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Sammanfattning 

Studiens problem: Hemtjänstpersonal upplever mycket stress i sitt arbete samtidigt som deras 

resurser begränsas av olika anledningar.  

Syfte: I uppsatsen undersöks hemtjänstpersonalens olika delar av handlingsutrymme och i 

vilken utsträckning hemtjänstpersonalen kan kommunicera med kollegor och chefer, för att 

undersöka vilken påverkan de har på hemtjänstpersonalens upplevda stress.  

Metod: En kvantitativ ansats har använts i uppsatsen. Datainsamling skedde genom en 

webbenkät i kontakt med kommunala och privata hemtjänstutförare samt genom offentlig 

publicering av webbenkäten på sociala medier. Den insamlade datan analyserades sedan med 

både en beskrivande analysmetod och med sambandsanalys i form av Chi2-test. 

Teori: För att besvara syftet med undersökningen användes fyra lämpliga teorier och 

teoretiska begrepp. Gräsrotsbyråkrati användes då det förklarar vilken roll 

hemtjänstpersonalen har i relation till brukarna. Handlingsutrymme som begrepp användes då 

det möjliggjorde en förklaring av hemtjänstpersonalens arbetssituation. Emotionellt arbete 

och Goffmans dramaturgiska front-och backstage möjliggjorde analyser som visar beteende-

och känslomässiga aspekter. 

Resultat: Studiens resultat visade att hemtjänstpersonalens handlingsutrymme påverkas av en 

mängd olika faktorer och respondenterna upplever sig besitta stort handlingsutrymme. 

Kommunikation med kollegor upplevdes möjligt i större utsträckning än med chefer. 

Resultatet av sambandsanalyserna visade att hemtjänstpersonalen upplevde mindre stress när 

insatserna brukarna stämmer överens med deras behov samt när hemtjänstpersonalen i större 

utsträckning kunde kommunicera med cheferna.  
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1 Inledning 

Hemtjänsten är en viktig del av samhället som hjälper äldre och personer med 

funktionsvariationer i sin vardag (Socialstyrelsen, 2018b, s. 55; Socialstyrelsen 2019c).  

Hemtjänsten finns tillgänglig alla dagar om året och skapar trygghet i sina brukares vardag. 

Trots hemtjänstpersonalens idoga arbete finns det många samhällsdebatter kring hur 

omsorgen ser ut och är organiserad. Det läggs mycket fokus på hur framförallt de äldre har 

det ställt i samhället och huruvida deras behov blir tillgodosedda. Fokus fästs också vid 

hemtjänstpersonalens höga arbetsbelastning med orimliga arbetsvillkor (se till exempel 

Baudin, Mörtsell & Stjernkvist, 2019, 3 april; Thambert, Falkenberg & Kristoffersson, 2019, 

9 april; Nandorf, 2018, 16 oktober; Sveriges radio, 2019).  

 

Hemtjänstpersonal måste i sitt arbete konstant anpassa sitt arbetssätt gentemot de olika behov 

som de enskilda personerna de träffar har. Hemtjänstpersonalen kan möta komplicerade och 

tunga situationer i sitt arbete som kan påverka deras egna välmående (Stranz, 2013, s. 140). 

Det framkommer av Socialstyrelsens lägesrapport från 2018 att en majoritet av Sveriges 

kommuners hemtjänstutförare inte har rutiner för att hantera en del svåra situationer, som till 

exempel missbrukande äldre, hos sina brukare (Socialstyrelsen, 2018b, s 16 & 24).  

 

Hemtjänstpersonalens arbetsbelastning och arbetsmiljö synliggörs i media och i debatter. 

Trots att deras arbetssituationer debatteras och presenteras som svåra påverkas hemtjänsten 

av politiska beslut som innebär begränsning ekonomiska resurser. Ser vi bara till Uppsala 

kommun så kom i januari 2019 ett effektiviseringskrav på Uppsalas äldrenämnd för att 

bespara 70 miljoner kronor. Samtidigt som politikerna kräver effektiviseringar så förväntar de 

sig att kvaliteten ska förbli densamma (Lindström, 2019, 9 januari). Tidigare forskning visar 

att stress uppstår hos hemtjänstpersonal när det är tidsbrist, avsaknad av praktiska verktyg, 

personalbrist och när arbetsbelastningen ökar (Elstad & Vabø, 2008, s.468; Stranz, 2013, 

s.140–141). Hemtjänstens tillgängliga resurser bestäms av politiska beslut och det är intet 

nytt att ett besparande som påverkar de tillgängliga resurserna kommer påverka 

hemtjänstpersonalens handlingsutrymme och stressnivå.  

 

Tidigare forskning presenterar att hemtjänstpersonal ofta upplever känslor av otillräcklighet 

gentemot sina brukare. Denna otillräcklighet uppstår eftersom de inte har de resurser 

tillgängliga som de behöver. En viktig resurs för hemtjänstpersonalen är dennes kollegor och 

chefer. En konsekvens av otillräcklighetskänslorna är bland annat stress (Stranz, 2013, s.141; 

Karlsson & Gunnarsson 2018, s.49; Astvik, 2003, s.23). Samtidigt baseras 

hemtjänstpersonalens arbetssituation på hur den politiska situationen ser ut. 

Hemtjänstpersonal besitter en viss mängd handlingsutrymme som kan förklaras som 

utrymmet hemtjänstpersonalen har att agera självständigt. Handlingsutrymmet kan påverkas 

av många saker bland annat utbildning, arbetserfarenhet, förändringsmöjligheter, tillgängliga 

resurser, samhälleliga normer med mera. Utrymmet påverkas också av hur verksamheten är 

utformad, vilka krav och riktlinjer som verksamheten sätter (Svensson, Johansson & 

Laanemets, 2008, s.16).  
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Hemtjänstpersonalen upplever idag stor stress under arbetstid och har ett begränsat 

handlingsutrymme. Hur påverkar handlingsutrymmet stressen som hemtjänstpersonalen 

upplever i sitt arbete? Hur ser kommunikationen med kollegor och chefer ut och kan detta 

påverka hemtjänstpersonalens upplevda stress? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka handlingsutrymmet och hur det påverkar 

hemtjänstpersonalens upplevda stress och att undersöka relationen till kollegor och chefer 

samt hur dessa relationer påverkar hemtjänstpersonalens upplevda stress.  

 

För att uppnå syftet med arbetet utgår vi från följande frågeställningar: 

 

1. Hur mycket kan hemtjänstpersonalen använda sig av olika delar av 

handlingsutrymmet? 

2. I vilken utsträckning upplever hemtjänstpersonal att de kan kommunicera med sina 

kollegor och chefer?  

3. Finns det samband mellan hemtjänstpersonalens handlingsutrymme och upplevd 

stress under arbetstid samt möjligheten att kommunicera med sina kollegor och chefer 

och upplevd stress under arbetstid? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Med hemtjänstpersonal syftar vi i denna uppsats på den personal som utför det direkta 

omsorgsarbetet. Genomgående i uppsatsen kommer vi att använda begreppet 

hemtjänstpersonal för att beskriva dem som utför hemtjänstinsatser i hemmet hos människor. 

Med hemtjänst och hemtjänstinsatser menas biståndsbestämda insatser som berör service 

eller personlig omvårdnad. Exempel på serviceinsatser är hjälp med städning, hjälp med 

inköp och matlagning. Exempel på insatser som berör personlig omvårdnad är hjälp att sköta 

personlig hygien, hjälp med att äta och hjälp med att tillgodose andra psykiska, fysiska och 

sociala behov (Socialstyrelsen, 2019a). Det bör påpekas att vilka insatser som beviljas 

varierar beroende på vilken kommun brukaren befinner sig i. Enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) 2 kapitlet §1 har kommunen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 

hjälp de behöver. Detta betyder att insatserna och beviljandet av hemtjänst kan skilja sig i 

olika kommuner.  

 

Med brukare menas de personer som tar emot den omsorgshjälp som hemtjänstpersonalen 

utför. Det finns många olika namn på dessa individer. De kan kallas för bland annat klienter, 

patienter, vårdtagare, omsorgstagare och kunder. Lipsky (1980 s.3) använder begreppet 

medborgare för att beteckna alla personer som har möjlighet att komma i kontakt med olika 

offentliga organisationer. Eftersom hemtjänsten är en form av en offentlig organisation går 

det att anta att alla hemtjänstens brukare enligt Lipsky är medborgare. Vi har dock valt att 

använda oss av begreppet brukare eftersom det används i störst utsträckning av hemtjänsten 

och är det begrepp som socialstyrelsen rekommenderar (Socialstyrelsen 2019b). Inom 
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hemtjänsten har brukarna ofta någon form av funktionsvariation som gör att de behöver hjälp 

i sin vardag. Funktionsvariationerna och åldern varierar mycket mellan brukare, det är dock 

vanligast att funktionsvariationen har uppkommit till följd av ålder. En majoritet av brukarna 

inom hemtjänsten är därför över 65 år gamla (Socialstyrelsen, 2018a; Socialstyrelsen 2019c). 

Det bör tilläggas att personer med medfödda funktionsvariationer och de med 

funktionsvariationer som tillkommit senare i livet kan få andra insatser än hemtjänst beviljat 

via Socialtjänstlagen (2001:453) eller Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (Socialstyrelsen, 2019c, s. 16, 29 & 31).  

1.3 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel. Varje kapitel innefattar ett antal avsnitt som 

redovisar uppsatsens olika delar. Uppdelningen görs för att förenkla strukturen och därmed 

läsandet av uppsatsen. Nedan kommer en kort presentation av de sex kapitlen.  

 

Kapitel ett som nu lider mot sitt slut innehåller en inledning, beskrivning av syfte och 

frågeställningar, begreppsdefinitioner och slutligen denna korta presentation om uppsatsens 

disposition. I kapitel två presenteras tidigare forskning, där en tematisering av relevanta 

källor har gjorts för att ge en överblick av kunskapsläget och ge bakgrund för vår analys av 

det insamlade empiriska materialet. Kapitel tre består av uppsatsens teoretiska och 

begreppsmässiga referensram där vi presenterar de teoretiska teorier och begrepp som 

kommer att användas i arbetet. I kapitel fyra beskrivs de metodologiska val som gjorts för 

uppsatsen och datamaterialets kvalitet. Här beskrivs de val som gjorts i relation till datan, 

som hur urval, enkätkonstruktion och datainsamlingen gjordes. Vidare presenteras de 

variabler som används i analysen och vilka analysmetoder som har använts. I det femte 

kapitlet presenteras de resultat som kommits fram till med hjälp av analysmetoden. Detta görs 

med hjälp av figurer som stapeldiagram och cirkeldiagram samt korstabeller vilka kommer att 

beskrivas i löpande text. Avslutningsvis kommer diskussionen kring resultaten ske i kapitel 

sex. Referenser och bilagor hittas i uppsatsens slut, efter referenslistan. 
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2 Tidigare forskning 

I det kommande kapitlet presenteras tidigare forskning om hur hemtjänstpersonalens 

arbetssituation ser ut. Kapitlet är indelat i fyra tematiseringar som fokuserar på var sin del av 

relevant tidigare forskning. Den första tematiseringen är New Public Management och 

privatisering, den andra är Känslor som arbetsverktyg, den tredje är Strategier och 

situationshantering och den sista är Upplevd stress.  

2.1 New Public Management och privatisering  

Samhällets hemtjänst och omsorgsarbete har blivit allt mer vinstsökande i och med 

utvecklingen av New Public Management (NPM) som uppstått inom offentliga 

organisationer, bland annat vård och omsorg. NPM består i sin grund av utveckling av 

dokumentation, utvärdering och eftersträvan att effektivisera det offentliga arbetet. 

Förändringen som kom med NPM beskriver Blomquist & Winblad (2019) möjliggjorde att 

vinstdrivna omsorgsföretag kunde träda in på den tidigare monopoliserade 

hemtjänstmarknaden. Privata och offentliga verksamheter finns bland dagens 

hemtjänstutförare och vinstsökande privata aktörer dominerar den privata delen av 

hemtjänsten (Blomquist & Winblad, 2019, s.518–519). Skiftet till ett vinstsökande system 

inom den offentliga och den privata sektorn har lett till att det förväntas mer av 

hemtjänstpersonalen samtidigt som färre resurser finns tillgängliga (Stranz, 2013, s.49 & 67).  

 

En annan del av privatiseringen presenteras i en studie gjord av Bergman, Johansson, 

Lundberg och Spagnolo (2016, s.118) som analyserat data som insamlats från alla förutom 

sex av de svenska kommunerna under 20 års tid. I studien redovisas att privatisering av vissa 

delar inom äldreomsorgen och hemtjänsten kan leda till en högre kvalitet av omsorgen. 

Privatiseringen kopplar Bergman et al (2016, s.118) till den konkurrens som uppstår mellan 

verksamheterna. Studien visar att ledningen kommer att lägga stort fokus vid att 

kvalitetssäkra och förbättra sin verksamhet för att gå med större vinst.  

 

Ett sätt att kvalitetssäkra är att höja förväntningarna på det psykiska och emotionella 

bemötandet från hemtjänstpersonalen. Hemtjänstpersonalen förväntas dessutom bemöta varje 

brukare efter det individuella behovet (Karlsson & Gunnarsson, 2018 s.54; Astvik, 2003 s.26 

& 53). Den tidigare forskningen redogör för att eftersom NPM eftersträvar att effektivisera 

och dra ned på ekonomiska kostnader uppstår personalbrist och annan resursbrist inom 

hemtjänsten. Personalbristen gör att personalen inte har tid till att anpassa sina insatser och 

får svårare att bemöta brukaren rent praktiskt men även efter de psykiska och emotionella 

förväntningarna (Stranz, 2013, s. 54). Dessutom har hemtjänstpersonalen liten möjlighet till 

att påverka innehållet i den givna omsorgen (Stranz, 2013, s.136–140; Astvik 2003, s.26). 

Gustafsson & Szebehely (2007) fortsätter en liknande analys av arbetssituationerna där de 

konstaterar att det finns en minimal skillnad i arbetsmiljöfrågor mellan de privata och 

offentliga verksamheterna (2007). Utvecklingen i Sverige av de privata hemtjänstutförarna är 

dock till störst del begränsad till de tätbefolkade kommunerna i landet (Bergman et al., 2016, 

s.113). Vidare leder detta till att majoriteten av landets hemtjänstutförare blir av den 
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offentliga typen. De olika kommunernas verksamheter kommer därför i större utsträckning 

vara mer olika än de privata. I frågor om hemtjänstpersonalens egna påverkan på det utförda 

arbetet blir därför val av kommun snarare än valet mellan privat och kommunal verksamhet 

relevant. (Gustafsson & Szebehely, 2007, s.54). 

 

Bristande resurstillgänglighet (till eller utan till följd av NPM) visar Elstad och Vabø (2008) 

och Karlsson & Gunnarsson (2018) kan skapa stress och känslor av otillräcklighet hos 

hemtjänstpersonalen. Hemtjänstpersonal kan till följd av detta bli utbrända och uppleva andra 

negativa känslor gentemot sitt arbete (Elstad & Vabø, 2008, s.473; Karlsson & Gunnarsson, 

2018; Astvik, 2003, s.45–46). Detta leder oss in på nästa tematisering Känslor som 

arbetsverktyg som presenteras nedan. 

2.2 Känslor som arbetsverktyg 

Hemtjänstpersonal kommer i kontakt med svåra och obehagliga situationer i sitt arbete, men 

även situationer där finkänslighet behövs då situationen kan uppfattas som pinsam för 

brukaren.  Att kunna hantera dessa situationer på ett professionellt sätt betyder att 

hemtjänstpersonalen måste kunna kontrollera hur de ska agera. Genom att förtränga känslor 

som inte anses vara professionella att visa i mötet med brukare och projicera lämpliga känslor 

utåt kan hemtjänstpersonalen hantera svåra situationer (Karlsson & Gunnarsson, 2018, s.59; 

Hochschild, 2012, s.36). Detta emotionella arbete blir därför ett viktigt verktyg för att 

hemtjänstpersonalen ska kunna hantera sitt arbete. Hantering av känslor när 

hemtjänstpersonalen utsätts för kränkande och obehagliga situationer kan liknas vid ett ytligt 

skådespel där hemtjänstpersonalen behärskar sina känslor och bemöter brukaren med 

projicerade positiva känslor (Karlsson & Gunnarsson, 2018, s.59; Stein, 2016). Det utförda 

emotionella arbetet kan leda till att det utförda omsorgsarbetet och personalens egna 

välmående påverkas negativt. Det kan vara att personalen upplever känslor av otillräcklighet i 

den givna omsorgen eller upplevda negativa känslor efter att ha blivit kränkt personligen 

(Stranz, 2013, s.140–141, s.137; Karlsson & Gunnarsson 2018, s.59; Stein, 2016).  

