt. Att deras idéer tas 
tillvara var viktigt för dem. Alla de intervjuade undersköterskorna framförde tankar om att det 
faktiskt är upp till dem själva att framföra sin åsikt, sina idéer och att säga till när de tycker att något 
är fel. Daniella berättade: 
 

Jag sitter inte bara och tittar på om man säger så, utan jag vill vara med och komma med idéer och... 
ja, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men sen så känner jag ju också att jag får respons för de 
idéer jag har, att de är inte bara tagna ur luften utan det är liksom klokt... det är väl det att man får 
respons liksom att, att man blir lyssnad på. 

 
Alla de intervjuade undersköterskorna svarade att de ofta blir tillfrågade om sin åsikt och att det då 
oftast är arbetskamraterna som frågar. De blir ofta tillfrågade om sin åsikt angående tips och idéer 
som har med brukarna att göra. Mer sällan blir de tillfrågade om sin åsikt angående beslut som ska 
tas i verksamheten. 
 

Tankar om intresse, kompetens och utveckling 
 
Undersköterskorna hade väldigt olika tankar om hur mycket de ville vara delaktiga och ha 
inflytande i sitt arbete. Cecilia och Beatrice uttryckte båda tankar om att jobbet inte är det viktigaste 
i deras liv. Cecilia försökte vara på jobbet så lite som möjligt och Beatrice sa så här: 
 

det här är inte det viktigaste i mitt liv, mitt arbete... det kommer... alltså jag lever inte för det, det är 
inte nummer ett... alltså man har ett privatliv som är kanske viktigare 

 
Beatrice, Cecilia och Alice framförde alla tankar om att yrket som undersköterska i 
hemtjänsten är ett yrke med tydliga gränser och som är väldigt brukarfokuserat. De kände att 
deras arbete var insatsstyrt och att de i och med det inte hade några chanser att utveckla sig i 
sitt arbete. De tydliga ramarna på jobbet gör att undersköterskorna hittar nya vägar för att 
utvecklas utanför jobbet. Cecilia berättar om varför hon valt att utbilda sig till något helt 
annat: ”...Ja, man går och trallar i samma hjulspår just nu. Det händer ingenting. Du har 
ingen karriär. Förstår du?” Alice har också valt att utbilda sig och hon säger så här om det: 
 

Ja, nu är det såhär, nu är det ju så att jag har stannat kvar, men nu har jag istället utbildat mig till 
fotterapeut, under tiden här, men det har ju jag fått betala själv [...] jag jobbar ju bara 80% här och 
sen går jag hem till folk,  ja våra vårdtagare här 
 

 
Erika var den ende av undersköterskorna som såg en framtid inom hemtjänsten. De andra såg sin 
framtid antingen helt utanför vården eller mer inom den medicinska vården. Undersköterskorna 
berättade att de inte kunde använda sig av sin undersköterskekompetens i hemtjänsten. Detta trots 
att tre av dem har fått gå utbildningen via arbetsgivaren och hade under utbildningen sin vanliga lön 
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från arbetsgivaren. Tre av de intervjuade undersköterskorna önskade få göra mer 
undersköterskesysslor, som att till exempel ge insulin. Alice berättade om sin besvikelse då hon och 
hennes arbetskamrater efter den av arbetsgivaren betalda undersköterskeutbildningen skulle börja 
arbeta igen: 
 

Stora förväntningar och så, men vart efter så försvann ju de såklart för då började man ju inse att det 
skulle ju aldrig bli så... och då kände man sig jättebesviken, det gjorde man faktiskt... det var ju flera 
som funderade på att sluta här. 

 

Sammanfattning av resultatet 
 
Resultatet visade att de intervjuade undersköterskorna inte hade så stor delaktighet och inflytande i 
de beslut som rörde dem i arbetet. Ingen av dem är delaktiga i beslut om planer och utveckling av 
verksamheten. Däremot får de sedan ta del av de utarbetade målen för verksamheten på 
arbetsplatsträffar. De har heller inte så mycket inflytande eller delaktighet i andra beslut, som till 
exempel arbetstider och löner. De har minst chans att påverka sina arbetsuppgifter. De har nämligen 
nästintill ingen kontakt med biståndshandläggaren som beslutar om deras arbetsuppgifter. De 
önskar alla att få vara mer delaktiga i beställningarna, inte så mycket för sin egen skull men för 
brukarnas. 

    Alla de intervjuade undersköterskorna önskade mer tid för att utföra sitt arbete, några hade också 
projekt som de önskade utföra men som de inte haft tid med. Några upplevde att de inte hade tid att 
fundera på verksamhetsförbättringar.     

    Ledarskapet på de olika arbetsplatserna där undersköterskorna arbetade såg mycket olika ut. En 
del upplevde ett starkt samarbete med sin chef, medan andra knappt hade någon kontakt med sin 
chef. Däremot samarbetade undersköterskorna mycket med sina arbetskamrater. De var viktiga 
oavsett om de träffades ofta under dagen eller inte. Det som också visade sig vara viktigt för det 
sociala samspelet var hemtjänstlokalens utformning och om undersköterskorna trivdes att vistas där. 

