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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om omsorgsyrkesroller i förändring och syftet med uppsatsen är att finna 

ut vilka underliggande mekanismer som påverkar förändringen av synen på sin yrkesroll. 

Uppsatsen utgår ifrån en satsning som har gjorts på en omsorgsavdelning i Region Gotland. 

Att titta på omsorgsyrken är intressant utifrån den speciella relation som skapas mellan 

brukare och medarbetare. Forskningen visar på att en tydlighet behöver finnas mellan 

medarbetarens privata roll och den professionella rollen av olika anledningar såsom 

medarbetarens hälsa och respekt för brukaren.  

Genom att studera tidigare forskning i ämnet samt teorier kring förändringsarbete och 

rollteorier har en grund skapats. Avsnittet om tidigare forskning ger en redogörelse över vilka 

utmaningar som finns i dessa yrken. I uppsatsen har det gjorts en kvalitativ undersökning som 

består av fem semi-strukturerade intervjuer med medarbetare för att se på deras syn på 

yrkesrollen och på förändringsarbetet som har pågått sedan 2013 då satsningen, som kallas för 

”Ta din roll” startades. 

I resultatet av uppsatsen redovisas det som genom intervjuerna har framkommit via 

medarbetarnas syn tillsammans med det teoretiska ramverket. Framgångsfaktorer som nämns 

i intervjuerna är att det gjordes som en gruppsatsning, att man diskuterar yrkesrollen ofta i 

grupperna och möjligheten till tydlighet och gränsdragning med hjälp av styrdokument, 

chefen etc. En hel del stämmer överens med det som framkommit från tidigare forskning t.ex. 

vikten av att ha en tydlig rollavgränsning och att gruppens gemensamma arbete är avgörande. 

Det som däremot visat sig överraskande, jämfört med det teoretiska ramverket, är det 

självklara brukarfokus som intervjupersonerna har och att det inte är några direkta problem att 

dra den professionella gränsen som tidigare studier tyder på. Medarbetarna upplever en 

förbättring av tydlighet i yrkesrollen och är de osäkra så har de verktygen till att få ett 

förtydligande. 

Nyckelord 
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1. Inledning och bakgrund 

Denna uppsats handlar om omsorgsyrkesrollen i förändring. Arbetsplatser och organisationer 

behöver vara allt mer flexibla för att kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar som går 

fortare än tidigare. En förändring initieras ofta från organisationsledningshåll och skall sedan 

förankras i organisationens olika delar. Detta innebär också att människorna i organisationen 

behöver förändras och som i de flesta förändringsarbeten så kan denna förändring mottas på 

olika sätt.  

I denna uppsats ligger fokus på hur medarbetarna inom vård och omsorg ser på sin yrkesroll 

och om de kan förändra den. Organisationen som studeras är en avdelning, Omsorgen om 

personer med funktionsnedsättning, OOF, inom Region Gotlands Socialförvaltning. Denna 

organisation är intressant eftersom arbeten inom vård och omsorg ofta kan innebära ett stort 

engagemang för sitt jobb och för de människor man arbetar för. Det kan vara en utmaning och 

ställa krav på hur man bör se på sin yrkesroll.  

Medarbetarna inom avdelningen är anställda som exempelvis stödassistenter och personliga 

assistenter. Forskning om yrkesroll inom funktionshinderområdet är till stor del inriktad på 

personlig assistans. Dock finns liknande problem och utmaningar i alla yrkesroller i 

funktionshinderområdet. Därför är det intressant och till stor del applicerbart att använda det 

teoretiska ramverket i uppsatsen trots forskningens fokus på personlig assistans. Tidigare 

forskning visar att det är problematiskt för yrkesutövandet samt för den privata rollen att ha en 

sammanblandning av rollerna, men frågan är om det går att ändra på och hur i så fall? 

Uppsatsen görs i samarbete med avdelningen Omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning på Socialförvaltningen på Region Gotland där man gjort en medveten 

satsning hos medarbetare och chefer med syfte om att skapa medvetenhet om sin yrkesroll. En 

satsning som kallas ”Ta din roll” som startades för ca 3 år sedan.   

1.1 Begrepp och definitioner 

LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Socialstyrelsens termbank). 

Medarbetare avser anställd, personal och är den som utför insatsen.  
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Brukare: Socialstyrelsens begrepp på den person som är beviljad stöd och omsorg inom LSS. 

Kan även kallas t.ex. kund, klient, gäst.  

Stödassistent/Boendeassistent: medarbetarens yrkestitel. Dessa kan jobba inom många olika 

insatser inom LSS.  

Personlig assistans: Personlig assistans är personligt utformat stöd som ges i olika situationer 

av ett begränsat antal personer (= personliga assistenter). Det är en av tio ”LSS-stöd” som kan 

ges till personer med funktionsnedsättning. 

Daglig verksamhet: Insats i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 

som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte är under 

utbildning (Socialstyrelsens termbank). 

Bostad med särskild service: Boende som tillhandahåller bostäder för personer med 

funktionsnedsättning och med behov av stöd och särskild service enligt LSS eller 

Socialtjänstlagen (Socialstyrelsens termbank).  

1.2 Bakgrund 

Verksamheterna inom avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning, OOF, är 

styrda av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, nedan kallad LSS. Ibland 

omnämner man insatser inom LSS för handikappomsorgen eller funktionshinderområdet. 

LSS-lagen som styr servicen som ges till vissa personer med funktionsnedsättning är en 

rättighetslag och ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda 

levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket 

stöd och vilken service de får. Inom LSS-området finns det tio olika insatser som kan beviljas. 

De vanligaste är daglig verksamhet och boende för vuxna. 

Anledningen till satsningen kring förtydligandet av yrkesrollen var att ledningen för 

avdelningen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning, OOF, såg att man behövde 

stärka medarbetarna i sin yrkesroll. Anledningen till detta var bl.a. att många medarbetare 

hade arbetat med samma brukare i många år samt att man behövde sprida kunskap om 

behovet av att separera den privata och den professionella rollen bland medarbetarna. Fokus 

var även att undersöka vad det är som motiverar i arbetet. Avdelningschefen menar att man 

vill att medarbetarna inte ska motiveras endast av t.ex. lön utan att man som medarbetare är 

där för brukarna. Hon menar att synen på brukarna måste ändras till att handla om att: 
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”brukarna finns inte där för vår skull- vi finns där för deras”. Förändringsarbetet bestod i att 

starta med ett chefsseminarium med ledningsgruppen (bestående av enhetschefer och 

avdelningschefen) där man gick igenom teori och modeller kring rollhantering och sedan togs 

ett gemensamt beslut om att satsa på att försöka förändra synen på yrkesrollen hos 

medarbetarna på lång siktig.  Ledningsgruppen fastslog att enhetscheferna spelade en viktig 

roll i detta. Efter detta deltog varje medarbetare i två utbildningstillfällen och sedan har varje 

personalgrupp själva jobbat med frågorna. Det förväntade resultatet från avdelningschefen var 

att kunna stärka medarbetarna i sin profession och stärka dem med kunskap om sina olika 

roller (privat och yrkesroll) för att ge en ökad kvalitet mot brukarna i olika sammanhang. Det 

förväntades även ge förbättring av hanteringen av stress och förebygga psykisk ohälsa genom 

att tydliggöra yrkesrollerna.  

Nu har det gått några år sedan satsningen gjordes och man har från ledningshåll sett att 

resultatet skiftar mellan medarbetarna och mellan olika arbetsgrupper. Denna uppsats har till 

syfte att undersöka vilka underliggande mekanismer som kan påverkat förändringen och hur 

medarbetarna ser på sin yrkesroll. 

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka underliggande mekanismer som påverkar 

förändringen av synen på sin yrkesroll.  

Frågeställningar; 

 Vilka framgångsfaktorer kan man hitta i arbetsgrupper där medarbetare har förändrat 

sin syn på sin yrkesroll? Vad gjorde dessa grupper för att lyckas?  

 Stämmer det överens med vad teorierna och tidigare forskning säger? 

 Vilka svårigheter finns det från ett medarbetarperspektiv med att förändra yrkesrollen? 

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats är inriktad på mekanismer som skapar förändringar av yrkesrollen på 

medarbetarnivå och mindre fokus läggs på förändringar på ledningsnivå.  

Förändringarna som undersöks är inriktade på förändringar av yrkesrollen och inte på 

förändringar av processer, uppsägningar eller annan organisatorisk förändring.   
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I uppsatsen omnämns och analyseras olika yrkesgrupper inom Omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning. Det kan vara stödassistent eller personlig assistent. En avgränsning 

inom personlig assistans är dock anhörigvårdare, som innebär att en anhörig kan vara anställd 

som personlig assistent. Dessa är inte inkluderade i uppsatsen pga. dess komplexa förhållande 

mellan brukare och anställd. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består, förutom sammanfattning och inledning, av ett avsnitt med tidigare 

forskning som behandlar t.ex. gränsen mellan yrkesrelation och privat relation, utmaningarna 

i omsorgsyrken och teorier kring förändringsarbetet och rollhanteringen. Efter det kommer 

metodavsnittet och sedan resultat och analys från intervjuerna. Alla dessa delar sammanförs 

sedan i en avslutande diskussion. Sist i uppsatsen finner man referenser och bilagor. 

2. Tidigare forskning och teori 

2.1 Tidigare forskning   

När det gäller tidigare forskning om yrkesrollen inom funktionshinderområdet finns mest 

forskning att tillgå kring personlig assistans. Att personlig assistans har fått stor del av 

forskningen inom handikappomsorgen är nog dels för att det är en relativt nya yrkesroll samt 

de speciella förutsättningarna av en blandning av hemsfär och yrkessfär enligt Socialstyrelsen 

(2007). I denna uppsats har även viss forskning från äldreomsorgen använts i Ahnlunds 

rapport (2008). Anledningen är att Ahnlund har ett jämförande perspektiv mellan äldreomsorg 

och handikappomsorg som är relevant. Den intervjuade personal i hennes rapport arbetar i 

daglig verksamhet, i boenden med särskild service och som personliga assistenter. Forskning 

om personlig assistans finns även sammanställd av Socialstyrelsen i deras rapporter 

(Socialstyrelsen, 2005; Socialstyrelsen, 2007) och i rapporten av Nikku (2004). 

Socialstyrelsens två rapporter angående personlig assistans handlar förvisso specifikt om 

yrkesrollen personlig assistans, men man kan se att liknande problematik med yrkesrollen 

finns inom fler yrken inom omsorg och omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005; Socialstyrelsen, 

2007). 
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Alsterdal m.fl. (2010) redogör i sin rapport om metoder och arbetssätt som används inom 

kommuners LSS-verksamheter. Rapporten bygger på flera olika material såsom studiebesök 

och intervjuer med personal inom nio boenden och tio dagliga verksamheter samt en 

forskningscirkel bestående av sex personliga assistenter som träffades vid tre tillfällen. 