 

Känslomässiga kontakter och relationsskapande möten som personalen genomför i sitt arbete 

framstår som en central aspekt i den tidigare forskningen och är ett viktigt verktyg i deras 

arbete. En stor del av den tidigare forskningen beskriver arbetet som att hemtjänstpersonalen 

finner sitt arbete givande men upplever att de inte kan göra tillräckligt för brukarna (Stranz, 

2013, s.141; Karlsson & Gunnarsson 2018, s.49; Astvik, 2003, s.23). Den känslomässiga 

kontakt som hemtjänstpersonalen bygger upp med brukarna kan vara en central del av 

hemtjänstpersonalens handlingsutrymme. Det sker vardagliga sociala interaktioner mellan 

hemtjänstpersonalen och brukarna och det är otydligt hur stor del av dessa interaktioner som 

är en del av hemtjänstpersonalens faktiska arbetsuppgifter. Det kan vara att dricka kaffe med 

en brukare eller spela ett parti kort. Olika hemtjänstutförare lägger olika mängd tid på de 

sociala och emotionella interaktionerna som personalen kan utföra (Stranz 2013, s.114; 

Astvik, 2003, s.25 & 40). Dessa sociala interaktioner uppfyller emotionella behov hos 

brukaren och personalen vilket skapar positiva känslor till ett arbete som i stunder kan vara 

väldigt tungt (Astvik, 2003, s.25; Vik & Eide, 2012, s.534). Vidare visar forskningen att när 
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hemtjänstpersonalen väl börjat skapa en social relation med brukarna så ökar personalens 

engagemang i den givna omsorgen. Även i situationer då brukare var delaktiga i sin egna 

omsorg ökade personalens engagemang gentemot brukaren. Detta skapar en social kontakt 

mellan hemtjänstpersonalen och brukaren men leder även till att den givna omsorgen är av 

den karaktär som brukaren önskar få (Vik & Eide, 2012, s.531). 

 

En viktig del som påverkar hemtjänstpersonalens arbetssituation är verksamheternas riktlinjer 

och förväntningar på hemtjänstpersonalens beteenden. Den förväntan som 

hemtjänstpersonalen har på sig att de ska projicera specifika känslor som del av 

arbetsuppgifterna är vad Hochschild förklarar som kapitalisering av känslor (Hochschild, 

2012, s.186; Wharton, 2009, s.150). Tidigare forskning visar att kapitaliseringen av känslor i 

längden kan bli en arbetsbelastning för personalen om de inte får rätt kanaler att ventilera 

undantryckta känslor på. Karlsson & Gunnarsson (2018. s.58) beskriver att en strategi som 

används och ses som viktig av personalen är att kunna kommunicera med ledning och 

arbetskamrater.  

2.3 Strategier och situationshantering  

Hemtjänstpersonal använder en rad olika strategier i mötet med brukaren. En strategi som 

används är att identifiera sig innan inträdandet i brukarens hem sker för att brukaren och 

personalen ska kunna anpassa sitt bemötande gentemot varandra (Andersson & Kalman 2016, 

s.226). Detta är även en strategi som används för att minska möjligheterna att något oväntat 

sker. Personalen träder med hjälp av denna strategi tydligt in i rollen som omsorgsgivare och 

anpassar sitt beteende för att vara beredd på att bemöta det oväntade och ger brukaren en 

möjlighet att kliva in i rollen som omsorgstagare (Andersson & Kalman 2016, s.226–227; 

Karlsson & Gunnarsson, 2018, s.55). Att alltid vara beredd på oväntade situationer innebär 

för hemtjänstpersonalen att alltid vara beredd på att hantera situationen rent praktiskt men 

även emotionellt och att kunna upprätthålla ett trevligt bemötande mot brukaren (Karlsson & 

Gunnarsson, 2018 s.59).  

 

Astvik (2003) gör en omfattande kategorisering av situationshanteringen som 

hemtjänstpersonalen använder sig av för att skydda sig själva i svåra situationer. Hanteringen 

kategoriseras som konstruktiva och icke-konstruktiva strategier (Astvik, 2003, s.31–32). 

Konstruktiva strategier är strategier som i en svår situation gör att hemtjänstpersonalen kan 

skydda sig själv men fortsätta utföra sitt arbete. De exempel på konstruktiva strategier som 

Astvik (2003) tar upp är: att öka kunskapsutveckling, ansvarsfördelning, separera känslor 

från arbetet, skapa realistiska förväntningar från brukaren, förtydliga sin roll som vårdgivare 

och kräva rimliga resurser från verksamheten (Astvik, 2003, s.31–32). De icke-konstruktiva 

strategierna är sådana som leder till kontraproduktivitet i svåra möten. Några av dessa 

strategier är: att mötet är på hemtjänstpersonalens villkor, att hemtjänstpersonalen distanserar 

och tar avstånd från att komma nära brukarna samt ansvarsbefriande tänkande (Astvik, 2003, 

s.31–32).  
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En annan del av situationshantering som den tidigare forskningen presenterar är att många 

känsliga situationer är svåra att hantera på grund av att det finns resursbrister och att 

hemtjänstpersonalen inte alltid har de rätta verktygen eller utbildningen för att hantera 

brukaren i utsatta eller ovanliga situationerna (Kalman & Andersson, 2014, s.411; Karlsson 

& Gunnarsson, 2018, s.54–55). Det är heller inte helt ovanligt att hemtjänstpersonalen har ett 

standardsätt att bemöta brukarna på. Vik och Eide (2012, s.530) visar i sitt resultat att det är 

vanligt att brukarna bemöts med ett “standardpaket”, där förbestämd hjälp finns att få och att 

hjälpen inte anpassas till det individuella behovet. Detta kan leda till att brukaren blir mer 

passiv i hjälpmoment som brukaren faktiskt klarar av på egen hand.  

 

Andersson och Kalman (2016) beskriver att hemtjänstpersonal använder sig av olika 

strategier för att hantera svåra eller jobbiga situationer. Strategierna kan bestå av att arbeta 

utifrån tydliga rutiner eller att göra omsorgen till en ritual som till exempel att småprata eller 

att utföra arbetet helt i tystnad för att brukaren ska få behålla sin värdighet. Vanligt är också 

att göra brukarens kropp till ett objekt som ska tas hand om för att minska känslor av 

pinsamhet både hos hemtjänstpersonalen men även hos brukaren. En annan vanlig strategi är 

att skifta uppmärksamheten från den del av brukarens kropp som tas hand om till en annan 

kroppsdel eller till ett annat samtalsämne. Att kliva in sin roll som hjälpare är också en 

strategi som används för att hantera mötet med brukaren, det underlättas ytterligare när även 

brukaren kliver in i sin roll som hjälptagare (Andersson & Kalman, 2016, s.226–227).  

Strategier och situationshantering kan hjälpa hemtjänstpersonalen att hantera sitt arbete och 

eventuell stress som uppstår. Vad som gör att stress uppstår i hemtjänstpersonalens arbete 

presenteras i nästa avsnitt.  

2.4 Upplevd stress 

Stress är en känsla som upplevs av de flesta som förvärvsarbetar. När det kommer till vård 

och omsorgspersonal beskriver Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson Kihlgren och 

Kihlgren  (2004, s.692) att stressen ofta uppstått till följd av att hemtjänstpersonalen upplever 

att de inte kan ge den omsorg de upplever att brukarna är i behov av. Stressen blir en 

konsekvens av otillräcklighetskänslor när personalen försöker göra så mycket de kan med de 

resurser som finns tillgängliga men ändå upplever att det de gör inte är tillräckligt 

(Häggström, et al., 2004, s.692; Stranz, 2013 s.125-126; Astvik, 2003 s.45). Stressnivån går 

med andra ord ner när hemtjänstpersonalen uppfattar att brukarna får den omsorg de är i 

behov av (Häggström, et al., 2004, s.692; From, Nordström, Wilde-Larsson, & Johansson, 

2012). Förändringar som tagits upp i den tidigare tematiseringen gällande NPM och 

privatisering går att koppla till att hemtjänstpersonalens arbetssituationer har förändrats till 

ett mer industriellt arbetssätt där arbetsuppgifterna ska gå som på löpande band (Daatland, 

1994, s.870). Då arbetssättet blir mer industriellt kan hemtjänstpersonalen inte påverka sitt 

egna arbetssätt i samma utsträckning som tidigare, vilket också kan leda till mer upplevd 

stress (Daatland, 1994, s.871-872). 

 

Personalbrist är en faktor som tidigare forskning visar på leder till stress eftersom det inte 
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finns tillräckligt med personal tillgänglig som besitter de rätta handlingsutrymmet om hur 

arbetsuppgifterna kan göras på bästa sätt (Eldstad & Vabø, s.473-475).  Elstad & Vabø 

(2008) visar i sin studie att det finns ett samband mellan hög arbetsbelastning, 

sjukanmälningar och att personal arbetar trots att de är sjuka. Stranz (2013, a.137) redogör för 

att en tiondel av hemtjänstpersonalen varje dag tar en kort eller ingen lunch då det råder 

personalbrist och personalen har för hög arbetsbelastning. Elstad & Vabø (2008) presenterar 

liknande resultat: att personalen arbetar över lunchen för att underlätta för sig själv och för 

sina kollegor.  

En annan viktig faktor som nämns i tidigare forskning som påverkar den upplevda stressen är 

möjligheten att kommunicera med kollegor och chefer. Känslor som uppstått efter jobbiga 

situationer i mötet med brukarna beskrivs hanteras med hjälp av att prata med kollegor under 

lunchen eller vid annat tillfälle när personalen har ledig tid. Att prata med kollegorna är ett 

sätt att ventilera negativa känslor på och därmed dela ansvaret för svåra situationer och på så 

sätt minska stressnivåerna (Gunnarsson & Karlsson, 2018, s. 59; Astvik s.31). Stranz (2013, 

s.163) och Trydegård (2012, s.125–126) visar att när personalen inte har möjlighet att 

kommunicera med chefer upplever personalen mer stress och har högre benägenhet att säga 

upp sig.  

Sammanfattningsvis fokuserar den tidigare forskningen i relation till hemtjänstpersonalens 

upplevda stress på hemtjänstpersonalens förmåga att påverka arbetsuppgifterna och förmåga 

att hantera sina känslor genom till exempel att ventilera till sina kollegor.  

2.5 Reflektioner över kunskapsläget 

Det som framkommer av tidigare forskning är att införandet av New Public Management och 

utbredningen av privatiseringen påverkar resursanvändning hos de olika verksamheterna. 

Förväntningarna på hemtjänstpersonalen ökar också till följd av en önskan av högre kvalitet 

vilket i vissa fall kan leda till högre arbetsbelastning och stress hos dem. Det framkommer att 

hemtjänstpersonal använder sig av olika strategier, både emotionella och praktiska för att 

hantera de arbetssituationer som kan uppstå i arbetet till följd av praktiska eller 

psykiska/emotionella förväntningar. Högre arbetsbelastning och stress uppkommer hos 

hemtjänstpersonalen till följd av de förväntningar och krav som ställs på dem. Det 

framkommer också att förmågan att påverka sitt arbete påverkar hemtjänstpersonalens 

stressnivå, till exempel så ökar stressnivån när hemtjänstpersonalen upplever att de inte kan 

göra det de vill göra för sina brukare.  

 

Det som går att säga om den tidigare forskningen är att den för det mesta grundar sig på 

kvalitativa undersökningar där intervjuer eller observationer har gjorts. Fokus ligger på det 

psykiska eller emotionella arbetet och hur detta hanteras. Eftersom detta har undersökts på 

kvalitativa sätt så grundar vi vår studie på kvantitativa metoder för att få en övergripande bild 

av situationen samt hur mycket hemtjänstpersonalen kan använda sig av olika delar av 

handlingsutrymmet. Mycket fokus i den tidigare forskningen ligger på den övergripande 

organisationen och hur den är uppbyggd i förhållande till hemtjänstpersonalens upplevda 
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stress eller verksamhetens organisation och uppbyggnad och hur det påverkar brukarna. 

Därför vill vi också undersöka hemtjänstpersonalens möjlighet att kommunicera med 

kollegorna och cheferna eftersom de också är en del av hemtjänstpersonalens arbete. Vi vill 

också undersöka hur mycket hemtjänstpersonalens kan använda sig av olika delar av 

handlingsutrymme och möjlighet att kommunicera med kollegor och chefer påverkar upplevd 

stress som kan uppstå under arbetstid.  

 

 

3 Teori och begreppslig referensram   

I detta kapitel tar vi upp de teoretiska begrepp och perspektiv som vi anser vara relevanta för 

vår uppsats. Vi kommer utgå från begreppen gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme som 

de grundläggande begreppen men även inkludera front-och backstage och emotionellt arbete. 

Slutligen kommer en summering av de teorierna och begreppen.  

3.1 Gräsrotsbyråkrater 

Lipskys teorier om gräsrotsbyråkrater eller “street level bureaucrats” publicerades 1980. 

Begreppet gräsrotsbyråkrater beskriver positionen yrkesverksamma inom offentliga 

verksamheter befinner sig i när de möter medborgare (Lipsky, 1980, s.8–12). Medborgare 

kan, som nämnt i begreppsdefinitioner i kapitel ett, även definieras som brukare i dessa 

sammanhang och begreppet brukare är det som kommer att användas i fortsättningen. 

Gräsrotsbyråkrater befinner sig i en slags balansgång mellan medmänsklighet gentemot 

brukarens behov och organisationens vilja. Denna balansgång är vad som skapar eller 

begränsar handlingsutrymmet för gräsrotsbyråkraten då brukarens behov och organisationens 

vilja ofta skiljer sig (Lipsky, 1980, s.14; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.55). När 

en person representerar en offentlig verksamhet förväntas personen hålla sig inom de uppsatta 

ramar, rutiner och regler som den offentliga verksamheten gett dem i form av uppdrag och 

arbetsuppgifter och blir på så sätt en gräsrotsbyråkrat (Lipsky, 1980, s.14–15).  

 

Det organisatoriska målet, och målet som en gräsrotsbyråkrat har stämmer inte alltid överens 

(Lipsky, 1980, s. 45). De organisatoriska målen grundar sig enbart på de lagar, regler och 

riktlinjer som är satta medan gräsrotsbyråkrater måste även ta brukarens individuella situation 

och behov i beaktning. Förenklat går det att säga att gräsrotsbyråkratens mål är att hjälpa 

brukaren på ett individuellt sätt samtidigt som målet är att följa lagen, reglerna och 

riktlinjerna. En gräsrotsbyråkrat måste med andra ord hitta lösningen för att uppnå de 

organisatoriska målen så att det även passar för den enskilda brukaren på bästa sätt (Lipsky 

1980 s.45–46). 

 

Hemtjänstpersonalen utgår från de ramar och regler som den verksamma kommunen har 

samtidigt som de måste utforma utförandet av insatsen som beslutas av en 

biståndshandläggare på ett individuellt sätt för den enskilda brukaren. Vilket framgår i 

Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kapitel 5§. Detta medför att de inte besitter samma möjlighet 

till självbestämmande som biståndshandläggaren som fattar insatsbesluten. Det utrymme som 
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hemtjänstpersonalen besitter är däremot hur insatserna ska genomföras i praktiken och hur 

mötet med brukaren kommer utformas (Jmfr: Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.16). 

Hemtjänstpersonalens uppgift blir därför att balansera brukarens behov och den bestämda 

insatsen så att den givna omsorgen blir det förväntade (Jmfr. Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008, s.16; Jmfr. Lipsky, 1980 s.13–16).  

 

Med ovanstående motivering tolkar vi att hemtjänstpersonal är gräsrotsbyråkrater. 

Gräsrotsbyråkrater som teori blir viktig då den beskriver vilken sorts handlingsutrymme som 

hemtjänstpersonalen kan använda sig av och dess påverkan på brukaren. Detta leder oss även 

in på nästa teoretiska begrepp. 

3.2 Handlingsutrymme 

Ett begrepp som återkommer i samband med gräsrotsbyråkrater är handlingsutrymme, eller 

“discretion”. Gräsrotsbyråkrater har i allmänhet ett stort handlingsutrymme i sitt arbete. 

Handlingsutrymmet uppstår då gräsrotsbyråkratens autonomi möter de ramar och 

begränsningar som det offentliga besitter (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.55). 

Handlingsutrymmet är det utrymme gräsrotsbyråkrater, i vårt fall hemtjänstpersonal, besitter 

för att kunna genomföra de beslutade omsorgsinsatserna (Lipsky, 1980, s.17; Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008, s.16). Handlingsutrymmet blir på så vis friheten och 

möjligheten till att fatta beslut eller inte fatta beslut i en given situation. En gräsrotsbyråkrats 

handlingsutrymme och beslutfattande kan påverkas av bland annat erfarenheter, utbildning, 

åsikter från kollegor, samhälleliga normer och personliga egenskaper (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008, s.16–17: Lipsky 1980 s.45-46). Hemtjänstpersonalens handlingsutrymme 

ser därför olika ut beroende på vem personen är (Lipsky, 1980, s.15). Handlingsutrymmet 

påverkar också direkt graden av självständighet som gräsrotsbyråkraten kan utnyttja. 