    Att få vara delaktig i arbetet handlade om att få bidra med något, till exempel sin kompetens. Det 
var viktigt för självkänslan och den personliga utvecklingen. Att ha inflytande handlade för 
undersköterskorna om att få framföra sina åsikter och sina idéer. Alla de intervjuade 
undersköterskorna upplevde att de blev tillfrågade om sin åsikt av arbetskamraterna. Det var också 
intressant att endast en av undersköterskorna såg sin egen framtid inom hemtjänsten. De andra ville 
antingen byta bransch helt eller inrikta sig mer mot den medicinska vården.       
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Analys 
 
Analysdelen börjar med en presentation av föreliggande studies resultat kopplat till tidigare 
forskning. Därefter analyseras resultaten från intervjuerna utifrån Karaseks Krav- kontrollmodell. 
Analysen delas upp i komponenterna egenkontroll och arbetskrav. Under rubriken egenkontroll 
återfinns underrubrikerna beslut, att påverka samt att få använda sin kunskap och kompetens.   
Karaseks Krav- kontrollmodell som analysverktyg syftar till att ta reda på hur de intervjuade 
undersköterskorna påverkas av graden av delaktighet och inflytande i arbetet. Undersköterskornas 
beslutsutrymme och graden av kontroll kommer också att behandlas för att ta reda på om de har 
passiva-, aktiva-, högstress- eller lågstressarbeten.  

    Efter detta följer analysen som gjorts utifrån teorin om Känsla av sammanhang (KASAM).  
Denna analys är uppdelad på de tre komponenterna som är centrala för teorin; begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Teorin om Känsla av sammanhang som analysverktyg belyser 
undersköterskans upplevelser av delaktighet och inflytande (meningsfullhet) i arbetet och hur detta 
påverkar dem i samspel med andra komponenter i KASAM. Avslutningsvis sammanfattas de båda 
analyserna gemensamt.  

 

Studiens resultat kopplat till tidigare forskning 
 
I resultatet återfinns delar som är samstämmiga med tidigare forskning. De delar som presenteras i 
resultatet var organisatoriska faktorer, sociala faktorer, personliga faktorer och tankar om intresse, 
kompetens och utveckling. Forskning har pekat på att det är svårare för personalen att vara delaktig 
och ha inflytande i politiskt styrda organisationer, vilket resultatet i denna studie stöder. Besluten 
tas ofta på politikernivå och undersköterskorna har ingen kontakt med politikerna. Det framkommer 
både i resultatet och i den tidigare forskningen att organisationen har stor betydelse för om 
undersköterskorna ska kunna använda sin kunskap och kompetens (se Theorell, 2003).  

    Både resultatet och den tidigare forskningen behandlar också den delade organisationen (BUM) 
där beställaren ska se till brukarens rättssäkerhet och självbestämmande och att detta gör att 
undersköterskornas delaktighet och inflytande minskar. Undersköterskan kan här inte vara med i 
beslut om sina arbetsuppgifter (se Fahlström, 1999; Hamm, 2001;Hjalmarsson, 2002).   

    I forskningen redovisas motstridiga resultat om var äldreomsorgspersonalens krav kommer ifrån. 
Vissa resultat pekar på att kraven kommer från brukarna (se Fahlstöm, 1999) och andra att de 
kommer från annat håll. Denna studie stöder forskningen om att kraven inte kommer från brukarna. 
Resultaten i denna studie pekar istället på att kraven handlar om effektivitet, personalbrist och tid. 

    De sociala faktorerna behandlar undersköterskornas sociala samspel med arbetskamraterna. 
Samspelet gör att de känner större engagemang och inflytande, vilket också stämmer med tidigare 
forskning (se Theorell, 2003).  Däremot framgår det i resultatet av denna studie att förutsättningarna 
för det sociala samspelet är viktiga, till exempel hur lokalerna och förutsättningarna för samspelet 
ser ut. 

   Forskning om arbetsmiljö har lagt fram vikten av att chefen frågar om de anställdas åsikt 
(Theorell, 2003). I denna studie framkom inte några sådana resultat. Däremot blev 
undersköterskorna ofta tillfrågade om sin åsikt av sina arbetskamrater och detta var en viktig del i 
upplevelsen av delaktighet. Däremot blev de sällan tillfrågade om sin åsikt gällande olika beslut 
angående verksamheten. 
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    I tidigare forskning nämns inte undersköterskornas situation i hemtjänsten, men däremot i 
resultatet av denna studie. Undersköterskorna känner besvikelse över att inte få använda sin 
undersköterskekompetens i arbetet. Några hade haft förhoppningar om att få göra det efter avslutad 
utbildning. De tre som fått utbildningen betald av arbetsgivaren förstår inte varför arbetsgivare har 
betalat en utbildning som de inte kan använda. 

 

Analys med hjälp utifrån krav-kontrollmodellen 
 
Här följer en analys av resultatet i syfte att ta reda på hur undersköterskornas delaktighet och 
inflytande påverkar dem och hur deras arbetssituation i helhet ser ut enligt Krav-kontrollmodellen. 
Studiens begreppsförklaring av hög grad av delaktighet och inflytande korrelerar med att ha hög 
egenkontroll enligt Krav-kontrollmodellen. I egenkontrollen ingår vilket beslutsutrymme 
undersköterskorna har. Beslutsutrymmet handlar om vilka påverkansmöjligheter de har och i vilken 
utsträckning de får bidra med sin kunskap och kompetens (eng. skill) (Karasek & Theorell, 1990).   

