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Sammanfattning 
 

AFA Försäkring fick i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och de 

fackliga organisationerna att arbeta med det förebyggande projektet ”Vård i 

annans hem”. Anledningen till detta var den tydliga kopplingen mellan arbete i 

någon annans hem och arbetsskador/sjukdomar. AFA Försäkring tog tillsam-

mans med sex kommuner och stadsdelsförvaltningar fram arbetsmaterialet 

”Vård i annans hem” för att arbeta med arbetsmiljön i yrkesgrupper som arbe-

tar i någon annans hem. 

 

Syftet med denna studie var att testa och utvärdera delar av arbetsmaterialet 

”Vård i annans hem” på yrkesgrupperna personliga assistenter och hemtjänst-

personal/boendestödjare. Frågorna som undersöktes i studien var hur medarbe-

tarna och enhetscheferna upplevde användandet av arbetsmaterialet, om en di-

rekt effekt på medarbetarnas arbetsmiljö kunde ses och om kommunikationen i 

arbetsgrupperna påverkades i och med användandet av arbetsmaterialet ”Vård i 

annans hem”. 

 

Studiegruppen bestod av fem arbetsgrupper från Huddinge kommun, totalt 32 

medarbetare och fem enhetschefer. Inledningsvis hölls en fokusgrupp för att ta 

fram en arbetsmiljöenkät. Varje arbetsgrupp fick under fyra tillfällen testa fyra 

av de totalt sex delarna som ingår i arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. För 

att besvara frågeställningarna i denna studie användes enkäter och observationer.  

 

Resultaten visar att såväl medarbetare som enhetschefer upplevde arbets-

materialet ”Vård i annans hem” positivt. Det gick däremot inte att påvisa att 

kommunikationen i arbetsgrupperna blev bättre efter användandet av arbets-

materialet då medarbetarna upplevde kommunikationen väldigt bra vid samt-

liga testtillfällen. Enhetscheferna upplevde inte kommunikationen riktigt lika 

bra som medarbetarna vilket stämde bättre överens med observationerna.  

 

Avseende medarbetarnas arbetsmiljö upplevdes vissa aspekter mer positivt ef-

ter testtillfällena medan några upplevdes mer negativt. Upplevelsen av en chef 

som lyssnar, att det finns tillräckligt med personal och att de har tillgång till 

den utrustning de behöver i arbetet ökade signifikant efter testtillfällena. Sam-

arbetet i arbetsgruppen och tydliga mål upplevdes något sämre efter testtill-

fällena. Resultaten tyder på att arbetsmaterialet synliggör både styrkor och bris-

ter i en arbetsgrupp. Dock var det fler frågor som skattades mer positivt efter 

testtillfällena vilket gör att en viss positiv tendens kan ses till att medarbetarnas 

arbetsmiljö upplevdes bättre efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård i an-

nans hem”. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, intervention, kommunikation, arbetsgrupp, team-

arbete. 
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Abstract 
 

AFA Insurance was commissioned by The Swedish Association of Local Au-

thorities and Regions (SALAR) and the unions to work with the prevention pro-

ject “Care in someone else’s home” (“Vård i annans hem”). The reason for this 

was the clear link between working in someone else's home and work-related in-

juries/illnesses. AFA Insurance worked together with six municipalities and dis-

trict councils to develop the working material “Care in someone else’s home” 

for people working in someone else's home. 

 

The purpose of this study was to test and evaluate some parts of the working 

material “Care in someone else’s home” on the professions personal assistance 

and home help/domicilary care. The questions examined in this study were 

how the co-workers and unit managers experienced the working material, if a 

direct effect could be seen in the co-workers environment and if the communi-

cation in the teams were affected by using “Care in someone else’s home”. 

 

The study group consisted of five teams from Huddinge municipality, a total of 

32 employees and five unit managers. Initially a focus group was used to de-

velop the questionnaire for evaluating the co-workers’ working environment. 

During four test occasions each team used four of the six elements contained in 

the working material “Care in someone else’s home”. Questionnaires and ob-

servations were used to answer the questions in this study. 

 

The results show that both co-workers and unit managers were positive towards 

the working material “Care in someone else’s home”. It is however not possible 

to demonstrate that communication in the teams has been improved by the use 

of the working material since the co-workers experienced the communication 

very good at all test occasions. Unit managers did not experience the communi-

cation quite as good as the co-workers, which were in better agreement with the 

observations. 

 

Regarding the co-workers’ working environment some aspects was experienced 

more positively after the test occasions and some more negatively. To feel that 

your unit manager is listening, that there is enough staff and that you have ac-

cess to the equipment needed at work was increasing significantly after the test 

occasions. Team cooperation and clear goals were experienced slightly worse 

after the test occasions. The results indicate that the working material reveals 

both strengths and weaknesses of a team. However, more questions were rated 

more positively after the test occasions and therefore a slight positive tendency 

can be seen that the co-workers’ working environment was experienced better 

after the use of the working material “Care in someone else’s home”. 

 

Keywords: Working environment, intervention, communication, team work. 
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Förord 
 

Man brukar säga att ”kunskap aldrig är tung att bära”. Den utveckling jag har 

gått igenom under mitt arbete med denna studie har bidragit till stora kunskaper 

som jag bär med mig in i framtiden. 

 

Att jag rott denna studie i hamn har jag många personer att tacka för. 

 

Först och främst vill jag passa på att tacka alla tålmodiga och nyfikna deltagare 

från grupperna personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare i 

Huddinge kommun. Utan er hade det inte blivit någon studie. 

 

Sedan vill jag tacka er enhetschefer som deltagit i studien som med ert intresse 

och visad tro på mig och mina idéer har hjälpt mig och er arbetsgrupp igenom 

dessa testtillfällen. 

 

Jag vill också tacka Lisa och Stina på AFA Försäkring som har ställt upp med 

utbildningar, material och information, och alltid hjälpt mig då frågor kommit 

upp. 

 

Sist men inte minst så vill jag tacka mina fantastiska handledare Anette och Ewa 

som hjälpt mig igenom enkäter och statistiska analyser och som fått mig att ut-

vecklas och väcka mitt intresse för fortsatta projektarbeten. 

 

 

 

Ett stort tack till er alla!  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

AFA Försäkring fick i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och de 

fackliga organisationerna att arbeta med det förebyggande projektet ”Vård i an-

nans hem”. Anledningen till detta var den tydliga kopplingen mellan arbete i nå-

gon annans hem och arbetsskador/sjukdomar. Målet med AFA Försäkrings pro-

jekt var att ta fram ett material för chefer och medarbetare som jobbar i en annan 

persons hem, såsom hemtjänstpersonal, personliga assistenter, biståndshandläg-

gare och hemsjukvårdare. Arbetsmaterialet är tänkt att vara ett stöd i dialogen 

om hur man ska få en bättre arbetssituation och arbetsmiljö vilket också är tänkt 

att leda till åtgärder på olika organisatoriska nivåer. Arbetsmaterialet har tagits 

fram i samarbete med sex olika kommuner och stadsdelsförvaltningar i Sverige. 

Under hösten 2010 hade dessa sex kommuner/stadsdelsförvaltningar testat det 

framtagna arbetsmaterialet och projektet sökte därför testgrupper för att se hur 

verktyget skulle fungera i kommuner och stadsdelsförvaltningar som inte var 

med och tog fram arbetsmaterialet (1). 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att testa och utvärdera delar av arbetsmaterialet ”Vård i 

annans hem” på yrkesgrupperna personliga assistenter och hemtjänstperso-

nal/boendestödjare enligt följande frågeställningar: 

 

1. a) Hur upplever medarbetarna användandet av arbetsmaterialet ”Vård i  

annans hem” och finns det någon skillnad mellan yrkesgrupperna  

personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare? 

 

b) Hur upplever enhetscheferna användandet av arbetsmaterialet ”Vård i 

annans hem”? 

 

2. Påverkas medarbetarnas arbetsmiljö genom användandet av arbets-

arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” och finns det någon skillnad mellan 

yrkesgrupperna personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boende-

stödjare i detta avseende?  

 

3. Påverkas kommunikationen i arbetsgruppen genom användandet av  

arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”?  
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1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsades till två hemtjänst-/boendestödgrupper respektive tre person-

liga assistansgrupper. Boendestödjarnas arbete liknar mycket hemtjänsten då de 

också har flera insatser hos olika kunder varje dag. Skillnaden är att insatserna 

som beviljats är längre tidsmässigt och syftar till att stödja kunderna i vardagliga 

aktiviteter.  

 

De berörda enhetscheferna valde att arbeta med fyra av de totalt sex delarna i 

arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” på grund av tidsramarna. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

För att hitta relevanta artiklar för studien användes databaserna PubMed Med-

line och Ergonomic Abstract och MeSH-termerna som användes vid sökningar-

na var framför allt: Home health aides, Homemaker services eller Home care 

agencies, och Human engineering, Occupational diseases eller Occupational he-

alth. Jag inriktade mig framför allt på åren 2000 – 2010, dock använde jag mig 

även av litteratur som finns i dessa artiklars referenslista vilket genererade några 

äldre artiklar. Kurslitteratur samt annan litteratur på bibliotek nyttjades också 

och för statistiska uppgifter användes publikationer från arbetsmiljöverket och 

AFA Försäkring. 

 

 

2.1 Bakgrund hemtjänst och personlig assistans 

Personliga assistenter är en relativt ny yrkesgrupp som inrättades 1994 efter in-

förandet av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS) (2). Hemtjänst för 

äldre föregicks av hemhjälpsinsatser för barnfamiljer och detta dök upp redan 

före första världskriget. Hemtjänsten för de äldre i samhället etablerades på 

1950-talet i Sverige (3).  

 

Antalet beviljade insatser enligt LSS (1993:387) ökade med 23 % från år 1999 

till år 2005. Personlig assistans är den insats som ökat mest kostnadsmässigt, 

bland annat på grund av att antalet personer med denna insats har ökat, liksom 

antalet assistanstimmar per person. Även antalet personer upp till 64 år som be-

viljades insatsen hemtjänst ökade med 23 % från år 1999 till år 2005 (4). 

 

Hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter består bland annat av att städa, tvätta, 

handla, laga mat samt personlig omvårdnad. Det sistnämnda inbegriper på-

/avklädning, duschning samt personförflyttningar som ibland innefattar lyft (5). 

De personliga assistenternas arbetsuppgifter liknar i mångt och mycket hem-

tjänstens, såsom att hjälpa till med påklädning, hygien, mat, hushåll och person-

förflyttningar. Dock förekommer här mer sociala uppgifter till exempel att hålla 

kontakt med familj och vänner samt vara ett socialt stöd, och personliga uppgif-

ter till exempel tidningsläsning och assistera vid planerade utflykter (2). 

 

 

2.2 Positiva och negativa faktorer i hemtjänst och personlig assi-
stans 

Hemtjänstpersonal och personliga assistenter är två yrkesgrupper som liknar 

varandra på fler sätt. Det som skattas positivt hos båda yrkesgrupperna är sam-
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varon med kunderna, att det är ett självständigt och variationsrikt arbete och att 

de känner tillfredställelse av att få vara till hjälp (3,6).  

 

I Cloutiers studie (7) beskrivs hemtjänstpersonalens förmåga att kunna styra 

över sin arbetstid som positiv både för den fysiska och mentala återhämtningen 

under arbetstiden. Att ha kontroll över och kunna påverka sitt arbete, liksom 

jobbtillfredsställelse, är enligt Gamperiene (8) faktorer som associeras med god 

arbetsförmåga.  

 

Däremot beskriver Gamperiene (8) att arbetsoförmåga ökar med stigande ålder 

och att självupplevd dålig hälsa är den faktor som ger störst risk för dålig arbets-

förmåga. Upplevd osäkerhet för jobbet är en annan faktor som inverkar negativt 

på arbetsförmågan, och denna osäkerhet vad gäller anställningstrygghet är något 

som förekommer hos flera personliga assistenter (6).  

 

Hemtjänstpersonal och personliga assistenter är två lågavlönade yrkesgrupper 

och deras arbete anses ha låg status (3,6,9). Att arbeta i ett outbildat yrke besk-

rivs hänga samman med en reducerad arbetsförmåga (8). I Sverige saknade år 

2002 ca 40 % av hemtjänstpersonalen vård- eller omsorgsutbildning (3) och 

inom personlig assistans krävs ingen formell utbildning. Dock efterfrågar många 

personliga assistenter utbildning vilket kan leda till kvalitetsförbättringar och 

ökad status för yrket personlig assistent (6).  

 

En av de negativa aspekterna hos båda yrkesgrupperna är att det är mycket en-

samarbete (3,6) och dessutom är arbetena både fysiskt och psykiskt tunga. Dock 

har man kunnat se att arbetet hos personliga assistenter upplevs mer psykiskt 

tungt medan hemtjänstpersonalens arbete upplevs mer fysiskt tungt (3,6). Störst 

risk för dessa yrkesgrupper att drabbas av muskeloskeletala skador är då de hjäl-

per andra människor med förflyttningar, och då framför allt lyft (5). I Cloutiers 

studie såg man att en ökning i arbetsmängd gav en ökad fysisk belastning och 

personalen upplevde snabbare trötthet och obehag. Dessutom upplevde persona-

len ökad oro och otillfredsställelse (7). I Horneijs studie såg man att en hög ar-

betsbelastning, det vill säga hög psykisk belastning kombinerad med lågt be-

slutsutrymme, är en faktor som kan förutsäga framtida sjukdomstillstånd vad 

gäller nack-, skulder- och ryggsjukdomar (10). Även Karasek och Theorells 

krav-kontroll-stödmodell tar upp detta (11). Jag återkommer till denna modell 

lite längre fram. 