Exempelvis kunskap som utbildning bidragit med hur bemötandet och situationshantering ska 

gå till skapar utökat handlingsutrymme för gräsrotsbyråkraten (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008, s.16–17). 

 

Hemtjänstpersonalens handlingsutrymme kommer att befinna sig mellan att följa det beslut 

som biståndshandläggaren har tagit, lagar och riktlinjer samt egna uppfattningar om 

brukarens individuella situation. En viktig aspekt som hemtjänstpersonalen har 

handlingsutrymme i är hur själva bemötandet ska se ut. Exempel på sätt att anpassa insatsen 

är exakt vilken tid insatsen ska utföras och vilken mat som ska lagas, men även hur det 

psykiska och emotionella bemötandet ska se ut. Hemtjänstpersonal möter människor i sitt 

arbete till en följd av ett beslut från en offentlig verksamhet och har i sin tur en egen form av 

handlingsutrymme. Hemtjänstpersonalen fattar med andra ord beslut i den faktiska 

situationen som påverkar brukaren. Med detta resonemang trots att de inte är den byråkratiska 

beslutsfattaren så besitter de ett handlingsutrymme som stämmer in på Lipskys definition av 

begreppet (Jmfr. Lipsky, 1980, s. 15).  
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3.3 Frontstage och Backstage  

Det sociala livet kan jämföras med en teater där alla människor spelar en roll. Precis som en 

teater där alla skådespelare är ur karaktär bakom kulisserna så har människorna ett liv bakom 

de sociala kulisserna (Goffman, 1959, s. 22–23). Två av Goffmans dramaturgiska perspektiv 

som kommer att vara relevanta i vår analys är frontstage och backstage. Med frontstage och 

backstage menar Goffman (1959, s. 97) den sida av scenen som publiken ser respektive den 

sida som en person håller för sig själv. När en person befinner sig i frontstage så kommer 

personen att agera utefter förväntade normer och socialt accepterade beteenden för att 

respektera publiken eller undvika påföljder (Goffman, 1959 s.97–99). Vilka människor som 

utgör publiken beror på vilket sammanhang personen befinner sig i och detta påverkar vad 

som blir personens frontstage respektive backstage. En typ av frontstage för en person kan till 

exempel vara i sin yrkesroll, där man möter sina kunder och kollegor på ett visst sätt 

(Goffman, 1959, s.99). En annan typ av frontstage kan vara att personen på samma sätt 

förväntas möta sina familjemedlemmar och vänner på ett specifikt sätt, men inte på samma 

sätt som personen förväntas möta sina kunder, kollegor och chefer på. Personen kommer att 

befinna sig i frontstage i båda fallen men personen har olika förväntningar och krav på sig 

beroende på vem eller vilka det är som är publik (Goffman, 1959. s.97–99).   

 

I Backstage har personen inte samma typer av krav och förväntningar på sig som i frontstage 

och behöver inte upprätthålla normer inför andra eftersom publiken inte har tillträde till 

backstage. Detta leder till att personen kan förbereda sig i lugn och ro på hur den ska agera i 

frontstage (Goffman, 1959. s.101–102).  

 

Goffman (1959, s.104–108) menar att frontstage och backstage ofta används inom arbetet där 

arbetarna antingen måste presentera ett frontstage för sina chefer och kollegor eller i ett 

servicesammanhang där hela personalstyrkan ingår i backstage för att kunna presentera ett 

frontstage för kunderna eller gästerna. Front-och backstage kan anpassas på alla situationer 

som en person kan befinna sig i för att förbereda sig eller bete sig på ett särskilt sätt i en viss 

situation. 

 

Eftersom front-och backstage perspektivet till viss del utgår från yrkesgrupper så blir det 

relevant för vår uppsats. Hemtjänstpersonal kommer att vara väl förberedda för att möta det 

omsorgsbehov som brukarna har. De kommer träda in i sina roller som omsorgsgivare så fort 

de kliver in genom dörren hos en brukare. Det professionella förhållningssättet och sättet de 

bemöter sina brukare på måste vara anpassat för situationen och hanteras på ett socialt 

accepterat sätt. 

3.4 Emotionellt arbete 

Med begreppet emotionellt arbete, även kallat för emotionellt lönearbete eller emotional 

labor, syftar vi på Arlie Hochschilds (2012) tankar kring emotionellt arbete. Begreppet 

innebär en viss kapitalisering av känslor där de känslouttryck som yrkesverksamma uppvisar 

i sitt arbete är en stor del av själva arbetsuppgifterna. Likt Goffmans (1959) perspektiv om 
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frontstage där vissa beteenden förväntas uppvisas, fokuserar Hochschild (2012, s. 6–9) på 

vilka känslor som förväntas uppvisas av de yrkesverksamma. Det är framförallt 

yrkesverksamma inom olika serviceyrken som upplever dessa förväntningar. Dessa 

förväntningar kommer delvis från de kunder eller människor de möter i sitt yrke men 

framförallt av chefer eller ledningen som kapitaliserar på det emotionella arbetet och ser det 

som en resurs verksamheten har att erbjuda (Hochschild, 2012, s.89, 185–186). Emotionellt 

arbete innebär inte bara att den yrkesverksamma måste uppvisa förväntade känslor mot sina 

kunder, det innebär också att upprätthålla skenet av att dessa känslor är äkta och att de 

existerar även om kunden skulle bete sig på ett sätt som i en annan situation kan förväntas 

leda till en helt annan känsloreaktion (Hochschild, 2012, s.90). Det emotionella arbetet 

grundar sig alltså i att ge skenet av att uppleva en känsla som man nödvändigtvis inte känner 

själv för att upprätthålla krav från arbetsgivaren. Ett exempel som Hochschild (2012. s.24–

34) använder sig av är hur flygvärdinnor förväntas agera i sitt arbete och att de tränas i att 

hantera otrevliga passagerare utan att själva vara otrevliga. Otrevliga situationer som kan 

uppstå kan till synes vara grova men flygvärdinnorna förväntas ändå upprätthålla skenet av 

att vara glada. Det trevliga bemötandet och de positiva känslorna kan användas som en viktig 

säljpunkt för företagen för att få fler kunder.  

 

Emotionellt arbete kan vara relevant att använda sig av som teoretiskt begrepp när man 

studerar grupper som till stor del måste hantera sina känslor i sitt arbete genom att till 

exempel inte agera utifrån sina egna känslor i vissa situationer (Hochschild, 2012, s.11). 

Hemtjänstpersonal är en sådan yrkesgrupp som måste projicera vissa känslor i sitt arbete för 

att vara trevliga, väl bemötande och visa omsorg för människorna de möter oavsett hur 

människorna de möter beter sig mot dem eller oavsett situation.  
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3.5 Summering av teori och begreppslig referensram     

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningen kring hur mycket hemtjänstpersonalen 

kan använda sig av olika delar av handlingsutrymmet blir ovannämnda teorier och begrepp 

relevanta. För att beskriva om hemtjänstpersonal har ett handlingsutrymme som är av 

relevans var det därför viktigt att motivera och beskriva vad en gräsrotsbyråkrat är och att 

hemtjänstpersonalen är gräsrotsbyråkrater som i sin tur har handlingsutrymme.  

 

Handlingsutrymmet som hemtjänstpersonalen besitter påverkar i vilken utsträckning de kan 

utföra sitt arbete. Ett exempel som den tidigare forskningen ger som stämmer överens med 

beskrivningen av handlingsutrymme är att konstruktiva strategier så som utbildning och 

kunskapsutveckling ökar hur och i vilken utsträckning de kan utföra sitt arbete (Astvik, 2003 

s.31–32).   

 

Front-och backstage är intressant att använda i undersökandet om hemtjänstpersonalen kan 

kommunicera med kollegor och chefer och om möjligheten att göra det påverkar upplevd 

stress under arbetstid. Front-och backstage kan jämföras med hemtjänstpersonalen när den 

befinner sig tillsammans med chefer och kollegor respektive brukare. 

 

Emotionellt arbete är ett välanvänt teoretiskt ramverk i den tidigare forskningen (Se till 

exempel Wharton, 2009). Det vore därför intressant att fortsätta undersöka 

hemtjänstpersonalen med hjälp av detta ramverk, det blir också intressant eftersom 

majoriteten av tidigare forskningen använt sig av emotionellt arbete är kvalitativa medan vi 

vill undersöka denna aspekt med hjälp av en kvantitativ metod.  

 

Syftet med utvalda teorier och begrepp är att möjliggöra en förklaring och analys för de 

resultat som kommer presenteras i resultatkapitlet.  

 

4 Metod       

I metodkapitlet beskrivs den metod som legat till grund för vår undersökning. Beskrivning av 

metoden presenteras för att redogöra för hur resultatet kom till. I det kommande kapitlet 

presenteras följande avsnitt: Data, som innefattar urval och datainsamling och 

enkätkonstruktion, Variabler som innefattar uppsatsens beroende och oberoende variabler, 

Analys av data som bland annat beskriver hur vi utfört sambandsanalyser med Chi2-test och 

slutligen beskrivning av datamaterialets kvalitet i avsnitten Validitet & Reliabilitet och Etiska 

överväganden.  

4.1 Data  

Vår studie utgår från att undersöka handlingsutrymmet och hur det påverkar 

hemtjänstpersonalens upplevda stress och att undersöka relationen till kollegor och chefer 

samt hur dessa relationer påverkar hemtjänstpersonalens upplevda stress. Eftersom vi 

undersöker hur mycket hemtjänstpersonalen kan använda sig av olika delar av 
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handlingsutrymmet och i vilken utsträckning de kan kommunicera med kollegor och chefer 

blir det relevant att använda en kvantitativ ansats i arbetet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2018, s.20; Trost & Hultåker, 2016 22-23) Då vi söker en bredare bild av hur mycket 

hemtjänstpersonalen kan använda sig av olika delar av handlingsutrymmet, möjligheten att 

kommunicera med chefer och kollegor och hur stressen under arbetstid påverkas av dessa 

faktorer så finns det fördelar med att utföra kvantitativa beskrivande analyser och 

sambandsanalyser. inom den kvantitativa ansatsen många fördelar framför kvalitativa 

metoder (Trost & Hultåker 2016, s.23).  

 

4.1.1 Urval och datainsamling 

Urvalet gjordes som en del av ett bekvämlighetsurval (Jmfr. Trost & Hultåker, 2016. s.31) 

där det till en början var tänkt att undersöka hemtjänstpersonal hos hemtjänstutförare inom 

Uppsala län. På grund av för låg svarsfrekvens breddades urvalet till hemtjänstpersonal hos 

hemtjänstutförare i hela landet.  

 

Det var personer som arbetar med det faktiska omsorgsarbetet som ombads svara på enkäten. 

Vi har därför valt att inte söka svar från biståndshandläggare, arbetsgivare, 

planerare/samordnare, chefer eller andra personalgrupper. Anledningen är att de inte kommer 

i kontakt med brukarna i det direkta omsorgsarbetet. Med andra ord så var avsikten med 

urvalet att få en övergripande bild av de som arbetar inom hemtjänsten med det direkta 

omsorgsarbetet.  

 

Insamling av data skedde genom att ett brev innehållande förfrågan om deltagande och 

information kring deltagande (se bilaga 1) skickades ut till alla hemtjänstutförare inom 

Uppsala län. Brevet skickades ut via e-post till verksamhetschefer eller motsvarande ansvarig 

hos hemtjänstutförarna. E-postadresserna hittades på respektive hemtjänstutförares hemsida 

och i de fall informationen saknades så ringde vi till utförarens eller den aktuella kommunens 

växel för att be om mailadress till den som var ansvarig på respektive verksamhet. 

 

Verksamheterna som svarade att de ville delta i undersökningen ombads hjälpa till med att 

vidarebefordra webbenkäten till sina anställda. Cheferna fick en delbar länk till webbenkäten 

(se bilaga 2) skickad till sig via e-post vilket möjliggjorde vidarebefordringen. Utformningen 

av webbenkäten kommer att beskrivas i avsnitt 4.1.2 Enkätkonstruktion. Sammanlagt två av 

31 utförare gav samtycke till att förmedla webbenkäten till sina anställda inom tidsramen för 

uppsatsen.  

 

I samband med utvidgandet av urvalet på grund av för låg svarsfrekvens så publicerades 

webbenkäten i olika Facebook-grupper genom en av författarnas privata konto (se bilaga 3) 

och på författarnas privata sidor för att nå fler respondenter. I Facebookinlägget (se bilaga 3) 

framkom studiens syfte, att det var hemtjänstpersonal som söktes till att besvara enkäten samt 

att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst. Eftersom webbenkäten 

förmedlades via Facebook begränsades urvalet till hemtjänstpersonal med tillgång till ett 

Facebookkonto. 
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Webbenkäten gjordes tillgänglig på Facebook vilket ökar risken för att personer som inte 

arbetar inom hemtjänsten besvarat enkäten. Vi anser att information om vilka som skulle 

svara på enkäten förmedlats tillräckligt tydligt för att endast personer inom hemtjänsten 

besvarat enkäten. Vi kan inte med säkerhet garantera att de som svarat arbetar inom 

hemtjänsten. Några uppgav på “ytterligare kommentarer” att de inte för tillfället jobbade 

inom hemtjänsten men hade jobbat med det tidigare. Totalt var det 127 personer som 

besvarade enkäten.  

 

Förfrågnings- och informationsbreven skickades ut till Uppsala läns hemtjänstutförare den 16 

april 2019. Enkäten gjordes tillgänglig för de som godkänt deltagande i studien den 23 april 

2019 och gjordes tillgänglig på Facebook den 24 april 2019. Enkäten avslutades 28 april 

2019. 

 

Denna uppsats kan ses som en pilotstudie som kan ge en vägledande bild i hur 

arbetssituationen för hemtjänstpersonal i Sverige ser ut. Resultatet i denna uppsats kommer 

inte vara generaliserbart på grund av urvalet men skulle kunna ge en vägledande bild på 

området för framtida undersökningar. 

 

4.1.2 Enkätkonstruktion 

Webbenkäten konstruerades genom Google Formulär och bestod av totalt 27 frågor. Valet att 

skapa enkäten genom Google Formulär gjordes eftersom det är en kostnadsfri funktion där 

flera personer kan utforma och skapa enkäten samtidigt fast på olika datorer. I vår 

uppfattning var det dessutom ett av de mer lättanvända alternativen både för oss som skapar 

enkäten men även för respondenterna. Möjligheten att smidigt föra över den insamlade data 

från Google Formulär till programmet där data skulle analyseras, Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), var också avgörande för valet av använda oss av enkättjänsten. Vi 

valde att inte dela in enkäten i olika avsnitt utan låta frågorna löpa direkt efter varandra för att 

respondenterna skulle få en bättre översikt över hela enkäten. Frågorna numrerades också för 

att respondenterna skulle ha en uppfattning om hur långt de kommit i enkäten. 

 

Enkätfrågorna (se bilaga 2) operationaliserade till att ge svar på de teoretiska grunder som 

uppsatsen bygger på. Frågor gällande möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, utbildning 

och arbetserfarenhet med flera gav svar på om hemtjänstpersonal kan betraktas som 

gräsrotsbyråkrater och hur hemtjänstpersonalens handlingsutrymme ser ut. 

Frontstage/backstage och emotionellt arbete operationaliserades så att frågor gällande 

känslor, ventilering, upplevd förändrings möjlighet, anpassning möjligheter med flera 

ställdes. 

 

Enkätfrågorna bestod av ett fåtal bakgrundsfrågor som kön och ålder (se bilaga 2 fråga 1–2, 

7), frågor som behandlade faktorer om stress (se bilaga 2 fråga 20-21), egna förmågan att 

hantera oväntade eller svåra situationer (se bilaga 2 fråga 4,6, 12-14), möjlighet att påverka 

sitt arbete (bilaga 2 fråga 15), möjlighet att reflektera och ventilera med kollegor och chefer 
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(se bilaga 2 fråga 16-17, 24). Vi ställde också frågor som går att koppla till 

handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrater (se bilaga 2 fråga 8–9, 11, 19) och emotionellt 

arbete och front- och backstage (se bilaga 2 fråga 10, 18, 22–23, 25–26). Svarsalternativen 

var i några fall på en nominalskala med svarsalternativen ja eller nej, men i de flesta frågorna 

användes graderade svarsalternativ på en ordinalskala som i vilken grad eller utsträckning 

respondenterna upplevde det som stod i frågan. Att ha graderade svarsalternativ gav 

möjlighet att få en bredare bild av hur situationen för respondenten såg ut jämfört med 

svarsalternativ ja eller nej (Trost & Hultåker, 2016, s.70). I alla svarsalternativ fanns 

möjligheten att välja Vet inte/vill inte svara dels för att ge respondenten möjligheten att avstå 

från en fråga utan att behöva känna sig besvärad över att hoppa över en fråga, dels för att 

försäkra oss om att respondenter som fyllt i detta alternativ avsiktligt låtit bli att svara på 

frågan och inte missat den av misstag. Enkäten finnes i sin helhet i Bilaga 2.  