    På slutet kommer en sammanfattning av undersköterskornas olika grader av delaktighet och 
inflytande, det vill säga graden av egenkontroll kombineras med de olika arbetskraven som 
synliggjorts i resultatdelen. Där kommer de olika komponenterna i modellen sammanföras till en av 
de olika arbetstyperna, högstressarbeten, lågstressarbeten, aktiva arbeten och passiva arbeten. 
Arbetstypen visar på hur undersköterskorna upplever sitt inflytande och sin delaktighet i 
förhållande till arbetskraven. 

 

Egenkontroll 
 
Egenkontroll innebär i vilken grad de intervjuade undersköterskorna kan ta beslut, får påverka och 
får använda sin kunskap och kompetens.  

 

Beslut 
Resultatet visar att undersköterskorna inte har så stort inflytande i olika beslut som ska tas angående 
verksamheten. Undersköterskorna upplever till stor del att de inte kan vara delaktig i beslut rörande 
löner, arbetstider, arbetsuppgifter samt beslut om planer och utveckling. Alla utom en önskade 
större delaktighet, men ingen önskade mindre delaktighet i beslut som rör dem. Detta betyder enligt 
Krav-kontrollmodellen att undersköterskorna har låg egenkontroll, men önskar högre egenkontroll. 
Låg egenkontroll i sig måste här kombineras med kravkomponenten för att säga något om 
undersköterskornas delaktighet och inflytande. Man kan också tolka det som att undersköterskorna 
genom att sträva efter mer delaktighet i beslut strävar efter att skapa större balans mellan krav och 
kontroll. Blir deras initiativ om större önskad delaktighet inte uppmärksammade kommer det att 
leda till stor passivitet enligt modellen. Passivitet är ett stort psykosocialt problem på arbetsplatser 
(Karasek & Theorell, 1990).  
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Att få påverka 
Enligt resultatet är undersköterskornas arbete insatsstyrt och bestämt av en biståndshandläggare. 
Undersköterskorna har näst intill ingen kontakt med biståndshandläggaren och detta betyder att de 
har mycket litet inflytande att påverka sina arbetsuppgifter. Resultatet visade ändå att de har 
möjlighet att ändra beställningarna, vilket ökar deras påverkansmöjligheter något. Enligt Krav-
kontrollmodellen betyder det att de inte har så stor kontroll över sitt arbete (Karasek & Theorell, 
1990). Detta är ett faktum som troligen påverkar dem mycket och som tydligt kännetecknar arbeten 
med låg kontroll i Krav-kontrollmodellen. Det betyder att de till stor del inte har frihet att bestämma 
vad som ska göras i arbetet. Att de inte kan påverka vad som ska göras innebär att de inte kan 
använda sin kunskap. Alla de intervjuade undersköterskorna önskade få vara mer delaktiga i 
biståndshandläggarens arbete. Det betyder enligt modellen att de önskar högre egenkontroll. Detta 
när det gäller att öka påverkansmöjligheterna, bland annat för att kunna påverka besluten, men även 
för att få använda sin kompetens och kunskap som rör brukaren. 

 

Att få använda sin kunskap och kompetens 
Det kan vara en stress för undersköterskorna att känna att det är något annat de borde göra än de 
beställda insatserna. Att undersköterskorna inte får använda sin kompetens tillsammans med 
insatsernas hårda ramar gör att de enligt teorin slutar pröva sina egna idéer för att förbättra jobbet. I 
längden kan det leda till att de blir extremt omotiverade och att produktionen sjunker. Det 
insatsstyrda arbetet kan få dem att känna att de inte behöver tänka längre. De tappar kontakten med 
vad de håller på med och glömmer bort vad de har utbildat sig till, enligt Krav-kontrollmodellen 
(Karasek & Theorell, 1990).   

    Alla de undersköterskorna vi intervjuade kände att de inte får använda sin 
undersköterskekompetens i arbetet, något som många av dem haft förväntningar på att få göra efter 
avslutad undersköterskeutbildning. De känner att de har kunskaperna, men att de inte får använda 
dem. Enligt Karaseks Krav-kontrollmodell så innebär detta att undersköterskorna i denna del har en 
mycket liten kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Detta innebär en tydlig inskränkning i deras 
delaktighet, då de vill använda sina kunskaper, men inte får det. 
 

Arbetskrav 
 
Arbetskrav innebär att undersköterskorna har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter, 
så kallade psykologiska krav, om de har fysiskt hårt arbete och om deras arbete på annat sätt är 
farligt för dem, som till exempel att de ska handha farliga kemikalier på jobbet. 
 