2.1.1 På gränsen till vänskap 

Nikku (2004) visar på den komplexa och ofta ojämna relation mellan funktionshindrad 

brukare och personlig assistent. Ofta är det en särskild form av relation mellan dessa. En nära 

arbetsrelation på gränsen till vänskap. Men ändå inte en vänskap eftersom det finns en obalans 

då den personliga assistenten får lön för att vara med brukaren. Hon undersöker de etiska 

dilemma kring detta i en intervjustudie med 13 personliga assistenter och kategoriserar olika 

alternativ av hur relationen brukare och personliga assistenter kan se ut. 

Det kan vara som ett strikt arbetsförhållande där den personliga assistenten utför sina 

uppgifter och tjänster som efterfrågas. Brukaren kan ses som en arbetsledare eller kund. Ett 

annat sätt är det vänskapliga arbetsförhållandet, då sker samtalen på ett ytlig och neutralt plan. 

Uppgifter utförs genom samtycke och relationen kan liknas med lärare och elev. Eller ett 

engagerat och vänskapligt förhållande med stor insyn i brukarens privata liv. Den personliga 

assistenten är initiativtagare och har en styrande påverkan på brukarens liv. Relationen är mer 

kompislik eller som syskon, där brukaren får rollen som yngre bror eller syster.  Även 

assistenten kan ge brukaren olika tillgång till sitt privatliv genom alternativa sätt i 

bemötandet. Det kan vara allt från att assistenten har en neutral relation till brukaren och 

delger inte sina åsikter eller sitt privatliv till att brukaren vet mycket om assistentens privatliv, 

som hemförhållanden, fritid och familj. Brukaren kan även vara delaktig i att besöka 

assistentens hem och har ett umgänge med dess familj och vänner. Assistenten kan då ses som 

en vän.  

De olika alternativen till ovan nämnda relationer kan kombineras och ge många olika uttryck 

och sorters relationer. Det är inte alltid tydligt vem som sätter gränserna till hur relationen ska 

se ut och vilka gränser som ska finnas. Enligt Nikku (2004) är det oavsett hur gränserna dras 

ett ojämlikt förhållande med etisk följder och problem. Det kan inte bli en jämställd vänskap 

förens det sker helt utanför den yrkesmässiga sfären och kanske först efter anställningens 

upphörande.  

Nikku (2004) menar att genom att den personliga assistenten får tillgång till den privata sfären 

och ingår i privatlivet så kan det blir så att assistenten berättar mer om sitt privatliv än brukligt 
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delvis för att ”ge tillbaka” till brukaren för att jämna ut förhållandet eftersom en anställde vet 

så mycket om brukarens privatliv. En annan situation i förhållandet som visar på vikten av en 

inte för nära relation är enligt Nikku (2004) att brukaren ”blir kvar” och assistenten lätt kan gå 

vidare till andra yrken och sluta hos brukaren. Även Socialstyrelsens rapport (2007) hänvisar 

till att man behöver se på sin roll även i respekt mot brukaren som är den som finns kvar när 

den anställde slutar. Socialstyrelsen (2005) poängterar personliga assistenters utmaningar med 

att bli för nära i relationen. Yrket ska leda till ökad självständighet, men det kan samtidigt 

finnas en maktposition hos den som utför yrket. Det är en stödjande roll, samtidig som man är 

som en motor för brukaren och det kan vara ett svårt val och en svår balans mellan att styra 

brukaren och samtidigt värna om självbestämmandet.  

I Socialstyrelsens rapport (2007) tar man upp den komplexa relationen mellan assistenten och 

brukaren i och med att assistenten kan vara en viktig vänskapskontakt då brukaren kan ha 

svårigheter med detta och assistenten finns alltid närvarande och är delaktig inne i den privata 

sfären. Det blir då svårt att särskilja privat tid kontra arbetstid. Det är viktigt att få hjälp i 

tydligheten och att ha ett professionellt förhållningssätt.  

Alsterdal m.fl. (2010) beskriver, på basis av i sin intervjustudie med sex personliga assistenter 

som deltog i en arbetsgrupp, om problemet med att hantera yrkesrollen om gränserna suddas 

ut och hur komplext det kan vara om det blir en mix av två roller som är svåra att separera. I 

intervjun berättar en personlig assistent om behovet av att tydliggöra gränsen när brukaren 

gärna vill åka hem till assistenten och fika hemma hos henne istället för att de ska åka på café. 

Brukaren har viss insyn i personalens privatliv och vill besöka henne hemma, men personalen 

vet att hon bör säga nej, men brottas med en sympati med brukaren och med att hon 

egentligen inte tycker att det vore fel att åka hem till sig själv och fika tillsammans med 

brukaren.  

2.1.2 Utmaningar i yrkesrollen 

Eftersom yrkesrollen inom handikappomsorgen innebär att arbeta med komplexa situationer 

ställer det en viss förväntning på den anställde. Yrkesrollen och dess innebörd behöver enligt 

forskningen vara tydlig. Alsterdal m.fl. (2010) visar i sin studie av vikten av att personalen 

arbetar på samma sätt och utan ”egna” lösningar när det gäller personer med t.ex. diagnosen 

autism. Det framgår att yrkesrollen ofta styrs genom skriftliga rutiner och en boendeassistent i 

studien menar att:  
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Om man vill gå till affären och köpa något för att det är fint väder. Vi gör inte det. Det är bara om 

det står på rutinen som vi går till affären. Vi gör inga impulsiva grejer, det måste vara planerat 

(Alsterdal m.fl., 2010:10.). 

Ahnlund (2008) visar i sin avhandling att inom personlig assistans så kan vikten av 

brukarrelationen förstärkas av att man ofta arbetar ensam. Det blir då extra viktigt att 

relationen till brukaren fungerar eftersom ensamarbete kanske gör att en god relation till 

ledningen saknas och att man träffar kollegor väldigt sällan. Detta gör brukarrelationen 

väldigt viktig för att personalen ska trivas. Socialstyrelsen (2007) menar också att grunden i 

personlig assistans är att det måste finnas ett vänskapligt förhållande mellan assisten och 

brukare för att få det att fungera yrkesmässigt men också för att båda parterna ska trivas på 

arbetsplatsen respektive i sitt hem. Samtidigt visar Socialstyrelsens rapport över tidigare 

forskning att assistenten är i behov av att kunna hålla isär rollerna, vilket självklart skapar en 

svårighet. Risker vid otydliga roller är utbrändhet, svårt att säga nej och att man svarar i 

telefon på ledighet.  

 

Den anställde befinner sig i ett fält mellan två sfärer. Assistentens arbetssfär och brukarens 

hemsfär. Detta är en utmaning då dessa två sfärer står för helt olika saker. Arbetssfären står 

för redskap, verktyg och att nå ett mål, men hemsfären ska stå för personlig miljö, hemtrevligt 

och informellt (Socialstyrelsen, 2007). Såklart blir detta svårt att kombinera vilket visar sig i 

Socialstyrelsens rapport där en assistent säger att ”OK, det är i hennes eget hem, men 

samtidigt alltså, vi själva assistenter, det är ett yrke, det är vår arbetsplats, att vi gör grejer, 

men.. jag känner mig ibland klämd på något sätt” (Socialstyrelsen 2007:53). 

 

Socialstyrelsen (2005; 2007) visar också att man från assistansföretagen beskriver den 

yrkesrollen som personlig assistenter har som ”brukarens armar och ben”, ”brukarens 

redskap”, eller som ”någon som är osynlig”. Ibland benämns assistenten även som brukarens 

”bättre jag”, enligt Socialstyrelsens rapporter (2005; 2007).  Enligt rapporten finns det en risk 

med otydlighet och till viss del ambivalens, eftersom arbetsgivaren å ena sidan säger att 

assistenten ska vara brukarens ”redskap” och ska vara ”osynlig”, och samtidigt anser att den 

anställde ska vara initiativrik, kreativ och driven. 
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Ahnlund (2008) visar i sin översikt över tidigare forskning att yrkesrollerna inom 

omsorgsyrkena har både positiva och negativa sidor. Det positivt som nämns med 

yrkesrollerna är att det är en betydelsefull roll, tillfredsställande att kunna förbättra någons 

livssituation och möjliggöra ett värdigt och aktivt liv samt att det upplevs meningsfullt och 

stimulerande. Det som är negativt i yrkesrollen är gränsdragningen mellan fritid och yrke och 

det kan vara påfrestande om man ser att brukaren blir sämre. Det kan även upplevas psykiskt 

och fysiskt påfrestande, stressigt och känslan av otillräcklighet. Stress och känslan av att inte 

hinna med brukaren visar sig dock vara ett större problem för de inom äldreomsorgen än 

handikappomsorgen. Ahnlunds avhandling visar på att stor del av medarbetarna inom 

omsorgsyrkena är nöjda med sina yrken, samtidigt som de tycker det är psykiskt påfrestande. 

Anledningen till dessa olika sidor förklaras i avhandlingen genom relationerna med brukarna. 

Att det som påverkar inom omsorgsyrken är att inte räcka till, samtidigt som det är 

relationerna till brukarna som göra att det är stimulerande.  

2.1.3 Utbildning och kompetens i yrkesrollen 

Ahnlund (2008) visar i sin intervjustudie med 23 omsorgspersonal samt chefer inom 

äldreomsorg (personal från hemtjänst och särskilt boende) och handikappomsorg (personal 

från bostad med särskild service och daglig verksamhet) att man inom handikappomsorgen 

talar om dubbelkompetens. Det innebär att man har en bred grundutbildning men också 

kompetensutvecklas tillsammans med den brukare man arbetar med. Ahnlunds forskning visar 

således på att personal inom handikappomsorgen själva ser vikten av både teoretisk kunskap 

kombinerat med praktisk kunskap (som utvecklas i relationen med brukaren). Denna 

blandning menar Ahnlund, gör att medarbetare inom handikappomsorgen kan arbeta 

pedagogiskt med brukaren och uppmuntras att tillvarata brukarens kunnande och inte bara 

själv ge omsorg och omvårdnad. Även när man motiverar varför en medarbetare bör vara 

utbildad så är det inom handikappomsorgen mycket för att kunna stärka brukarnas 

livskvalitet, ge dem möjligheter för delaktighet och utveckling. I jämförelse med äldresektorn 

där utbildningsbehovet även är fokuserat på att medarbetarna behöver utbildning för att klara 

att hantera stress och utbrändhet i kombination med de äldres behov (Ahnlund, 2008). 