 

Arbetsmiljön i hemmen kan vara riskfylld (9). Några kunder saknar pengar och 

har inte möjlighet eller vägrar att skaffa utrustning som personalen behöver för 

att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt (12). Trakasserier och förolämp-

ningar förekommer (9,13), liksom hot och våld (13,14). Eriksen såg i sin studie 

att hot och våld bidrog till psykisk utmattning hos undersköterskor (14). 

Ovanstående studier är inte svenska men på grund av min profession kan jag in-

tyga att de ovan nämnda faktorerna även speglar svenska förhållanden. I social-
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styrelsens sammanställning över personlig assistans som yrke tas det upp att en 

hög andel assistenter har upplevt hot och våld (2). Även arbetsmiljöverket har 

redovisat att många vårdarbetare som arbetar i enskilt hem (bland annat hem-

tjänstpersonal och personliga assistenter) har upplevt hot och våld (19) samt ut-

satts för belastningsergonomiska risker (17) vilket tyder på en riskfylld arbets-

miljö. Statistik för dessa områden tas upp under rubrik 2:3 Arbetsskadestatistik.    

 

En vanligt förekommande negativ faktor hos hemtjänstpersonalen är tidsbrist 

vilket påverkar personalens förmåga att kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt 

(15,12). Båda yrkesgrupperna upplever att det sällan finns klara riktlinjer för hur 

de ska utföra sitt arbete (12) och ibland får personalen utföra vissa arbetsuppgif-

ter som arbetsgivaren inte godkänt (9). Arbetet är flexibelt för att passa kunden 

vilket å ena sidan kan anses som positivt, att personalen kan bestämma över sina 

arbetsuppgifter, men å andra sidan kan arbetsrollen uppfattas som oklar vilket 

kan vara en stressfaktor (15,12). Dessutom finns begränsningar i vilka arbets-

uppgifter hemtjänstpersonalen får utföra (15) och enligt Liaschenko har persona-

len nästan ingen kontroll över sina arbetsförhållanden (9). 

 

I flertalet studier (7,9,15,16) beskrivs en stor del av hemtjänstpersonalens och 

personliga assistenters arbete som relationsomvårdnad. Detta är en arbetsuppgift 

som sällan tas i beaktande och som ofta är osynlig för chefer och omgivning vil-

ket gör att den får ta en allt mindre plats. Bland personalen anses dock relations-

omvårdnaden vara en viktig del av arbetet. Bland annat innefattas samtal som en 

del i denna relationsomvårdnad, så med andra ord innebär mindre tid för detta 

att personalen tvingas samtala med kunden samtidigt som andra arbetsuppgifter 

utförs. Detta kan vara mentalt krävande och ökar personalens kognitiva belast-

ning. Det ställs också krav på personalen att kunna ”vara nära på avstånd” då de 

ständigt får ta emot kundens känslor och förväntas vara empatiska samtidigt som 

de måste gömma sina egna känslor och hålla distans till kunden.  

 

 

2.3 Arbetsskadestatistik 

Enligt svensk arbetsskadestatistik ligger kategorierna undersköterskor/vård-

biträden (häribland hemvårdare) och personliga assistenter högt vad gäller både 

belastningsolyckor och långvarig sjukfrånvaro. Under åren 2004-2006 anmäldes 

1 665 belastningsolycksfall bland hemtjänstpersonal och personliga assistenter 

och av dessa inträffade 1 037 olyckor (62 %) i enskilda hem. Kommunala enhet-

er anmälde under den ovan nämnda tidsperioden 5,0 belastningsolyckor och 2,8 

belastningssjukdomar per 1000 anställda och år, vilket kan jämföras med företag 

och övriga privata enheter som anmälde 2,3 belastningsolyckor och 1,8 belast-

ningssjukdomar per 1000 anställda och år (17,18). Under samma period, 2004-

2006, rapporterades 465 arbetsolyckor som rubricerades som våld eller hot inom 

områdena Öppna sociala insatser för äldre personer och Öppna sociala insatser 
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för personer med funktionshinder. Av dessa har 176 olyckor (38 %) inträffat i 

enskilt hem (19).  

 

Senare statistik från arbetsmiljöverket som berör gruppen vårdbiträden och per-

sonliga assistenter visar dock en neråtgående trend vad gäller antalet anmälda 

arbetsskador om man ser till åren 2005 till 2010. Antalet anmälda olyckor har 

minskat från 1 902 till 1 661 och antalet anmälda sjukdomar har minskat från 

849 till 601 (20,21). 

 

I McPhauls studie (13) undersöktes hot- och våldfrekvensen vid arbetarnas be-

sök i hemmen. Andelen som rapporterade att de blivit utsatta för fysiska angrepp 

av kunder eller kunders anhöriga under sin tjänst var 10,8 %. De som rapporte-

rade att de blivit verbalt hotade minst en gång den senaste månaden uppgick till 

16,2 % och de som rapporterade att de blivit utsatta för verbal fientlighet, t.ex. 

att kunden eller anhöriga skrikit eller svurit åt dem, uppgick till hela 61,4 %. 

 

 

2.4 Att arbeta med arbetsmiljön i dessa yrkesgrupper 

2.4.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att utförligare beskriva ar-

betsmiljölagen, AML, och i detalj reglera vad som ska gälla. Detta har arbets-

miljöverket gjort genom att ta fram olika föreskrifter, däribland föreskriften Sys-

tematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), AFS 2001:01, som gäller för samtliga ar-

betsgivare oavsett typ av verksamhet. 

 

I AFS 2001:01, 2 § står följande: ” Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i 

dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa 

upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs 

och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” 

 

SAM ska ingå som en naturlig del i verksamheten och uppgifterna ska fördelas i 

verksamheten så att alla hjälps åt med att regelbundet undersöka de fysiska, 

psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön för att 

se till att risker i arbetet förebyggs. Finns risker ska dessa åtgärdas omedelbart 

eller så snart som möjligt, och det som inte åtgärdas direkt ska föras in i en 

handlingsplan. Uppföljning av SAM ska följas upp årligen av arbetsgivaren 

(22).  

 

 
2.4.2 Huddingemodellen 

Huddingemodellen är Huddinge kommuns modell för att arbeta med SAM och 

används i alla olika verksamheter i Huddinge kommun. Denna modell är fram-

tagen i samverkan mellan Huddinge kommun och de fackliga organisationerna. 
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Huddingemodellen består av 23 punkter (se Bilaga 5) inom området arbetsmiljö 

och dessa punkter delegeras till medarbetarna vid varje enskild arbetsplats. Detta 

för att medarbetarna ska vara engagerade i sin arbetsmiljö precis som AFS 

2001:01 (SAM) beskriver. Då Huddingemodellen är framtagen för att passa alla 

verksamheter i Huddinge kommun är den inte yrkes- eller områdesspecifik.  

 

 
2.4.3 ”Vård i annans hem” 

Syftet med arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” är att förbättra det förebyg-

gande arbetsmiljöarbetet och bygger framför allt på att medarbetarna själva är 

med och diskuterar och kommer med förslag på åtgärder. Arbetsmaterialet byg-

ger på delaktighet och kommunikation i arbetsgruppen (1). I Mikkelsens studie 

identifierade medarbetarna brist i information och kommunikation liksom brist i  

respekt mellan professionerna som de största påfrestningarna i arbetet (23). 

 

Arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” berör både fysiska och psykosociala  

situationer och upplevelser i yrkesgrupperna som arbetar i någon annans hem. 

Lindberg kunde i sin studie se att fysiska faktorer, tydliga arbetsuppgifter och 

positiv feedback verkar främja bra arbetsförmåga medan de psykosociala fak-

torerna och arbetstrygghet framför allt verkar förhindra dålig arbetsförmåga 

(24).  

 

Arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” är framtaget i samarbete mellan AFA 

Försäkring och sex kommuner och stadsdelsförvaltningar, där arbetsmaterialet 

växte fram genom att de sex organisationerna bidrog med sina erfarenheter och 

synpunkter. Arbetsmaterialet testades och utvärderades sedan kontinuerligt i 

dessa sex organisationer. 

 

Arbetsmaterialet består av sex övningar och är framtaget för att ge en helhetsbild 

i avseendet arbetsmiljö för personerna i grupperna hemtjänst, personlig assstans, 

biståndshandläggning och hemsjukvård, men övningarna kan också användas 

separat. De sex övningarna är följande: 

 

-  Hur pratar vi med varandra? 

En bra kommunikation är en viktig förutsättning för en bra arbetsmiljö. 

Vid denna övning reflekterar medarbetarna över hur de samtalar med 

varandra i arbetsgruppen och kommer gemensamt fram till ett samtals-

kontrakt.  

 

-  Vad är arbetsmiljö? 

I denna övning ska medarbetarna bestämma vilka arbetsmiljöområden 

som fungerar bra och vilka som fungerar mindre bra i arbetsgruppen. 

Sedan väljer de gemensamt ut vilka områden som de ska arbeta vidare 

med.   
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-  Genom åren 

Här får medarbetarna en historisk tillbakablick över sin yrkesgrupp, de 

pratar sedan om hur det ser ut idag och till sist tar de fram en presentat-

ion om sin framtid och diskuterar hur de kan möta den på bästa sätt. 

 

-  Roller och uppdrag 

Medarbetarna får här prata om de yrkesroller och personer (till exempel 

anhöriga) som finns runt deras brukare/kunder. Genom att förstå deras 

utmaningar så blir det lättare för medarbetarna att förstå sin egen roll. 

Även att utveckla ett samarbete över gränserna tas upp och diskuteras. 

 

-  Från ärende till uppföljning 

Här är tanken att medarbetarna ska förstå helhetsbilden av hur kommu-

nen fungerar och i övningen får medarbetarna prata om lagar, riskbe-

dömning och om hur arbetet med brukaren/kunderna ser ut i kommunen.  

 

-  Situationer i vardagen 

I denna övning får medarbetarna prata om en mängd olika situationer 

som kan uppstå i deras arbete. Dessa situationer bygger på berättelser 

från de yrkesgrupper som arbetar i någon annans hem. Medarbetarna får 

här dela med sig av sina erfarenheter av hur de hanterar olika situationer 

på jobbet.  

 

Varje medarbetare som är med och använder arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem” får en arbetsbok där de skriver ner arbetsgruppens slutsatser och lärdomar. 

I arbetsboken finns det också uppgifter för egna reflektioner för de genom-

gångna övningarna. Det har även tagits fram en handbok för samtalsledare för 

att tydliggöra hur de ska leda arbetsgången i övningarna och hur resultaten ska 

användas, liksom kompletterande material och övningar för att kunna arbeta vi-

dare med arbetsmiljön (1). 

 

 

2.5 Teamarbete, kommunikation och delaktighet 

Ett team kan beskrivas som två eller fler personer som ska utföra bestämda 

kompletterande eller oberoende uppgifter för att nå ett specificerat mål. För att 

nå målen måste teamet kommunicera, dela information och resurser. Varje indi-

vids förmåga att anpassa sig och känna tillit till de andra teammedlemmarna av-

gör hur väl ett team fungerar. Bra kommunikation är således viktigt för att få till 

ett bra teamarbete, liksom en teamledare som kan ge struktur och stöd och peka 

ut riktningen för de andra teammedlemmarna (25). 

 

Delaktighet kan definieras på olika sätt. Wilson beskriver att personer får vara 

delaktiga genom att vara involverade vid planering av deras arbetsuppgifter lik-

som att få kontrollera en betydande mängd av dessa. Medarbetarna påverkar 
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både processer och resultat för att nå önskade mål genom att ha tillräckliga kun-

skaper och befogenheter (26). 

 

Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell är en modell som beskriver hur 

handlingsfrihet och egenkontroll påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Med 

krav i arbetet menas både arbetsmängd och arbetsuppgifternas svårighetsgrad, 

men också rollkonflikter. Kontroll/beslutsutrymme syftar dels till friheten att 

kunna fatta beslut (uppgiftskontroll) och dels möjligheten till lärande och ut-

veckling (färdighetskontroll). Det sociala stödet inbegriper både praktisk och 

känslomässig hjälp från chef och medarbetare. Höga krav förenat med ett stort 

beslutsutrymme och ett stort socialt stöd anses vara utvecklande, medan motsat-

sen innebär en ökad risk för ohälsa och/eller lågt välbefinnande (11). 

 

Eriksen anser att det är viktigt att fokusera på att reducera rollkonflikter för att 

minska den psykologiska utmattningen hos undersköterskor, samt att ledarna 

lyssnar på och tar hänsyn till personalens åsikter (14). Eriksen förklarar också att 

upplevd brist på uppmuntran och stöd kan förutsäga sjukfrånvaro (27). 

 

I Gongs studie ville man kollektivt identifiera olika hinder för att sedan kunna 

förbättra och gynna hälsa och säkerhet både för medarbetarna och kunderna ge-

nom riktlinjer och praktiska initiativ. Detta blev speciellt framgångsrikt då del-

aktighet prioriterades samt att man delade med sig av sina värderingar, och man 

såg att uppmärksamheten av medarbetarnas säkerhet var till fördel både för 

medarbetarna och kunderna (12).  

 

Delaktighet är även något som beskrivs i Mikkelsens studie där medarbetarna 

bjöds in för att tillsammans identifiera och hitta lösningar på de problem som de 

prioriterade. Medarbetarna upplevde att chefen tog dem på allvar, och när det 

sociala stödet och rollharmonin ökade så minskade den arbetsrelaterade stressen. 

Det verkade också som att delaktigheten bidrog till en positiv effekt på välbefin-

nandet och personalens utveckling (23). 