Tidsbrist 
En viktig del av kravkomponenten i modellen är om man har tillräckligt med tid för att utföra sina 
arbetsuppgifter. I resultatet framkom att alla undersköterskor önskade sig mer tid för att utföra sina 
arbetsuppgifter, detta betyder enligt modellen att de önskar lägre arbetskrav. Cecilia var den som 
uttryckte att tiden inte finns till för att göra klart arbetsuppgifterna ute hos brukarna. Cecilias utsago 
visar på mycket höga arbetskrav enligt modellen. Däremot har detta gjort att hon tänkt ut nya sätt 
för att effektivisera sitt arbete. Enligt kravkomponenten i modellen tyder det på att hon genom 
utmaningen, det vill säga effektivitetskravet, har utvecklats i sitt arbete. I situationen med brukaren 
tyder det på att hon hade höga krav kombinerat med hög kontroll enligt Krav- kontrollmodellen. 
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Den höga kontrollen i situationen innebar att hon kunde använda sin kunskap och kompetens 
tillsammans med högt beslutsutrymme. Här har hon frihet att bestämma hur arbetet ska utföras och 
det betyder hög egenkontroll enligt modellen (Karasek & Theorell, 1990).  
 

Personalbrist 
Undersköterskorna upplever att det inte finns tid för att genomföra projekt eller sitta ner 
tillsammans med arbetskamraterna för att diskutera arbetet på grund av personalbrist. Detta tyder på 
låg egenkontroll och höga arbetskrav. Skillnaden mellan det och Cecilias situation ovan, där hon 
har beslutsutrymme för att se effektivitetskravet som en utmaning, är att beslutsutrymmet saknas 
här (Karasek & Theorell, 1990).  
     

Planera själva 
Även om deras arbete visade sig vara insatsstyrt, det vill säga ha låg egenkontroll, så hade ändå 
undersköterskorna till viss del frihet att planera det dagliga arbetet. Trots att alla undersköterskorna 
hade fast schema så fanns det utrymme för att de själva kunde besluta om sådana saker som hur de 
skulle göra insatserna hos brukarna och i vilken takt. Däremot vad som skulle göras var redan 
bestämt av biståndshandläggaren. Deras egna schemalagda arbetstider kunde de inte påverka. Att 
undersköterskorna till relativt stor del kan besluta om hur de ska utföra insatserna gör att deras 
egenkontroll ökar något enligt Krav- kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990). 
 

Socialt stöd 
 
Resultatet visar att undersköterskorna känner ganska högt socialt stöd då de samarbetar mycket med 
sina arbetskamrater. De frågar varandra ofta om råd och försöker lösa problem tillsammans. Flera 
av undersköterskorna berättar att de umgås och har trevligt tillsammans med sina arbetskamrater. 
Dock varierade graden av hur mycket man träffades och umgicks med sina arbetskamrater mellan 
de olika undersköterskorna. Två uppgav att de inte träffar sina arbetskamrater så mycket och i och 
med det kan det vara svårt att känna socialt stöd. Det sociala stödet är en viktig komponent i Krav-
kontrollmodellen. Det sociala stödet kan fungera som en stressbuffert och uppväga låg egenkontroll 
och höga arbetskrav. Det sociala stödet kan leda till utveckling och högre inlärning, trots höga 
arbetskrav och låg egenkontroll (Karasek & Theorell, 1990).  
 

Sammanfattning 
 
Analysen har visat att undersköterskorna har låg egenkontroll när det gäller att få vara delaktiga i 
beslut som rör verksamheten. De har också låg egenkontroll när det gäller att de inte har möjlighet 
att bestämma vad som ska utföras i arbetet, det vill säga att arbetet är insatsstyrt. Att de inte får 
använda sin undersköterskekompetens samt att de har svårare att använda sin kunskap och 
kompetens i och med att arbetet är insatsstyrt gör också att de har lägre egenkontroll. Låg 
egenkontroll i sig är inte dåligt enligt modellen. Men i kombination med höga arbetskrav kan detta i 
längden leda till utbrändhet, ångest, depression och fysisk sjukdom enligt Krav-kontrollmodellen 
(Karasek & Theorell, 1990).  Egenkontrollen för undersköterskorna kan verka låg, men blir något 
högre då det gäller beslutsutrymmet hos brukaren. De kan i den enskilda insatsen bestämma hur de 
vill utföra jobbet, i vilken ordning och i vilken takt. Detta gör att deras egenkontroll ökar något. 
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Däremot kan man inte säga att de har hög egenkontroll över lag. Sammantaget är 
undersköterskornas inflytande och delaktighet låg i och med att de har mycket låg egenkontroll 
gällande att de inte känner friheten att använda all sin kunskap och kompetens samt att de har 
ganska litet beslutsutrymme. Personalbristen och tidsbristen gör att de utsätts för stress. De känner 
att de behöver göra något men har inte det beslutsutrymmet eller egenkontrollen att göra det 
(Karasek & Theorell, 1990).  

    När det gäller arbetskraven har vi inte fått några resultat som pekar på att de har ett fysiskt 
ansträngande jobb eller ett riskfyllt arbete, detta är annars ett vanligt resultat i studier relaterade till 
hälsa där Krav-kontrollmodellen brukar användas. Denna studie syftar dock inte till att anta ett 
hälsoperspektiv mer än nödvändigt för syftet (se avgränsningar). Däremot är de psykiska 
arbetskraven relativt höga då alla undersköterskorna upplevde att de led av tids- och personalbrist i 
arbetet. Det fanns projekt som några av dem önskat genomföra, men som inte blivit av. Det betyder 
att de inte har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter, vilket tyder på höga arbetskrav.        
Undersköterskorna har låg egenkontroll och arbetskraven ligger mellan medel och hög enligt Krav-
kontrollmodellen. Detta gör sammantaget att undersköterskornas arbete till stor del kan räknas som 
högstressarbete. Utan det stora sociala stödet som undersköterskorna känner från arbetskamraterna 
hade de hamnat ännu mer i högstressarbetet. Högstressarbetet kan kännetecknas av att man inte har 
frihet att agera, man har inte beslutsutrymmet för att möta de krav som ställs på en (Karasek & 
Theorell, 1990).  