 

I den årliga lägesrapporten från Socialstyrelsen (2016) trycker man på behovet av att 

personalen inom inom funktionshinderområdet måste ha tillräckligt med kompetens för att 

kunna säkerställa kvaliteten. I nuläget är utbildningsnivån för låg enligt Socialstyrelsen och 
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det personalen behöver ha kunskap om är olika funktionsnedsättningar, regelverk men även 

förhållningssätt. 

Socialstyrelsen (2007) lyfter att det inom personlig assistansområdet finns ett behov av 

ytterligare forskning om svårigheten att hålla isär yrkesutövande och privatliv vilket denna 

uppsats till viss del kan bidra med. 

2.2 Teori 

2.2.1 Förändringsteori 

Motstånd till förändring: Det finns olika sätt att bemöta förändring. Om förändringen upplevs 

som något som kan förändra vår situation negativt kan det skapa en rädsla som kan ta sig 

uttryck på olika sätt. Reaktionen som rädsla skapar genom motstånd, kan vara anledningen till 

att man inte lyckas med en förändring (Angelöw 1991).   

Repstad (2005) redogör för Harriet Holters, en norsk socialpsykolog, teori kring hur motvilja 

och motstånd kan visa sig. Det vanligaste är med tystnad. Förslag på förändring tigs ihjäl. Ett 

annat sätt är genom dubbla budskap. Man bemöter förändringen genom att säga en sak och 

göra en annan. Man är ”enig” med förslaget men gör inget i praktiken. Problemförskjutning är 

ett annat enligt Repstads redogörelse och det innebär att motståndaren till förändring tycker 

att det ”inte är detta problemet handlar om” och ger förklaringar som är svårare eller omöjliga 

att ändra istället. Man kan även hitta en syndabock som är problemet istället t.ex. en brukare 

eller en chef. Andra sätt att visa motvilja till förändringen är genom intellektualisering som 

visar på att problemet diskuteras utan personligt engagemang och med distans. Det sista sättet 

enligt Holters teori är mytbildning: myter skapas och överdrivs för att få förändringsförslagen 

att verka absurda (Repstad, 2005:258-260). 

Motståndet kan bero på en rädsla för att inte kunna anpassa sig till nya förhållanden och för 

vad förändringen innebär. ”Man vet vad man har, men inte vad man får”. Risk för att förlora 

sin trygghet är en grundläggande förklaring till motstånd. Det gäller även att få medarbetarna 

att se det som en möjlighet snarare ett hot och det kan göras genom att man visar hur 

förändringen förbättrar för dem. Om det är en förändring som förbättrar arbetssituationen t.ex. 

med ökad trygghet kan den välkomnas positivt (Angelöw, 1991). 

Lyckat förändringsarbete: Det finns olika teorier om vad man ska göra för att lyckas med 

förändringsarbetet och mycket utgår ifrån att skapa delaktighet hos medarbetarna. Kline & 
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Saunders (1995) menar att det första man behöver göra i ett förändringsarbete är en uppriktig 

analys som talar om nuvarande status och nuläget. Detta menar de, för att kunna förstå vart 

man ska och vad som ska genomföras. Det är viktigt att veta om nuvarande tankar och 

rådande situation innan man kan förändra den.  

Angelöw (1991) menar att om man tänker satsar på en utbildning som syftar till att förändra 

beteenden så är det mest effektivt om den sker inom organisationen och omfattar hela 

personalgruppen samtidigt. Man bör satsa på en hel arbetsgrupp och utbilda alla för att 

försöka förändra. Det är ett mer effektivt arbetssätt än att försöka utveckla varje medarbetare 

genom en individuell utbildning eftersom man riskerar att falla in i sina gamla roller. Dock 

kan individuella utbildningar ge nytta om det är arbetsledarna som man satser på eftersom de 

har större makt att förändra individuellt.  

Ledningens roll i förändringsarbetet är viktigt enligt Angelöw (1991) och de måste vara 

engagerade och högsta ledningen måste vara entusiastisk på idén om förändringen. Det måste 

synas även genom handling och förändringsarbetet måste upplevas som äkta och trovärdigt av 

medarbetarna för att det ska lyckas. Därför måste man skapa förtroende kring detta. Syftet 

med förändringen måste kopplas till mål/visioner hos alla anställda. Målen kan bara nås om 

de är förankrade och inte upplevs som toppstyrda visioner. Om de anställda bara får ett färdigt 

paket som presenteras utan möjlighet att påverka kan det skapa motstånd till förändringen 

istället. Angelöw (1991) menar även att i ett förändringsarbete behöver närmaste chef vara 

övertygad om personalens förmåga och ha tillit till dem i förändringsarbetet. Chefen bör ha ett 

lyssnande och coachande sätt för att uppnå resultat. En viktig aspekt enligt Angelöw är att 

chefen lyckas hitta medarbetarens vilja till förändringar och skapa delaktighet i 

förändringsarbetet. (Angelöw, 1991) 

 

Motivationsmodell enligt Angelöw (1991): Motivationen är motorn och skapar hög 

förändringsvilja i förändringsarbetet och enligt Angelöw är förändringsvilja och motivation 

kopplat till sex förutsättningar, något som han kalla ”det goda förändringsarbetets plattform”: 

vilja, delaktighet, tilltro, självförtroende, information samt trygghet.  

Vilja: Det är motorn i förändringsarbetet. Man har förståelsen om och känner motivation till 

förändringen. Förståelsen och motivationen skapar engagemang och ansvarstagande hos 

medarbetarna. Dock driver olika behov olika medarbetare. Därför är det viktigt att tydliggöra 

vilka behov som finns t.ex. via en analys av nuläge. 



 

 11 

Delaktighet: Förändringsviljan stärks om den anställde är delaktig i genomförandet av 

förändringsprocessen. Medarbetaren bör ha känslan av makt att kunna vara med och 

genomdriva förändringen, samt kunna formulera problem och diskutera förslag och takten 

själva. Om delaktigheten saknas leder det till en försvagning av motivationen.  

Tilltro: Ledningen och arbetskamraternas tilltro till att medarbetaren vill göra bra ifrån sig i 

förändringsarbetet påverkar mycket. Det gäller även att medarbetarna har tilltro till ledningen.  

Självförtroende: Att tro på ens egen förmåga att förändra. Individer med god självkänsla 

upplever att de kan åstadkomma förändringar i positiv riktning. Det som kan bli ett hinder är 

istället om individerna inte tror sig kunna påverka, personlig osäkerhet att inte våga uttrycka 

åsikter och uppträda i formella sammanhang.  

Information och kunskap: Riklig, direkt och upprepande information är viktigt vid en 

förändring. Bristfällig och förvanskad information är ett hinder och kan ge uppkomst till 

ryktesspridning vid ett förändringsarbete.  

Trygghet: En känsla av trygghet är nödvändig för att man ska vilja förändra. Målet bör vara 

att ersätta tryggheten i det bestående med trygghet i förändringsarbetet. I påfrestande 

förändringar kan det vara svårt med tryggheten, men då måste man istället försöka skapa 

förutsättningar för att upplevelserna av otrygghet kan minimeras (Angelöw, 1991). 

2.2.2 Rollteori  

Enligt Angelöw m.fl. (2015) och Repstad (2005) är en roll något som kan definieras som en 

uppsättning normer och förväntningar på vad man ska göra och hur man ska bete sig i en 

bestämd social position och uppgift. Rollen består av formella och informella regler och är 

knutna till hur människor i en viss position uppför sig och handlar.  

 

Rollbeteendet är hur rollinnehavaren sköter sig och hur en individ värderas beroende på hur 

väl rollbeteendet stämmer överens med rollförväntningarna. Förvärvade roller innebär t.ex. en 

yrkesroll. Vi presterar, väljer och utbildar oss för att få rollen (Angelöw m.fl., 2015). 

 

Normer och förväntningar kan uttryckas av andra och blir efter hand sanna och individen tar 

till sig dem i sin egen verklighetsuppfattning. Detta kallas internaliserat rollbeteende. Enligt 

Repstad (2005) innebär det att individen är övertygad om att man gör en viktig uppgift och 
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vill utföra den på bästa möjliga sätt. Vid denna typ av rollbeteende behövs mindre behov av 

yttre kontroll och sanktioner för man vill undvika obehaget av att bryta mot förväntningarna 

kring rollen. Enligt Angelöw m.fl. (2015) är de sociala rollerna internaliserad av 

samhällsmedlemmarna. Individerna införlivar rollen utifrån uppfattningar, förklaring och 

teorier på hur de ska uppföra sig. Detta sker till stor del omedveten och det uppkommer 

genom att det finns många krav och förväntningar på oss från omgivningen och samhället. Vi 

tar till oss dessa förväntningar, internaliserar dem, och gör dessa till förväntningar på oss 

själva. Denna förändring sker ofta gradvis.  

 

Rollkonflikt kan ha olika förhållanden. Intra-rollkonflikt är när aktören i en och samma 

position möter motstridiga förväntningar på rollerna som den innehar på en arbetsplats. Krav 

och förväntningar kan komma från olika håll på en yrkesroll och skapa rollkonflikter. Olika 

förväntningar på rollen kan uttryckas från överordnade, närmaste chef, sig själv samt kollegor 

och andra avdelningar. Det kan även finnas förväntningar från brukare och från privatlivet. 

Det är fruktbart att ha många roller, men när motstridiga krav och förväntningar finns så 

skapar det en rollkonflikt som kan leda till negativa konsekvenser för välbefinnande och hälsa 

(Angelöw m.fl., 2015). 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

Denna uppsats utgår ifrån kvalitativa metodansatser. I likhet med det Bryman (1995) menar så 

leder valet av den kvalitativa ansatsen till att jag kan upptäcka och uttrycka händelser, 

värderingar, normer från respondenternas perspektiv. Detta är för att se om teorier och 

resultatet från tidigare forskning stämmer överens eller inte med respondenternas 

uppfattningar. För att finna möjliga röda trådar i de semi-strukturerade intervjuerna så bygger 

intervjuguiden på de teman som varit centrala i de teorier och de tidigare forskningsresultaten. 

Min intervjuguide är byggd på ett deduktivt förhållningssätt där jag bygger mina frågor på 

teorierna och tidigare forskning. Men under analysen och slutsatserna har viss induktivt 

förhållningssätt fått utrymme då det framkom områden i intervjuerna som inte var förankrade 
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i mitt teoretiska ramverk. Dessa är omnämnda i diskussionsavsnittet. Dock har det deduktiva 

förhållningssätt generellt sätt störst del eftersom en stor del utgår ifrån empirin i tidigare 

forskning som med hjälp av min egen forskning sammanfogas.  