 

Det finns ett antal fördelar med delaktighet. Dels de ovan nämnda och dels har 

man sett att de personer som har varit med och arbetat fram lösningar och för-

ändringar är mer engagerade i förändringsarbetet, de gör mindre motstånd mot 

förändringar och är mer nöjda. En nackdel är att en arbetsplats som börjar an-

vända sig av delaktighet som arbetssätt kräver mer tid och personalresurser vil-

ket är mer kostsamt över en kortare tid. Dock ändras detta och blir mer kost-

nadseffektivt över tid i och med effektivare lösningar. En annan nackdel kan 

vara att vissa personer inte vill vara delaktiga eller att ledningen känner ett hot 

mot deras rätt att styra istället för att se delaktigheten som en hjälp (26). 
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2.6 Organisationsutveckling 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) utgav publika-

tionen The Changing Organization of Work and the Safety and Health of Work-

ing People 2002. NIOSH har sammanfattat tillgänglig kunskap inom området 

hur en arbetsorganisation kan påverka medarbetarnas hälsa och Landsbergis har 

kommenterat denna publikation. Till exempel har man sett i studier som rör or-

ganisationsfaktorer att en låg skadefrekvens är associerad bland annat med 

självbestämmande, god relation mellan chef och medarbetarna, låg stressnivå, 

lågt missnöje, effektivitet och delegering av kontroll (28). 

 

Organisationsutveckling innebär dels förbättringar vad gäller organisationens 

förmåga att fungera och prestera, och dels förbättring vad gäller utveckling av 

organisationens medarbetare. Dock är det personerna och deras beteende som är 

nyckeln för att förstå organisationen och hur man ska kunna förändra den. Där-

för krävs det förändringar i varje enskild medarbetares beteende och detta bete-

ende påverkas av personens arbetsmiljö och omgivning. På grund av detta är det 

viktigt att beskriva organisationens aktuella situation och vad som kan förändras 

för att påverka medarbetarnas beteende (29). 

 

Porras & Robertson delar i sin organisationsutvecklings-/arbetsmiljömodell 

Factors Constituting the Organizational Work Setting upp verksamheten i fyra 

organisations-/arbetsmiljökategorier, nämligen Organisation, Sociala faktorer,  

Fysisk miljö och Teknologi. Kategorin Organisation beskriver framför allt hur 

verksamheten formellt är planerad att fungera medan kategorin Sociala faktorer 

refererar till den informella organisationen och hur medarbetarna interagerar 

med varandra. Kategorin Teknologi innefattar de faktorer som ger organisation-

en dess resultat och effekt, till exempel verktyg och utrustning men även hur ar-

betet utförs. Den sista kategorin, den Fysiska miljön, vilken beskriver verksam-

hetens fysiska uppbyggnad och föremål (dock inte de tekniska) kan också på-

verka hur medarbetarna beter sig på jobbet. Exempelvis kan den fysiska miljön 

göra vissa beteenden lättare eller svårare att utföra, vilket kan bidra till att med-

arbetarnas effektivitet ökas eller minskas. 

 

Dessa fyra organisations-/arbetsmiljökategorier utgör den interna arbetsmiljön i 

organisationen och är tydligt sammanlänkade med varandra. Påverkan på en del 

ger effekt på de andra. Förändringar i dessa fyra kategorier kompletterar 

varandra om de sammanfaller och passar ihop. Om de däremot inte samverkar 

kommer de att motarbeta varandra vilket leder till ineffektivitet. Därför är det 

viktigt att ta hänsyn till alla delar i en organisation vid ett utvecklingsarbete (29). 
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2.7 Sammanfattning litteraturgenomgång 

Det finns en hel del studier som behandlar positiva och framför allt negativa fak-

torer som påverkar arbetet hos dem som arbetar i någon annans hem. Dock ses 

en tendens till att mer forskning genomförs i yrkesgrupperna undersköterskor 

och sjuksköterskor. Personal i hemtjänstgrupper och personliga assistenter kan 

vara utbildade undersköterskor så studier som berör dessa yrkesgrupper är in-

kluderade i denna litteraturgenomgång, medan de som berör sjuksköterskor har 

exkluderats. 

 

Antalet studier som berör området personlig assistans är ytterst begränsat och en 

anledning till detta kan vara att det är en ganska ny yrkesgrupp i Sverige. Likaså 

är flertalet av de aktuella studierna från andra länder vilket gör att man inte med 

säkerhet kan uttala sig om dessa resultat är jämförbara med situationen i Sveri-

ges hemtjänst och personlig assistans. På grund av detta ses ett behov av fler 

studier inom detta område i Sverige.  

 

Det finns inte heller så många studier vad gäller interventioner i grupperna hem-

tjänstpersonal och personliga assistenter och vad som kan göras för att förbättra 

deras arbetsmiljö och hur man ska arbeta med detta område. NIOSH anser att 

det behövs fler interventionsstudier som kan bidra till att bevara medarbetarnas 

säkerhet och hälsa (28), och detta är en av tankarna bakom denna studie.  
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3 Metod och genomförande  

 

3.1 Metodval  

Denna studie är en fallstudie med syfte att låta studiegruppen få använda delar 

av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” och sedan utvärdera detta verktyg och 

se eventuella effekter av användandet. Studien har genomförts med hjälp av  

fokusgrupp, enkäter, pilotstudie och observationer.  

 

 
3.1.1 Fokusgrupp 

För att få ett underlag till att kunna utforma en arbetsmiljöenkät (enkät A, se  

bilaga 1) använde jag mig av en fokusgrupp där personer från hemtjänst/boende-

stöd och personlig assistans ingick. Anledningen till att jag valde en fokusgrupp 

till detta ändamål var att fokusgrupper är bra då man vill samla in så mycket in-

formation som möjligt kring ett ämne. En av fördelarna med denna datain-

samlingsmetod är att det en medarbetare säger kan få de andra medarbetarna att 

associera till deras erfarenheter och få igång en diskussion och ge ett bredare 

underlag av information. En annan fördel är att relativt få personer kan ge en bra 

uppfattning om de ovan nämnda yrkesgruppernas problembild och situation (11, 

30). 

 

 
3.1.2 Enkät 

I denna studie använde jag mig av tre olika enkäter. Arbetsmiljöenkäten (enkät 

A, se bilaga 1) innehåller endast bundna svarsalternativ och ordinalskalor, me-

dan de andra två enkäterna (enkät B och C, se bilaga 3 och 4) består av både 

bundna svarsalternativ med ordinalskalor och öppna frågor. Jag valde enkäter 

som datainsamlingsmetod framför intervjuer då information från många perso-

ner fås på relativt kort tid och statistiska metoder kan användas då jag har mät-

bara svarsskalor i enkäterna (11). 

 

Anledningen till att jag bara valde bundna svarsalternativ till första enkäten var 

att jag ville göra parvisa jämförelser mellan hur medarbetarna i studie upplevde 

sin arbetsmiljö före och efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem”. Denna enkät användes därför vid två tillfällen i varje arbetsgrupp. Totalt 

fem arbetsgrupper ingick i studien. 

 

Att jag valde att ha med vissa öppna frågor i enkät B och C, som användes till 

att utvärdera varje testtillfälle, var för att deltagarna skulle kunna förtydliga de 

bundna svarsalternativen och även ge ord till sådant som annars är svårt att 

fånga i kryssfrågor. Enkät B användes till medarbetarna och enkät C användes 

till enhetscheferna vid fyra tillfällen per arbetsgrupp. 
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3.1.3 Pilotstudie 

För att testa enkätfrågornas utformning och relevans (30) i enkät A (se bilaga 1) 

genomfördes en pilotstudie på två andra arbetsgrupper inom hemtjänst och per-

sonlig assistans som inte ingick i testandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem”. Anledningen till detta var att enkätfrågor kan misstolkas om de är otyd-

liga eller svåra att förstå (11), och i Huddinge kommun jobbar många som inte 

har svenska som modersmål. Därför kändes det viktigt att kontrollera enkät A 

för att kunna göra nödvändiga ändringar innan användandet av enkäten. 

 

 
3.1.4 Observation 

Då jag ville undersöka kommunikationen i arbetsgrupperna vid användandet av 

arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” ansåg jag att det inte räckte med enkäter 

utan ville komplettera med observationer och därmed dra fördel av metodtrian-

gulering. Detta gjorde jag genom att använda mig av observationer under testtill-

fällena utefter den observationsguide som jag själv tog fram för detta ändamål. 

Observationer används med fördel då områden som rör beteenden ska studeras. 

En annan fördel med observationer är att människors beteenden kan betraktas 

som de inte alltid själva är medvetna om, vilket inte kommer fram i en enkät 

(11,31). Jag utförde observationer vid varje testtillfälle för varje arbetsgrupp, 

och då varje arbetsgrupp (totalt fem grupper) gick igenom fyra testtillfällen så 

blev det sammanlagt 20 observerade tillfällen.  

 

 

3.2 Metodval relaterat till frågeställningar 

I tabell 1 redovisas en matris över frågeställningarna i studien och hur resultat på 

dessa frågor kan fås fram.  

 

 

Tabell 1. Vilka metoder som använts för att besvara respektive frågeställning.  
    

  Enkät 

Intervju/  

Fokusgrupp Observation 

Fråga 1a X    

Fråga 1b X    

Fråga 2 X X   

Fråga 3 X  X 

 

 

För att få svar på fråga 1a”Hur upplever medarbetarna användandet av  

arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” och finns det någon skillnad mellan  

yrkesgrupperna personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare?” 

och fråga 1b ”Hur upplever enhetscheferna användandet av arbetsmaterialet 
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”Vård i annans hem”?” användes enkäter (enkät B och C, se bilaga 3 och 4) 

istället för intervjuer på grund av tidsramarna och då svar önskades från samtliga 

personer som deltog i studiegruppen. 

 

Fråga 2 ”Påverkas medarbetarnas arbetsmiljö genom användandet av arbets-

materialet ”Vård i annans hem” och finns det någon skillnad mellan yrkesgrup-

perna personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare i detta  

avseende?” besvarades med hjälp av två likadana enkäter (enkät A, se bilaga 1). 

En fylldes i innan användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” (ut-

gångsläge) och en efteråt (slutenkät). För att få fram frågor till denna enkät an-

vändes en fokusgrupp. Fråga 2 syftade till att få svar på om användandet av ar-

betsmaterialet ”Vård i annans hem” kunde ge en direkt effekt på medarbetarnas 

upplevelse av sin arbetsmiljö. 

 

Fråga 3 ”Påverkas kommunikationen i arbetsgruppen genom användandet av 

arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”?” besvarades med hjälp av enkäter (en-

kät B och C, se bilaga 3 och 4) och observationer. Detta för att få svar på hur 

medarbetarna i arbetsgrupperna upplevde kommunikationen samt hur de faktiskt 

gjorde. Observationerna fungerade således som ett komplement till enkäterna 

och anledningen att intervjuer valdes bort var samma som vid fråga 1a och b. 

 

 

3.3 Design/genomförande 

3.3.1 Urvalsstrategi 

Först togs en kontakt med sektionschefen inom funktionshinderområdet i Hud-

dinge kommun. Sektionschefen är mellanchef mellan verksamhetschefen inom 

funktionshinderområdet och enhetscheferna inom områdena personlig assistans 

och hemtjänst/boendestöd, och hon blev intresserad av projektet. Således infor-

merades samtliga sex enhetschefer inom dessa två yrkesgrupper (fyra chefer för 

personliga assistenter och två för hemtjänstpersonal/boendestödjare) om pro-

jektet ”Vård i annans hem”, först av sektionschefen och sedan av två personer 

från AFA Försäkring (bland annat projektledaren i projektet ”Vård i annans 

hem”). Av dessa sex enhetschefer kände fem att de hade tid och var intresserade 

av att vara med och delta i projektet med var sin arbetsgrupp varav fördelningen 

tre personliga assistentgrupper och två hemtjänstpersonal-/boendestödjargrupper 

inkluderades i studien. Denna form av urvalsstrategi påminner mest om självur-

val då medarbetarna själva valde att delta. Dock var det i detta fall enhetschefer-

na som gjorde valet, inte medarbetarna. På grund av tidsramarna skedde också 

ett bekvämlighetsurval då endast en kommun tillfrågades (32).  
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3.3.2 Deltagare i studien 

Anledningarna till att jag valde att studera yrkesgrupperna hemtjänstpersonal 

och personliga assistenter var flera. En av anledningarna var att man sett en tyd-

lig koppling mellan att arbeta i någon annans hem och arbetsskador/sjukdomar 

(1) och dessutom håller dessa två yrkesgrupper på att öka i storlek (4). En annan 

anledning till mitt val av studiegrupp var att det inte fanns så många intervent-

ionsstudier i dessa två yrkesgrupper om vad som kan göras för att förbättra deras 

arbetsmiljö och hur man ska arbeta med detta område. Dessutom är arbets-

materialet ”Vård i annans hem” framtaget bland annat till just yrkesgrupperna 

personliga assistenter och hemtjänstpersonal. Fem arbetsgrupper deltog varav tre 

grupper var personliga assistentgrupper och två var boendestödjare och/eller 

hemtjänstgrupper inom funktionshinderområdet i Huddinge kommun. Boende-

stödjarnas arbete liknar mycket hemtjänstpersonalens då de också har flera in-

satser hos olika kunder varje dag. Skillnaden är att insatserna som beviljats är 

längre tidsmässigt och syftar till att stödja kunderna i vardagliga aktiviteter. 