 

 
 
Enligt Krav-kontrollmodellen har undersköterskorna låg egenkontroll och arbetskraven ligger mellan medel och 
hög. Detta gör sammantaget att undersköterskornas arbete till stor del kan räknas som högstressarbete enligt 
modellen. Utan det stora sociala stödet som undersköterskorna känner från arbetskamraterna hade de hamnat 
ännu mer i högstressarbetet (Karasek & Theorell 1990). 
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Analys med hjälp av teorin om KASAM  
 
Syftet med analysen utifrån teorin om KASAM är att belysa om intervjupersonerna kan vara 
delaktiga i processer som skapar deras öden och dagliga erfarenheter (meningsfullhet), om de har 
resurser och kontroll att möta kraven (hanterbarhet) och om de kan ordna, förklara och känna 
begriplighet (begriplighet), allt enligt KASAM. Detta tillsammans visar hur undersköterskornas 
upplevelser av inflytande och delaktighet påverkar dem. 
 

Begriplighet 
Biståndshandläggaren och organisationen i beställar- utförarmodellen kan spela en stor roll för 
undersköterskornas upplevelse av begriplighet. Biståndshandläggaren i organisationen har en 
otydlig roll och otydlig relation till undersköterskorna. Detta då resultatet visar att 
undersköterskorna inte har någon kontakt med biståndshandläggaren samt önskar veta mer om hur 
de jobbar och hur de beviljar bistånd. Allt detta tyder på att intervjupersonerna har en låg känsla av 
begriplighet. Däremot visar resultatet också att de upplever sin roll som tydlig eftersom de är 
brukarfokuserade, har sitt schema och sina arbetsuppgifter. Detta ökar begripligheten (Antonovsky, 
2005).    

    Den låga begripligheten innebär för undersköterskorna att det finns delar i organisation som de 
inte förstår sig på, även om de inte ser helheten i organisationen så kan deras begriplighet öka med 
hjälp av att de har en roll i en mycket högt skattad verksamhet (Antonovsky, 2005).      
 

Hanterbarhet 
Att undersköterskornas arbeten är relativt hårt strukturerade med fasta arbetstider, fast schema samt 
att det är insatsstyrt gör att undersköterskorna saknar kanaler för att ge utlopp för sina färdigheter, 
förmågor, intressen och sin kapacitet. Detta betyder enligt teorin om KASAM att de har låg känsla 
av hanterbarhet. Däremot har de arbetskamrater och sociala relationer av betydelse på arbetsplatsen, 
de kan räkna med att någon ställer upp och hjälper dem. I komponenten hanterbarhet behandlas 
över- och underbelastning, det handlar här om undersköterskornas upplevda resurser. Resurserna, 
det vill säga arbetskamraterna och de sociala relationerna, ökar deras hanterbarhet (Antonovsky, 
2005).  

    Här kan också dras paralleller till Krav- kontrollmodellens arbetskrav, där underbelastning är 
detsamma som låga arbetskrav. Det betyder för komponenten hanterbarhet att undersköterskorna 
har ganska många krav på sig och ställs inför många utmaningar (Antonovsky, 2005).  
 

Meningsfullhet 
Meningsfullhet, motivationskomponenten, är den viktigaste av de tre komponenterna. Utan den 
spelar det ingen roll om man har hög begriplighet eller hög hanterbarhet, för dessa kommer snart att 
sjunka. Undersköterskorna upplever i och med detta att de har liten delaktighet i beslut som rör 
deras arbete och verksamheten, det vill säga i processer som skapar deras öde och dagliga 
erfarenheter. Detta betyder enligt KASAM att de känner låg meningsfullhet. Resultatet visade att 
undersköterskorna inte kan påverka vad de ska göra för insatser men däremot hur de ska göra dem. 
Detta tillsammans med att det är en för dem okänd person, som bestämmer arbetsuppgifterna, gör 
att de har relativt låg känsla av meningsfullhet. Den okända personen, biståndshandläggaren, är för 
dem en icke behörig.  
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    Resultatet visar att undersköterskorna tycker att deras arbete är viktigt men att det har en dålig 
status. Att det har dålig status minskar deras känsla av meningsfullhet och tillika känsla av 
sammanhang. Det är svårt för de andra två komponenterna att uppväga låg meningsfullhet. I 
resultatet framkommer att två undersköterskor upplevde sitt privatliv som viktigare än deras arbete.  
Det betyder för dem att de kan ha en hög meningsfullhet och hög KASAM beroende på att de inte 
upplever arbetet som viktigt för sitt liv. Det som gör att undersköterskorna känner relativt låg 
meningsfullhet är att de inte har en chans att välja arbetsuppgifter samt att de arbetar under 
tidspress. Deras känsla av meningsfullhet ökar däremot något på grund av att de upplever att de kan 
bestämma hur de ska genomföra sina arbetsuppgifter.  
 