3.2 Intervjusituationen 

I den semistrukturerade intervjun har jag använt mig av en intervjuguide och använt mig av 

öppna frågor för att få intervjupersonen att svara och förklara sig. Detta har lett till 

djupgående svar samt att jag har haft möjligheten att ställa följd- och fördjupningsfrågor. Jag 

har i intervjun strävat efter att ha ett explorativt förhållningssätt och samtalen, som har haft 

både struktur och syfte, har hanterat de för uppsatsen intressanta områden, yrkesroll och 

förändringsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden består av 10-15 

huvudfrågor (borträknat de generella frågorna) som berör uppsatsens frågeställningar, vilket 

är en bra nivå enligt Justensen & Mik-Meyer (2010) och frågorna har varit skapade så att de 

ger en möjlighet och uppmuntrar till fritt berättande (se intervjuguiden i bilaga). I skapandet 

av frågorna har jag använt mig av anvisningarna av Dalen (2008) om att frågorna ska vara 

klara och otvetydiga, inte ledande, möjliga att besvara utifrån informantens kunskap, känslor 

och tolkningar.  

Det finns problem med att man i förväg specificerar teorierna eftersom det då finns risk för att 

man drar för snabba slutsatser och skapar en felaktig förhandsbild. Detta kan då ge problem 

att se världen genom intervjupersonens ögon menar Bryman (1995). Dock har jag i denna 

uppsats ansett att viss teoretisk grund i förarbetet krävdes innan intervjun för att kunna ställa 

korrekta frågor och genomföra en bra intervju. 

3.2.1 Förförståelse 

I mötet med intervjupersonerna och vid tolkningen av materialet så har jag både genom det 

teoretiska ramverket och genom min egen yrkesroll som enhetschef inom Socialförvaltningen 

på Region Gotland en förförståelse på ämnet. Bryman (1995) menar att medvetenheten om 

förförståelsen gör forskaren känsligare och därmed bättre på att se möjligheter till 

teoriutveckling när det gäller det egna intervjumaterialet. Dock finns risk att jag pga. min 

förförståelse kan tänkas tolka in min egen syn på uttryck och därför missar att ställa en 

följdfråga eller få en utveckling av ett svar. Enligt Bryman (1995) kan det vara ett 

metodproblem om forskaren känner solidaritet med intervjupersonen, något som blir aktuellt 

när forskaren har valt att studera något som han eller hon själv är berörd av. Solidariteten kan 
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enligt honom påverka både vid tolkningen och förmedlingen av resultat. I denna uppsats har 

jag tagit hänsyn till mina dubbla roller som uppsatsskrivare och anställd inom 

Socialförvaltningen, för att säkra att detta inte påverkar resultatet. Detta har gjorts genom 

hantera intervjumaterialet konfidentiellt, vara ödmjuk inför den förförståelse jag har samt i 

min diskussion trycka på att vissa resultat kan vara påverkade av min förförståelse. Jag har i 

urvalet därför valt att intervjua personer som jag i nuläget inte har någon nära yrkesrelation 

med eller som jag känner på något sätt. Den positiva delen av att ha dubbla roller har gjort att 

det finns en stor förståelse för det som intervjupersonerna berättar om, jag har enkelt kunna 

relatera till tidigare forskning samt har ett stort engagemang i frågan. 

3.2.2 Urval 

Urvalet till intervjuerna består av personal inom avdelningen Omsorgen om personer med 

funktionsnedsättningar (OOF) på Socialförvaltningen, Region Gotland. Personerna som 

intervjuas ska ha varit delaktiga i medarbetarsatsningen ”Ta din roll” som gjordes 2013-14. 

För att få tag på lämpliga intervjupersoner tillfrågade jag först avdelningschefen som valde ut 

några enhetschefer som jag kontaktade och frågade om lämpliga medarbetare som kunde 

intervjuas i studien.  

Urvalet blev då 5 medarbetare från 4 olika arbetsgrupper med 3 olika enhetschefer. 

Medarbetarnas nuvarande roll är stödassistenter och det är fyra kvinnor och en man som 

intervjuats. De har jobbat 15-25 år inom det som idag kallas Omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning. Intervjupersonerna arbetar inom olika enheter och med olika insatser. 

De arbetsplatser som är representerade är mobilt team (likt hemtjänst med pedagogiskt 

förhållningssätt), korttidsvistelse för barn, ungdomsboende samt fritidsverksamhet. 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de har varit på olika tjänster inom OOF.  Två är 

undersköterskor, två har gått utbildning till personlig assistent och en har eftergymnasial 

utbildning till socialpedagog. Följande fiktiva namn kommer att användas i resultatdelen  

Sara, 15 år i yrket, mobilt team 

Karin, 18 år i yrket, fritidsverksamhet och barnkorttids 

Anna, 17 år i yrket, ungdomsboende 

Pia, 25 år i yrket, barnkorttids 

Per, 15 år i yrket, ungdomsboende 

Det finns en risk med att det är personens enhetschef som väljer ut respondenter eftersom 

detta kan leda till att de endast väljer att tillfråga de som har en viss syn på yrkesrollen. Det 
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kan även vara så att de som väljer att ställa upp är medarbetare som har funderat mycket på 

dessa frågor och därför har ett synsätt på yrkesrollen som överensstämmer med ”Ta din roll-

satsningen”. Det kan även ses som en svaghet att det endast är en man som intervjuats samt 

att alla intervjuade har varit anställda i många år och att ingen nyanställd finns. Dock kan man 

anse att urvalet är relativt representativt för hur medarbetargruppen inom OOF ser ut med stor 

del kvinnor och medarbetare med många år inom yrket.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Efter att ha fått namn på tänkbara intervjudeltagare så har jag mailat dem en inbjudan till 

intervju med syfte om uppsatsen och vad intervjun ska handla om i korta drag. Vid 

intervjutillfället hade medarbetaren fått ett mer formellt informationsblad (Bilaga 1) enligt 

krav på information (Dalen, 2008). 

Intervjuerna följde till stora drag, en på förhand utformad intervjuguide (Bilaga 2). Det 

uppkom många följdfrågor under intervjun och fokus hos mig som intervjuare har varit på 

intervjupersonens berättande och att vara den lyssnande. Intervjuerna tog mellan 27 och 54 

minuter och spelades in med två smartphones. Direkt efter intervjuerna har jag noterat tankar 

om intervjun och intrycken från intervjutillfället som även det kan användas i analysen.  

Intervjuerna hölls på den administrativa avdelningen där intervjupersonernas chefer sitter 

några rum bort. Platsen för intervjun är därför inte neutral och intervjupersonerna vet att jag är 

kollega med deras chef vilket kan ha påverkat dem i svaren, trots att jag gått igenom kravet 

om konfidentialitet innan intervjun (Bilaga1). Enligt Justesen & Mik-Meyer (2010) ska man 

som intervjuare se sig själv som ett ”verktyg” i intervjun. Det är därför viktigt att reflektera 

över sin egen personlighet, kön, ålder, utbildning. Utifrån den roll jag har på 

Socialförvaltningen som enhetschef, är jag ständigt observant på detta i uppsatsen och 

intervjutillfällena. Jag har på grund av detta t.ex. valt att inte intervju någon medarbetare i min 

egen arbetsgrupp och jag ifrågasätter resultat och tolkningar för att observera om min egen 

förförståelse påverkar min framställning.  

3.4 Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades kort efter intervjutillfällena och jag har ansett att det har varit 

tillräckligt att transkribera de delarna av intervjuerna som berör uppsatsens syfte och 
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frågeställning. Det transkriberade materialet är drygt 20 sidor text. Utöver transkriberingarna 

har jag vid behov använt mig av de anteckningar om intryck som skrevs ner direkt efter 

intervjusituationen. Det har i intervjuerna diskuterats, för uppsatsen mindre viktiga områden, 

som MI, Motiverande samtal, och intervjupersonernas fackliga arbete. Dessa delar har inte 

ansetts viktiga för uppsatsens syfte och har därför inte transkriberats. Valet att inte 

transkribera allt innebär en risk i att man väljer bort något av betydelse, men denna risk anses 

relativt liten och hanterbar i detta fall.  Det transkriberade materialet har sedan grundligt lästs 

igenom och bearbetats med hjälp av färgkodning för att hitta gemensamma områden i 

intervjuerna. Eftersom intervjuguiden har tagits fram med hjälp av tidigare forskning och 

teorier var processen med att fånga de mest framträdande och vanligt förekommande 

områdena relativt enkel då intervjuguiden varit ett verktyg som styrt intervjuerna inom vissa 

områden. Färgkodningen har åskådliggjort var tyngdpunkterna ligger och vilka områden som 

flera av intervjupersonerna har benämnt. Olika färger har använts för olika områden och det 

har utmynnat i sex större huvudteman. Det har utan större problem gått att applicera 

intervjumaterialet på det teoretiska ramverket som utgår ifrån tidigare forskning och teorier. 

Inget överraskande tema har framkommit i intervjuerna som inte funnits med i det teoretiska 

avsnittet. Detta kan delvis bro på intervjuguidens uppbyggnad och den teoretiska kunskap 

som jag inhämtat innan intervjutillfället. Material från intervjuerna har använts som citat i 

resultatdelen för att förtydliga och påvisa relevansen i de sex framkomna teman. Citaten har 

sedan vävts samman med teorin för att påvisa kopplingen till det som omnämnts i uppsatsens 

tidigare forskning och teorier. Områdena som framkom i intervjuerna styr presentationen i 

resultatdelen. 

Enligt Dalen (2008) finns det risk att transkribering är en form av datareduktion och att för 

mycket fokus blir på utskriften och att man istället bör använda inspelningen som rådata. Jag 

har valt i denna uppsats att riskera att missa något utifrån valet av att inte transkribera hela 

intervjun ordagrant, samt att inspelning endast används vid transkriberingstillfället och sedan 

har utskriften varit det jag utgått ifrån. Vid tveksamheter har jag gått tillbaka till 

inspelningarna.  
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4. Resultat och analys 

I avsnittet redovisas det som kommit fram i intervjuerna och hur detta kan eller inte kan vävas 

samman med det teoretiska ramverk som jag använt mig av i uppsatsen för att fånga de 

underliggande mekanismerna i synen av yrkesrollen och förändringsmöjligheten av den. 

Följande områden har varit återkommande teman i intervjuerna: Yrkesrollen, Brukarfokus, 

”Lagom-personlig”, Hemsfär och arbetssfär, Förändringsarbetet och Motstånd. 

4.1 Yrkesrollen 

En roll är enligt Angelöw m.fl. (2015) och Repstad (2005) en uppsättning normer och 

förväntningar på vad man ska göra och hur man ska bete sig i en bestämd social situation. 