 

De fem arbetsgrupperna innefattade mellan fem och åtta medarbetare exklusive 

de fem enhetscheferna, totalt sett 32 medarbetare. Fördelningen av antalet med-

arbetare vid testtillfällena 1-4 redovisas i tabell 2:1. Visst bortfall förekom på 

grund av sjukdom, ledighet eller att jobbet inte tillät alla medarbetare i en grupp 

att vara med vid samma tillfälle. De fem enhetscheferna var med vid samtliga 

testtillfällen.  
 

 

 

 

Före och efter testtillfällena 1-4 träffade jag medarbetarna och de fick då fylla i 

en enkät som berörde upplevelsen av deras arbetsmiljö. Jag återkommer till 

denna enkät (Enkät A) lite senare i metoddelen. I tabell 2:2 nedan visas antalet 

inbjudna medarbetare och antalet svarande på arbetsmiljöenkäterna, både uppde-

Tabell 2:1. Antal inbjudna och deltagande medarbetare vid testtillfälle 1-4. 
 

Arbetsgrupp 

Antal 

inbjudna vid 

samtliga  

testtillfällen 

Antal 

medverkande 

vid 

testtillfälle 1 

Antal 

medverkande 

 vid  

testtillfälle 2 

Antal 

medverkande 

 vid 

testtillfälle 3 

Antal 

medverkande 

 vid 

testtillfälle 4 

1. Personlig assistans 5 5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 

2. Personlig assistans 7 6 86% 5 83% 5 83% 5  83% 

3. Personlig assistans 7 6 86% 3 50% 6 86% 7 100% 

4. Hemtjänst/boendestöd 8 8 100% 5 63% 8 100% 6 75% 

5. Boendestöd 5 4 80% 4 100% 5 100% 3 60% 

Totalt 

(P.A. / H/B) 

32       

(19/13) 

29 

(17/12) 

91% 22  

(13/9) 

69% 29  

(16/13) 

91% 26  

(17/9) 

81% 

          

P.A. = Personlig assistans         

H/B = Hemtjänst/boendestöd         
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lat på de fem arbetsgrupperna och på yrkesgrupperna personliga assistenter och 

hemtjänstpersonal/boendestödjare.  

 

 

 

Av de sju bortfallen i tabell 2:2 fanns två personer inte kvar på sina tjänster. De 

övriga fem var inte närvarande då arbetsmiljöenkäten fylldes i efter de genom-

förda testtillfällena. 

 

 
3.3.3 Arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” 

Arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” består av totalt sex delar som antingen 

kan användas i den tänkta ordningen eller separat. De sex delarna är: 

- Hur pratar vi med varandra? 

- Vad är arbetsmiljö?  

- Genom åren 

- Roller och uppdrag 

- Från ärende till uppföljning 

- Situationer i vardagen 

 

På grund av tidsramarna kom de fem enhetscheferna överens om att endast an-

vända fyra delar, och dessa var följande: 

- Hur pratar vi med varandra? 

- Vad är arbetsmiljö?  

- Roller och uppdrag 

- Situationer i vardagen 

 

Första delen som enhetscheferna valde att testa, ”Hur pratar vi med 

varandra?”, började med en inledande övning där syftet var att få igång samta-

let i arbetsgrupperna. Efter detta fick grupperna en duk med olika påståenden 

Tabell 2:2. Antal inbjudna medarbetare och antal svar på arbetsmiljöenkäten 

(Enkät A) före och efter testtillfälle 1-4. 

 

Arbetsgrupp Inbjudna 

Svar på  

enkäten före  

testtillfällena 

Svar på enkäten efter 

testtillfällena Bortfall efter 

1. Personlig assistans 5 5 5 100% 0 0% 

2. Personlig assistans 7 7 7 100% 0 0% 

3. Personlig assistans 7 7 6 86% 1 14% 

4. Hemtjänst/boendestöd 8 8 4 50% 4 50% 

5. Boendestöd 5 5 3 60% 2 40% 

Totalt  

(P.A. / H/B) 

32  

(19/13) 

32  

(19/13) 

25  

(18/7) 

78% 

(95%/54%) 

7  

(1/6) 

22% 

(5%/46%) 

       

P.A. = Personlig assistans      

H/B = Hemtjänst/boendestöd      
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som handlade om kommunikation i gruppen vid möten. Dessa situationer skulle 

gruppen tillsammans bedöma om de fungerade bra eller om de skulle kunna  

förbättras. I slutet av denna del skrev medarbetarna gemensamt ner ett samtals-

kontrakt som skulle gälla för deras möten framöver. 

 

I andra delen, ”Vad är arbetsmiljö?”, användes också en duk och 15 små kort 

delades ut till medarbetarna i arbetsgruppen. Dessa kort hade en grön sida och 

en röd sida vardera. På duken fanns lika många rutor som det fanns kort, och 

varje ruta var märkt med en faktor som ingår i arbetsmiljön, t.ex. ”hot och våld”, 

”trafiksäkerhet”, ”lyft och förflyttningar”. Varje kort hörde till en ruta där den 

gröna sidan symboliserade att detta var något som gruppen var bra på att han-

tera, och den röda sidan betydde att det var något som gruppen tyckte att de 

borde arbeta vidare med. Medarbetarna i arbetsgruppen skulle gemensamt 

komma fram till vad de tyckte fungerade bra och vad som behövde förbättras i 

deras arbetsmiljö, och sedan valde de ut fyra delar som de ansåg var speciellt 

viktiga att arbeta vidare med. 

 

Tredje delen, ”Roller och uppdrag”, bestod av ett antal kort märkta med olika 

roller som medarbetarna kunde tänkas komma i kontakt med via sina kunder. 

Till dessa kort fanns det lika många klistermärken utformade som pratbubblor 

märkta med de olika rollernas utmaningar. Här gällde det för medarbetarna att 

gemensamt i arbetsgruppen komma fram till vilken utmaning som hörde till vil-

ken roll. Efter detta skulle de besvara frågorna om hur mycket medarbetarna 

(personliga assistenter eller hemtjänstpersonal/boendestödjare) var beroende av 

denna roll (till exempel sjuksköterska), samt tvärt om hur beroende de trodde att 

rollen var av medarbetarnas yrkesroll. När detta var bestämt valde gruppen ut 

max fyra roller som de önskade förbättra kommunikationen med. Avslutningsvis 

fick medarbetarna i gruppen fundera över vad deras utmaning är samt tillsam-

mans komma fram till vad de är bra på och vad som krävs av dem i deras yrke. 

 

Del nummer fyra som valdes ut, ”Situationer i vardagen”, handlade om att 

medarbetarna i arbetsgrupperna fick dela med sig av sina upplevelser och erfa-

renheter. Till hjälp fanns en stor kortlek där det på varje kort fanns uppskrivet en 

situation eller ett dilemma som är vanligt förekommande i dessa yrkesgrupper. 

Uppgiften här var för arbetsgrupperna att välja ut de kort som var intressanta 

just i deras grupp och sedan diskutera dem. 
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3.3.4 Genomförande 

Fokusgrupp 

 

För att utvärdera och besvara fråga 2 i denna studie, om medarbetarnas arbets-

miljö påverkades av användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” samt 

om det fanns någon skillnad mellan yrkesgrupperna, tog jag fram en enkät (se 

enkät A, Bilaga 1) för att medarbetarna skulle få skatta sin arbetsmiljö. Denna 

enkät baserade jag på information från en fokusgrupp som jag anordnade för att 

jag skulle få en bild över vilka faktorer medarbetarna upplevde ha en inverkan 

på sin arbetsmiljö för att sedan få fram relevanta frågor till enkät A i studien. 

Denna fokusgrupp hölls i november 2010 och jag fungerade som diskussionsle-

dare. 

 

De fem enhetscheferna informerades om syftet med fokusgruppen och målet var 

att få en medarbetare från varje arbetsgrupp, totalt fem personer, att delta i fo-

kusgruppen. På grund av sjukdom och bristande information kunde endast tre 

personer närvara. Två av dessa personer kom från var sin personlig assistans-

grupp och en person kom från en hemtjänst/boendestöds-grupp. 

 

Medarbetarna som deltog i fokusgruppen fick två öppna frågor att diskutera 

runt, dels ”vad som kan påverka att man mår bra på arbetet och kan göra ett bra 

jobb”, och dels ”vad som kan påverka att man mår dåligt och gör ett sämre 

jobb”. Till hjälp fanns en bunt post-it-lappar och en whiteboardtavla som dela-

des i två delar, en positiv och en negativ del. När något kom upp, positivt eller 

negativt, skrevs detta ner på en post-it-lapp och sattes under respektive del på 

whiteboardtavlan.  

 

Fokusgruppen inleddes med en presentation av medarbetarna och sedan pågick 

diskussionen runt frågorna i ca 2 timmar. Fokusgruppen avslutades med att gå 

igenom post-it-lapparna för att se om medarbetarna upplevde att denna doku-

mentation stämde överens med deras åsikter och att jag hade förstått deras tan-

kar.  

 

Enkät med inledande pilotstudie 

 

Efter fokusgruppen utformade jag arbetsmiljöenkäten (enkät A, se bilaga 1). 

Svaren i enkät A grundades framför allt på en ordinalskala där medarbetarna 

fick skatta sina svar t.ex. från Inte alls till I stor grad. Endast de första frågorna 

som behandlade persondata var öppna, t.ex. ”hur gammal är du?” eller en nomi-

nalskala där svarsalternativen uteslöt varandra (30). Svarsalternativen som var 

graderade enligt ordinalskala hade också medvetet fått sex skalsteg vilket be-

tydde att mittalternativet hade tagits bort. Detta innebar att de som svarade på 

enkäten behöver ta ställning till om deras svar var mer åt det ena eller det andra 

hållet (31). Denna enkät var baserad på skalor/kryssfrågor och hade således 
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bundna svarsalternativ. Detta underlättade bearbetningen då resultaten var semi-

kvantitativa, vilket gjorde att statistiska analyser kunde användas (11).    

 

För att få feedback på utformningen av enkät A ombads personer i en annan per-

sonlig assistans-grupp och en hemtjänstgrupp, som inte deltog i projektet, att 

fylla i enkäten och lämna muntlig feedback direkt efteråt. Även detta skedde i 

november 2010. 

 

I pilotgruppen svarade fyra personer på enkäten, varav tre personliga assistenter 

och en hemtjänstpersonal från Funktionshinderområdet. 

Efter svar från pilotgruppen fick även de fem enhetscheferna möjlighet att tycka 

till om enkäten vilket resulterade i att en fråga delades upp i två. Feedback från 

pilotgruppen ledde till förtydliganden av vissa frågor.   

 

Användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” 

 

Jag och projektledaren för ”Vård i annans hem” på AFA Försäkring kom över-

ens med enhetscheferna att varje del i arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” 

skulle användas på gruppernas arbetsplatsträffar (APT) som de hade minst 1 

gång per månad, och att den beräknade tiden per testtillfälle var ca 1,5 timme. 

 

I december 2010 träffade jag var och en av de fem grupperna. De fick då munt-

lig information om studien och upplägget av användandet av arbetsmaterialet 

”Vård i annans hem”. Vid detta tillfälle fick de fylla i enkät A (mättillfälle 1) för 

att få fram utgångsläget om hur de uppfattar sin arbetsmiljö. Samma enkät fick 

de sedan i maj 2011 (mättillfälle 2) fylla i för att jag skulle kunna se om några 

förändringar skett i medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö i och med an-

vändandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. För att kunna jämföra ut-

gångsläget med upplevelserna efter användandet av arbetsmaterialet numrerades 

enkäterna för att jag skulle kunna para ihop svaren som en person lämnade i de-

cember med svaren samma person lämnade i maj. Information till medarbetarna 

om att enkäterna var anonyma, eller riktigare beskrivet konfidentiella (31), gavs 

vid informationstillfället i december 2010. 

 

I tabell 3 nedan redovisas tidsupplägget för de fem arbetsgrupperna. Vi träffades 

cirka en gång i månaden och genomförde vid varje testtillfälle en av de fyra de-

larna av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. De fyra testtillfällena per arbets-

grupp genomfördes från januari till och med maj 2011 och resulterade i totalt 20 

testtillfällen. Dessa testtillfällen leddes av respektive enhetschef så till vida att 

de hade tiden under kontroll så att alla moment hanns med vid respektive till-

fälle. Tanken med arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” är att medarbetarna är 

de som ska vara aktiva och diskutera för att komma med förslag på vad de be-

höver arbeta vidare med och eventuellt komma med förslag på lösningar.  
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Tabell 3. Tidsupplägg för studiegrupperna.       
       

  

Dec 

2010 

Jan 

2011 

Feb 

2011 

Mars 

2011 

April 

2011 

Maj 

2011 

Information till de fem studiegrupperna.  

Enkät A (utgångsläge - före testtillfällena 1-4) X           

Testtillfälle 1, 2, 3 och 4.  

Enkät B och C vid varje testtillfälle.   X X X X X 

Sammanställning.  

Enkät A (slutenkät efter testtillfälle 1-4)           X 

 

 

Beroende på storleken på varje arbetsgrupp (antalet medarbetare) delades vissa 

arbetsgrupper in i två smågrupper just vid diskussionerna så att alla skulle kunna 

komma till tals. Enhetscheferna ansvarade för att se till att smågrupperna delade 

med sig av det de kommit fram till så att hela arbetsgruppen kunde fatta beslut 

tillsammans. Vid ett tillfälle satt de två smågrupperna i två olika lokaler trots att 

projektledaren på AFA Försäkring rekommenderade att de skulle sitta i samma 

lokal. Anledningen till att det är en fördel att ha smågrupperna i samma lokal är 

för att enhetschefen ska kunna höra allt som sägs i smågrupperna. Dock möjlig-

gjorde inte lokalerna att de två smågrupperna kunde sitta i samma lokal vid det 

första testtillfället. 