Sammanfattning 
 
Den viktigaste komponenten meningsfullhet är låg hos undersköterskorna, detta är en 
motivationskomponent och utan den blir hög begriplighet och hög hanterbarhet kortvarig. Utan 
intresse och engagemang tappar man kontrollen över resurserna och förlorar sin förståelse. Både 
deras begriplighet och hanterbarhet ligger på låg till medel nivå. Meningsfullheten i hela deras liv 
behöver inte vara låg, då arbetet kan ha en annan betydelse till exempel att försörja sin familj. 

    Man skulle också kunna tolka den låga meningsfullheten med att undersköterskorna kände en 
stark meningsfullhet när de gick undersköterskeutbildningen. Däremot när de kom tillbaka till 
arbetet, fanns inte resurserna till deras förfogande för att de skulle fortsätta känna meningsfullhet. 
Deras strävan efter att hantera situationen försvann. I och med detta kan det vara så att intresset för 
delaktighet och ökat inflytande minskat hos undersköterskorna själva. Enligt teorin sjunker 
hanterbarheten då individen känner att deras kunskaper inte används.    
 

Sammanfattning av båda analyserna 
 
Nedan följer en sammanfattning av hela analyskapitlet. De viktigaste bitarna i analysen presenteras 
för att visa undersköterskornas upplevelse av delaktighet och inflytande och hur detta påverkar dem. 

  
Välbefinnande 
Både analysen med hjälp av KASAM och analysen med hjälp av Krav- kontrollmodellen visar att 
undersköterskorna har låg delaktighet och inflytande i beslut som rör arbetet. Enligt Krav-
kontrollmodellen betyder detta en hel del för undersköterskornas välbefinnande, medan det enligt 
KASAM inte har så stor betydelse. Undersköterskorna kan enligt KASAM ha andra delar i livet 
som de anser är viktigare och som gör att de ändå känner stort välbefinnande i helhet. 
 

Socialt stöd 
Enligt båda teorierna är det sociala stödet väldigt viktigt. Undersköterskorna upplever starkt stöd 
från sina arbetskamrater och de kan också umgås och diskutera saker med dem. Enligt Krav-
kontrollmodellen fungerar arbetskamraterna som en stressbuffert och kan minska känslan av den 
låga kontrollen. Det starka sociala stödet kan göra att undersköterskorna ändå kan utvecklas och 
lära sig nya saker enligt Krav- kontrollmodellen. Utan det sociala stödet skulle undersköterskorna 
ligga i riskzonen för utbrändhet, ångest, depression och fysiska sjukdomar. Enligt teorin om Känsla 
av sammanhang fungerar arbetskamraterna som resurser, de ställer upp och hjälper varandra. Detta 
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ökar känslan av hanterbarhet för undersköterskorna. Enligt KASAM kan inte känslan av 
hanterbarhet öka känslan av sammanhanget i sig, utan undersköterskorna måste också ha hög känsla 
av meningsfullhet och begriplighet. Här skiljer sig de båda teorierna åt, då Krav- kontrollmodellens 
”sociala stöd” kan uppväga de andra delarna i teorin, det vill säga den låga egenkontrollen och de 
höga arbetskraven hos undersköterskorna. 
 

Organisationen  
Enligt båda analyserna spelar biståndshandläggaren en viktig roll i undersköterskornas arbetsliv. 
Det är biståndshandläggaren som bestämmer vad de ska göra på arbetet och detta är av stor 
betydelse i båda analyserna. Enligt Krav- kontrollmodellen så kan detta leda till låg egenkontroll 
hos undersköterskorna samt hämma användandet av kompetensen och kunskapen i arbetet. Enligt 
teorin om KASAM kan biståndshandläggarens otydliga roll och otydliga relation med 
undersköterskorna själva bidra till att undersköterskorna känner låg begriplighet. 
Biståndshandläggaren är också enligt samma teori en icke behörig som tar beslut om vad 
undersköterskorna ska göra under arbetstid. Detta minskar meningsfullheten. 
 

Att få använda sin kompetens och kunskap 
Resultatet visar att de har kunskap och kompetens som de inte får använda. Detta har betydelse i 
båda analyserna. Enligt Krav- kontrollmodellen har de låg egenkontroll när det gäller att få använda 
sin kunskap och kompetens. Detta innebär en tydlig inskränkning i deras delaktighet och inflytande 
och innebär att de har svårt att möta de arbetskrav som ställs. Detta är klart negativt ur en 
utvecklings- och inlärningssynpunkt enligt Krav- kontrollmodellen. Enligt KASAM innebär det att 
meningsfullheten, det vill säga den viktigaste komponenten, sjunker, då undersköterskorna känner 
att de inte har resurser till sitt förfogande för att kunna använda sin erhållna kunskap samt 
kompetens. I längden kan det betyda att deras intresse för att ha ökad delaktighet och ökat 
inflytande minskar (Karasek & Theorell, 1990).  
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Diskussion 
 
Att ha delaktighet och inflytande över sitt arbete är viktigt för att känna välbefinnande, för att 
utvecklas och för att lära sig på arbetet. Det betyder inte bara att man får vara med och ta beslut på 
arbetsplatsen, det betyder också att man känner att man kan använda och bidra med sin kunskap och 
kompetens. Inom äldreomsorgen diskuteras ofta tids- och effektivitetskraven som 
äldreomsorgspersonalen har, men mer sällan diskuteras personalens beslutsutrymme, 
påverkansmöjligheter och behovet av att få använda sin kunskap och kompetens, alla de bitar som 
gör att de lättare kan handskas med de höga arbetskraven. 