4.2 Variabler  

För att arbetets sambandsanalys skulle kunna genomföras på ett metodologiskt nyanserat sätt 

så valdes variabler som motsvarar frågeställningarna. Dessa variabler är uppdelade i beroende 

och oberoende variabler som presenteras nedan. Variablerna som presenteras nedan ligger 

antingen på en nominalskala eller ordinalskala. Syftet med en nominalskala är att klassificera 

värden utan att värdera dem i relation till varandra medan syftet med en ordinalskala är att 

rangordna värdena (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018 s.42)  

 

4.2.1 Beroende variabel 

Upplevd stress under arbetstid var den beroende variabeln som valdes att undersökas i 

sambandsanalyserna. Variabeln representerades av enkätfråga 20 “Hur ofta upplever du stress 

under arbetstid?” med svarsalternativ på en ordinalskala som löd: Aldrig/nästan aldrig, 

Sällan, Ofta, Alltid/nästan alltid och Vet inte/vill inte svara. Denna fråga ställdes för att ge en 

övergripande bild av den upplevda stressnivån under arbetstid. Inför sambandsanalyserna så 

omkodades variabeln så att variabelvärdena blev färre, där de nya variabelvärdena 

motsvarade de två ursprungliga variabelvärdena som låg närmast varandra på ordinalskalan. 

Vet inte/vill inte svara kodades som bortfall. Omkodningen gjordes för att få en mer 

övergripande bild av tabellerna men även för att få observationer gjordes av vissa 

variabelvärden (Jmfr. Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018 s.147). De nya variabelvärdena 

blev Aldrig/nästan aldrig/sällan och Ofta/nästan alltid/alltid. Det blir för tydlighetens skull 

viktigt att konstatera att denna omkodning endast gjordes inför sambandsanalyserna och inte 

inför de beskrivande analyserna.  

 

4.2.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna som användes för sambandsanalyserna representerades av olika 

enkätfrågor och presenteras nedan. Syftet med dessa variabler var att ge en övergripande bild 

av hur mycket hemtjänstpersonalen kan använda sig av olika delar av handlingsutrymmet och 

om dessa påverkar den beroende variabeln upplevd stress under arbetstid. Alla enkätfrågor 

finns i bilaga 2.  
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Gymnasial utbildning representerades i enkäten av fråga tre “Har du någon gymnasial 

utbildning inom vård och omsorg?” med svarsalternativen på en nominalskala Ja, Nej och vet 

inte/vill inte svara. Variabelvärdena omkodades inte inför sambandsanalysen. Eftergymnasial 

utbildning representerades i enkäten av fråga fem (se bilaga 2) “Har du någon eftergymnasial 

utbildning inom vård och omsorg?” med svarsalternativen på en nominalskala Ja, Nej och 

Vet inte/vill inte svara. Variabelvärdena omkodades inte inför sambandsanalysen.  

 

Användning gymnasial utbildning representerades av fråga fyra i enkäten och löd ”Om du 

svarade Ja på fråga 3: I vilken grad känner du att du kan hantera oväntade situationer i ditt 

arbete med hjälp av den gymnasiala utbildningen?” med svarsalternativen på en ordinalskala 

Inte alls, I låg grad, I måttlig grad, I hög grad och Vet inte/vill inte svara. Denna variabel 

användes enbart i den beskrivande analysen och inga sambandsanalyser gjordes med denna 

variabel. Användning eftergymnasial utbildning representerades av fråga sex i enkäten som 

löd: “Om du svarade Ja på fråga 5: I vilken grad känner du att du kan hantera oväntade 

situationer i ditt arbete med hjälp av din eftergymnasiala utbildning” och hade 

svarsalternativen på en ordinalskala Inte alls, I låg grad, I måttlig grad, I hög grad och Vet 

inte/vill inte svara. Även denna variabel användes enbart i den beskrivande analysen och 

ingen sambandsanalys utfördes med denna variabel. 

 

Variablerna som representerar hemtjänstpersonalens handlingsutrymme representeras av 

enkätfrågorna 12, 15 & 19. Variabeln Hantering av svår arbetssituation representerades av 

enkätfråga 12 “I vilken utsträckning kan du i en svår situation fatta viktiga beslut?” med 

svarsalternativen på en ordinalskala Inte alls, I liten utsträckning, I måttlig utsträckning, I 

stor utsträckning och Vet inte/vill inte svara. Svarsalternativen omkodades inför 

sambandsanalysen till Inte alls/i liten utsträckning och I måttlig/stor utsträckning. Vidare så 

representerades variabeln Påverkan på dagliga arbetsuppgifter av enkätfråga 15 “I vilken 

utsträckning kan du påverka sättet du utför dina dagliga arbetsuppgifter på?” med 

svarsalternativen på en ordinalskala Inte alls, I liten utsträckning, I måttlig utsträckning, I 

stor utsträckning och Vet inte/vill inte svara. Svarsalternativen omkodades inför 

sambandsanalysen till Inte alls/i liten utsträckning och I måttlig/stor utsträckning. Den sista 

variabeln som går att koppla till handlingsutrymme är Stämmer insatser överens med behov 

som representerades av enkätfråga 19 “Hur ofta tycker du att insatserna stämmer överens 

med brukarens behov?” med svarsalternativen på en ordinalskala Aldrig/nästan aldrig, 

sällan, ofta, alltid/nästan alltid och Vet inte/vill inte svara. Svarsalternativen för fråga 19 

omkodades inte inför sambandsanalysen.  

 

Variablerna som undersöker möjligheten att kommunicera med kollegor och chefer 

representeras av enkätfrågorna 16, 17 och 24. I enkätfrågorna är “följande personer” alltid 

både kollegor och chefer.  Förändringsförslag, kollegor och Förändringsförslag, chefer 

representerades av enkätfråga 16 som löd: “I vilken grad har du möjlighet att ta upp förslag 

till förändring med följande personer?” med svarsalternativen på en ordinalskala inte alls, I 

låg grad, I måttlig grad, I hög grad och Vet inte/vill inte svara. Svarsalternativen omkodades 

i sambandsanalysen till Inte alls/i låg grad och I måttlig/hög grad. Allvar förslag, kollegor 



18 

och Allvar förslag, chefer representerades av enkätfråga 17 “I vilken grad upplever du att 

dina förslag till förändring tas på allvar av följande personer?” med svarsalternativen på en 

ordinalskala Inte alls, I låg grad, I måttlig grad, I stor grad och Vet inte/vill inte svara. 

Svarsalternativen omkodades i sambandsanalysen till Inte alls/I låg grad och I måttlig/stor 

grad. Ventilering, kollegor och Ventilering, chefer representerades av enkätfråga 24 “I vilken 

utsträckning känner du att du kan prata med följande personer efter en jobbig 

arbetssituation?” med svarsalternativen på en ordinalskala Inte alls, I liten utsträckning, I 

måttlig utsträckning, I stor utsträckning och Vet inte/vill inte svara. Dessa omkodades i 

sambandsanalysen till Inte alls/i liten utsträckning och I måttlig/stor utsträckning. 

 

Gymnasial utbildning och Eftergymnasial utbildning ligger på nominalskalnivå. Alla andra 

variabler ligger på ordinalskalnivå. Inför de beskrivande analyserna så användes variablerna i 

sin ursprungsform men vissa av dem kodades om inför sambandsnalyserna för att skapa en 

tydligare överblick av tabellerna. Det gjordes även eftersom endast ett fåtal observationer 

gjordes inom vissa variabelvärden (Jmfr. Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018 s.147). Alla 

variablerna med variabelvärden på en ordinalaskala utom en omkodades till att bestå av två 

variabelvärden istället för fyra där de nya variabelvärdena motsvarade de två ursprungliga 

variabelvärdena som låg närmast varandra på skalan. Variabelvärdet Vet inte/vill inte svara 

omkodades som bortfall i alla variabler. Den variabel som inte omkodades var enkätfråga 19 

(se bilaga 2), som efterfrågade i vilken utsträckning insatserna stämde överens med brukarens 

behov. Även fråga tre och fem omkodades inte, anledningen till detta vara att de från en 

början endast hade två svarsalternativ.    

4.3 Analys av data 

För att analysera datan så överfördes datan i enkäten från Google Formulär först till en excel-

fil som sedan kunde öppnas som ett dataset i Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), ett statistiskt dataprogram för att kunna utföra analysen. Analysen gjordes delvis 

genom en beskrivande analys för att besvara frågeställning ett och två och delvis genom 

sambandsanalyser för att besvara frågeställning 3, dessa sambandsanalyser presenteras mer 

utförligt i avsnittet 4.3.1 Sambandsanalyser med Chi2-test. Med hjälp av stapel- och 

cirkeldiagram genomfördes beskrivande analyser samt redovisning av den insamlade datan. 

Genom en beskrivande analys av enkätsvaren redogör vi för hur de olika delarna av 

handlingsutrymmet ser ut samt i vilken utsträckning hemtjänstpersonalen uppfattar att de kan 

kommunicera med chefer och kollegor.   

 

4.3.1 Sambandsanalyser med Chi2-test 

Chi2-test är en sambandsanalysmetod som undersöker sambandet mellan kvalitativa 

variabler, om det finns skillnader i dessa gruppers svar och om de samband som upptäcks är 

signifikanta. Det undersöker med andra ord om det finns ett statistiskt samband mellan hur 

olika grupper svarat och hur stor sannolikhet det är att det beror på slumpen. I ett Chi-2 test 

jämförs de observerade värdena med de förväntade värdena för att kunna utläsa sambanden 

och utläsa om sambanden är signifikanta. De signifikanta värdena kan utläsas och sedan 
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tolkas i en korstabell, dessa kommer redovisas för i det kommande resultatkapitlet. Eftersom 

vi jämför kvalitativa variabler och undersöker huruvida de skiljer sig från det förväntade 

svarsfrekvenserna så ansågs Chi2-test som den mest lämpliga sambandsanalysmetod för 

denna uppsats (se Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018, s.197–198).  

 

Frågeställning tre i denna uppsats undersöker om det finns samband mellan 

hemtjänstpersonalens handlingsutrymme och upplevd stress under arbetstid samt möjligheten 

att kommunicera med sina kollegor och chefer och upplevd stress under arbetstid. För att 

möjliggöra sambandsanalys så omkodades den beroende och de oberoende variablerna (se 

avsnitt 4.2.1 & 4.2.2 för omkodning), därefter kunde korstabellsanalyser med fyra celler 

genomföras. Då variabeln Stämmer insatser överens med behov inte omkodades så blev 

korstabellen som undersökte denna variabels påverkan på upplevd stress under arbetstid 

större.    

 

Tre av de Chi-2 test som utfördes visade sig inte vara giltiga eftersom det var 20% eller fler 

av cellerna som hade ett förväntat värde som understeg fem (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018, s.200, 216). I dessa fall utfördes istället Fisher’s exact test för att 

undersöka om sambandet var signifikant (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018, s. 216). 

 

För att undersöka sambandets signifikans i både Chi-2 test och i Fisher’s exact test så 

undersöks testens p-värde. P-värdet visar hur stor sannolikhet det är att sambandet beror på 

slumpen. Ett p-värde på 0,05 innebär att det är 5% sannolikhet att sambandet beror på 

slumpen och det är just ett p-värde på 0,05 eller lägre som innebär att sambandet har uppnått 

statistisk signifikans. Det innebär helt enkelt att det går att utesluta slumpen som påverkande 

faktor på sambandet med tillräckligt hög säkerhet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018 s. 

186). Chi-2 test tar hjälp av begreppet frihetsgrader (df) för att “...beskriva som utrymmet 

eller friheten för slumpen att bestämma värdena i en fördelning.” (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2018, s.187). 
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4.4 Validitet & reliabilitet  

Validiteten mäter hur mycket systematiska fel som finns jämfört med reliabilitet som mäter 

slumpmässiga fel. För att uppnå hög validitet ska det som ämnas undersökas faktiskt 

undersökas. Ett exempel kan vara att de enkätfrågor som ställs faktiskt motsvarar det syfte 

som uppsatsen har (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen., 2018, s. 104). Att svarsalternativen är 

utformade på korrekt sätt tar Trost & Hultåker (2016, s. 62) som ett viktigt exempel för att 

uppnå hög validitet. 

 

Uppsatsens forskningsfrågor har den teoretiska grunden i Lipskys handlingsutrymme som 

beskrivs i teoridelen, även teoretiska delar av Goffmans dramaturgiska perspektiv och 

Hochschilds emotionella arbete används. Vid operationaliseringen av de teoretiska 

perspektiven och begreppen i skapandet av enkätfrågorna var vi noga med att se till att 

frågorna svarade på de teoretiska perspektiven och begreppen så att frågorna blev 

meningsfulla och undersökte det som skulle besvaras.   

 

Innan enkäten skickades ut så genomfördes granskningar av handledaren för att förbättra 

frågornas formuleringar. Enkäten skickades också till ett urval bekanta som fick agera som 

testpersoner för att få ytterligare synpunkter på hur väl frågorna gav svar på syftet och för att 

upptäcka slarvfel. Detta gjordes även för att få konstruktiv kritik gällande frågornas och 

innehållets utseende och formuleringar. Majoriteten av testpersonerna valdes av 

bekvämlighetsskäl ut bland de som studerar med oss då en del av dem har erfarenhet inom 

hemtjänst. Testpersonerna och handledare kom med konstruktiv kritik av formalia, skalnivåer 

och när i enkäten vissa frågor skulle ställas.  

 

Reliabiliteten i en uppsats beskriver frågornas tillförlitlighet och ger oss svar för hur vi mäter 

det vi vill mäta (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018, s.104). Respondenterna ska alltså 

kunna avge svar med samma innebörd oavsett vem som delar ut enkäten eller återskapar 

studien (Trost & Hultåker, 2016, s. 61). Ett sätt att kunna avgöra om reliabiliteten är hög är 

att minimera risken för slumpmässiga fel (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018, s.104). 

 

För att uppnå hög reliabilitet i vår uppsats formulerades frågorna så att de skulle vara 

förståeliga för så många som möjligt. För att åstadkomma detta operationaliserades de 

teoretiska begrepp så att de skulle vara förståeliga för respondenten. Eftersom 

insamlingsmetoden skedde via en webbaserad enkät så fanns det enbart utrymme för tolkning 

från respondentens sida. Jämfört med till exempel en muntlig enkät där personen som ställer 

frågorna kan till exempel ändra tonläge på vissa frågor vilket kan påverka respondentens 

uppfattning av frågan och därmed påverka respondentens svar (Trost & Hultåker, 2016, s. 

61). Därför ansåg vi att en webbenkät var mer lämplig än en muntlig sådan. Respondenternas 

svar får med andra ord en mindre möjlighet att påverkas av oss som genomför 

undersökningen. Genom att använda en webbenkät så förblir dessutom respondenterna 

anonyma gentemot oss.  
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4.5 Etiska överväganden 

Arbetet präglas av vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskningsetiska principer som ska 

skydda individerna från att bli kränkta och utsatta för onödigt ont samt skapa god 

forskningssed bland de som utför forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkraven 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att uppfylla det första kravet, informationskravet, så skickades i samband med förfrågan 

om deltagande ett informationsbrev. Detta förfrågnings-och informationsbrev återfinns i 

bilaga 1. Brevet riktade sig i första hand till verksamhetschefer för privata och kommunala 

hemtjänstutförare. Brevet beskrev studiens syfte och informerade om att deltagandet i 

undersökningen var helt frivilligt. En kort beskrivning om hur informationen som insamlats 

med hjälp av enkäten fanns också med för att försäkra dem om att informationen skulle 

hanteras så konfidentiellt som möjligt. Eftersom vi inte själva visste om verksamhetscheferna 

skulle vidarebefordra detta brev i samband med enkäten så framgick denna information även 

i enkätens inledning (se bilaga 2). På så sätt kunde vi försäkra oss om att de enskilda 

respondenterna också tagit del av informationen angående frivillighet och konfidallitet. 

Samma information framkom i det inlägg som lades upp på Facebook i samband med enkäten 

(se bilaga 3). Vidare uppfylls samtyckeskravet delvis på grund av informationen som 

framkom i brevet, Facebookinlägget och enkäten om att deltagandet var helt frivilligt och det 

framkom att deltagandet kunde avslutas närsomhelst. Det framkom också att respondenten 

hade möjlighet att hoppa över frågor om denne inte ville svara på den aktuella frågan. 

Eftersom informationen om frivillighet framkommer på flera ställen kan ett antagande göras 

att ett slutfört och inskickat svar betyder att respondenten samtyckt till deltagande (Se Trost 

& Hultåker, 2016 s.110). Vid utskickandet av enkäterna har inte varje enskild person fått en 

samtyckesblankett att fylla i eftersom det blir omöjligt att genomföra och att respondenten 

inte skulle förbli anonym för oss. 