Alla intervjupersoner hade en tydlig tanke om vad som är deras yrkesroll. Karin nämner 

yrkesrollen som det ”jag är på jobbet. Hur jag ska bete mig och hur jag sköter mitt jobb”. 

Flera av intervjupersonerna har fokus på brukaren i sina svar och visar på en strävar efter 

välmående, delaktighet och självbestämmande för den de arbetar för. Det kallas ofta 

brukarfokus. Brukarfokus är tydligt även när yrkesrollens innebörd omnämns. Sara skriver 

”att mitt syfte är att göra deras vardag lättare och mer lättförståelig”. Även Anna beskriver det 

med hänvisning till ”vad brukaren och deras anhöriga vill”. Per hänvisar till att yrkesrollen är 

”att stödja och leverera och se till att brukarna utvecklas till någon form av självständighet i 

vardagen”. Anna och Pia hänvisar också till de styrdokument (ex genomförandeplan och 

medarbetarkontrakt) och riktlinjer som finns när de talar om yrkesrollen och dess innebörd. 

Anna säger t. ex att: ”Yrkesrollen är det som står att man ska göra och det man är ålagd att 

göra” och Pia är inne på samma sak när hon säger:  

Om jag har en ordentlig arbetsbeskrivning för min roll som stödassistent om vad som ingår i min 

roll, så blir jobbet väldigt enkelt. Jag vet vad jag har att rätta mig efter. Jag vet vad jag får och inte 

får och ska. 

Vikten av att ha tydliga riktlinjer och rutiner i jobbet är något som även Alsterdal m.fl., (2010) 

beskriver i sin rapport och redovisar om vikten av att personalen arbetar på samma sätt och 

utan ”egna” lösningar. Detta stämmer överens med Pias påstående ovan och även Per menar 

att det med hjälp av dessa interna styrdokument egentligen inte borde vara några problem att 
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komma in som ny på arbetsplatsen men samtidigt ser han att de kanske också är annat som 

påverkar som att det är svårt att ta sin yrkesroll fullt ut när man kommer som ny:  

Egentligen borde det inte spela någon roll för det är ju ett samarbete (med brukarna). De (brukarna) 

är ju själva med och bestämmer utifrån genomförandeplan och fokusområden. Då ska ju alla göra 

det (som bestäms) 

Det finns två perspektiv som uppkom i intervjuerna när det gäller gränsdragning. Dels är det 

om man själv har svårt att dra gränser i sin yrkesroll och veta vad som ingår, men även 

perspektivet hur andra i arbetsgruppen kan ta yrkesrollen på ett ”korrekt” sätt med 

gränsdragningar. Det finns en risk med att förväntningar på en och samma roll kan vara olika 

och skapa en ambivalent syn på rollen. Socialstyrelsen (2005; 2007) visar det i sina rapporter 

att man beskriver yrkesrollen på ett sätt (osynlig, som ett redskap), men söker en personlighet 

som är driven och initiativrik. Detta kan ses som en rollkonflikt med olika förväntningar på en 

yrkesroll från olika håll, brukare och arbetsgivare. Enligt Angelöw m.fl. (2015) kan denna 

ambivalens ha negativa konsekvenser för hälsa och välbefinnande för den anställde. Dock har 

det inte framkommit något som påvisar detta i intervjuerna utan intervjupersonerna talar om 

att de vet gränserna kring sin roll överlag. Det kan komma tillfällen då de får göra andra saker 

i sina roller, men det sker med en medvetenhet. Karin förklarar det med att: 

Man måste hela tiden tänka efter, för ibland så lägger man in sitt eget perspektiv. Då måste man 

stanna upp och tänka på sin roll på jobbet. Ibland tycker man ju att det är galet, men det är ju inte 

jag som bestämmer.  

Även Sara beskriver rollens olika innehåll och säger:    

Den (rollen) innefattar ganska mycket. Du är inte bara stödassistent, man gör så väldigt mycket. 

Ibland är man ju ganska många yrkeskategorier […] Det gäller att vara medveten om vad är min 

arbetsuppgift och vad kan jag lämna vidare. Att inte ta på sig allt. 

En tydlig gränsdragning verkar möjlig och intervjupersonerna vet själva till största delen vad 

som ingår i yrkesrollen. Det som upplevs som otydligt tar man upp med chefen eller använder 

sig av några av de riktlinjer eller styrdokument som finns. Något som var intressant i studien 

var att det oftare uppkom funderingar kring gränsdragningen av yrkesrollen gentemot chefen, 

gode män eller föräldrar. Karin säger angående gränsdragningen mot föräldrarna: 

Man får tänka på att man har sin yrkesroll på jobbet och inte klampa in i deras roll. Det är en 

balansgång. 

Och som lösning säger hon att:  
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Det är ju dialog och samarbete. Tycker man något är alldeles uppåt väggarna får man ju ta en dialog 

med föräldrarna eller chefen för att tydliggöra.  

Dessa perspektiv är något som jag inte kommit i kontakt med i det teoretiska ramverket, utan 

där har gränsdragningen varit fokuserad på brukare-personal som Alsterdal m.fl. (2010) 

omnämner.  

Även om intervjupersonerna ser det som relativt enkelt med att ha en tydlig gräns i 

yrkesrollen för egen del, så anser man att det i arbetsgrupperna finns medlemmar som har en 

otydlighet och ett icke korrekt sätt att hantera yrkesrollen på (ofta uttrycks det med att 

kollegorna inte är professionella).  Att man i samma arbetsgrupp har samma normer och 

förväntningar på sin roll kan komma från att man har internaliserat sitt rollbeteende (Repstad, 

2005; Angelöw m.fl., 2015). Individen tar till sig förväntningarna och vill utföra den på bästa 

möjliga sätt. Det sker ofta omedvetet och uppkommer via kraven och förväntningarna som 

kommer från omgivningen. Sara förklarade hur de har fört vidare sättet att utföra yrkesrollen 

på till nya.  

Vi har tagit med oss grunden så den har funnits och suttit i väggarna. När nya kommit in har de 

mottagits med det tänket och det har flytit på. Om det är ren tur eller…? 

När man i gruppen hänvisar till att andra inte har samma syn på yrkesrollen och tar den lika 

professionellt. Man kan utgå ifrån att man bedömer varandras rollbeteende utifrån 

förväntningarna man har på den enligt Angelöw m.fl. (2015). I flera av intervjuerna 

framkommer detta och Karin förklarar det med att ”en del av mina arbetskamrater bryr sig 

inte så mycket om (att man är privat) och tycker ”att det gör väl inget om de vet det där”. 

Anna tydliggör vilka förväntningar hon ställer på sina kollegor:  

Jag tror alla vet vad som ingår i rollen, men en del saker är roligare än andra. Ska man ta sin roll på 

jobbet så förväntar jag mig att det jag är ålagd att göra ska även de andra göra det. Jag kan inte 

gömma mig bakom att jag t.ex. har ont och inte kan göra något.  

Man visar på att man har förväntningar på att kollegor ska vara lika professionell som en själv 

och ha samma synsätt på var man drar gränser i yrkesrollen. Anna fortsätter:  

Jag tänker på en specifik (person) och där finns det inga tydliga gränser på vad som är privat och 

vad som är din yrkesroll. Det har inte den personen något bekymmer om. Det är nog vi andra som 

har bekymmer om det.   

Pia beskriver att hon har samma problem med förväntningarna på en kollega och hur dessa 

inte uppfylls:  
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 Hon gör vad hon vill, när hon vill och hur hon vill och resonerar att det gör ändå inget; för jag ska 

ändå snart sluta.  

Pia har en tanke till varför man inte riktigt kommer åt detta och får alla att ta yrkesrollen på 

”korrekt” sätt. ”Vi inom vården ska vara så snälla mot varandra, och så blir det ingen 

förändring i långa loppet”. 

Sara beskriver att hon upplever att i sin arbetsgrupp tar alla yrkesrollerna korrekt. Det är en 

arbetsgrupp som utifrån intervjun upplevs som den mest ”mogna” och välfungerande, men 

som även är liten till storleken. Dock hänvisar Sara till tidigare arbetsgrupper där man sett de 

som fallerat i yrkesrollen och t.ex. tagit med brukarna hem.  

4.2 Brukarfokus 

I intervjuerna framkom det ofta att man utgår ifrån brukarnas och anhörigas behov till stor 

del. Det omnämns ofta att man reflekterar över vad brukarna vill och många av de intervjuade 

hänvisar sin yrkesroll till att göra det brukarna och i vissa fall företrädarna vill. Flera gånger i 

intervjuerna nämner intervjupersonerna meningar likt ”Vem gör jag det här för?” Det verkar 

efter avdelningens satsning om att förändra yrkesrollen (Ta din roll-satsningen) som om man 

oftare talar om syftet med varför man är på jobbet. Yrkesrollens syfte och fokus på brukarens 

behov diskuteras på personalmöten och upplevelsen efter satsningen är att man fått med sig 

verktyg i diskussionen om yrkesrollens syfte. Sara förklarar hur man bör se på sin yrkesroll: 

Att det är för brukaren vi är där, inte för att tänka på oss själva. Visst ska vi tänka på gruppen och 

oss själva, men det är fortfarande brukaren som står där som huvudperson. Man ska tänka efter på 

vad som är viktigt.  

Detta stämmer överens med vad Ahnlund (2008) menar om att det som positivt i 

omsorgsyrket är att ha en betydelsefull roll, tillfredsställande och att man kan förbättra 

livssituationen och ge ett värdigt och aktivt liv till brukaren.  

Förutom problemet med gränsdragningen, så finns det även enligt Ahnlund (2008) inom 

omsorgsyrket en annan svårighet. Det är att det kan vara påfrestande när en brukare blir sämre 

och man är otillräcklig vilket kan skapa en psykisk ohälsa. Pia bekräftar detta och beskriver 

när känslan av otillräcklighet infinner sig:  

Det är när man märker att brukarna inte mår så bra (och har det svårt hemma). Det gör himla ont 

och man bär med sig det hem på ett sätt som jag inte tycker om.  

Lars säger också att  
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Det är när det stökar till sig i så fall. Om man ser något de kan fara illa av, kan man ibland behöva 

kliva över. Då tar man en medmänsklig roll istället (för den professionella rollen). 

Förutom dessa så är det ingen som signalerar om att brukarnas mående påverkar medarbetarna 

i någon större grad. Eventuellt kan detta hänga ihop med att det finns en medvetenhet i hur 

man ska se på sin yrkesroll. 