 

Utvärdering av varje testtillfälle 

 

Jag ville undersöka vad medarbetarna och enhetscheferna tyckte om varje test-

tillfälle, om det var givande eller inte, och därför utarbetade jag två enkäter för 

detta ändamål (Enkät B och C, se bilaga 3 och 4). Enkät B för medarbetarna och 

enkät C för enhetscheferna. Dessa enkäter bestod både av slutna frågor med 

bundna svarsalternativ enligt en sexgradig ordinalskala och av öppna frågor 

(30). Jag baserade enkät B och C på vissa befintliga frågor från två av AFA För-

säkrings enkäter. Sedan kompletterade jag enkäterna med mer skräddarsydda 

frågor som var relevanta för denna studie. Dock fanns ingen möjlighet att ge-

nomföra en pilotstudie för att utvärdera dessa enkäter innan användandet på 

grund av att ingen liknande testsituation genomfördes i Huddinge kommun in-

nan denna studie vilket gjorde att frågorna i enkät B och C inte kunde besvaras 

och utvärderas. 

 

Observation 

 

Vid samtliga testtillfällen för alla arbetsgrupper fanns jag med som ett stöd för 

enhetscheferna. Jag gjorde samtidigt en observation vid varje testtillfälle för att 

iaktta hur medarbetarna kommunicerade och deltog i användandet av arbets-

materialet ”Vård i annans hem”. Observationen var okänd för medarbetarna men 

inte för enhetscheferna.  
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I denna studie användes en direkt och systematisk/strukturerad observation där 

en i förväg bestämd situation och vissa beteenden observerades (11, 31). Till 

denna observation tog jag fram en observationsguide för att ha något att gå efter 

(se Bilaga 2). Dock har inte denna observationsguide kunnat utvärderas i en pi-

lotstudie på grund av att ingen liknande testsituation genomfördes i Huddinge 

kommun innan denna studie. 

 

Jag fanns med i lokalen vid samtliga testtillfällen och genomförde observation-

erna själv. Informationen till medarbetarna var att jag fanns med i lokalen som 

stöd för enhetschefen som ledde testtillfällena. Jag iakttog medarbetarna och 

fyllde i observationsguiden med kryss under varje fråga, totalt sju frågor, under 

tiden som medarbetarna jobbade med arbetsmaterialet.  

 

Sammanställning och utvärdering 

 

Efter de fyra testtillfällena träffade jag varje arbetsgrupp vid ytterligare ett till-

fälle. Detta skedde i maj 2011. Under detta tillfälle tog vi fram allt material som 

de arbetat med och skrev ner de beslut och förslag till förbättringar och åtgärder 

som arbetsgruppen inte hade hunnit ta tag i. Anledningen till detta var att med-

arbetarna och enhetscheferna inte skulle känna att de arbetat med arbetsmiljön 

utan att de fått några resultat. Nu fick de ett papper på vad som var kvar att göra 

vilket de kan ta fram på sina kommande APT och sedan bocka av när ett förslag 

på åtgärd har blivit genomfört. Dessa sammanställningar presenteras inte i denna 

studie. 

 

Förutom sammanställningen fick medarbetarna fylla i arbetsmiljöenkäten (enkät 

A) igen. Detta för att kunna jämföra utgångsläget innan de började använda ar-

betsmaterialet ”Vård i annans hem” med hur de upplevde sin arbetsmiljö direkt 

efter användandet. Anledningen var att se om arbetsmaterialet kunde ge en di-

rekt effekt på medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö. 

 

 
3.3.5 Insamling av data 

Enkät A 

 

Jag fanns med på plats både i december 2010 och i maj 2011 då medarbetarna 

fyllde i arbetsmiljöenkäterna. Detta för att jag skulle ha möjlighet att svara på 

eventuella frågor och för att få in enkäter från samtliga medarbetare. Tre medar-

betare fyllde dock i enkät A (mättillfälle 1) i januari innan vi började med första 

testtillfället då dessa personer inte fanns på plats i december.  
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Enkät B och C 

 

Dessa enkäter fylldes i efter varje testtillfälle, enkät B av medarbetarna och en-

kät C av enhetscheferna. Även här fanns jag med då enkäterna fylldes i för att 

personligen samla in dem efteråt. 

 

Observationerna 

 

Jag var med vid samtliga 20 testtillfällen och fyllde själv i observationsguiden 

under tiden medarbetarna arbetade med arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. 

 

 
3.3.6 Hantering av bortfall 

När det gäller enkäten för utgångsläget (enkät A), vilken också fylldes i efter 

användandet av de fyra delarna av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”, använ-

des endast de enkäter som parades ihop från mättillfälle 1 och 2, det vill säga då 

en och samma person hade fyllt i båda enkäterna. De andra plockades bort då de 

inte fyllde någon funktion. 

 

När det gäller de enkäterna som användes som utvärdering efter varje testtillfälle 

(enkät B och C) förelåg inget behov av att para ihop enkäterna. Här användes 

därför alla enkätsvar.  

 

 

3.4 Val av analysmetoder  

Analys av svaren från enkät A (mättillfälle 1 och 2) behandlades i statistikpro-

grammet SPSS (33), där Wilcoxon signed rank test användes för att jämföra sva-

ren från mättillfälle 1 (före testtillfällena) med svaren från mättillfälle 2 (efter 

testtillfällena). Jag satte signifikansnivån till p<.05. Anledningen till att jag 

valde att använda Wilcoxon signed rank test var att detta test lämpar sig bäst när 

man har få deltagare och data på ordinalskala.  

 

Då Chi2-test inte kunde användas vid analys av Enkät A på grund av svarsför-

delningen och antal deltagare i studien så valde jag att använda Spearman’s kor-

relationstest för att se om en signifikant skillnad förelåg mellan de fyra testtill-

fällena samt mellan de två yrkesgrupperna.  

 

Även svaren i enkät B och C matades in i SPSS där medelvärdena togs fram för 

samtliga medarbetare/enhetschefer som deltog vid användandet av respektive 

del av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. Även här använde jag Spearman’s 

korrelationstest för att se om en signifikant skillnad förelåg mellan testtillfällena 

och mellan yrkesgrupperna.  
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De öppna svaren på frågorna i enkät B som rörde medarbetarnas upplevelse av 

testtillfällena kategoriserade jag utefter de mönster jag hittade i svaren (34). 

Däremot kategoriserade jag inte de öppna svaren som jag fick av enhetscheferna 

eftersom de var så få i antal. Istället använde jag de flesta svaren för att beskriva 

deras upplevelse av testtillfällena. Av svaren som jag fick från kommentar-

frågorna rörande kommunikation i enkät B och C använde jag vissa för att ex-

emplifiera svaren i kryssfrågorna.  

 

Den information som framkom vid observationerna, vilket innebar antalet kryss 

under varje kategori i observationsguiden, räknade jag samman och redovisade i 

antal personer och i procent. Ett kryss i observationsguiden motsvarade en per-

son. 
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4 Resultat och Analys 
 

Resultatdelen är upplagd efter frågeställningarna i denna studie och kommer att 

besvaras i tur och ordning efter dessa. Efter resultatet på varje fråga kommer en 

sammanfattande analysdel. 

 

I varje stycke presenteras först svaren på enkäterna i tabellform där fördelningen 

av svaren på respektive fråga redovisas, liksom hur många som svarat på respek-

tive fråga och hur stort bortfallet var. Sedan presenteras figurer med medelvär-

den och standardavvikelser på frågorna. 

 

Då medel- och medianvärdena låg relativt nära varandra så anges bara medel-

värdena i resultatdelen, bortsett från några ställen då jag anser att medianen är av 

vikt för att förstå vissa resultat. Anledningen till att jag valt att redovisa medel-

värden istället för medianvärden, som i vanliga fall används vid analys av ordi- 

naldata, var att jag ville få fram skillnader i svaren som inte framträdde lika tyd-

ligt med medianvärdena. 

 

 

4.1 Svar på fråga 1a 

Hur upplever medarbetarna användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem” och finns det någon skillnad mellan yrkesgrupperna personliga assistenter 

och hemtjänstpersonal/boendestödjare? 

 

Jag kommer att dela upp denna fråga och jag börjar med att redovisa hur medar-

betarna upplevde användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. 

 

 
4.1.1 Slutna frågor om hur medarbetarna upplever användandet av arbets-

materialet ”Vård i annans hem” 

Fråga 2-5 och 7-8 i enkät B har samtliga 6 som bästa alternativ på skalan 1-6. I 

tabell 4 redovisas antalet medarbetare som svarat på varje fråga i enkäten och 

hur stort bortfallet var, samt hur medarbetarna har svarat på frågorna. I enkät B 

finns även fråga 9-13, men då dessa berör området kommunikation så kommer 

svaren på de frågorna att redovisas i avsnitt 4.4.1. 
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Tabell 4. Medarbetarnas upplevelse av arbetsmaterialet "Vård i annans hem" 

vid testtillfälle1-4. Redovisning av enkätfråga 2-5 och 7-8. 
      

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6 

  Testtillfälle 

1 

Testtillfälle 

2 

Testtillfälle 

3 

Testtillfälle 

4 

        

2. Vad är din upplevelse av  

dagens övningstillfälle? n = 28 n = 21 n = 28 n = 25 

   bf = 1 bf = 1 bf = 1 bf = 1 

Dåligt 1 0 0 0 0 

  2 1 0 1 0 

  3 1 1 3 0 

  4 4 5 3 4 

  5 12 8 5 8 

Mycket bra 6 10 7 16 13 

3. I vilken utsträckning tillförde 

dagens övningar viktiga frågor  

att prata om? n = 28 n = 21 n = 27 n = 25 

    bf = 1 bf = 1 bf = 2 bf = 1 

I låg utsträckning 1 0 1 0 0 

  2 0 0 3 0 

  3 1 0 2 1 

  4 5 7 1 2 

  5 15 6 6 10 

I hög utsträckning 6 7 7 15 12 

4. Anser du att dagens övningar 

gav dig något som du kan ha 

konkret nytta av? n = 27 n = 21 n = 28 n = 25 

    bf = 2 bf = 1 bf = 1 bf = 1 

Inte alls 1 0 1 1 0 

  2 2 2 2 1 

  3 5 2 1 3 

  4 2 7 7 7 

  5 10 3 8 6 

Mycket 6 8 6 9 8 

5. Tillförde dagens övningar  

något nytt att prata om i  

arbetsgruppen? n = 25 n = 21 n = 28 n = 25 

    bf = 4 bf = 1 bf = 1 bf = 1 

Inte alls 1 2 2 3 0 

  2 4 4 3 5 

  3 4 4 1 1 

  4 3 4 7 5 

  5 7 3 9 9 

Mycket 6 5 4 5 5 
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Forts. Tabell 4. 
      

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6 

  Testtillfälle 

1 

Testtillfälle 

2 

Testtillfälle  

3 

Testtillfälle  

4 

        

7. Hjälpte dagens övningar er i 

arbetsgruppen att få fram vad ni 

ska arbeta vidare med? n = 28 n = 21 n = 28 n = 24 

    bf = 1 bf = 1 bf = 1 bf = 2 

Inte alls 1 0 0 0 0 

  2 1 3 3 0 

  3 3 0 1 2 

  4 5 5 2 10 

  5 8 5 15 4 

I stor grad 6 11 8 7 8 

8. Var det bra att chefen fanns 

med i lokalen under dagens  

övningar? n = 27 n = 21 n = 26 n = 24 

    bf = 2 bf = 1 bf = 3 bf = 2 

Inte alls bra 1 0 0 0 0 

  2 0 1 0 0 

  3 2 0 2 0 

  4 1 1 3 1 

  5 4 8 4 7 

Mycket bra 6 20 11 17 16 

      

n = antal medarbetare     

bf = bortfall      

 

 

Kryssfrågorna i enkät B (se bilaga 3) som redovisas i tabell 4 är graderade från 1 

till 6, till exempel från Inte alls till I stor grad eller från Dåligt till Mycket bra. 

På grund av att det finns 6 svarsalternativ anser jag att 1-3 är mer negativt be-

tingade medan 4-6 är mer positivt betingade.  

 

Enligt Spearman’s korrelationstest finns bara två variabler med signifikant skill-

nad. Den ena korrelationen är för fråga 3. I vilken utsträckning tillförde dagens 

övningar viktiga frågor att prata om? mellan testtillfälle 1 och 3 (p<.05). Tittar 

vi i tabell 4 på hur medarbetarna svarat på denna fråga ser vi en större spridning 

av svaren vid testtillfälle 3. Här är det mer än dubbelt så många som kryssat i 

6:an (I hög utsträckning) jämfört med testtillfälle 1. Däremot är det även några 

fler som skattat denna fråga lägre vid testtillfälle 3. På grund av detta ser vi ing-

en större skillnad i medelvärdena mellan dessa två testtillfällen. Medianen som 

ligger på 6 är dock högre än medelvärdet som ligger på 5,04 på denna fråga vid 

testtillfälle 3 vilket tyder på att svaren inte är normalfördelade. Det är många fler 

medarbetare som kryssat i 6:or, bästa alternativet, men några få har kryssat i 2:or 

vilket drar ner medelvärdet.  
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Den andra signifikanta korrelationen är för fråga 8. Var det bra att chefen fanns 

med i lokalen under dagens övningar? mellan testtillfälle 2 och 3 (p<.05). Dock 

är det viktigt att vara medveten om att jag har ganska få medarbetare i min stu-

die vilket kan ge signifikanta utslag trots att medel- och medianvärde ligger 

ganska nära varandra. På fråga 8 är det lite svårare att se ett tydligt mönster var-

för en signifikant skillnad föreligger. Enligt tabell 4 är det fler som kryssat i 6:an 

(Mycket bra) vid testtillfälle 3. Sedan kan vi se att det är ett större bortfall vid 

detta testtillfälle vilket kan ha påverkat resultatet. Annars ser vi att det är fler 

personer som kryssat i att det var mycket bra att chefen fanns med vid testtill-

fälle 1 jämfört med testtillfälle 2, men detta uppvisar ingen signifikant skillnad. 