 

För att uppfylla konfidalitetskravet i vår uppsats valde vi att i enkäten (se bilaga 2) inte 

använda oss av frågor som direkt kunde avslöja en persons identitet. Namn på respondenten 

och namnet på verksamheten respondenten arbetar hos är exempel på frågor vi valde att avstå 

ifrån. För att upprätthålla konfidentialitet och anonymitet gentemot oss författare så 

tillfrågades inte enskilda personer att delta i enkäten utan förfrågan gick via 

verksamhetscheferna eller direkt via offentligt inlägg på Facebook. På detta sätt kan 

anonymiteten och konfidaliteten gentemot oss som författare också upprätthållas. 

 

Nyttjandekravet som är det fjärde och sista kravet, uppfyller vi i denna uppsats genom att 

enbart använda den insamlande informationen i vår uppsats och inte i några andra ändamål. 

Genom att minska risken för att sprida vidare informationen som framkommer av 

insamlingen men som inte framkommer i resultatet så kommer bara vi författare och vår 

handledare ta del av det insamlade materialet. Till nyttjandekravet tillhör också att överväga 

risken att resultatet missbrukas på så sätt att det bidrar till ”... åtgärder som direkt påverkar 

den enskilde” (Vetenskapsrådet, 2002. S. 14). En av riskerna som övervägts med studien är 
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hur chefer skulle reagera om vissa resultat framkom. Risken för att skapa osämja mellan 

respondenten och kollegorna eller chefen är den som vi anses vara störst. Särskilt i frågor 

som berör relationen till kollegor eller chefer, (se fråga 16 och 17 i enkäten som återfinns i 

bilaga 2). I ett försök att minska risken för osämja så har dessa frågor formulerats noga för att 

undvika eventuella agg och missförstånd. Genom att upprätthålla konfidalitetskravet på det 

sättet vi gör så anser vi också att risken för att kollegor eller chef kan koppla ihop svaret med 

respondenten är mycket låg och gör därmed risken för osämja lägre.  

 

5 Resultat 

I det kommande kapitlet presenteras uppsatsens resultat. Detta görs genom att presentera 

resultaten i tre rubriker som representerar de tre frågeställningarna. Rubrik 5.1 som 

representerar den första frågeställningen om hur mycket hemtjänstpersonalen kan använda sig 

av olika delar av handlingsutrymmet delades in i två underrubriker, utbildning och 

handlingsutrymme, detta för att underlätta läsningen. Rubrik 5.2 Kollegor och chefer 

representerar den andra frågeställningen. Rubrik 5.3 undersöker om det finns samband mellan 

hemtjänstpersonalens handlingsutrymme och upplevd stress under arbetstid samt möjligheten 

att kommunicera med sina kollegor och chefer och upplevd stress under arbetstid?  

5.1 Användning av handlingsutrymmet 

Uppsatsens första frågeställning undersöker hur mycket hemtjänstpersonalen kan använda sig 

av olika delar av handlingsutrymmet. De delar som undersöks är gymnasial och 

eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg, om gymnasial och eftergymnasial 

utbildning inom vård och omsorg uppfattas som användbart i svåra arbetssituationer, 

påverkan på dagliga arbetsuppgifter, förmågan att fatta viktiga beslut i svåra situationer och 

slutligen om hemtjänstpersonalen uppfattar att insatserna stämmer överens med brukarnas 

behov. För att presentera resultatet av dessa variabler mer översiktligt presenteras variablerna 

som relaterar till utbildning för sig under rubriken 5.1.1 Utbildning och de övriga variablerna 

som kopplas till handlingsutrymmet för sig under underrubriken 5.1.2 Handlingsutrymme. 

För att klargöra så är utbildning en del av handlingsutrymmet och den skildes endast från de 

andra delarna av handlingsutrymmet för att underlätta läsningen.   

 

5.1.1 Utbildning 

I enkätundersökning så ställdes frågor som gav svar på om hemtjänstpersonalen hade 

gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg, de fick variabelnamnen 

Gymnasial utbildning respektive Eftergymnasial utbildning (se bilaga 4 figur A1 & A2). 54 

respondenter (42,5%) uppgav att de har en gymnasial utbildning inom vård och omsorg 

medan 73 respondenter (57,5%) uppgav att de inte har en gymnasial utbildning inom vård 

och omsorg. 49 respondenter (38,9%) uppgav att de har en eftergymnasial utbildning inom 

vård och omsorg och 77 respondenter (61,1%) uppgav att de inte har en eftergymnasial 

utbildning inom vård och omsorg. 
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Två frågor ställdes som handlade om i vilken grad de som har en gymnasial eller 

eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg kände att de kan använda sig av sin 

utbildning i oväntade situationer som uppstått i arbetet. Frågorna vände sig till de som fyllt i 

att de har en gymnasial respektive eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg. Den 

första frågan löd “Om du svarade Ja på fråga 3: I vilken grad känner du att du kan hantera 

oväntade situationer i ditt arbete med hjälp av den gymnasiala utbildningen?” 

Svarsalternativen var:  Inte alls, I låg grad, I måttlig grad, I hög grad och Vet inte/vill inte 

svara. Resultatet visas i figur 1. 

 

Figur 1. - Användning gymnasial utbildning

  
 

Det går att utläsa av figur 1 att 26 respondenter (40%) kände att de i hög grad kan hantera 

oväntade situationer i sitt arbete med hjälp av den gymnasiala utbildningen.18 respondenter 

(27,7%) kände att de i måttlig grad kan hantera oväntade situationer i sitt arbete med hjälp av 

den gymnasiala utbildningen. 10 + 1 respondenter (15,4% + 1,5%) uppgav att de i låg grad 

eller inte alls kände att de kan hantera oväntade situationer i sitt arbete med hjälp av den 

gymnasiala utbildningen. 10 respondenter (15,4%) uppgav att de inte visste eller inte ville 

svara på frågan.    
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Den andra frågan var “Om du svarade Ja på fråga 5: I vilken grad känner du att du kan 

hantera oväntade situationer i ditt arbete med hjälp av din eftergymnasiala utbildning?” med 

svarsalternativen: Inte alls, I låg grad, I måttlig grad, I hög grad och Vet inte/vill inte svara. 

Resultatet visas i figur 2. 

 

Figur 2. - Användning eftergymnasial utbildning   

 
 

Av figur 2 framkommer att 26 respondenter (47,3%) respektive 19 respondenter (34,5%) 

kände att de i hög respektive måttlig grad kan hantera oväntade situationer i sitt arbete med 

hjälp av den eftergymnasiala utbildningen inom vård och omsorg. 4 respondenter (7,3 %) 

kände att de i låg grad kan hantera oväntade situationer i sitt arbete med hjälp av den 

eftergymnasiala utbildningen. Ingen av respondenterna uppgav att de inte alls kan hantera 

oväntade situationer i sitt arbete med hjälp av den eftergymnasiala utbildningen. 6 

respondenter (10,9%) visste inte eller ville inte svara på frågan. 

 

Överlag går det från figur 1 och 2 att utläsa att de flesta respondenter känner att de kan 

hantera oväntade situationer i sitt arbete i måttlig eller hög grad med hjälp av sin gymnasiala 

eller eftergymnasiala utbildning inom vård och omsorg. Det var dock fler som uppgav detta i 

frågan om den eftergymnasiala utbildningen (34,5% + 47,3%) jämfört med den gymnasiala 

utbildningen (27,7% + 40,0%).   
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5.1.2 Handlingsutrymme 

Hemtjänstpersonal besitter ett visst handlingsutrymme, handlingsutrymmet som de besitter 

bestämmer vad de kan och inte kan göra i sitt arbete. För att undersöka handlingsutrymmet så 

ställdes frågor som relaterar till påverkningsmöjlighet, situationshantering och uppfattningar 

till de beslutade insatserna. Detta blir relevant eftersom det visar hur delar av 

hemtjänstpersonalens handlingsutrymme som inte berör utbildning ser ut.  

 

Till en början presenteras resultatet till frågan “I vilken utsträckning kan du påverka sättet du 

utför dina dagliga arbetsuppgifter på?” som hade svarsalternativen inte alls, I liten 

utsträckning, I stor utsträckning och Vet inte/vill inte svara. I relation till den första 

frågeställningen så visar denna fråga på hur respondenterna faktiskt uppfattar i vilken 

utsträckning de kan påverka sättet de utför sina dagliga arbetsuppgifter på. 

 

Figur 3 - Påverkan på dagliga arbetsuppgifter 

 
 

Det som framkommer av figur 3 är att 33 respondenter (26%) svarade att de i stor 

utsträckning kan påverka sättet de utför sina arbetsuppgifter på, 57 respondenter (44,9%) 

svarade att de i måttlig utsträckning kan påverka sättet de utför sina dagliga arbetsuppgifter 

på medan 31 respondenter (24,4%) svarade att de i liten utsträckning kan påverka sättet de 

utför sina dagliga arbetsuppgifter på. 3 respondenter (2,4%) svarade att de inte alls kan 

påverka sättet de utför sina dagliga arbetsuppgifter på. Det framkom att en majoritet (44,9%+ 

26%) av respondenterna i måttlig eller i stor utsträckning kan påverka sättet de utför sina 

dagliga arbetsuppgifter på.  
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I figur 4 visas resultatet för enkätsvaren på frågan “I vilken utsträckning kan du i en svår 

situation fatta viktiga beslut?”. Svarsalternativen var Inte alls, i liten utsträckning, i måttlig 

utsträckning, i stor utveckling och Vet inte/vill inte svara. Frågan användes för att vidare 

undersöka hur mycket hemtjänstpersonalen kan använda sig av olika delar av 

handlingsutrymmet och om de har möjlighet att fatta viktiga beslut i svåra situationer. 

 

Figur 4. - Hantering av svår arbetssituation 

 
Det som framkommer i figur 4 är att 62 personer (48,8%) i stor utsträckning kan fatta viktiga 

beslut i svåra situationer, 55 personer (43,3%) kan i måttlig utsträckning fatta viktiga beslut i 

svåra situationer. Det var 6 respondenter (4,7%) som svarade att de i liten utsträckning kan 

fatta viktiga beslut i svåra situationer och inga respondenter uppgav att de inte alls kan fatta 

viktiga beslut i svåra situationer. En övervägande majoritet (43,3% + 48,8%) upplevde med 

andra ord att de i en svår situation kan fatta viktiga beslut i måttlig eller stor utsträckning.  
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För att vidare undersöka hemtjänstpersonalens handlingsutrymme så ställdes frågan “Hur ofta 

tycker du att insatserna stämmer överens med brukarens behov?” (se figur 5) med 

svarsalternativen Aldrig/nästan aldrig, Sällan, Ofta, Alltid/nästan alltid och Vet inte/vill inte 

svara. Denna fråga ställdes eftersom insatserna grundar sig på biståndsbeslut och är därmed 

den bestämmelse som ligger närmast hemtjänstpersonalen som dessa har att utgå ifrån. 

 

 

Figur. 5 - Stämmer insatser överens med behov 

 
  

 

Figur 5 visar att 27 respondenter (21,4%) tyckte att insatserna alltid/nästan alltid stämmer 

överens med brukarens behov. 71 respondenter (56,3%) tyckte att insatserna ofta stämmer 

överens med brukarens behov och 28 respondenter (22,2%) tyckte att insatserna sällan 

stämmer överens med brukarens behov. Ingen av respondenterna som svarade på frågan 

tyckte att insatserna aldrig/nästan aldrig stämde överens med brukarens behov. Majoriteten 

av respondenterna tyckte att insatserna alltid/nästan alltid eller ofta stämmer överens med 

brukarens behov.  

 

I de tre ovanstående frågorna framkommer att hemtjänsten upplever sig ha ett relativt stort 

handlingsutrymme. I figur 3 framkommer att det enbart är 31 respondenter (24,4%) och 3 

respondenter (2,4%) som i liten utsträckning eller inte alls kan påverka sättet de utför sina 

dagliga arbetsuppgifter på. Liknande mönster går att se i figur 5 där det är 28 respondenter 

(22,2%) som uppger att de tycker att insatserna sällan stämmer överens med brukarens 

behov. Det är ungefär en fjärdedel av respondenterna som upplever att handlingsutrymmet 

inte är så stort. Det går däremot att se i figur 4 att det endast är 6 respondenter (4,7%) som i 

liten utsträckning kan fatta viktiga beslut i en svår situation.   
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5.2 Kollegor och chefer 

För att undersöka den andra frågeställningen om i vilken utsträckning hemtjänstpersonal 

upplever att de kan kommunicera med kollegor och chefer valdes tre enkätfrågor ut. Första 

frågan löd “I vilken grad har du möjlighet att ta upp förslag till förändring med följande 

personer?” och hade svarsalternativen Inte alls, I låg grad, I måttlig grad, I hög grad och Vet 

inte/vill inte svara. De personer som frågan avsåg var kollegor och chefer. Frågan är relevant 

till den andra frågeställningen eftersom påverkningsmöjligheter direkt kan ge en bild av vilka 

förutsättningar personalen upplever att de har för att förändra sina arbetssituationer vilket i 

sin tur kan ge en bild av hur kommunikationen med kollegor och chefer ser ut. Att kunna ta 

upp förslag till förändring med kollegor och chefer blir relevant för frågeställningen då det 

visar på en möjlig del av handlingsutrymmet men även hur hemtjänstpersonalen möjligen kan 

använda kollegor och chefer i sitt backstage.  

 

Figur. 6 - Förändringsförslag, kollegor & chefer 

 
 

Figur 6 som visar möjlighet att ta upp förändringsförslag till kollegor visar att 71 

respondenter (55,9%) svarat att de i hög grad kan ta upp förändringsförslag, 44 respondenter 

(34,6%) har svarat att de i måttlig grad kan göra det och 11 respondenter (8,7%) har svarat att 

de i låg grad kan göra det. Övergripande kan det konstateras att majoriteten upplevde att de 

kan föreslå förändringar till sina arbetskollegor i måttlig eller hög grad. Motsvarande siffror 

för att ta upp förslag till förändring till chefer är 33 respondenter (26,4%) som upplever att de 

i hög grad kan ta upp förslag till förändring med chefer. 47 respondenter (37,6%) uppfattar 

att de i måttlig grad kan ta upp förändringsförslag med chefer. 38 respondenter (30,4%) 

upplever att de endast i låg grad kan ta upp förslag till förändring med chefer och 5 

respondenter (4%) upplever att de inte alls kan ta upp förslag till förändring med cheferna. 

Här går att se skillnader mellan möjligheten att ta upp förslag till förändring till kollegor 

respektive chefer. Det går att avläsa att det är avsevärt färre respondenter som i hög grad kan 
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ta upp förslag till förändring med chefer jämfört med kollegor. Det går vidare att avläsa att 

det är betydligt fler som uppger att de i låg grad eller inte alls kan ta upp förslag till 

förändring till chefer jämfört med kollegor. Det är dock ingen större skillnad mellan antal 

respondenter som upplever att de i måttlig grad kan ta upp förslag till förändring med sina 

kollegor jämfört med till sina chefer. Siffran för kollegor är 44 respondenter (34,6%) och 

siffran för chefer är 47 respondenter (37,6%). 

 

Andra frågan som behandlade frågeställning två löd “I vilken utsträckning upplever du att 

dina förslag till förändring tas på allvar av följande personer?” (Se figur 7). De personer som 

syftades på var kollegor och chefer. Svarsalternativen var Inte alls, I liten utsträckning, I 

måttlig utsträckning, I stor utsträckning och Vet inte/vill inte svara. Frågan var en 

fördjupning på tidigare fråga (se figur. 6) och ämnades ge en större inblick i hur förslagen till 

förändring från respondenterna togs emot av kollegor och chefer för att vidare kunna 

analysera respondenternas möjlighet att kommunicera med kollegor och chefer.  

 

Figur. 7 - Allvar förslag, kollegor & chefer 
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I figur 7 går att utläsa att 35 respondenter (27,6%) upplever att deras förslag till förändring 

tas på allvar i stor utsträckning av kollegor, 62 respondenter (48,8%) upplever att kollegorna 

i måttlig utsträckning tar deras förslag till förändring på allvar och 26 respondenter (20,5%) 

uppger att de i liten utsträckning upplever att förändringsförslagen tas på allvar. Ingen 

respondent svarade att de upplever att kollegorna inte alls tar förslag till förändring på allvar. 

När det kommer till cheferna uppgav 21 respondenter (16,7%) att de i hög utsträckning 

upplevde att förslag till förändring tas på allvar, 42 respondenter (33,3%) upplevde att förslag 

till förändring tas på allvar i måttlig utsträckning. 42 respondenter (33,3%) upplevde att 

förslag till förändring tas på allvar i liten utsträckning och 14 respondenter (11,1%) upplevde 

att förslag till förändring inte alls tas på allvar av cheferna.  