Ahnlund (2008) påvisar i sin jämförande rapport mellan äldreomsorgen och 

handikappomsorgen att inom handikappomsorgen är utbildning och personalfrågor mindre 

satsat på och inte heller i intervjuerna har utbildning fått någon framträdande roll av 

intervjupersonerna. Frågan ställdes om de saknar något i utbildning och kompetens och 

utbildningsområdet är inte heller något som berörts spontant av intervjupersonerna på andra 

ställen i intervjuerna. Det man kan se i intervjuerna är att när man nämner utbildningsbehovet 

så är det för att man vill förbättra servicen mot brukarna med teckenspråk, kunskap inom 

psykiatrin eller datakunskap för att möta brukarnas behov. Man nämner inget om 

utbildningsbehov för att förenkla för sig själv och sin situation utan det är ett tydligt 

brukarfokus även här med inriktning på vad brukarna behöver. Detta stämmer överens med 

vad Ahnlund (2008) har sett genom sin forskning. Att inom handikappomsorgen så motiverar 

man utbildning med att stärka brukarnas livskvalitet, möjlighet till delaktighet och utveckling. 

Inom äldreomsorgen finns mer utbildningsinriktning för att klara hantera stress och 

utbrändhet tillsammans med de äldres behov.   

4.3 ”Lagom-personlig” 

En fråga till intervjupersonerna var hur man hittar gränsen mellan vänlig men inte privat i 

relationen till brukarna. Sara förklarar hennes sätt för att hitta en bra nivå:  

Jag har inte känt att det är svårt, men visst gränsen mellan privat och personlig kan vara luddiga 

ibland. Du kommer hem i deras hem och deras liv. Jag kan inte gå in och vara totalt opersonlig för 

då blir det inte naturligt. Men jag kan inte berätta om hela mitt liv. Det kan vara ganska svårt ibland 

att hitta det ”lagom-personliga”.  

Nikku (2004) omnämner de olika relationerna som kan finnas mellan brukare och de som ger 

insatserna. I hennes rapport handlar det om personliga assistenterna, men dessa kan likställas 

med stödassistenterna. Relationerna kan vara allt från att ha ett strikt arbetsförhållande till att 

vara väldigt vänskapliga med luddiga gränser. Utöver detta kan det vara allt däremellan. Hon 

omnämner t.ex. det vänskapliga arbetsförhållandet, där samtalen sker på ytlig och neutralt 

plan och uppgifterna genomförs i ett samtycke. Det är just ett sådant förhållande som de flesta 
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av intervjupersonerna omnämner som det bäst fungerande i intervjuerna, varken mer eller 

mindre personlig. Sara förklarar balansgången med att:  

Vi har pratat om det att man kan inte vara alldeles för opersonlig Jag har varit i grupper där man 

varit totalt opersonlig och det blir så fel. Jag har sett både och, med det påverkar nog hur miljön ser 

ut. Om du är på en gruppbostad, där blir du så ”ingrötad” och då är det ganska svårt, men när man 

går in till nån då blir det så tydliga gränser. Själva miljön sätter upp gränserna och strukturen.   

Intervjuerna har överlag visat, precis som Sara säger ovan, att intervjupersonerna har en 

relativt klar medvetenhet om gränserna och man är medveten om vilken nivå man vill ha. 

Karin nämner att brukarna inte vet något om henne privat och att hon håller det utanför helt.  

Sara, Anna och Per nämner att brukare vet om djur, bil och familjemedlemmars namn. Om 

gränsen blir för privat och brukare börjar fråga för mycket, så verkar alla medvetna om att de 

ska avleda dem med att prata om annat. Det verkar även vara en uttalad policy att man inte 

lämnar ut sitt privata nummer eller har brukarna som vänner på Facebook. Ingen av 

intervjupersonerna nämner att de har ett ”gränslöst” förhållande till brukarna, likt det Nikku 

(2004) nämner om att brukaren är delaktig i assistentens umgänge med familj och vänner. 

Anna nämner att det förekommit i tidigare arbetsgrupper och i viss mån även i nuvarande 

arbetsgrupp:  

Vi ska inte ha den (läs privata) relationen till dem. För de är bara i våra liv ett litet tag, eller vi är i 

deras ett litet tag […]Där blir gränsen otydlig för våra brukare; när är jag privat och när är jag inte 

privat.   

Precis som Anna nämner ovan så blir det problematiskt i en för nära relation med brukaren då 

denne blir kvar om, och när, den anställde går vidare till andra uppdrag. Denna problematik 

tas upp både rapporten från Socialstyrelsen (2007) och av Nikku (2004). Nikku beskriver 

även att det kan finnas en känsla av att ”ge tillbaka” till brukare och dela med sig av sitt 

privatliv eftersom man har stor insikt i deras liv. Sara säger att 

Det blir ganska svårt annars, för om jag ska bygga en trygghet och tillit måste jag ge lite för att få 

litegrann.  

I intervjuerna visar det sig att det finns en medvetenhet om att det är ok att sätta gränsen mot 

brukare och varför. Pia förklarar det med att ”man får säga nej till folk fast de har ett 

handikapp” och att det för de inom yrket är självklart efter som man annars riskerar ”att man 

blir uppäten”. Per menar samma sak och säger att ”man måste avgränsa sig och ha ett eget 

privatliv. Annars spårar det ur.”. 
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4.4 Hemsfär och arbetssfär 

Ahnlund (2008) visar i sin avhandling att inom personlig assistans så kan vikten av 

brukarrelationens förstärkas av att man ofta arbetar ensam och i hemsfären. I intervjun med 

Sara, som har erfarenhet av olika sätt att arbeta (nuvarande stödassistent hemma hos brukaren 

och tidigare som stödassistent i en gruppbostad), hänvisar hon till att den stora skillnaden är 

inte om det är hemma hos brukaren eller ej, utan om man ingår i en grupp med kollegor och 

inte bara har brukaren. Hon utför arbetet hemma hos brukaren i ordinärt boende (fristående 

lägenhet i vanligt hyreshus) och det är samma förutsättningar som vid personlig assistans, 

men Sara menar att det inte är några problem med hemsfären i kombination med arbetssfären, 

utan tvärtom enklare nu än när hon arbetade i gruppbostad. Detta är i motsats till vad 

Ahnlunds forskning (2008) visar om utmaningen med att befinna sig både i en hemsfär och 

arbetssfär. Om att det blandas och om risken som då finns med att hålla professionellt avstånd 

p.g.a att du befinner dig i en hemsfär. Sara förklarar skillnaden utifrån hennes erfarenheter: 

Som vi jobbar nu, vi har en bas och går sedan till deras hem. Det blir ganska självklart att du 

kommer dit som stödassistent. Men jobbar du i en gruppbostad, där du i princip lever och sover 

tillsammans, då kan gränserna bli ganska luddiga. Man glömmer nästan bort att det här är inte mitt 

hem.... när du äter tillsammans och delar kylskåp och ser på tv tillsammans.  

Saras utsaga kan kopplas till det som Socialstyrelsen (2007) skriver om som utmaningen inom 

personlig assistans. Enligt rapporten handlar det om en skillnad mellan assistenternas 

arbetssfär och brukarnas hemsfär och att dessa sfärer står för olika saker (att nå mål, struktur 

etc. i arbetssfären kontra hemtrevnad och informellt i hemsfären). Det verkar inte vara något 

som intervjupersonerna upplever som problem utifrån de arbetssituationer de är i idag oavsett 

om de utför service i brukarens hem eller ej men något som de är medvetna om skulle kunna 

uppstå. 

4.5 Förändringsarbetet kring synen på yrkesrollen 

Ett eget avsnitt i intervjuerna hanterade förändringsarbetet som gjorts i personalgrupperna och 

på avdelningsnivå kring att förändra sin yrkesroll (den så kallade satsningen Ta din roll). 

Syftet med att intervjua om förändringsarbetet är för att få fram medarbetarnas perspektiv och 

att fånga de underliggande mekanismerna för de som har lyckats ändra sin yrkesroll i 

satsningen.  

Karin förklarade i intervjun förändringsarbete som har gjorts på ett talande sätt 
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Det är ju alltid roligt att lära sig nya saker, men det kan vara jobbigt att förändra sig. För då måste 

man ändra på det konceptet som man har jobbat ut förut men i slutändan kan det blir bra. 

Kline & Saunders (1995) menar på att för att få ett bra förändringsarbete så behöver man 

börja med en uppriktig analys om nuvarande status och nuläget. Detta för att kunna förstå vart 

man ska och vad som ska genomföras. Angelöw (1991) menar också att förändringen måste 

kopplas till mål och visioner som är väl förankrade hos alla anställda och som inte upplevs 

som toppstyrda visioner. För att se om det fanns någon gemensam kunskap bland 

medarbetarna till varför man gjorde satsningen innan man startade Ta din roll, så frågade jag 

om de visste vad anledningen till satsningen. Det fanns en ganska stor osäkerhet till varför. 

Svaren på vad man trodde var anledningen var för att bli mer produktivt, att det kommer från 

brukarna genom ökad delaktighet, för att få mer kontinuitet och göra mer ”samma saker som 

inte spretar”, att det fanns en otydlighet i rollerna som behövde förtydligas, att man inom 

yrkesgruppen gör saker för sin egen skull istället för att ha ett brukarfokus eller att man har 

påverkats av en ny trend. Sara säger att ”de har väl fått någon sån (läs influens), men det är 

absolut inte fel tänk”. Även Per har en tanke om att det är initiativ uppifrån och säger: ”Det 

har nog kommit uppifrån, det brukar det göra. Men det kan vara på gott och ont”. 

Intervjupersonerna var alla delaktiga när satsningen gjordes 2013-14. I den arbetsgrupp Sara 

arbetar i hade man redan innan satsningen kommit långt i sin process med att förändra 

yrkesrollen. Enligt henne hade det underlättat om man haft satsningen innan så man ”inte 

hade behövt stött och blött allt så mycket och kommit på allt själva”. Det hade varit en fördel 

med ”de gemensamma begreppen som man nu har”. När det gäller de praktiska arbetena så 

har alla arbetsgrupper jobbat med boken som de fick i samband med satsningen. Ofta har 

upplägget varit att en mindre grupp ansvarar för ett kapitel och håller i diskussioner i 

arbetsgruppen. Enligt Angelöw (1991) så är det genom ett coachande förhållningssätt från 

chefen, delaktighet från medarbetarna och chefens tillit till personalens förmåga i 

förändringsarbetet som man når framgång. En del har jobbat med det nyligen och för en del 

var det flera år sedan. Kontinuitet är ständigt återkommande som en framgångsfaktor och 

vikten av att hålla det levande. Anna säger:   

Vi ska igång igen och då kan många tycka att det är gammal skåpmat, men grupperna förändras. Jag 

tror det är bra att bli påmind.  