 

I figur 1 nedan redovisas medelvärdena för frågorna 2-5 och 7-8 för alla fyra 

testtillfällena. Vi ser här att inga värden ligger under 3,67 vilket visar på ett ge-

nomgående bra resultat av medarbetarnas upplevelse av testtillfällena.  
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Figur 1. Medelvärden och standardavvikelser för medarbetarnas svar vid test-

tillfälle 1-4. 

 

 

Fråga 2 som handlade om hur medarbetarna upplevde dagens övningstillfälle 

och fråga 8 som tog upp om de ansåg att det var bra att chefen fanns med i loka-

len under övningen fick båda medelvärden över 5. Detta får anses vara mycket 

bra och positiva svar. I tabell 4 ser vi att mer än hälften av medarbetarna som 

deltog vid testtillfälle 3 och 4 har svarat Mycket bra på fråga 2. På fråga 8 har 

mer än hälften av medarbetarna vid samtliga testtillfällen svarat Mycket bra. De 

höga medelvärdena speglar dessa resultat. 
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Fråga 4 och 7, som tog upp om medarbetarna upplevde att övningarna gav dem 

något som de har konkret nytta av och om de fick fram vad de skulle arbeta vi-

dare med, hade medelvärden mellan 4,29 och 4,89 vid samtliga testtillfällen, 

vilket är bra medelvärden på en skala mellan 1 och 6. Detta innebär att medarbe-

tarna i ganska stor utsträckning upplevde att övningarna gav dem något som de 

har konkret nytta av och att de fick fram vad de skulle arbeta vidare med. Om 

övningen tillförde viktiga frågor att prata om, fråga 3, fick medelvärden mellan 

4,81 och 5,32. Detta betyder att även fråga 3, 4 och 7, precis som fråga 2 och 8, 

har fått positiva svar vid de fyra testtillfällena. 

 

Däremot fråga 5, om övningen gav något nytt att prata om, hamnade på medel-

värden mellan 3,67 och 4,32, alltså något lägre än de övriga frågorna, vilket ty-

der på att medarbetarna anser att arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” till viss 

del ger nya saker att prata om i arbetsgruppen. Vi kan också se i tabell 4 att sva-

ren på denna fråga vid de fyra testtillfällena är väldigt utspridda från Inte alls till 

Mycket. På grund av detta ser vi i figur 1 att standardavvikelsen för fråga 5 är 

större än för de andra frågorna. 

 

Det sista testtillfället (testtillfälle 4) uppvisar något högre medelvärden på samt-

liga frågor utom fråga 7. Detta är dock inte signifikant säkerställt. 

 

 
4.1.2 Slutna och öppna frågor som beskriver skillnader mellan yrkesgrupper-

na avseende deras upplevelse av användandet av arbetsmaterialet ”Vård 
i annans hem”  

Här nedan redovisas resultat för andra delen av fråga 1a, nämligen om det finns 

någon skillnad i upplevelsen av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” mellan 

yrkesgrupperna personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare. 

Varje testtillfälle tas upp separat där både slutna och öppna frågor redovisas. 

 

I enkät B rörande de frågor som handlar om medarbetarnas upplevelse av de 

fyra testtillfällena fanns tre öppna frågor, tre frågor där medarbetarna kunde 

skriva kommentarer/förtydligande till kryssfrågorna samt en ”övriga kommenta-

rer”-fråga. Vissa svar togs bort på grund av att frågorna var feltolkade eller att 

det inte gick att tyda svaren. 

 

Följande öppna frågor från enkät B redovisas för samtliga fyra testtillfällen; 

fråga 4a Vad upplevde du som bra (något som du tror att du kommer att ha kon-

kret nytta av) med dagens övningar?, 4b Vad upplevde du som dåligt (något som 

du tror att du INTE kommer att ha konkret nytta av) med dagens övningar?, 5 

Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbetsgruppen? Ange gärna 

vad om något nytt framkom., 6 Var det något under dagens övningar som borde 

ha varit annorlunda? och 7 Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få 

fram vad ni ska arbeta vidare med? Ange gärna vad. (se enkät B, bilaga 3).  
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Testtillfälle 1 – Hur pratar vi med varandra? (slutna frågor) 

 

I tabell 5:1 redovisar jag antalet medarbetare som svarat på frågorna 2-5 och 7-8 

och hur stort bortfallet var, samt hur medarbetarna (uppdelat på yrkesgrupperna 

personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare) har svarat på frå-

gorna vid testtillfälle 1. Till höger i tabellen presenteras om en signifikant skill-

nad kan ses mellan yrkesgrupperna enligt Spearman’s rangkorrelation. Efter 

denna tabell följer figur 2:1 där medelvärdena och standardavvikelserna för re-

spektive fråga och yrkesgrupp redovisas för testtillfälle 1. 

 

 

Tabell 5:1 Medarbetarnas svar på fråga 2-5 och 7-8 i enkät B vid  

testtillfälle 1. 
      

 

Enkätfrågor 

 

 

 

 

Sign. mellan  

personlig assistans 

och hemtjänst/ 

boendestöd 

enligt Spearman’s  

rangkorrelation 
Svarsskala 1-6   

Personlig  

assistans  

Hemtjänst/ 

Boendestöd  

2. Vad är din upplevelse av dagens  

övningstillfälle? n = 16 n = 12 
  

    bf = 1 bf = 0   

Dåligt 1 0 0   

  2 0 1   

  3 0 1   

  4 4 0   

  5 8 4   

Mycket bra 6 4 6 ,330 

3. I vilken utsträckning tillförde dagens  

övningar viktiga frågor att prata om? n = 16 n = 12 
  

    bf = 1 bf = 0   

I låg utsträckning 1 0 0   

  2 0 0   

  3 0 1   

  4 4 1   

  5 7 8   

I hög utsträckning 6 5 2 ,728 

4. Anser du att dagens övningar gav dig  

något som du kan ha konkret nytta av? n = 15 n = 12 
  

    bf = 2 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 1 1   

  3 3 2   

  4 2 0   

  5 6 4   

Mycket 6 3 5 ,343 
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Forts. Tabell 5:1. 
     

 

Enkätfrågor 

 

 

 

 

Sign. mellan  

personlig assistans 

och hemtjänst/ 

boendestöd 

enligt Spearman’s  

rangkorrelation 
Svarsskala 1-6   

Personlig  

assistans  

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

5. Tillförde dagens övningar något nytt 

att prata om i arbetsgruppen? n = 15 n = 10 
  

    bf = 2 bf = 2   

Inte alls 1 0 2   

  2 3 1   

  3 2 2   

  4 2 1   

  5 6 1   

Mycket 6 2 3 ,681 

7. Hjälpte dagens övningar er i arbets-

gruppen att få fram vad ni ska arbeta  

vidare med? n = 16 n = 12 

  

    bf = 1 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 1 0   

  3 2 1   

  4 3 2   

  5 6 2   

I stor grad 6 4 7 ,134 

8. Var det bra att chefen fanns med i  

lokalen under dagens övningar? n = 16 n = 11 
  

    bf = 1 bf = 1   

Inte alls bra 1 0 0   

  2 0 0   

  3 0 2   

  4 1 0   

  5 4 0   

Mycket bra 6 11 9 ,685 

     

n = antal medarbetare     

bf = bortfall     

 

 



 32  

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2.
 U

pp
le

ve
ls
e a

v 
da

ge
ns

 ö
vn

.

3.
 V

ik
tig

a fr
åg

or
 a

tt 
pr

ata
 o

m
?

4.
 K

on
kr

et
 n

yt
ta

 a
v?

5.
 N

åg
ot

 n
yt

t a
tt 

pr
ata

 o
m

?

7.
 A

rb
et

a 
vi
da

re
 m

ed?

8.
 B

ra
 a

tt 
ch

ef
en 

fa
nn

s 
m

ed
?

1
=

s
ä
m

s
t,

 6
=

b
ä
s
t

Personlig assistans

Hemtjänst/Boendestöd

Personlig assistans

stdavv

Hemtjänst/Boendestöd

stdavv

 
 

Figur 2:1. Frågornas medelvärden för respektive yrkesgrupp vid testtillfälle 1. 

 

 

Testtillfälle 1 – Hur pratar vi med varandra? (öppna frågor) 

 

Vid den första öppna frågan (fråga 4a) Vad upplevde du som bra (något som du 

tror att du har konkret nytta av) med dagens övningar? framträdde tre katego-

rier: 

- Kommunikation/reflektion 

- Mötesetik 

- Struktur 

Yrkesgruppen personliga assistenter har flest svar under kategorin ”mötesetik” 

och yrkesgruppen hemtjänstpersonal/boendestödjare har flest svar under katego-

rin ”struktur”. 

 

Vissa medarbetare belyser frågan mer övergripande medan andra mer kommen-

terar det konkreta med dagens övningar.  

 

”Att kunna säga sin åsikt utan att vara rädd eller nervös.” 

 

”Att mötena vi har är bättre strukturerade och leder till effektivitet.” 

 

Vid andra frågan (fråga 4b) som berörde det motsatta, vad de upplevde som då-

ligt/vad de inte kommer att ha konkret nytta av, framkom kategorierna: 

- Inget 

- Tidsbrist 

Majoriteten fyllde i ”inget”. 
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På tredje öppna frågan (fråga 6), Var det något under dagens övningar som 

borde ha varit annorlunda?, var svaren ”Nej”. 

 

Flera svar lämnades som förtydligande till frågorna 5 och 7. Därför tas dessa 

upp nedan. 

 

Som svar på fråga 5. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbets-

gruppen? framkom följande kategorier: 

- Struktur 

- Enhetschefen 

- Inte så mycket nytt, men bra med påminnelse 

 

Flest kommentarer rörde kategorin ”struktur” och framför allt i yrkesgruppen 

hemtjänstpersonal/boendestödjare, men för att förtydliga den sista kategorin, 

som dessutom speglar det lite lägre medelvärdet på fråga 5, anges här två citat: 

 

”Jag skulle säga att ingenting var direkt nytt? men det var jättebra påminnelse 

så att den nästan känns ny.” 

 

”Det som kom upp hade vi redan tänkt men det är bra att det blir mer konkret.” 

 

Som svar på fråga 7. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad 

ni ska arbeta vidare med? sågs kategorierna: 

- Mötesetik 

- Struktur 

- Tidsbrist 

 

Under Övriga kommentarer till testtillfälle 1 angavs bara positiva kommentarer 

så som:  

 

”Väldigt bra övningar som skapade en positiv anda.” 

 

”Ett bra och konstruktivt möte.” 

 

”Bra ”träff” för att komma igång.” 

 

 

Testtillfälle 1 – Hur pratar vi med varandra? (analys) 

 

I figur 2:1 kan vi se att medelvärdena för respektive fråga följs åt ganska väl 

mellan yrkesgrupperna personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boende-

stödjare. De personliga assistenterna ligger lite högre i medelvärde på fråga 5, 

medan hemtjänstpersonalen/boendestödjarna ligger något högre på fråga 4 och 

7. Detta kan även skönjas i tabell 5:1 där vi framför allt ser att fler personer i yr-

kesgruppen hemtjänstpersonal/boendestödjare kryssat fler 6:or (I stor grad) på 



 34  

fråga 7. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad ni ska ar-

beta vidare med? Ingen av frågorna vid testtillfälle 1 uppvisar en signifikant 

skillnad mellan yrkesgrupperna enligt Spearman’s korreltions-test.  

 

I svaren på de öppna frågorna framkom tre kategorier på respektive fråga 4a, 5 

och 7. På fråga 4a, vad medarbetarna upplevde som bra/något de tror att de har 

konkret nytta av, kunde de öppna svaren kategoriseras till kommunikation/ref-

lektion, Mötesetik och Struktur, där flest svar från de personliga assistenterna 

hamnar under kategori två och flest svar från hemtjänstpersonalen/boendestöd-

jarna hamnar under kategori tre. Det enda som upplevdes som dåligt vid testtill-

fälle 1 var tidsbrist. Fråga 5, om dagens övningar tillförde något nytt att prata 

om i arbetsgruppen, var den fråga som fick lägst medelvärde av frågorna enligt 

figur 2:1. En av kategorierna som framkom här var Inte så mycket nytt, men bra 

med påminnelse vilket speglar det lite lägre medelvärdet på denna fråga. 

 

 

Testtillfälle 2 – Vad är arbetsmiljö? (slutna frågor) 

 

I tabell 5:2 redovisas antalet medarbetare som svarat på frågorna 2-5 och 7-8 

och hur stort bortfallet var, samt hur medarbetarna (uppdelat på yrkesgrupperna 

personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare) har svarat på frå-

gorna vid testtillfälle 2. Till höger i tabellen presenteras om en signifikant skill-

nad kan ses mellan yrkesgrupperna enligt Spearman’s rangkorrelation. Efter 

denna tabell följer figur 2:2 där medelvärdena och standardavvikelserna för re-

spektive fråga och yrkesgrupp redovisas för testtillfälle 2. 
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Tabell 5:2 Medarbetarnas svar på fråga 2-5 och 7-8 i enkät B vid testtillfälle 2. 
    