 

Även i denna fråga går det att se skillnader mellan kollegor och chefer. Respondenterna 

uppgav att de i högre utsträckning upplever att förslag till förändring tas på allvar av 

kollegorna än av cheferna. Skillnaden för hur många respondenter som upplevde att förslag 

till förändring inte tas på allvar var tydlig, det var inga respondenter som uppgav detta i 

relation till kollegor men 14 respondenter (11,1%) som uppgav att deras förslag inte tas på 

allvar i relation till chefer. Fördelningen är dock något mer jämn i denna fråga än den som 

representeras i figur 6. 
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Den tredje och sista frågan som analyseras i relation till kollegor och chefer är “I vilken 

utsträckning känner du att du kan prata med följande personer efter en jobbig 

arbetssituation?” med svarsalternativen Inte alls, I liten utsträckning, I måttlig utsträckning, I 

hög utsträckning och Vet inte/vill inte svara. Även i denna fråga så var det kollegor och 

chefer som var “följande personer”. Frågan undersöker möjligheten för respondenten att 

kommunicera med kollegorna och cheferna på ett mindre organisatoriskt sätt än tidigare 

nämnda frågor.  

 

Figur. 8 - Ventilering, kollegor & chefer 

 
 

 

Från figur 8 som visar variabeln Ventilering, Kollegor & chefer, framkommer det att 75 

respondenter (59,5%) upplever att de i stor utsträckning kan prata med sina kollegor efter en 

jobbig arbetssituation. 37 respondenter (29,4%) uppgav att de kan prata med sina kollegor i 

måttlig utsträckning efter en jobbig arbetssituation, 13 respondenter (10,3%) uppgav att de i 

liten utsträckning kan prata med sina kollegor efter en jobbig arbetssituation och 1 

respondent (0,8%) uppgav att de inte alls kan prata med sina kollegor efter en jobbig 

arbetssituation. När det kommer till möjligheten att prata med chefer efter en jobbig 

arbetssituation så uppgav 30 respondenter (23,8%) att de i hög utsträckning kan göra det, 41 

respondenter (32,5%) att de i måttlig utsträckning kan göra det , 39 respondenter (31,0%) att 

de i liten utsträckning kan göra det och 15 respondenter (11,9%) uppgav att de inte alls kan 

prata med sina chefer efter en jobbig arbetssituation.  

  

Som i tidigare frågor som undersöker kommunikationen mellan respondenterna och kollegor 

samt chefer går det att utläsa i figur 8 att det finns betydliga skillnader mellan kollegor och 

chefer. Särskilt utmärkande är svaren för hög utsträckning där 75 respondenter (59,5%) 

uppgav detta för kollegor medan det var 30 respondenter (23,8%) som uppgav samma svar 

för chefer.  
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Utmärkande är även skillnaden i antal respondenter som uppgav att de inte alls eller i liten 

utsträckning kan prata med kollegor och chefer efter en jobbig arbetssituation. För kollegor 

var det en respondent (0,8%) som svarat inte alls och 13 respondenter (10,3%) som svarat i 

liten utsträckning medan motsvarande siffror för chefer var 15 respondenter (11,9%) som 

svarat inte alls och 39 respondenter (31%) som svarat i liten utsträckning. 

 

För att sammanfatta de tre enkätfrågorna som undersöker kommunikationen med kollegor 

och chefer går det att observera att hemtjänstpersonal har en något mer öppen 

kommunikation med sina kollegor än till sina chefer. Hemtjänstpersonalen upplever i större 

utsträckning eller högre grad upp att de kan kommunicera med kollegorna än med cheferna. 

5.3 Olika faktorers påverkan på stress 

I detta avsnitt presenteras resultaten relaterade till frågeställning 3. För att undersöka 

sambanden mellan de olika faktorerna och upplevd stress under arbetstid så har 

sambandsanalyser genomförts med hjälp av Chi2-test. I avsnittet jämförs tidigare nämnda 

variabler med variabeln Upplevd stress under arbetstid. Variablerna delas in under följande 

grupper: utbildning, handlingsutrymme samt kollegor och chefer. Även i detta avsnitt 

separeras utbildning från övriga delar av handlingsutrymme för att skapa en tydlig översikt. 

Totalt utfördes elva Chi2- test. 
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För att få en uppfattning av hur ofta hemtjänstpersonalen upplever stress under arbetstid så 

ställdes enkätfrågan: ”Hur ofta upplever du stress under arbetstid?” som hade 

svarsalternativen Aldrig/nästan aldrig, Sällan, Ofta, Alltid/nästan alltid och Vet inte/vill inte 

svara. Resultatet av frågan presenteras i figur 9.    

 

Figur 9 - Upplevd stress under arbetstid  

 
 

 

I figur 9 går att läsa att 39 respondenter (30,7%) svarade att de alltid/nästan alltid upplever 

stress under arbetstid. 58 respondenter (45,7%) upplever ofta stress under arbetstid, 24 

respondenter upplever sällan stress under arbetstid och 6 respondenter (4,7%) upplever 

aldrig/nästan aldrig stress under arbetstid. En majoritet på 39 + 58 respondenter (30,7% + 

45,7%) upplever ofta eller alltid/nästan alltid stress under arbetstid.  

 

Elva sambandsanalyser genomfördes på de tidigare nämnda variablerna med upplevd stress 

under arbetstid för att undersöka om det fanns ett samband. Nedan presenteras de 

genomförda sambandsanalyserna.  
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I tabell 1 sammanfattas de elva Chi2-test som genomfördes och deras p-värde. I de fall p-

värdet visat på signifikans, vilket det visade i fyra av fallen, är värdet markerat med en 

asterisk. I tre Chi2-test meddelades det att fler än 20% av cellerna hade ett förväntat värde 

under fem vilket betyder att dessa Chi2-test inte var giltiga. För att undersöka signifikansen 

mellan de variablerna där Chi2-testet inte var giltigt utfördes Fisher’s Exact test. De 

sambandsanalyser som gjorts med Fisher’s Exact är markerade med ett F i tabell 1.  

  

 Tabell 1. Sammanfattning av sambandsanalysernas p-värden 

  Upplevd stress 

under arbetstid 

Gymnasial utbildning  0,458 

Eftergymnasial utbildning  0,775 

Stämmer insatser överens med behov  0,002* 

Påverkan på dagliga arbetsuppgifter  0,077 

Hantering av svår arbetssituation  1,000F 

Förändringsförslag, kollegor   0,722F 

Förändringsförslag, chefer  0,006* 

Allvar förslag, kollegor  0,557 

Allvar förslag, chefer  0,001* 

Ventilering, kollegor  1,000F 

Ventilering, chefer  0,000* 

Signifikanta Chi-2 test markeras med en asterisk. I de fall Chi-2 test inte var giltiga utfördes 

Fisher’s exact test och det är då p-värdet från Fisher’s exact test som presenteras. Dessa test 

är markerade med ett F. Ingen av Fisher’s exact test var signifikanta. 

 

Det går att utläsa från tabell 1 att fyra av de elva Chi2-testen är signifikanta. Notera att ingen 

av de sambandsanalyser som gjordes med Fisher’s Exact test är signifikanta. De fyra Chi2-

testen som uppvisar signifikans var samband mellan följande variabler i relation till Upplevd 

stress under arbetstid: Instämmer insatser överens med behov, Förändringsförslag, chefer, 

Allvar förslag, chefer och Ventilering, chefer.  
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Sambandsanalyserna presenteras vidare i de tre kommande avsnitten där det framförallt är de 

signifikanta sambanden som kommer att ligga i fokus. Sambandsanalyserna är uppdelade i 

likhet med tidigare kapitel i underrubrikerna utbildning, handlingsutrymme och kollegor och 

chefer. 

 

5.3.1 Utbildning 

Till en början så undersöktes det om det fanns ett samband mellan gymnasial utbildning inom 

vård och omsorg och upplevd stress under arbetstid samt eftergymnasial utbildning inom vård 

och omsorg och upplevd stress under arbetstid. I tabell 1 går att utläsa att båda dessa 

samband saknade signifikans. Eftersom Chi2-testen för gymnasial utbildning eller 

eftergymnasial utbildning i relation till upplevd stress under arbetstid inte var signifikanta 

kan vi dra slutsatsen att det inte finns signifikanta anledningar till att utbildningen påverkar 

den upplevda stressen under arbetstid eller tvärtom. 

 

5.3.2 Handlingsutrymme 

För att undersöka hur handlingsutrymmet påverkar hemtjänstpersonalens upplevda stress 

under arbetstid undersöktes variablerna Påverkan på dagliga arbetsuppgifter, Hantering av 

svår arbetssituation och Stämmer insatser överens med brukarens behov i relation till 

variabeln upplevd stress under arbetstid. Sambandsanalyserna på både Påverkan på dagliga 

arbetsuppgifter och Hantering av svår arbetssituation i relation till upplevd stress under 

arbetstid gav inga signifikanta samband och kommer därför inte att presenteras ytterligare. 

Sambandsanalysen för Stämmer insatser överens med brukarens behov i relation till upplevd 

stress under arbetstid presenteras nedan. 

 

En del av gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme är de regler som de måste förhålla sig till. I 

hemtjänstpersonalens fall är en stor del de beslut som biståndshandläggare tagit gällande 

vilken eller vilka insatser som brukaren ska få hjälp med. Det är dessa beslut som ska följas 

och det är därför intressant att undersöka sambandet mellan variabeln Stämmer insatser 

överens med behov och Upplevd stress under arbetstid. I tabell 2 undersöks sambandet 

mellan hur ofta respondenten upplever att insatserna stämde överens med brukarens behov 

och den upplevda stressen under arbetstid.  
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Tabell 2. - Stämmer insatser överens med behov 

  Hur ofta tycker du att insatserna stämmer överens med 

brukarens behov? 

  

Upplevelse av 

stress under 

arbetstid 

Sällan Ofta Nästan 

alltid/alltid 

X2 

Sällan/nästan 

aldrig/aldrig 

 3 (10,7%) 14 (19,7%) 13 (48,1%) 12,119 

Ofta/nästan 

alltid/alltid 

25 (89,3%) 57 (80,3%) 14 (51,9%)   

Totalt 28 (100%) 71 (100%) 27 (100%)   

df:2, p-värde: 0,002 

 

I tabell 2 går att utläsa att 25 respondenter (89,3%) av de som svarat att de tycker att 

insatserna sällan stämmer in med brukarens behov ofta, nästan alltid eller alltid upplever 

stress under arbetstid. De som upplever att insatserna ofta stämmer överens med brukarens 

behov uppvisar att deras stressnivå är något lägre eftersom 57 respondenter (80,3%) upplever 

ofta, nästan alltid eller alltid stress under arbetstid. Slutligen så uppvisar tabell 2 att av de 

som tycker att besluten nästan alltid/alltid stämmer överens med brukens behov är det endast 

14 respondenter (51,9%) som ofta, nästan alltid eller alltid upplever stress under arbetstid. 

 

P-värdet visar 0,002 vilket betyder att sambandet är signifikant. Det finns ett samband mellan 

hur ofta man tycker att insatserna stämmer överens med brukarens behov och hur ofta man 

upplever stress under arbetstid. Där stress oftare upplevs då hemtjänstpersonalen mer sällan 

upplever att insatserna stämmer överens med brukarens behov.  

 

5.3.3 Kollegor och chefer 

För att undersöka om ett samband mellan möjlighet att kommunicera med kollegor och 

chefer och Upplevd stress under arbetstid så undersöktes variablerna Förändringsförslag, 

kollegor och chefer, Allvar förslag, kollegor och chefer och Ventilering, kollegor och chefer i 

relation till variabeln Upplevd stress under arbetstid. Tabell 1 (s.34) visar att det inte 

framkom några signifikanta samband i någon av variablerna gällande kollegor. Däremot så 

visar de utförda Chi2-testen signifikanta samband mellan samtliga ovan nämnda variabler i 

relation till chefer och Upplevd stress under arbetstid. Tabellerna för variablerna gällande 

kollegor återfinns i bilaga 4 (se tabell B5, B6 & B7). Nedan kommer de signifikanta 

resultaten att presenteras.   
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Tabell 3 presenterar resultatet av Chi2-testet som genomfördes på variabeln 

Förändringsförslag, chefer och variabeln Upplevd stress under arbetstid. För undersöka 

möjligheten att kommunicera med chefer och upplevd stress under arbetstid är så 

genomfördes denna sambandsanalys.  

 

Tabell 3 - Förändringsförslag, chefer  

  I vilken grad har du möjlighet att ta 

upp förslag till förändring med 

chefer? 

  

Upplevelse av stress 

under arbetstid 

Inte alls/i låg 

grad 

I måttlig/hög grad X2 

Sällan/nästan 

aldrig/aldrig 

  

4 (9,3%) 25 (31,3%) 7,477 

Ofta/nästan 

alltid/alltid 

  

39 (90,7%) 55 (68,8%)   

Totalt 43 (100%) 80 (100%)   

df: 1, p-värde: 0,006 

  

P-värdet av Chi2-testet var signifikant. Detta medför att sambandet mellan upplevd stress och 

i vilken grad respondenterna upplever att de kan ta upp förslag till förändring med chefer kan 

analyseras. Tabell 3 visar att de 39 respondenter (90,7%) som inte alls eller i låg grad kan ta 

upp förslag till förändring med chefer oftare upplever stress än de 55 respondenter (68,8%) 

som i måttlig eller hög grad kan ta upp förändringsförslag. För att förtydliga så upplever 

hemtjänstpersonalen som kan föreslå förändringar till chefer mer sällan stress i arbetet.  
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Vidare presenteras det sambandsanalysen för Allvar förslag och upplevd stress på arbetstid i 

tabell 4. 

 

Tabell 4 - Allvar förslag, chefer  

  I vilken grad upplever du att dina 

förslag till förändring tas på allvar 

av chefer? 

  

Upplevelse av 

stress under 

arbetstid 

Inte alls/i låg 

grad 

I måttlig/hög 

grad 

X2 

Sällan/nästan 

aldrig/aldrig 

  

5 (8,9%) 22 (34,9%) 11,418 

Ofta/nästan 

alltid/alltid 

  

51 (91,1%) 41 (65,1%)   

Totalt 56 (100%) 63 (100%)   

df: 1, p-värde: 0,001 

Det går att utläsa i tabell 4 att sambandet mellan Allvar förslag, chefer och Upplevd stress 

under arbetstid är signifikant då Chi-2 testets p-värde är 0,001. Det framkommer av tabell 4 

att de 51 respondenter (91,1%) som inte alls eller i låg grad tyckte att sina chefer tog deras 

förslag till förändring på allvar också upplevd stress ofta, nästan alltid eller alltid under 

arbetstid. Motsvarande siffra för de som i måttlig eller hög grad upplevde att cheferna tog 

förslag till förändring på allvar var 41 respondenter (65,1%). För att förtydliga så innebär det 

att respondenterna som upplever att cheferna tar förslag till förändring på allvar i högre grad, 

inte lika ofta upplever stress som de respondenter som upplever att cheferna inte tar förslag 

till förändring på allvar i lika hög grad.  
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Nedan i tabell 5 presenteras resultatet av Chi-2 testet för variablerna Ventilering, chefer och 

Upplevd stress under arbetstid.  

 

Tabell 5 - Ventilering, chefer 

  I vilken utsträckning känner du att 

du kan prata med chefer efter en 

jobbig arbetssituation? 

  

Upplevelse av 

stress under 

arbetstid 

Inte alls/i liten 

utsträckning 

I måttlig/stor 

utsträckning 

X2 

Sällan/nästan 

aldrig/aldrig 

  

3 (5,6%) 25 (35,2%) 15,518 

Ofta/nästan 

alltid/alltid 

  

51 (94,4%) 46 (64,8%)   

Totalt  54 (100%) 71 (100%)   

df: 1, p-värde: 0,000 

 

Tabell 5 visar att det genomförda Chi2-testet där Ventilering, chefer och Upplevd stress 

under arbetstid jämfördes visade på ett signifikant samband då p-värdet var 0,000. Det går 

vidare att utläsa från tabell 5 att de 51 respondenter (94,4%) som upplever att de inte alls 

eller i liten utsträckning kan ventilera till chefen ofta, nästan alltid eller alltid upplever stress 

under arbetstid. Jämfört med de 46 respondenterna (64,8%) som kan ventilera med chefer i 

måttlig eller stor utsträckning upplever mindre ofta stress under arbetstid. För att förtydliga 

så upplever respondenterna som kan ventilera till sina chefer i större utsträckning inte stress 

lika ofta under arbetstid som de respondenter som kan ventilera till sina chefer i mindre 

utsträckning.  

 

De tre Chi2-testerna som visade Förändringsförslag, chefer, Allvar förslag, chefer och 

Ventilering, chefer har ett samband med Upplevd stress under arbetstid. Analyserna visar att 

när personalen i högre grad eller i större utsträckning kan kommunicera med cheferna. 
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6 Diskussion 

Det kommande kapitlet består av arbetets diskussion. För att underlätta för läsaren har 

kapitlet delats in i fem avsnitt. Det första avsnittet består av en summering av resultatet. I 

summeringen kommer också kopplingar till arbetets frågeställningar och syfte att presenteras 

för att möjliggöra en mer nyanserad diskussion i de efterkommande avsnitten. I det andra 

avsnittet kommer resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och de utvalda 

teorierna. Det tredje avsnittet består av en diskussion kring resultatet och metodvalet som 

gjorts. I det fjärde avsnittet presenteras slutsatser och hur arbetet kan tillämpas i praktiken 

och i framtida forskning. I det sista avsnittet presenteras en sammanfattande diskussion.  