Det framkommer hos vissa en känsla av att man aldrig blir klar med att gå igenom hela 

materialet i arbetsgruppen av olika anledningar såsom chefsbyten, nya medarbetare och 

tidsbrist på personalmöten. 
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Många påpekar att det inte var något direkt nytt i det de fick ur satsningen, utan man ”dammar 

av” sådant man redan vet, ”får aha-upplevelser”, tänker till lite och blir påmind igen och att 

”inget var konstigt av det som togs upp”. Trots detta så hänvisar i stort sett alla till att det 

tidigare var många som inte hade tydliga yrkesroller och att det har blivit en tydlighet i 

arbetsgruppen efter satsningen. Anna säger att hon ser en skillnad på kulturen jämfört med 

innan satsningen:  

Man kunde sitta och säga vissa saker på personalmötet, men när man gick r därifrån så sa man att 

”jag gör det jag alltid har gjort”. Det var så förvirrande. Det har blivit mycket bättre och tydligt.  

Upplevelserna är att synen på yrkesrollen är mer synliggjord och satsningen har gjort att man 

ofta hänvisar till att ta sin roll och ifrågasätta varandra varför vi är här. Per säger att ”vi jobbar 

mycket enligt materialet och det ligger ganska förankrat.” och Pia ger exempel på resultatet 

och att ”man pratar om det; är det du eller är det yrkesrollen?” och ofta ställer frågor i 

arbetsgruppen som ”vem är drivkraften i aktiviteten som man ska göra?” 

 En del av arbetsgrupperna hade redan innan satsningen kommit en bra bit på väg i att 

definiera sin yrkesroll. Per säger att de ”har haft dessa diskussioner (om yrkesrollen) ganska 

länge. Även innan (satsningen), men att det har varit mer diskussioner kring det efter.” Även i 

grupperna där man har jobbat med detta sedan tidigare så har man genom satsningen fått en 

bekräftelse att man tänker rätt. Sara säger om satsningen att ”Det ger väl lite nytt med, men 

ger mycket en bekräftelse att yes, vi är på rätt spår.” Intervjupersonerna har även sett resultat 

för egen del och ger exempel på att man blivit mer observant på vad som ingår i sin yrkesroll 

gentemot chef, brukare och t.ex. gode män samt att man försöker begränsa sig lite mer i 

yrkesrollen än tidigare.  

Att man gjorde satsningen i grupp kommer upp som en framgångsfaktor. Angelöw (1991) 

menar att det är mer effektivt om den sker utbildningar inom organisationen och omfattar hela 

personalgruppen samtidigt om man vill förändra. Detta bekräftar intervjupersonerna.  Karin 

säger att  

Gruppsatsning är bra eftersom vi jobbar ju i grupp. Det skulle vara fel att göra det en och en. För 

min roll och hans roll ska ju vävas ihop på jobbet. Då kan man också påminna varandra om att så 

här sa vi.  

Även vikten av att ha ett gemensamt sätt att uttrycka sig framkommer i flera av intervjuerna 

som något positivt. 
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Angelöws (1991) sex områden som skapar en hög förändringsvilja och motivation går att hitta 

i olika situationer från intervjuerna. Även om det inte är helt tydligt till syftet av satsningen, 

så nämns ändå att det fanns ett behov av att jobba med yrkesrollen och bli mer professionella 

och få tydliga gränser. Intervjupersonerna lägger även stort fokus på brukarna och drivkraften 

till en förändring verkar hos dem vara för att förbättra för brukarna. Delaktigheten i 

förändringsarbetet kan man se genom att man i arbetsgrupperna är ansvariga för materialet 

och diskussionerna. Intervjupersonerna påvisar att det, framförallt i de grupper som är längre 

fram i förändringsprocessen, finns en stor del tilltro till varandra som också skapar ett 

självförtroende hos medarbetarna. Här finns stort utrymme för att man är olika individer och 

man ser fördelarna med det och med oliktänkandet. Sara förklarar:  

 Vi har byggt upp en bra grund där man tillåter varandra att vara den man är och ta vara på 

styrkorna. Man behöver inte tänka likadant. Är du bra på det, så gör du det, för jag är inte så bra på 

det. Man vågar säga: Jag tänker så här… 

Anna hänvisar till att man fick till ett gott förändringsarbete i en tidigare grupp: 

Vi stötte och blötte på personalmöten. Jag kände att jag blev jättemycket stärkt av mina kollegor. De 

tillät mycket och man fick ta ansvar och man växte mycket som person.  

Tilltron till varandra och öppenhet i gruppen samt att ständigt kunna ifrågasätta varandra kom 

ofta upp i intervjuerna när framgångsfaktorer diskuterades. Anna säger att framgången 

kommer av att ” man har lite öppna dialoger och har ett öppet förhållningssätt och ifrågasätter 

och vågar fråga varandra”. Behovet av information och kunskap, skulle kunna likställas med 

behovet av att hantera dessa frågor med kontinuitet. Det framkommer ofta i intervjuerna att 

man ständigt behöver påminna sig om yrkesrollen i arbetsgrupperna. Trygghet kan vara svårt 

att finna i förändringsarbetet enligt Angelöw (1991) och en av intervjupersonerna menar att 

det viktigaste verktyget för att känna sig trygg i en förändring är information  

Man har ju sällan hela bilden förens beslutet har tagits längst upp och sen sipprat ner längs alla 

led… då har det hunnit bli en höna av en fjäder och då är redan oron igång.  

Det framkommer i några av intervjuerna att i de grupper som man jobbat längre med detta så 

finns det en grupptrygghet och en förändringsbenägenhet hos medarbetarna samt en öppenhet 

för att göra olika och att det är ok att göra fel. För framtida forskning är en fördjupning av 

sambandet mellan förändringsbenägenheten i en grupp och gruppens ”mognad” en intressant 

studie att göra.  
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4.6 Motstånd till förändring 

I intervjuerna diskuterades även det motstånd satsningen väckte hos i arbetsgrupperna och 

vilka motstånd från kollegor som intervjupersonerna möter när man gör förändringen i 

yrkesrollen. En förklaring till motstånd är rädslan för att inte kunna anpassa sig till de nya 

förhållanden och vad förändringen innebär (Angelöw, 1991).  

De flesta av intervjupersonerna beskriver motståndet man märkte av som dubbelt budskap. 

Repstad (2005) beskriver olika motstånd och dubbelt budskap innebär att man bemöter 

förändringen genom att säga en sak och göra en annan. Man är enig med förslaget, men gör 

inget i praktiken. Flera av intervjupersonerna nämner kollegor som resonerade med att de inte 

ville förändras med motiveringen: ”Så här har jag alltid gjort och de bara körde på.” Det 

framkom dock i intervjuerna att många av de med stort motstånd har bytt jobb eller 

arbetsgrupp och är på andra ställen idag. Detta motstånd har funnits tidigare, men även att 

verkar även finns idag i arbetsgrupperna. Anna säger att ”en del tar till sig och en del tar inte 

till sig. För dem är det inte viktigt. Så lever de.”  

5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka underliggande mekanismer som 

påverkar förändringen av synen på yrkesrollen. För att få fram dessa mekanismer används ett 

teoretiskt ramverk med tidigare forskning och teorier kring förändringar och rollteorier. Dessa 

analyseras tillsammans med materialet från de fem intervjuerna och de viktigaste resultaten 

från detta diskuteras här på en mer abstrakt nivå. Resultatet har visat på en samstämmighet 

mellan intervjuerna och med det som framkom i det teoretiska ramverket. En möjlig svaghet i 

denna uppsats är att man inte med hel säkerhet kan avgöra vad som är förförståelse från mig 

som författare och intervjuare i tolkningen av resultatet och i uppsatsens slutsatser. 

Intervjusituationen och hanteringen av svaren kan ha påverkats av min förförståelse som 

anställd inom avdelningen och det finns även en risk att min roll som chef har påverkat svaren 

från intervjupersonerna och även min framställning av resultaten. Har jag p.g.a. min 

anställning tolkat resultaten på ett annorlunda sätt än om jag inte hade min förförståelse? Är 

resultatet mer positivt än det faktiska resultatet och har jag framhävt något utifrån min egen 



 

 28 

syn som egentligen inte är så relevant? Utifrån mina dubbla roller i denna uppsats är detta 

frågor som jag har varit observant på och försökt hantera med korrekthet. Säkerligen har min 

förförståelse påverkat, men som tidigare diskuterats behöver detta inte bara vara till det 

negativa utan kan ha gett en bättre intervjusituation och enkelhet i att förstå tidigare forskning 

etc. Att vara medveten om förförståelsen i ämnet och mina dubbla roller har varit av yttersta 

vikt för mig i denna uppsats.  Med detta i åtanke följer nedan en diskussion huruvida 

uppsatsen syfte är uppnått och om följande frågeställningar är besvarade.   

 Vilka framgångsfaktorer kan man hitta i arbetsgrupper där medarbetare har förändrat 

sin syn på sin yrkesroll? Vad gjorde dessa grupper för att lyckas?  

 Stämmer det överens med vad teorierna och tidigare forskning säger? 

 Vilka svårigheter finns det från ett medarbetarperspektiv med att förändra yrkesrollen? 

5.1 Framgångsfaktorer i förändringsarbetet 

Framgångsfaktorer som framkommit i uppsatsen är bl.a. tillvägagångssättet för 

förändringsarbetet. Flera talar om kontinuitet i arbetet med satsningen och materialet så att det 

blir väl förankrat. Att förändringsarbetet genomförts som en gruppaktivitet för hela 

arbetsgruppen och inte individuellt framhålls också som en framgång och det stämmer väl 

överens med vad Angelöw (1991) menar. En av intervjupersonerna hänvisar till att det var bra 

med en gruppsatsning eftersom man jobbar i grupp i arbetsgrupperna. Att man har fått ett 

gemensamt språk och kan hänvisa till det man tagit upp i satsningen ses också som en 

framgångsfaktor. Det verkar som om satsningen har skapat ett medvetande och ett verktyg till 

arbetsgrupperna när synen på yrkesroll behöver behandlas. De hänvisar till att man ofta tar 

upp frågan om ”vem gör du det här för” och ”är det här att ta din roll?” En grupp hade redan 

gjort resan i att bli mer professionella i sin yrkesroll innan satsningen. Men det som 

intervjupersonen kunde se var att om de först gjort Ta din roll-satsningen så hade det gått 

enklare och de hade haft verktyg. Nu fick de dock en bekräftelse på att de har tänkt rätt i sitt 

tidigare förändringsarbete istället. Utifrån detta kan man se att göra förändringsarbetet har 

skapat en gemensam grund som smidiggör förändringen och kanske gör arbetet mer effektivt. 