     Syftet med studien har varit att få en ökad förståelse för hur undersköterskor som arbetar i 
beställar- utförarmodellens hemtjänst upplever sin egen delaktighet och sitt inflytande samt hur 
delaktigheten och inflytandet påverkar dem. Resultatet som till stor del bekräftar författarnas 
förförståelse visar att de intervjuade undersköterskornas inflytande och delaktighet påverkas av en 
mängd olika faktorer. Det som tydligast begränsar deras inflytande och delaktighet är 
organisationen med sin uppdelning i beställare och utförare. Det betyder att de intervjuade 
undersköterskorna har näst intill ingen kontakt med den som bestämmer vad de ska göra i arbetet, 
biståndshandläggaren. Det har visat sig att de har liten delaktighet i beslut som rör dem, detta kan 
bero på att de arbetar i en politiskt styrd organisation enligt författarnas egna tolkningar. Däremot 
känner de delaktighet och inflytande tillsammans med sina arbetskamrater för att de diskuterar 
problem, umgås samt ger varandra tips och råd. Deras låga inflytande och delaktighet påverkar dem 
genom att de känner att det inte finns några utvecklingsmöjligheter i arbetet.   

    Att undersköterskorna inte kan påverka vad de ska göra i arbetet påverkar både deras inflytande i 
arbetet samt deras förutsättningar att använda sin egen kompetens och kunskap till att se vad som 
ska göras i arbetet. Detta är en komplex och svårlöst situation som man kan tycka krocka med 
brukarens rättsäkerhet.  

    Mycket av den tidigare forskningen om personalens arbetsmiljö i äldreomsorgen har kretsat kring 
arbetskraven och inte det lilla beslutsutrymmet och de små påverkansmöjligheter som de fem 
undersköterskorna har enligt denna studie. Självklart kan man inte generalisera till hela 
populationen, men det känns logiskt att även studera hur äldreomsorgspersonalen ska kunna möta 
arbetskraven, som till exempel effektivitetskrav.  

    Något som förvånade oss i resultatet var att de intervjuade undersköterskornas delaktighet och 
inflytande till stor del berodde på det sociala samspelet med arbetskamraterna. Här framkom vikten 
av hemtjänstlokalens utformning, det vill säga om lokalen är rätt utformad för att undersköterskorna 
ska vilja vistas i den, umgås med sina arbetskamrater där, ha möten och diskutera där. Detta var 
ingenting som framställdes som viktigt i tidigare forskning och inget som förväntades framkomma i 
studien.  

Diskussion av teori- och metodval 
 
Eftersom syftet med studien var att fånga upp de intervjuade undersköterskornas upplevelser 
passade en kvalitativ metod bäst. Rent kritiskt hade det varit bättre att genomföra intervjuerna på ett 
ställe där de intervjuade kunde vara helt anonyma. Urvalet kunde också ha genomförts på ett annat 
sätt, helst utan inblandning av deras chefer. Valet föll på att inte ha någon utförlig beskrivning av de 
intervjuade, dels för att inte röja deras identitet och dels för att det inte är av intresse för denna 
studie. Urvalsmetoden gör det extra viktigt att vara försiktig med de personliga uppgifterna. 

    Valet av teorier kom in redan i ett tidigt stadium och de känns båda mycket relevanta för studien. 
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Två teorier gav en bredd i analysen. Däremot hade valet fallit på enbart Krav-kontrollmodellen om 
man önskat göra en djupare analys, med total fokus på undersköterskornas arbetsliv. Krav- 
kontrollmodellen behandlar just inflytande och delaktighet i arbetet kombinerat med 
kravkomponenter. Antonovskys teori om KASAM har också fungerat och de har kompletterat 
varandra, men däremot är KASAM mer komplex och svåranvänd för denna typ av studie än vad 
Krav- kontrollmodellen är.   

 

Avslutande Diskussion 
 
En fråga som växt under studiens gång var vilken utbildning man egentligen borde ha för att arbeta 
i hemtjänsten, då de intervjuade undersköterskorna kände att de inte alls fick använda sin kunskap i 
arbetet. Några av de intervjuade undersköterskorna blev också besvikna när de kom tillbaka till 
arbetet efter avklarad utbildning och insåg att de inte fick använda det de lärt sig i utbildningen. 

    Under studiens gång väcktes också tanken om varför undersköterskorna i hemtjänsten inte har 
någon hög grad av inflytande och delaktighet och varför de inte har förväntningar på att ha större 
delaktighet och inflytande. Vi har ställt oss frågan om detta är något som kännetecknar kulturen 
inom äldreomsorgen eller eventuellt kulturen inom hemtjänsten. Tidigare forskning har också visat 
att hemtjänstpersonal aldrig ställer krav, men att de själva har många krav på sig från olika håll (se 
Astvik & Aronsson 2000).   