6.1 Summering 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hemtjänstpersonalens handlingsutrymme 

och hur det påverkar hemtjänstpersonalens upplevda stress och att undersöka relationen till 

kollegor och chefer samt hur dessa relationer påverkar hemtjänstpersonalens upplevda stress.  

 

Resultatet som besvarar den första frågeställningen visar att majoriteten av 

hemtjänstpersonalen upplever att både den gymnasiala och eftergymnasiala utbildningen 

inom vård och omsorg kan användas i måttlig eller i hög grad i oväntade situationer. 

Resultatet visar också att majoriteten av hemtjänstpersonalen upplever att de i hög eller 

måttlig grad kan påverka sättet de utför sina dagliga arbetsuppgifter på. Vidare upplever en 

majoritet att de i stor eller måttlig grad kan fatta viktiga beslut i en svår situation. De flesta 

tycker även att brukarens insatser ofta eller alltid/nästan alltid stämmer överens med 

brukarens behov. 

 

Den andra frågeställningen gällande kollegor och chefer resulterade i att hemtjänstpersonalen 

upplever att de i större utsträckning kan vända sig till kollegor än till sina chefer. Detta visade 

sig stämma i alla efterfrågade scenarion: ta upp förslag till förändring, hur mycket förslagen 

till förändring upplevs tas på allvar och möjligheten att ventilera. 

 

I den tredje frågeställningen undersöktes om det finns samband mellan hemtjänstpersonalens 

handlingsutrymme och upplevd stress under arbetstid samt möjligheten att kommunicera med 

sina kollegor och chefer och upplevd stress under arbetstid? De oberoende variablerna 

jämfördes mot variabeln Upplevd stress under arbetstid genom sambandsanalyser i form av 

Chi2-test. Fyra av dessa sambandsanalyser var signifikanta. De fyra variabler som uppvisade 

signifikanta samband i förhållande till Upplevd stress under arbetstid var Stämmer insatser 

överens med behov, Förändringsförslag, chefer, Allvar förslag, chefer och Ventilering, 

chefer. De signifikanta sambanden visade att hemtjänstpersonalen som sällan upplevde att 

insatserna stämde överens med brukarnas behov oftare upplevde stress under arbetstid. De 

som upplevde att de låg grad kunde ta upp förslag till förändring upplevde stress oftare under 

arbetstid. De som upplevde att deras förslag i liten utsträckning tas på allvar av chefer 

upplever också oftare stress under arbetstid än de som upplever att de kan kommunicera med 

chefer.  
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6.2 Diskussion av resultatet i relation till tidigare forskning och teori 

I detta avsnitt kommer resultaten för respektive frågeställning diskuteras i förhållande till det 

som framkommit i tidigare forskning och till de utvalda teoretiska ramverken och begreppen. 

 

6.2.1 Användning av handlingsutrymmet  

Uppsatsens första frågeställning undersöker hur mycket hemtjänstpersonalen kan använda sig 

av olika delar av handlingsutrymmet. De delar som vi har undersökt är gymnasial och 

eftergymnasial utbildning inom vård och omsorg, om gymnasial och eftergymnasial 

utbildning inom vård och omsorg uppfattas som användbart i svåra arbetssituationer, 

påverkan på dagliga arbetsuppgifter, förmågan att fatta viktiga beslut i svåra situationer och 

slutligen om hemtjänstpersonalen uppfattar att insatserna stämmer överens med brukarnas 

behov.  

 

Av de respondenter som hade gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom vård och 

omsorg upplevde majoriteten att de hade hjälp av utbildningen i oväntade situationer vilket 

kan observeras i figur 1 och figur 2 (s.23 & s.24). Då vi inte undersökt varför utbildningen är 

användbar i svåra situationer kan vi inte säga vad det beror på. Om detta kopplas till 

handlingsutrymmet så kan en möjlig förklaring vara att utbildningen inom vård och omsorg 

vidgar hemtjänstpersonalens handlingsutrymme. Det ökade handlingsutrymmet som 

utbildningen bidrar med kan jämföras med Lipskys (1980, s.45) definition av 

handlingsutrymme. Lipsky menar att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme begränsas av de 

egna resurserna. Utbildning skulle kunna liknas vid en resurs av kunskap om det aktuella 

området och blir på så vis ett sätt för en gräsrotsbyråkrat att vidga sitt handlingsutrymme.  

 

Det som framkommer i vårt resultat är att hemtjänstpersonalen upplever att de har ett 

någorlunda stort handlingsutrymme i förhållande till förmåga att påverka sina dagliga 

arbetsuppgifter, förmåga att fatta viktiga beslut i svåra situationer, och att insatserna stämmer 

överens med brukarnas behov.  

 

Tidigare forskning visar att det finns många förväntningar på hur hemtjänstpersonalen ska 

agera i sitt arbete (Karlsson & Gustavsson, 2018, s.59). Detta går att koppla till NPM och det 

resultat som vi kommit fram till. Eftersom vi inte undersökt just de normativa delarna av 

handlingsutrymmet så är det svårt att säga något om. Däremot går att se att de delarna om 

regelverk, såsom insatserna som beviljats, uppfattas som att de stämmer överens med 

brukarnas behov, vilket är faktorer som kan påverkas av NPM.  

 

Resultatet i figur 5 (s.27) visar att majoriteten av hemtjänstpersonalen ofta eller alltid/nästan 

alltid upplever att insatserna stämmer överens med brukarna behov. En tänkbar förklaring till 

detta kan vara att hemtjänstpersonalen är gräsrotsbyråkrater med ett begränsat 

handlingsutrymme. Handlingsutrymmet påverkas bland annat av biståndsbeslut och NPM 

reglerar vilka resurser som finns tillgängliga för hemtjänstpersonalen (Karlsson & 

Gunnarsson, 2018, s.48). När biståndsbeslutet stämmer överens med hemtjänstpersonalens 
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uppfattning av brukarens behov så kan det antas att hemtjänstpersonalen inte hamnar i ett 

dilemma där den bestämda resursen (insatsen) inte tillgodoser brukarens behov. Ur 

hemtjänstpersonalens synvinkel får den alltså tillräckligt med resurser för att kunna utföra sitt 

arbete på det sätt som hemtjänstpersonalen uppfattar som tillräckligt. En tänkbar konsekvens 

av att insatserna stämmer överens med brukarens behov blir att hemtjänstpersonalen enklare 

kommer att kunna balansera de organisatoriska målen och brukarens behov (jmfr Lipsky, 

1980 s. 44–45; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.16). Det går även att jämföra 

resultatet med tidigare forskning som kommit fram till att när hemtjänstpersonalen upplever 

att insatserna inte stämmer överens med brukarnas behov är det vanligt att 

hemtjänstpersonalen upplever känslor av otillräcklighet i sitt arbete (Stranz, 2013, s. 141, 

s.137; Karlsson & Gunnarsson, 2018; Stein, 2016). 

  

Handlingsutrymmet påverkas också av enskilda och samhälleliga normer och moraliska 

värderingar (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.16–17). En majoritet av 

respondenterna upplever att de i måttlig eller stor utsträckning kan påverka sitt dagliga 

arbete, resultatet för detta redovisas i figur 3 (s.25). Påverkningsmöjligheten kan tänkas ses 

som ett applicerande av Astviks (2003, s.31–32) konstruktiva strategier för att hantera svåra 

situationer. Astvik menar att för att underlätta svåra situationer så anpassar personalen sig och 

hanterar den svåra situationen genom att använda sig av olika strategier.  

 

Resultatet som redovisas i figur 4 (s.26) visar att en majoritet av hemtjänstpersonalen 

upplever att de i stor utsträckning kan fatta viktiga beslut i svåra situationer. En tolkning kan 

göras att hemtjänstpersonalen uppfattar att de har tillräckligt stort handlingsutrymme eller 

tillräckliga resurser till att hantera svåra situationer. Lipsky (1980, s.30–31) gör liknande 

kopplingar, och visar hur det ser ut när handlingsutrymmet är för litet. Brist på tillgängliga 

resurser påverkar handlingsutrymmet negativt. Stranz (2013, s.158–160 & 136–138) 

presenterar liknande kopplingar och visar när fysiska resurser i form av bärhjälp eller 

personal saknas så ökar personalens benägenhet att säga upp sig. 
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6.2.2 Kollegor och chefer 

Uppsatsens andra frågeställning undersöker i vilken utsträckning hemtjänstpersonal upplever 

att de kan kommunicera med sina kollegor och chefer. De variabler vi har undersökt är 

Förändringsförslag, kollegor/chefer, Allvar förslag, kollegor/chefer och Ventilering, 

kollegor/chefer. 

 

Resultatet av variablerna som undersöktes i den andra frågeställningen visar att 

hemtjänstpersonalen har större möjlighet att kommunicera med sina kollegor än sina chefer. 

Det efterfrågades inte i enkäten varför relationerna såg ut som det gjorde, vi kan därför inte 

dra slutsatser till varför det ser ut som det gör.  

 

Hemtjänstpersonalens möjligheter att kommunicera med kollegor och chefer visar att 

personalen är mer bekväm i att ta upp förslag till förändring med kollegor och de upplever att 

förslagen i större utsträckning tas på allvar av kollegor än av chefer (se figur 6 & 7, s.28–29). 

Vårt resultat av förslag till förändrings och om de tas på allvar av kollegor och chefer kan 

kopplas till Stranz (2013) tidigare forskning. Stranz (2013, s.138–140 & 163–164) visar att 

personalen vid de undersökta verksamheterna upplever att cheferna står långt ifrån 

omsorgsarbetet och därför har svårt att förstå hemtjänstpersonalens situation vilket ibland 

leder till fler omorganiseringar som försämrar hemtjänstpersonalens arbetssituation 

ytterligare. Detta skulle kunna vara en anledning till varför hemtjänstpersonalen i denna 

undersökning upplever att de har en sämre relation till sina chefer än till sina kollegor, som 

befinner sig på ungefär samma nivå i arbetet. Vårt resultat visar att personalen upplever att de 

i större utsträckning inte har möjlighet att ta upp förslag till förändring och att förslagen inte 

tas på allvar av chefer.  

 

Annan möjlig förklaring till varför relationen hemtjänstpersonalen har med kollegor och 

chefer skiljer sig åt kan kopplas till handlingsutrymme och att hemtjänstpersonalen är 

gräsrotsbyråkrater. Cheferna kan antas ha ett annat organisatoriskt mål än vad 

hemtjänstpersonalen har. Hemtjänstpersonalen måste balansera brukarens behov med 

organisationens vilja medan chefen kan antas behöva följa organisationens vilja i större 

utsträckning genom att till exempel anpassa verksamheten efter krav som kom till följd av 

NPM (Jmfr Karlsson & Gunnarsson, 2018, s. 48) och lägga mindre fokus på brukarens 

behov. Cheferna kan begränsa hemtjänstpersonalens handlingsutrymme genom att till 

exempel sätta nya eller förändra existerande riktlinjer och regler (Lipsky, 1980, s.18–19). Att 

cheferna fattar beslut som begränsar personalens handlingsutrymme som försämrar deras 

arbetssituation kan vara en möjlig anledning till att kommunikationen ser annorlunda ut.  

 

Resultatet går också att koppla till Astviks studie (2003, s.31–32) om hemtjänstpersonalens 

konstruktiva strategier för situationshantering. En av de konstruktiva strategierna som Astvik 

beskriver är personalens möjlighet att fördela ansvaret, ventilera och diskutera svåra 

situationer med kollegor och handledare. Detta kan jämföras med Goffmans (1959, s.85–89) 

beskrivning av backstage där han nämner kollegor som en del av förberedandet i backstage 

som behövs för att kunna presentera ett bra frontstage. Kollegorna blir genom denna 
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strategianvändning med andra ord en del av varandras backstage. Goffman (1959) nämner 

inte huruvida chefer är en del av backstage, men eftersom de är en del av arbetsteamet så kan 

de resoneras vara det. Samtidigt besitter cheferna en auktoritär roll i verksamheten så de 

befinner sig inte i exakt samma backstage som kollegorna (Goffman, 1959, s.85–89). För att 

jämföra resultatet i denna uppsats med Astviks konstruktiva strategi som nämnts ovan, 

noteras att det i denna uppsats enbart verkar fungera i förhållande till kollegor (jmfr Astvik, 

2003, s.31–32). En fördel med att kunna kommunicera med sina kollegor beskriver 

Hochschild (2012, s.115–16) som ett sätt att fördela och på så sätt hjälpas åt att hantera 

krävande känslor som uppstår i arbetet. Detta går att koppla till resultatet då det går att anta 

att genom att kommunicera med sina kollegor så hjälps kollegorna åt att dela på ansvaret och 

de tunga känslorna.  

 

6.2.3 Samband mellan faktorerna och stress 

Uppsatsens tredje frågeställning undersöker om det finns samband mellan 

hemtjänstpersonalens handlingsutrymme och upplevd stress under arbetstid samt möjligheten 

att kommunicera med sina kollegor och chefer och upplevd stress under arbetstid? Vidare 

kommer enbart de signifikanta sambanden tas upp. De oberoende variablerna som visade 

signifikanta samband i relation till den beroende variabeln Upplevd stress under arbetstid 

var, Stämmer insatserna överens med behov, Förändringsförslag, chefer, Allvar förslag, 

chefer och Ventilering, chefer. 

 

Ett intressant i förhållande som går att utläsa ur studiens beskrivande resultat är att trots att 

hemtjänstpersonalen upplever att de har stort handlingsutrymme (se figur 3, 4 & 5, s.25–27) 

så upplever en majoritet stress under arbetstid (se figur 9, s.33). Sambandsanalyserna (se 

Tabell 1, s.34) visar i två av de tre variablerna som undersökts i relation till upplevd stress 

under arbetstid att det inte finns något statistiskt signifikanta samband. Variabeln Stämmer 

insatser överens med behov visar däremot ett signifikant samband i relation till upplevd under 

arbetstid. Då våra sambandsanalyser inte visade signifikanta samband mellan 

handlingsutrymme och upplevd stress under arbetstid kan vi inte med säkerhet säga vad det 

beror på. Däremot så redogör Astvik, (2003, s.45) för en möjlig förklaring till varför 

hemtjänstpersonal upplever stress trots ett stort handlingsutrymme. Astviks resultat redovisar 

att handlingsutrymmet kan både ses som en resurs och en organisatorisk begränsning. Det blir 

en begränsning då handlingsutrymmet medför att hemtjänstpersonalen förväntas fatta svåra 

beslut och stå för dem vilket skapar stress (Astvik, 2003, s.45).  

 

Tabell 2 (s.36) visar ett signifikant samband mellan hur ofta hemtjänstpersonalen upplever att 

insatserna stämmer överens med brukarens behov och stress som hemtjänstpersonalen 

upplever under arbetstid. Resultatet visar att hemtjänstpersonal inte lika ofta upplever stress 

under arbetstid om de upplever att insatserna stämmer in på brukarens behov. Detta samband 

går att koppla till Elstad & Vabøs (2008, s.473) studie som presenterar liknande resultat i sin 

studie, där hög arbetsbelastning, personal- och resursbrist leder till att personalen upplever 

mer stress.  
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Uppsatsens resultat som visar att om hemtjänstpersonalen inte upplever att insatserna 

stämmer in med brukarnas behov så ökar den upplevda stressen under arbetstid, detta går att 

att koppla till den tidigare forskning som säger att känslor av stress och otillräcklighet uppstår 

när insatserna inte stämmer överens (Stranz, 2013, s. 125, 140–142, s.137; Karlsson & 

Gunnarsson 2018; Stein, 2016). Sambandet går även att koppla till hemtjänstpersonalens 

handlingsutrymme (Jmfr. Lipsky, 1980, s.30; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s.55) 

eftersom de bestämda insatserna begränsar hemtjänstpersonalens arbetssituation i relation till 

den enskilde brukaren. Då de andra variablerna som undersökte handlingsutrymmet saknade 

signifikanta samband i relation till upplevd stress under arbetstid bör denna koppling hållas 

kort.  

 

Tabell 3, 4 och 5 (s.37–39) visar signifikanta samband mellan möjlighet att ta upp förslag till 

förändring med chefer och upplevd stress under arbetstid, att förslagen till förändring tas på 

allvar av chefer och upplevd stress under arbetstid samt att kunna ventilera med chefer och 

upplevd stress under arbetstid. Sambanden visar att när personalen uppfattar att de i högre 

grad eller större utsträckning kan kommunicera med cheferna så upplever de inte lika ofta 

stress under arbetstid. Då vi inte undersökt vad som påverkar möjligheten att kommunicera 

med cheferna går det inte att säkert säga vad det kan anledningarna kan vara. En tänkbar 

anledning skulle dock kunna vara att eftersom hemtjänstpersonalen arbetar själva eller i par 

så kan stöd och uppmuntran från chefer vara givande. En liknande anledning till varför 

sambandet mellan de olika variablerna med chefer och stress ser ut som den gör går att 

koppla till Trydegård (2012, s.125–126) som i sin studie presenterar vikten av att känna stöd 

från ledningen i de beslut som tas i det dagliga arbetet eftersom det skapar en känsla av 

trygghet och minskar viljan för hemtjänstpersonalen att säga upp sig.   