För en organisation kan det därför vara intressant att tänka på att stora, gemensamma (och 

dyra) satsningar kanske tjänas in på att själva förändringsarbetet blir effektivare, smidigare 

och snabbare när alla känner igen resonemanget och har samma grundförutsättningar. En 

framgång kan ses i att man inte gjort en satsning på endast några få medarbetare eller chefer 
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som sedan ska inspirera de andra utan satsat på alla. Kanske detta är något att oftare tänka på 

om man vill ha en stor och bestående förändring i en organisation.  

Yrkesrollen upplevs tydlig för de intervjuade och de har en medvetenhet om de olika delar 

som kan ingå. Intervjupersonerna nämner att man efter, och i samband med, satsningen ofta 

talar om vad som är gränsen för yrkesrollen i arbetsgrupperna. Är det osäkerhet i 

gränsdragningen i yrkesrollen tar man hjälp genom diskussioner i arbetsgruppen, att vända 

sig till chefen för förtydligande samt att läsa i de styrdokument eller riktlinjer som finns om 

yrkesrollens innehåll för att få klarhet i detta. Otydligheterna i rollerna kan vara mot chefen, 

gode män eller föräldrar. Att ta ovan nämnda delar till hjälp är något som sker oftare efter 

satsningen och det upplevs av intervjupersonerna som om gränsdragningen både för sig själv 

och i arbetsgruppen har blivit tydligare efter satsningen. I tidigare forskning har inte nyttan av 

riktlinjer för en tydlig yrkesroll framkommit, medan det nämndes i flera av intervjuerna. 

Kanske visar det att man inom avdelningen har ett fokus på styrdokument och riktlinjer 

eftersom flera hänvisar till dem. 

I intervjuerna hänvisar intervjupersonerna till att det egentligen inte var något nytt de lärde 

sig, utan många ”aha-upplevelser”. Dock verkar alla tycka att förändringsarbetet har gett 

resultat både för sig själva och i arbetsgruppen. Alla de arbetsgrupper som intervjupersonerna 

ingick i verkar ha lyckats i sitt förändringsarbete, även om grupperna befinner sig på olika 

nivåer när det gäller hur man har ser på sin yrkesroll. I den grupp som man kommit längst 

med detta, och redan startat arbetet med professionaliseringen av yrkesrollen innan 

satsningen, så verkar man lägga stort fokus på att vara tillåtande och att se på olikheterna i 

gruppen. Även andra grupper nämner just det tillåtande förhållningssättet, möjligheten att 

”stöta och blöta” frågor om yrkesrollen och att man kan ha öppna diskussioner som en 

framgång till att förändra synen på yrkesrollen. Alla grupper som nu har kommit långt i 

förändringsarbetet hänvisar till att de tidigare har haft en rörig och tumultartad period innan 

förändringen sker och en sådan period är nog något man ska räkna in i förändringsarbetet.  

5.2 Likhet med det teoretiska ramverket 

Ett stort fokusområde i tidigare forskning är gränsdragningen mot brukare och problemet 

med att hålla skillnaden mellan yrkesroll och den privata rollen. Detta är något som 

intervjupersonerna inte ser som ett så stort problem längre. Problemet är inte så stort som det 

omnämns i teorin och tidigare forskning (t.ex. Nikku, 2004; Socialstyrelsen 2005; 
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Socialstyrelsen 2007). Eftersom intervjupersonerna upplever att detta har blivit bättre så kan 

man utgå från att arbetet med satsningen (och även annat arbete) har gett resultat. Det, som i 

motsats till tidigare forskning, framkommer är istället de kollegor som man upplever har för 

stor distans till brukarna och blir för opersonliga istället för de som har en för nära relation.  

Det som framkom i intervjuerna på flera ställen och i många områden, och som inte har så 

stort utrymme i tidigare forskning, är brukarfokuset. Nästan alla intervjupersoner omnämner 

brukarens perspektiv när de ska definiera vad yrkesrollen är för något för dem. Detta kan man 

koppla till det som avdelningschefen hänvisar till i början angående syftet med statningen. Att 

förändra synen på brukaren och yrkesrollen. Att yrkesrollen enligt avdelningschefen ska 

handla om att: ”brukarna finns inte där för vår skull- vi finns där för deras”. Utifrån det 

intervjuerna visat har man lyckas med denna förändring av fokuset från medarbetare till 

brukare.  

Det framkommer både i tidigare forskning och i intervjuerna att man inte ska ha en för nära 

relation med brukarna med hänsyn till denne, eftersom det skapar otydlighet och att 

personalen bara är hos brukarna ett kort tag i deras liv. Utöver detta så har inte brukarfokuset 

framkommit i den tidigare forskningen. Brukarfokuset vore intressant att forska vidare kring 

och se vilken påverkan det har på yrkesrollen inom funktionshinderområdet eftersom det får 

så stort utrymme i intervjuerna. Det vore då intressant att göra det i jämförelse med hur det ser 

ut inom äldreomsorgen.  

Intervjupersonerna nämner ofta att de i sina roller har många olika sidor och uppgifter. Många 

saker ingår, men det verkar sällan vara ett problem enligt medarbetarna. Det borde vara en 

rollkonflikt utifrån teorierna, men ingen av de intervjuade verkar ha problem med det. Kanske 

beror det på att man istället har verktygen (gå till chefen, riktlinjer, tala med arbetsgruppen) 

för att förtydliga det.  

Angelöws (1991) motivationsmodell är grunden till ett gott förändringsarbete. Många delar 

som viljan att förändras (oftast med fokus på brukarnas behov), delaktighet och tilltro m.fl. 

omnämns i intervjuerna. Utifrån denna teori och intervjuerna, så har man lyckats med 

förändringsarbetet och till stor del är det för att man har en hög delaktighet från medarbetarna 

och de ser sitt eget ansvar i detta. De brister man eventuellt kan se i förändringsarbetet jämfört 

med vad teorin säger är att medarbetarna inte är helt säkra på varför man gjorde satsningen. 

Informationen om syftet och hur läget var innan start framgick inte till medarbetarna. 

Initiativet omnämns som något som är toppstyrt, men ändå en god idé. Och kanske hänger 
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dessa två delar ihop. Det nämns även att det har varit svårt att ha tid till att arbeta med 

materialet i arbetsgrupperna som man önskar samt ha tid för en fördjupning.  

Kombination av arbetssfären och hemsfären har diskuterats i uppsatsens teoretiska del med 

stort fokus på komplexiteten med personlig assistans som utförs sig i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2007). De intervjuade medarbetarna arbetar i hemmet som stödassistenter, 

men med samma situation att man kommer in i en hemsfär för att utföra arbetet. Tvärtom vad 

man ser i forskningen så upplevs inte det som ett problem, utan tvärtom menar man att det blir 

enkelt att särskilja rollerna när man kommer hem till någon som anställd. Detta går alltså 

delvis emot det som togs upp i det teoretiska avsnittet. Däremot kommer det fram i 

intervjuerna att det som kan påverka är om man arbetar ensam eller inte. Behovet av att ha en 

bas att utgå ifrån och en arbetsgrupp tros påverka mycket om hur man ser på relationen till sin 

brukare. Mer än om man arbetar i en hemsfär eller ej.  

5.3 Framtida forskning 

Det vore intressant att undersöka mer om hur det påverkar synen på yrkesrollen beroende på 

om man arbetar i en arbetsgrupp (stödassistent) eller har ett ensamarbete (personlig assistent). 

Det vore även intressant, som tidigare nämnts, att studera hur brukarfokus påverkar 

yrkesrollen. Utöver det så har det i intervjuerna framkommit att ”gruppens mognad” och i 

vilken fas i förändringsarbetet man är påverkar hur man ser på yrkesrollen. Det har inte varit 

fokus på det i denna uppsats, men vore ett intressant perspektiv för vidare studie. I 

intervjuerna har det nämnts att man tror att medarbetarens kön påverkar hur hen ser på 

yrkesrollen och det har inte fått utrymme i denna uppsats men det vore en intressant 

vidareutveckling på ämnet.  
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Bilaga 1 Informationsblad 

Information om uppsatsen ”Ta din roll på jobbet” – om att förändra synen på sin yrkesroll 

inom omsorgsyrken.  

 

Christine Färnskog, Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p Stockholms Universitet  

 

Syfte med uppsatsen och intervjuerna 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka underliggande mekanismer som kan göra att 

förändringen av synen på sin yrkesroll kan få olika utfall.  

Uppsatsen är en uppföljning av satsningen ”Ta din roll” för att se hur stora möjligheter som 

finns till att förändra vår yrkesroll och vad som behövs för att lyckas göra det. Fokus i 

intervjuerna är även synen på yrkesrollen.  

 

Metod som används 

Intervjuer av 3-6 st medarbetare inom Omsorgen om personer med funktionshinder, ex 

boendeassistenter. Intervjuerna följer en ”öppen” frågemall och tar max 1 timme/intervju. 

Intervjun spelas in för att kunna renskrivas i efterhand.  

 

Konfidentialitet 

I uppsatsens så kommer de som intervjuas att avidentifieras så att det inte går att koppla 

resultat, citat eller dyl till enskilda individer. Inget av det som sägs i intervjuerna kommer att 

användas i annat syfte än till uppsatsen. Inga chefer eller andra kommer att veta vad 

enskilda individer säger.  

 

Deltagandet 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

Ger du ditt samtyckte till att delta i intervjun? 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Nedan presenteras de huvudfrågor som användes i intervjuerna. Dessa frågor kompletterades 

med följdfrågor där intervjupersonen uppmanades att vidareutveckla och ge exempel etc. 

 

Generellt 

Vilken är din titel? Typ av arbetsplats? 

År i yrket 

Utbildningsnivå? 

Yrkesroll 

Vad är yrkesroll för dig? 

- Positiva delar i din yrkesroll? 

- Negativa delar? 

- Exempel då detta visar sig? 

Saknar du något i din utbildning/kompetens för att utföra din yrkesroll? 

Är det alltid tydligt vad som ingår i yrkesrollen? 

I vilka tillfällen kan det vara svårt i din yrkesroll att hålla den professionella gränsen? 

Känner brukarna till mycket om dig som privatperson? 

Hur gör man för att hitta gränsen mellan vänligt men inte privat? 

Upplever du att alla i dina arbetsgrupp tar sin yrkesroll på ett korrekt sätt? 

Förändringen 

Har du ändrat synen på din yrkesroll efter satsningen? 

Hur har ni jobbat med att förändra yrkesrollen i din arbetsgrupp? 

Varför har det gått bra/mindre bra i er arbetsgrupp? Exempel 

Hur mottogs satsningen i början? Hur diskuterades det kring att titta på yrkesrollen? Var det 

en bra eller onödig satsning? 

Varför gjorde/gör man denna satsning tror du? 

Vad är resultatet så här långt enligt dig? 

 

Annat att tillägga om yrkesrollen eller förändringsarbetet med den? 

  