    Deras låga inflytande och delaktighet påverkar dem genom att de känner att det inte finns några 
utvecklingsmöjligheter. Flera av de intervjuade undersköterskorna känner att de måste byta bransch 
helt för att fortsätta utvecklas som personer. Alla önskar att få bidra mer med sin kunskap och 
kompetens. En del har gett upp hoppet om att få göra det i framtiden medan en del fortfarande har 
drömmarna kvar. Bara en av de fem undersköterskorna såg sig själva i hemtjänsten om tio år. 
Frågan är också om yrkets dåliga status hänger ihop med de få utvecklingsmöjligheterna, det låga 
inflytandet och den låga delaktigheten. Vidare forskningsfrågor är då hur man ska kunna öka 
delaktigheten och inflytandet i undersköterskornas arbete i hemtjänsten samt om det hänger ihop 
med den dåliga statusen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
  
 

 
Hej! 
Vi heter Therese Julkunen och Linda Romlin och vi går sista terminen på Socialhögskolans 
socionomutbildning med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade på 
Stockholms universitet. Vi ska nu under våren skriva vår C-uppsats som kommer att handla 
om undersköterskor i hemtjänsten och deras tankar om sin egen delaktighet och sitt eget 
inflytande i arbetet. Syftet är att få en djupare förståelse för hur just undersköterskor i 
beställarutförarmodellens hemtjänst ser på sin delaktighet och sitt inflytande. 
 
Vi skulle vara tacksamma om du kunde hjälpa oss att komma i kontakt med 1-2 
undersköterskor inom din hemtjänstenhet som är intresserade av att ställa upp på intervjuer. 
Intervjuerna kommer att genomföras vecka 15, 16 och 17. De kan genomföras där 
undersköterskorna önskar, t ex på arbetsplatsen eller i hemmet. 
 
Vi kommer att bifoga ett brev som är till undersköterskan som önskar ställa upp på en intervju. 
Vi kommer även att kontakta dig per telefon. Vi är mycket tacksamma om du skulle kunna 
hjälpa oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Therese Julkunen och Linda Romlin 
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Bilaga 2 
 
 
Hej! 
 
 
 
Vi heter Therese Julkunen och Linda Romlin och vi går sista terminen på Socialhögskolans 
socionom utbildning med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade på Stockholms 
universitet. Vi ska nu under våren skriva vår c-uppsats som kommer att handla om undersköterskor 
i hemtjänsten och deras tankar om sin egen delaktighet och sitt eget inflytande i arbetet. Syftet är att 
få en djupare förståelse för hur just undersköterskor i beställarutförarmodellens hemtjänst ser på sin 
delaktighet och sitt inflytande.  
 
Vi kommer att göra intervjuer som kommer att bandas och sedan transkriberas, skrivas ner till text. 
Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 15, 16 och 17. En intervju kommer att ta ungefär 
en timme. Banden kommer efter att c-uppsatsen är klar att förstöras och lika så transkriptionerna, 
texterna. Alla namn på intervjupersonerna kommer att ändras. Bara vissa delar av intervjun kommer 
att användas i c-uppsatsen. 
 
Vi är mycket tacksamma för visat intresse och det går bra att ringa någon av oss om Ni har några 
ytterligare frågor. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
 
 
Therese Julkunen och Linda Romlin 
 
Therese mobilnr *** 
Lindas mobilnr *** 
Lindas hemnr *** 
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Bilaga 3 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrund 
 Hur länge har du arbetat här? 
 Hur gammal är du? 
 Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
Synen på yrkesrollen då och nu 
  
 Vad hade du för tankar och förväntningar på yrkesrollen innan utbildningen? 
 
 Har dessa förändrats? Hur? När? 
 
Begreppens betydelse  
 
 Vad betyder begreppet delaktighet för dig? 
 
 Vad betyder begreppet inflytande för dig? 
 
Beslutsprocessen   
 
 Hur tas beslut om arbetsuppgifter? 
  
 Hur tas beslut om arbetstider? 
  
 Hur tas beslut om lön? 
  
 Hur tas beslut om planer och utveckling? 
  
  Känner du dig delaktig i dessa beslut? På vilket sätt? 
  
 Vilka beslut skulle du vilja vara mer delaktig i? 

 
 Vilka beslut skulle du vilja vara mindre delaktig i?  

 
 När händer det att du blir tillfrågad om din åsikt? Ge exempel... 

 
 Av vem blir du tillfrågad och hur ofta? 
 
Delaktighet  
 På vilket sätt känner du att du är en del av arbetsplatsen? 
  
 På vilket sätt känner du att du kan bidra med något? 
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 Är det viktigt att kunna bidra med något? 

 
Samarbete  
  
 Kring vad samarbetar du med dina arbetskamrater? 
 
 Kring vad samarbetar du med chefen?  
 
 Kring vad samarbetar ni med andra utanför hemtjänstgruppen?  
 
 Finns det något du önskar att ni hade kunnat genomföra som inte har blivit av?  
 
 Finns det något du tycker att ni kunde ha gjort bättre? 
 
 
Framtiden, visioner och utveckling 
 
 
 Hur skulle ditt arbete inom hemtjänsten se ut om du fick önska? 
  
 
 Hur tror du att hemtjänsten kommer att se ut om 10 år?  
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