Enkätfrågor      
Sign. mellan  

personlig assistans 

och hemtjänst/ 

boendestöd enligt  

Spearman’s  

rangkorrelation 

Svarsskala 1-6  
Personlig 

assistans  

Hemtjänst/ 

Boendestöd  

2. Vad är din upplevelse av dagens  

övningstillfälle? n = 13 n = 8 
  

    bf = 1 bf = 0   

Dåligt 1 0 0   

  2 0 0   

  3 0 1   

  4 4 1   

  5 5 3   

Mycket bra 6 4 3 ,854 

3. I vilken utsträckning tillförde dagens 

övningar viktiga frågor att prata om? n = 13 n = 8 
  

    bf = 1 bf = 0   

I låg utsträckning 1 0 1   

  2 0 0   

  3 0 0   

  4 5 2   

  5 5 1   

I hög utsträckning 6 3 4 ,633 

4. Anser du att dagens övningar gav dig 

något som du kan ha konkret nytta av? n = 13 n = 8 
  

    bf = 1 bf = 0   

Inte alls 1 0 1   

  2 2 0   

  3 0 2   

  4 7 0   

  5 1 2   

Mycket 6 3 3 ,692 

5. Tillförde dagens övningar något nytt 

att prata om i arbetsgruppen? n = 13 n = 8 
  

    bf = 1 bf = 0   

Inte alls 1 2 0   

  2 3 1   

  3 1 3   

  4 2 2   

  5 2 1   

Mycket 6 3 1 ,860 
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Forts tabell 5:2. 

 

Enkätfrågor      
Sign. mellan  

personlig assistans 

och hemtjänst/ 

boendestöd enligt  

Spearman’s  

rangkorrelation 

Svarsskala 1-6  
Personlig 

assistans  

Hemtjänst/ 

Boendestöd  

7. Hjälpte dagens övningar er i  

arbetsgruppen att få fram vad ni ska  

arbeta vidare med? n = 13 n = 8 

  

    bf = 1 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 2 1   

  3 0 0   

  4 3 2   

  5 3 2   

I stor grad 6 5 3 ,971 

8. Var det bra att chefen fanns med i  

lokalen under dagens övningar? n = 13 n = 8 
  

    bf = 1 bf = 0   

Inte alls bra 1 0 0   

  2 1 0   

  3 0 0   

  4 1 0   

  5 4 4   

Mycket bra 6 7 4 ,876 

     

n = antal medarbetare     

bf = bortfall     
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Figur 2:2. Frågornas medelvärden för respektive yrkesgrupp vid testtillfälle 2. 

 

 

Testtillfälle 2 – Vad är arbetsmiljö? (öppna frågor) 

 

Fråga 4a. Vad upplevde du som bra (något som du tror att du har konkret nytta 

av) med dagens övningar? gav följande kategorier: 

- Reflektion över gruppen och arbetet 

- Vikten av att chefen finns med 

- Arbetsmiljön 

Den första kategorin har fått flest kommentarer och då framför allt från yrkes-

gruppen hemtjänstpersonal/boendestödjare. Här följer ett par av dem som speg-

lar de flesta av svaren på fråga 4a: 

 

”Det är alltid bra att lyfta olika åsikter och att gruppen blir mer samstämmig 

och medveten om de områden man är duktig på, men också de områden som 

måste förbättras för att klara av sina arbetsuppgifter ännu bättre.” 

 

”Det är bra att höra att vi alla vill samma sak. Vi jobbar mot samma mål och 

hjälper varandra att komma dit.” 

 

En av medarbetarnas kommentarer angående arbetsmiljön var: 

 

”Att jag blir medveten mer detaljerad om arbetsmiljön och dess innebörd, som 

jag kan ha nytta av i mitt yrkesliv.” 
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Till fråga 4b. Vad upplevde du som dåligt (något som du tror att du inte kommer 

att ha konkret nytta av) med dagens övningar? framkom två kategorier som är 

närbesläktade med varandra: 

- Inget 

- Redan tydligt 

 

Fråga 5. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbetsgruppen? fick 

inte så många svar men tre kategorier kunde skönjas: 

- Kommunikation 

- Vikariepoolen 

- Dokumentation 

Kategorin ”kommunikation” fick flest svar. 

 

Fråga 6. Var det något under dagens övningar som borde ha varit annorlunda? 

fick nästan uteslutande ”Nej” som svar. Men en annan kommentar fanns med 

och det var att ”Hela gruppen borde varit här för övningen”. 

 

Fråga 7. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad ni ska ar-

beta vidare med? delades upp i följande två kategorier: 

- Rutiner/planering 

- Kommunikation 

 

”Övriga kommentarer”-frågan fick två svar: 

 

”Synd att inte hela gruppen var komplett.” 

 

”En bra övning, sätter fokus både på oss som individer och grupp” 

 

 

Testtillfälle 2 – Vad är arbetsmiljö? (analys) 

 

Vid testtillfälle 2, som handlar om vad arbetsmiljö är, så ligger yrkesgrupperna 

mycket nära varandra i medelvärden för frågorna. Detta kan ses både i Figur 2:2 

och i tabell 5:2. Fråga 5. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i ar-

betsgruppen? ligger lite lägre än övriga frågor (för båda yrkesgrupperna). Denna 

fråga fick inte så många öppna svar men ändå framträdde tre kategorier, nämli-

gen Kommunikation, Vikariepoolen och Dokumentation. I tabell 5:2 ser vi att 

svaren på fråga 5 är ganska utspridda för båda yrkesgrupperna, framför allt för 

yrkesgruppen personliga assistenter, men det finns inga signifikanta skillnader 

enligt Spearman’s korrelationstest på någon av frågorna vid testtillfälle 2.  

 

Testtillfälle 2 fick egentligen inget negativt svar bland de öppna frågorna, utom 

möjligtvis kategorin Hela gruppen bör närvara som togs upp under fråga 6, om 

något under dagens övningar borde ha varit annorlunda.   
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På fråga 4a, vad medarbetarna upplevde som bra/något de tror att de har konkret 

nytta av, kunde de öppna svaren kategoriseras till Reflektion över gruppen och 

arbetet, Vikten av att chefen finns med samt Arbetsmiljö, där den första katego-

rin innehåller majoriteten av svaren från båda yrkesgrupperna. 

 

 

Testtillfälle 3 – Roller och uppdrag (slutna frågor) 

 

I tabell 5:3 redovisas antalet medarbetare som svarat på frågorna 2-5 och 7-8 

och hur stort bortfallet var, samt hur medarbetarna (uppdelat på yrkesgrupperna 

personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare) har svarat på frå-

gorna vid testtillfälle 3. Till höger i tabellen presenteras om en signifikant skill-

nad kan ses mellan yrkesgrupperna enligt Spearman’s rangkorrelation. Efter 

denna tabell följer figur 2:3 där medelvärdena och standardavvikelserna för re-

spektive fråga och yrkesgrupp redovisas för testtillfälle 3. 

 

 

 

Tabell 5:3 Medarbetarnas svar på fråga 2-5 och 7-8 i enkät B vid  

testtillfälle 3. 
    

 

Enkätfrågor  

 

    

Sign. mellan  

personlig assistans 

och hemtjänst/  

boendestöd  

enligt Spearman's  

rangkorrelation  
Svarsskala 1-6   

Personlig 

assistans  

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

2. Vad är din upplevelse av dagens  

övningstillfälle? n = 16 n = 12 
  

    bf = 1 bf = 0   

Dåligt 1 0 0   

  2 0 1   

  3 1 2   

  4 2 1   

  5 3 2   

Mycket bra 6 10 6 ,362 

3. I vilken utsträckning tillförde dagens  

övningar viktiga frågor att prata om? n = 16 n = 11 
  

    bf = 1 bf = 1   

I låg utsträckning 1 0 0   

  2 1 2   

  3 1 1   

  4 1 0   

  5 4 2   

I hög utsträckning 6 9 6 ,730 
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Forts. Tabell 5:3 

 

Enkätfrågor  

 

    

Sign. mellan  

personlig assistans 

och hemtjänst/  

boendestöd  

enligt Spearman's  

rangkorrelation  
Svarsskala 1-6   

Personlig 

assistans  

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

4. Anser du att dagens övningar gav dig  

något som du kan ha konkret nytta av? n = 16 n = 12 
  

    bf = 1 bf = 0   

Inte alls 1 1 0   

  2 0 2   

  3 0 1   

  4 5 2   

  5 5 3   

Mycket 6 5 4 ,761 

5. Tillförde dagens övningar något nytt  

att prata om i arbetsgruppen? n = 16 n = 12 
  

    bf = 1 bf = 0   

Inte alls 1 0 3   

  2 1 2   

  3 1 0   

  4 5 2   

  5 5 4   

Mycket 6 4 1 ,105 

7. Hjälpte dagens övningar er i arbets-

gruppen att få fram vad ni ska arbeta  

vidare med? n = 16 n = 12 

  

    bf = 1 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 1 2   

  3 0 1   

  4 2 0   

  5 11 4   

I stor grad 6 2 5 ,455 

8. Var det bra att chefen fanns med i  

lokalen under dagens övningar? n = 15 n = 11 
  

    bf = 2 bf = 1   

Inte alls bra 1 0 0   

  2 0 0   

  3 1 1   

  4 3 0   

  5 4 0   

Mycket bra 6 7 10 p<.05 

     

n = antal medarbetare    

bf = bortfall     
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Figur 2:3. Frågornas medelvärden för respektive yrkesgrupp vid testtillfälle 3. 

 

Testtillfälle 3 – Roller och uppdrag (öppna frågor) 

 

Fråga 4a, Vad upplevde du som bra (något som du tror att du har konkret nytta 

av) med dagens övningar?, gav följande kategorier: 

- Nya diskussioner/reflektioner 

- Fokus på gruppen 

- Information om andra yrkesgrupper 

 

Svar inom första kategorin kom framför allt från yrkesgruppen personliga assi-

stenter, och svar inom den sista kategorin kom framför allt från yrkesgruppen 

hemtjänstpersonal/boendestödjare. 

 

Som förtydligande till första kategorin nämns nedan två kommentarer: 
 

”Nya diskussioner/problem att hitta en lösning på.” 

 

”Innebörden av roller och uppdrag som begrepp och på så sätt relatera sig eller 

ifrågasätta – vad är det för roll jag har?” 

 

Till fråga 4b, Vad upplevde du som dåligt (något som du tror att du inte kommer 

att ha konkret nytta av) med dagens övningar? framkom två kategorier: 

- Inget 

- Tidsbrist 

Majoriteten svarade ”inget”. 
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Fråga 5, Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbetsgruppen?, de-

lades upp i följande tre kategorier: 

- Brukare 

- Gruppen 

- Andra yrkesgrupper 

 

Fråga 6, Var det något under dagens övningar som borde ha varit annorlunda?, 

gav tre kategorier: 

- Nej 

- Mer tid 

- Frågeställning/synvinkel 

 

Mer tid var något som togs upp och en medarbetare beskrev detta på följande 

sätt: 

 

”För kort tid, nu blev det bara att skumma på ytan.” 

 

En av medarbetarnas svar kombinerade de två sista kategorierna: 

 

”Att synvinkeln måste bli tydligare – ur vilken synvinkel skall bilden ges. Alla 

assistentgrupper kommer komma med olika svar på grund av att situationen i 

vardagen ser olika ut i olika tidsramar. Tidsbrist! Inte bra! Mer tid ger mer på 

tavlan!” 

 

Fråga 7, Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad ni ska ar-

beta vidare med?, delades upp i följande två kategorier: 

- Samarbete med andra yrkesgrupper/personer 

- Frågor rörande brukaren 

Majoriteten av svaren på fråga 7 rörde första kategorin. 

 

 

Testtillfälle 3 – Roller och uppdrag (analys) 

 

Vid detta testtillfälle kan vi se i figur 2:3 att hemtjänstpersonalen/boendestöd-

jarna har lägre medelvärden än de personliga assistenterna på alla frågor utom 

på fråga 8. Var det bra att chefen fanns med i lokalen under dagens övningar? 

De ligger dock väldigt nära på fråga 4 och 7. Fråga 8 är den enda frågan vid test-

tillfälle 3 där en signifikant skillnad ses mellan yrkesgrupperna. I gruppen hem-

tjänstpersonal/boendestödjare ser vi att alla utom en person kryssat i en 6:a, att 

det var Mycket bra att chefen fanns med i lokalen under dagens övningar. 

 

Trots att det inte är en signifikant skillnad enligt Spearmans korrelationstest 

mellan yrkesgrupperna på fråga 5, Tillförde dagens övningar något nytt att prata 

om i arbetsgruppen? så framträder här en skillnad i tabell 5:3 och figur 2:3. Vi 

kan se att de personliga assistenterna har skattat denna fråga högre och kryssat i 
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fler 6:or (Mycket) än vad hemtjänstpersonalen/boendestödjarna har gjort. De 

sistnämnda har istället kryssat i fler 1:or (Inte alls) vilket drar ner medelvärdet 

för denna yrkesgrupp. Dock har hälften av personerna i yrkesgruppen hem-

tjänstpersonal/boendestödjare skattat upplevelsen av dagens övningstillfälle till 

Mycket bra, och att dagens övningar i hög utsträckning tillförde viktiga frågor 

att prata om. Det vi kan utläsa av tabell 5:3 är att även om vissa i yrkesgruppen 

hemtjänstpersonal/boendestödjare inte ansåg att dagens övningar gav något nytt 

att prata om så tyckte majoriteten att det var bra övningar. 

 

Yrkesgruppen personliga assistenter ligger ganska konstant runt 5 i medelvär-

dena på samtliga frågor vid testtillfälle 3. 