 

Ytterligare en möjlig anledning till varför sambanden ser ut som de gör kan kopplas till 

Lipskys handlingsutrymme och vad chefens uppdrag är (Lipsky, 1980, s.18–19). En möjlig 

förklaring är att när cheferna kan samarbeta med personalen så vet chefen vad personalen har 

för behov, vad som kan förbättras och omstruktureras. Chefens uppdrag är att leda personal 

så att de uppfyller de organisatoriska målen, medan gräsrotsbyråkraten som i vårt fall är 

hemtjänstpersonalen måste balansera målen och vad brukaren har för behov.   

 

Tabell 5 (s.39) visar ett signifikant samband mellan i vilken utsträckning hemtjänstpersonal 

tycker att de kan ventilera känslor med chefer och den upplevda stressen under arbetstid. Ju 

mer hemtjänstpersonalen kan ventilera till sina chefer desto mindre stress upplever de under 

arbetstid. En möjlig förklaring till varför möjligheten att ventilering av känslor påverkar 

stressen kan vara möjligheten att processa svåra känslor. Stranz (2013, s.141, s. 137) och 

Trydegård (2012, s.125–126) presenterar resultat för att cheferna har stor betydelse för den 

upplevda stressen under arbetstid. Ventilering av känslor blir också viktigt när man ser till det 

emotionella arbetet som hemtjänstpersonalen utför. En strategi för att hantera de krävande 

känslor som uppstår i det emotionella arbetet när den förväntade känslan ska projiceras, är att 

vid ett annat tillfälle få ventilera dessa känslor med kollegor och chefer (Jmfr Hochschild, 

2012, s. 115–116).  
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Ytterligare en tänkbar förklaring till varför den upplevda stressen under arbetstid minskar när 

personalen känner att de kan prata om jobbiga situationer med chefer kan vara att de vill 

upprätthålla ett fungerande frontstage (Goffman, 1959, s. 85–88). Om personalen kan 

förbereda och bearbeta sig i ett backstage med cheferna så kommer de sedan enklare kunna 

återgå till ett fungerande frontstage (jmfr. Goffman, 1959, s. 85–88). En annan möjlig 

tolkning är att i relation till upplevd stress under arbetstid så är relationen till cheferna 

viktigare än relationen till kollegorna. Detta skulle kunna bero på känslan av att ens 

ventilering och förslag som tas på allvar av chefer ger större effekter än vad det ger att ta upp 

förslag med kollegor eftersom cheferna sitter på en större organisatorisk makt jämfört med 

kollegorna. Trydegård nämner att relationen till cheferna kan ha en underlättande roll för 

hemtjänstpersonalen vilket går att koppla till uppsatsens resultat (Jmfr Trydegård, 2012, 125). 

 

Sammanfattningsvis så visar de beskrivande variablerna att hemtjänstpersonalen besitter ett 

stort handlingsutrymme men att hemtjänstpersonalen trots detta ofta upplever stress. 

Hemtjänstpersonalen upplever att de i större utsträckning kan kommunicera med kollegor än 

chefer men det är brist på möjlighet att kommunicera med cheferna som leder till att 

hemtjänstpersonalen oftare upplever stress.  

  

6.3 Metodologiska begränsningar 

I detta avsnitt diskuteras arbetets resultat i relation till den valda metoden och dess 

begränsningar.  

 

En faktor som kan påverka studiens resultat är urvalet. Studiens resultat formas av 

respondenternas angivna svar. Urvalet bestod av personer som arbetar med det direkta 

omsorgsarbetet inom hemtjänsten. Från en början var tanken att urvalet skulle vara begränsat 

till hemtjänstutförare i Uppsala län. Detta blev en begränsning i genomförandet då 

svarsfrekvensen blev för låg. För att få en högre svarsfrekvens utökades den geografiska 

radien till hela landet genom att dela enkäten via offentliga inlägg på Facebook. En fördel 

med att enkäten distribuerades på Facebook var att det enkelt gick att hitta hemtjänstpersonal 

då specifika Facebook-grupper består enbart av just denna yrkeskategori. En uppenbar 

nackdel med att distribuera enkäten på Facebook var att vi inte längre kunde garantera att de 

som svarade på enkäten arbetar inom hemtjänsten. Verksamhetscheferna skulle från en början 

agera som denna garanti då de endast skulle distribuera enkäten till de anställda. Eftersom vi 

var noga med att informera vilka vi önskade svara på enkäten är vi ändå bekväma med att 

säga att majoriteten av de som besvarade enkäten arbetar inom hemtjänsten.  

 

I efterhand blev det uppenbart att enkäten kunde ha förbättrats. Förbättringspunkterna låg 

framförallt i formuleringen av frågorna, till exempel i frågor där vi sökt svar på hur 

handlingsutrymmet såg ut var frågorna formulerade på det ett sätt som gjorde att 

respondenterna endast gav svar på handlingsutrymmet i relation till oväntade eller svåra 

situationer (se till exempel bilaga 2 fråga 12). Detta blir en uppenbar begränsning då vi inte 

kan veta hur användandet av utbildning eller hanteringen av situationer ser ut i vanliga eller 
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planerade arbetssituationer. Ytterligare en begränsning är att vi inte kan ge svar på varför 

handlingsutrymmet ser ut som det gör. Ett exempel på detta är utbildning (se bilaga 2 fråga 

3–6) där en andel svarade att de inte hade någon användning för utbildningen. Vi kan inte 

med den insamlade datan avgöra om anledningen till detta är för att utbildningen kanske 

fungerar perfekt vid planerade situationer men mindre bra vid oväntade situationer, eller om 

utbildningen inte fungerar för den inte förbereder personalen för de svåraste situationerna. 

Det går att utförligt diskutera detta och resonera kring möjliga svar men då vi inte kan 

garantera någon av svaren så får det enbart förbli en diskussion.  

 

En begränsning i användandet av vår metod är att det finns en möjlighet att de respondenter 

som besvarat enkäten är den del av hemtjänstpersonalen som i liten utsträckning upplever 

problem. Denna begränsning blir viktig att benämna då vårt urval endast bestod av 127 

respondenter. Förenklat så betyder det att eftersom endast 127 personer svarade så finns det 

en risk att majoriteten av de 127 personerna är positivt inställda gentemot arbetet men 

majoriteten av hemtjänstpersonal generellt sett upplever det motsatta. 

6.4 Implikationer för forskning och praktik  

Slutligen diskuteras vilka slutsatser som kan dras av resultatet i uppsatsen vad gäller socialt 

arbete som forskningsområde och vilka praktiska betydelser slutsatserna kan ha för socialt 

arbete i praktiken. 

 

Det huvudsakliga vi kommit fram till i denna uppsats är att hemtjänstpersonal oftare upplever 

stress när de känner att de inte kan kommunicera med sina chefer. Det vi inte undersökt 

vidare är varför hemtjänstpersonal upplever att de inte kan kommunicera med sina chefer i 

samma utsträckning som de kan med till exempel sina kollegor. Det skulle därför vara 

intressant att vidare undersöka just detta. Vidare undersökning av detta skulle kunna ge en 

mer tydligare bild och mer konkreta förändringsområden inom en verksamhet för att minska 

upplevd stress hos hemtjänstpersonalen. Beror brist på förmåga att kommunicera med chefer 

på att hen inte finns tillgänglig för hemtjänstpersonalen? Att det inte finns tid i arbetet att 

prata med sin chef? Att man inte känner sig trygg att prata med chefen? Detta skulle vara av 

relevans att undersöka för att vidareutveckla dessa faktorer.  

 

Resultatet går att koppla till det sociala arbetet då det visar förbättringsområden för just 

hemtjänstpersonal som tar hand om en stor del av den äldre befolkningen och en del personer 

med funktionsvariationer. Vårt resultat uppmärksammar faktorer som till del förklarar varför 

det är stressigt att arbeta inom hemtjänsten. I praktiken kan detta visa på viktiga 

förbättringsområden för att minska stress hos hemtjänstpersonal. Viktigt är också att tillägga 

att en stor del av de som arbetar som verksamhetschefer eller motsvarande inom hemtjänsten 

är utbildade socionomer. Eftersom vi kommit fram till att det är viktigt med en bra relation 

till chefer i arbetet som hemtjänstpersonal är det extra viktigt att cheferna själva är medvetna 

om detta så att de kan bidra till förbättring inom sin verksamhet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Förfrågnings- och informationsbrev 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Socionomprogrammet 

  

Till VERKSAMHETSCHEF PÅ HEMTJÄNSTUTFÖRARE 

  

En förfrågan om deltagande i studie 

  

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 

examensarbetet undersöker vi vilka faktorer som påverkar hemtjänstpersonalens möjlighet till 

att påverka sitt arbete. Detta gör vi genom en webbaserad enkätundersökning som riktar sig 

till den hemtjänstpersonal som arbetar i det direkta omsorgsarbetet med brukaren. Enkäten 

består av 27 frågor som tar cirka fem minuter att besvara och behandlar frågor kring 

möjligheterna för hemtjänstpersonalen att påverka sina arbetsuppgifter och hur de upplever 

sig själva i sin roll som omsorgsgivare. En förfrågan om att besvara enkäten skickas till alla 

hemtjänstutförare inom Uppsala län. 

  

Du tillfrågas därför som VERKSAMHETSCHEF för XX i KOMMUN om tillstånd till att 

genomföra enkätstudien vid er verksamhet. Du tillfrågas även att förmedla denna webbenkät 

till dina anställda som arbetar i direkt kontakt med brukarna. 

  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas 

av den som svarar på enkäten. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi 

och vår handledare kommer åt det under arbetets gång. Enkäterna kommer att vara anonyma 

och kommer att hanteras på ett sådant sätt att de inte går att härleda till de som svarar på 

enkäten. 

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss per e-post eller telefon! För 

snabbast svar vid frågor till vår handledare föreslås kontakt via e-post. 

  

Uppsala den 2019-04-16 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Ellen Moberg & Oliver Törnblom 

Socionomstudenter vid Uppsala universitet 

  

E-post: XXX          E-post: XXX 

Telefon: XXX     Telefon: XXX 
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Handledare: 

Katharina Wesolowski 

  

E-post: XXX 

Telefon: XXX 
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Bilaga 2 - Webbenkäten 
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Bilaga 3 - Facebookstatus 

Admin får ta bort inlägget om det är opassande. 

Hej allihopa! Jag och min uppsatspartner pluggar på socionomprogrammet vid Uppsala 

universitet där vi nu skriver vår kandidatuppsats i socialt arbete. Vi har märkt att det finns 

dåligt med forskning kring hemtjänstpersonalens arbetssituationer och vi vill gärna förändra 

detta. Vi tycker att detta är viktigt eftersom hemtjänstpersonal har en så betydelsefull roll i 

samhället! Vi genomför just nu en enkätundersökning med syftet att undersöka faktorer som 

påverkar hemtjänstpersonalens möjlighet till att påverka sitt arbete. Vi letar efter personer 

som arbetar inom hemtjänsten som kan tänka sig att fylla i vår enkät som består av 27 frågor 

och tar cirka fem minuter att besvara. Enkäten finner du i länken som går bra att dela.  

Enkäten är helt frivillig och svaren kommer att hanteras konfidentiellt. Om du eller någon du 

känner som arbetar inom hemtjänsten vill besvara enkäten så vore vi väldigt tacksamma. 

Om du har frågor får du gärna vända dig till mig i ett privat meddelande. 

Tack på förhand 

Ellen Moberg och Oliver Törnblom 
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Bilaga 4 - Figurer och tabeller 

 

 

Figur A1. Gymnasieutbildning 

 
 

 

 

 

 

Figur A2.  Eftergymnasial utbildning 

 
 

Tabell B1.  Gymnasial utbildning  
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  Har du gymnasial utbildning inom 

vård och omsorg? 

  

Upplevelse av 

stress under 

arbetstid 

Ja Nej X2 

Sällan/nästan 

aldrig/aldrig 

11 (20,4%) 19 (26,0%) 0,551 

Ofta/nästan 

alltid/alltid 

43 (79,6%) 54 (74,0%)   

Totalt 54 (100%) 73 (100%)   

df:1, p-värde: 0,458 

 

 

 

 

Tabell B2.  Eftergymnasial utbildning  

   Har du en eftergymnasial utbildning 

inom vård och omsorg? 

  

Upplevelse av 

stress under 

arbetstid 

Ja Nej X2 

Sällan/nästan 

aldrig/aldrig 

11 (22,4%) 19 (24,7%) 0,082 

Ofta/nästan 

alltid/alltid 

38 (77,6%)  58 (75,3%)   

Totalt 49 (100%) 77 (100%)   

df:1, p-värde: 0,775 

 

 

 

Tabell B3.  - Påverkan på dagliga arbetsuppgifter 
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  I vilken utsträckning kan du påverka 

sättet du utför dina dagliga 

arbetsuppgifter på? 

  

Upplevelse av 

stress under 

arbetstid 

Inte alls/i liten 

utsträckning 

I måttlig/stor 

utsträckning 

X2 

Sällan/nästan 

aldrig/aldrig 

4 (11,8%) 24 (26,7%) 3,135 

Ofta/nästan 

alltid/alltid 

30 (88,2%) 66 (73,3%)   

Totalt 34 (100%) 90 (100%)   

df: 1, p-värde: 0,077 

 

 

 

Tabell B4. - Hantering av svår arbetssituation  

   I vilken utsträckning kan du i en 

svår situation fatta viktiga beslut? 

  

Upplevelse av 

stress under 

arbetstid 

Inte alls/i liten 

utsträckning 

I måttlig/stor 

utsträckning 

X2 

Sällan/nästan 

aldrig/aldrig 

1 (16,7%) 29 (24,8%) 0,204 

Ofta/nästan 

alltid/alltid 

5 (83,3%) 88 (75,2%)   

Totalt 6 (100%) 117 (100%)   

df: 1, p-värde: 1,000 

Två celler (50%) har ett förväntat värde på mindre än fem. Chi2-testet är därför inte giltigt. 

Därför genomfördes ett Fisher’s test som inte visade på signifikanta samband.  

 

Tabell B5. - Förändringsförslag, kollegor 
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  I vilken grad har du möjlighet att ta 

upp förslag till förändring med 

kollegor? 

  

Upplevelse av 

stress under 

arbetstid 

Inte alls/i låg 

grad 

I måttlig/hög grad X2 

Sällan/nästan 

aldrig/aldrig 

3 (27,3%) 27 (23,5%) 0,080 

Ofta/nästan 

alltid/alltid 

8 (72,7%) 88 (76,5%)   

Totalt 11 (100%) 115 (100%)   

df: 1, p-värde: 0,722 

En cell (25%) har ett förväntat värde på mindre än fem. Chi2-testet är därför inte giltigt. 

Därför genomfördes ett Fisher’s test som inte visade på signifikanta samband.  

 

 

Tabell B6 - Allvar förslag, kollegor 

  I vilken grad upplever du att dina 

förslag till förändring tas på allvar 

av kollegor? 

  

Upplevelse av 

stress under 

arbetstid 

Inte alls/i låg 

grad 

I måttlig/hög grad X2 

Sällan/nästan 

aldrig/aldrig 

5 (19,2%) 24 (24,7%) 0,346 

Ofta/nästan 

alltid/alltid 

21 (80,8%) 73 (75,3%)   

Totalt 26 (100%) 97 (100%)   

df: 1, p-värde: 0,557 

 

 

 

Tabell B7 - Ventilering, kollegor 
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  I vilken utsträckning känner du att du 

kan prata med kollegor efter en 

jobbig arbetssituation? 

  

Upplevelse av 

stress under 

arbetstid 

Inte alls/i liten 

utsträckning 

I måttlig/stor 

utsträckning 

X2 

Sällan/nästan 

aldrig/aldrig 

3 (21,4%) 27 (24,1%) 0,049 

Ofta/nästan 

alltid/alltid 

11 (78,6%) 85 (75,9%)   

Totalt 14 (100%) 102 (100%)   

df: 1, p-värde: 1,000 

En cell (25%) har ett förväntat värde på mindre än fem. Chi2-testet är därför inte giltigt. 

Därför genomfördes ett Fisher’s test som inte visade på signifikanta samband.   
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Bilaga 5 - Arbetsfördelning 

 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Tidigare forskning 

 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Teorikapitel 

 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 % 

 

Metodkapitel 

 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 % 

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering)  

 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Diskussionskapitel 

 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Bilagor  

 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  
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Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

 

Författare 1: 50 %  Författare 2: 50 %  

 

 

 

 

Uppsala 2019-05-27      Uppsala 2019-05-27 

Författare 1:       Författare 2: 

 

 

_________________________    __________________________ 

Ellen Moberg       Oliver Törnblom 