 

På fråga 4a, vad medarbetarna upplevde som bra/något de tror att de har konkret 

nytta av, kategoriserades de öppna svaren till Nya diskussioner/reflektioner, Fo-

kus på gruppen och Information om andra yrkesgrupper. Svar inom första kate-

gorin kom framför allt från yrkesgruppen personliga assistenter, och svar inom 

den sista kategorin kom framför allt från yrkesgruppen hemtjänstpersonal/ 

boendestödjare. 

 

På fråga 4b, vad som var dåligt, angavs Inget och Tidsbrist, och på fråga 6, om 

det var något som borde ha varit annorlunda, så framkom förutom Mer tid även 

att synvinkeln måste bli tydligare. 

 

 

Testtillfälle 4 – Situationer i vardagen (slutna frågor) 

 

I tabell 5:4 redovisar jag antalet medarbetare som svarat på frågorna 2-5 och 7-8 

och hur stort bortfallet var, samt hur medarbetarna (uppdelat på yrkesgrupperna 

personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare) har svarat på frå-

gorna vid testtillfälle 4. Till höger i tabellen presenteras om en signifikant skill-

nad kan ses mellan yrkesgrupperna enligt Spearman’s rangkorrelation. Efter 

denna tabell följer figur 2:4 där medelvärdena och standardavvikelserna för re-

spektive fråga och yrkesgrupp redovisas för testtillfälle 4. 
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Tabell 5:4 Medarbetarnas svar på fråga 2-5 och 7-8 i enkät B vid testtillfälle 

4. 
    

Enkätfrågor  

 

 

Svarsskala 1-6 

  

 

 

 

Personlig 

assistans 

 

 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Sign. mellan  

personlig assistans 

och hemtjänst/  

boendestöd  

enligt Spearman's  

rangkorrelation 

2. Vad är din upplevelse av dagens  

övningstillfälle? n = 16 n = 9 
  

   bf = 1 bf = 0   

Dåligt 1 0 0   

  2 0 0   

  3 0 0   

  4 2 2   

  5 6 2   

Mycket bra 6 8 5 1,000 

3. I vilken utsträckning tillförde dagens  

övningar viktiga frågor att prata om? n = 16 n = 9 
  

   bf = 1 bf = 0   

I låg utsträckning 1 0 0   

  2 0 0   

  3 0 1   

  4 1 1   

  5 6 4   

I hög utsträckning 6 9 3 ,197 

4. Anser du att dagens övningar gav dig  

något som du kan ha konkret nytta av? n = 16 n = 9 
  

   bf = 1 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 0 1   

  3 2 1   

  4 5 2   

  5 2 4   

Mycket 6 7 1 ,315 

5. Tillförde dagens övningar något nytt  

att prata om i arbetsgruppen? n = 16 n = 9 
  

   bf = 1 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 3 2   

  3 0 1   

  4 1 4   

  5 7 2   

Mycket 6 5 0 p<.05 
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Forts. Tabell 5:4. 

Enkätfrågor  

 

 

Svarsskala 1-6 

  

 

 

 

Personlig 

assistans 

 

 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Sign. mellan  

personlig assistans 

och hemtjänst/  

boendestöd  

enligt Spearman's  

rangkorrelation 

7. Hjälpte dagens övningar er i arbets-

gruppen att få fram vad ni ska arbeta  

vidare med? n = 15 n = 9 

  

   bf = 2 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 0 0   

  3 1 1   

  4 5 5   

  5 2 2   

I stor grad 6 7 1 ,131 

8. Var det bra att chefen fanns med i  

lokalen under dagens övningar? n = 15 n = 9 
  

   bf = 2 bf = 0   

Inte alls bra 1 0 0   

  2 0 0   

  3 0 0   

  4 0 1   

  5 5 2   

Mycket bra 6 10 6 ,861 

     

n = antal medarbetare     

bf = bortfall     
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Figur 2:4. Frågornas medelvärden för respektive yrkesgrupp vid testtillfälle 4. 

 

 

Testtillfälle 4 – Situationer i vardagen (öppna frågor) 

 

Fråga 4a. Vad upplevde du som bra (något som du tror att du har konkret nytta 

av) med dagens övningar? gav följande kategorier: 

- Kommunikation 

- Stöd 

- Fokus på sig själv 

Flest svar (i båda yrkesgrupperna) speglade den första kategorin ”kommunikat-

ion” och så här skrev en medarbetare: 

  

”Att man får prata om saker som händer inom gruppen men inte tas upp på 

grund av tidsbrist…” 

 

En kommentar som speglade sista kategorin var: 

 

”Att jag har lärt mig mycket hur jag ska bli bättre och hantera olika saker som 

jag träffar på.” 

 

Till fråga 4b. Vad upplevde du som dåligt (något som du tror att du inte kommer 

att ha konkret nytta av) med dagens övningar? framkom två kategorier:   

- Inget 

- Tidsbrist 
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Fråga 5. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbetsgruppen? fick 

inte så många svar och de var ganska spretiga. Därför finns här inga kategorier. 

Ett par av svaren var mer av konkret art. En medarbetare skrev följande:  

 

”Inget nytt framkom direkt. Men som sagt, mycket nyttigt att bearbeta frågor 

som upplevs som jobbiga och svårhanterliga inom gruppen.” 

 

Testtillfälle 4 var dock det tillfället som fick högst medelvärde (4,32) på fråga 5. 

 

Fråga 6. Var det något under dagens övningar som borde ha varit annorlunda? 

fick ett entydigt svar: 

- Nej 

 

Fråga 7. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad ni ska ar-

beta vidare med? delades upp i följande två kategorier: 

- Kommunikation 

- Rutiner 

 

”Övriga kommentarer”-frågan fick tre svar: 

 

”Mycket bra övningar.” 

 

”Synd att det inte finns mer tid!” 

 

”Tack! Trevligt!” 

 

 

Testtillfälle 4 – Situationer i vardagen (analys) 

 

Likaså här vid testtillfälle 4 ser vi i figur 2:4 att yrkesgruppen hemtjänstperso-

nal/boendestödjare hamnar lägre i medelvärdena på samtliga frågor jämfört med 

yrkesgruppen personliga assistenter, även om de ligger nära varandra på fråga 2 

och 8.  

 

Precis som för testtillfälle 3 så kan vi se i figur 2:4 att båda yrkesgrupperna lig-

ger lite lägre på fråga 5. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i ar-

betsgruppen? jämfört med de andra frågorna och att hemtjänstpersonalen/ 

boendestödjarna har ett lägre medelvärde jämfört med de personliga assistenter-

na. Fråga 5 är den enda frågan vid testtillfälle 4 som uppvisar en signifikant 

skillnad mellan yrkesgrupperna enligt Spearman’s korrelationstest. Vi kan i ta-

bell 5:4 se att fler personliga assistenter har kryssat i en 6:a, att dagens övningar 

tillförde Mycket nytt att prata om i arbetsgruppen.  

 

I samma tabell kan vi se att fler personer i yrkesgruppen personliga assistenter 

jämfört med hemtjänstpersonalen/boendestödjarna kryssat i en 6:a (Mycket och I 
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stor grad) på frågorna 4 och 7, om de ansåg att dagens övningar gav dem något 

som de kan ha konkret nytta av och om dagens övningar hjälpte dem att få fram 

vad de skulle arbeta vidare med. Dessa uppvisar dock ingen signifikant skillnad. 

 

På fråga 4a, vad medarbetarna upplevde som bra/något de tror att de har konkret 

nytta av, kategoriserades de öppna svaren till Kommunikation, Stöd och Fokus 

på sig själv. Inget förutom Tidsbrist angavs som negativt. 

 

 

Samtliga fyra testtillfällen - Fråga 8 

 

Jag har slagit samman svaren på fråga 8, Var det bra att chefen fanns med i lo-

kalen under dagens övningar, och svaren kunde delas in i två kategorier: 

- Bra 

- Spelade ingen roll 

 

Majoriteten tyckte att det var bra att chefen fanns med vilket även speglas i de 

höga medelvärdena på kryssfråga 8 (5,33 – 5,62). Så här uttryckte några av 

medarbetarna det: 

 

”Det är viktigt att det uppmärksammas vad vi har för problem i gruppen.” 

 

”Det är tryggare.” och ”Ett måste.” 

 

 
4.1.3 Analys av fråga 1a  

Hur upplever medarbetarna användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem” och finns det någon skillnad mellan yrkesgrupperna personliga assistenter 

och hemtjänstpersonal/boendestödjare? 

 

Vid analys av medarbetarnas svar vid de fyra testtillfällena ser vi att inga me-

delvärden ligger under 3,67 på skala 1-6 där 1 är sämsta och 6 är bästa värdet. 

Detta visar på ett genomgående bra resultat av medarbetarnas upplevelse av test-

tillfällena. 

 

Fråga 2. Vad är din upplevelse av dagens övningstillfälle? och fråga 8. Var det 

bra att chefen fanns med i lokalen vid dagens övningar? skattades högst och fick 

över 5 i medelvärde. I de öppna frågorna skrev majoriteten att de tyckte att det 

var bra att chefen fanns med vid testtillfällena. Fråga 5. Tillförde dagens öv-

ningar något nytt att prata om i arbetsgruppen? var den fråga som fick lägst 

medelvärde sett till hela studiegruppen. 

 



 49  

I hela studiegruppen uppvisar testtillfälle 4 något högre medelvärden på samtliga 

frågor utom fråga 7. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad 

ni ska arbeta vidare med? 

 

Går vi sedan in och jämför resultaten mellan yrkesgrupperna personliga assisten-

ter och hemtjänstpersonal/boendestödjare vid de olika testtillfällena kan vi se att 

medelvärdena för de två yrkesgrupperna följs åt ganska väl vid testtillfälle 1 och 

2. Vid testtillfälle 3 och 4 kan vi se att yrkesgruppen hemtjänstpersonal/boende-

stödjare ligger lägre i medelvärdena än yrkesgruppen personliga assistenter på 

de flesta frågorna. Störst skillnad är det på fråga 5. Tillförde dagens övningar 

något nytt att prata om i arbetsgruppen? som uppvisar en signifikant skillnad 

vid testtillfälle 3. 

 

På de öppna frågorna framkom bland annat svar på fråga 4a. Vad upplevde du 

som bra (något som du tror att du har konkret nytta av) med dagens övningar? 

Vid testtillfälle 1 delades dessa svar in i kategorierna Kommunikation/reflektion, 

Mötesetik och Struktur. Vid testtillfälle 2 var kategorierna Reflektion över grup-

pen och arbetet, Vikten av att chefen finns med samt Arbetsmiljö. Svaren vid 

testtillfälle 3 kategoriserades till Nya diskussioner/reflektioner, Fokus på grup-

pen och Information om andra yrkesgrupper. Vid sista tillfället, testtillfälle 4, 

framträdde kategorierna Kommunikation, Stöd och Fokus på sig själv.  

 

Vissa skillnader kan ses mellan yrkesgruppernas öppna svar där de personliga 

assistenterna har fler svar i kategorierna Mötesetik och Nya diskussioner/ref-

lektioner, medan hemtjänstpersonalen/boendestödjarna framför allt har fler svar 

i kategorierna Struktur och Information om andra yrkesgrupper. 

 

Det som kommenterades som negativt med testtillfällena var framför allt tids-

brist.  

 

Sammanfattningsvis så upplevde medarbetarna användandet av arbetsmaterialet 

”Vård i annans hem” i stora drag som positivt. Testtillfälle 4 skattades i hela 

studiegruppen något högre än de andra testtillfällena utom på fråga 7, även om 

skillnaderna mellan de olika testtillfällena var små. Fråga 2. Vad är din upple-

velse av dagens övningstillfälle? och fråga 8. Var det bra att chefen fanns med i 

lokalen under dagens övningar? var de två frågorna som fick högst medelvär-

den. Det som upplevdes som negativt var framför allt tidsbrist. 

 

I min frågeställning hade jag också med om det fanns några skillnader mellan 

yrkesgrupperna personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare. Vi 

kan se att hemtjänstpersonalen/boendestödjarna ligger lite lägre i medelvärdena 

än yrkesgruppen personliga assistenter vid testtillfälle 3 och 4, framför allt på 

fråga 5. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbetsgruppen?  
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4.2 Svar på fråga 1b 

Hur upplever enhetscheferna användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem”? 

 
4.2.1 Slutna frågor  

I enkät C var alla frågor formulerade så att 6 var det mest eftersträvansvärda 

svaret på skalan 1-6. I figur 3 har jag dock bara redovisat ett medelvärde då det 

endast är fem enhetschefer som deltagit. Jag har inte delat upp dem i grupperna 

personlig assistans respektive hemtjänst. Detta för att de ska förbli anonyma.  I 

tabell 6 redovisar jag antalet enhetschefer som svarat på frågorna 2-6 och 8-9 

och hur stort bortfallet var, samt hur enhetscheferna har svarat på frågorna vid 

testtillfälle 1-4. I enkät C finns även frågorna 10 och 11 men då dessa rör kom-

munikation i arbetsgruppen så redovisas de frågorna i kapitel 4.4.2. 

 

Tabell 6. Enhetschefernas svar på fråga 2-6 och 8-9 i enkät C vid 

 testtillfälle 1-4. 
      

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6 

  Testtillfälle 

1 

Testtillfälle 

2 

Testtillfälle 

3 

Testtillfälle 

4 

            

2. Vad är din upplevelse av dagens  

övningstillfälle? n = 5 n = 5 n = 5 n = 5 

    bf = 0 bf = 0 bf = 0 bf = 0 

Dåligt 1 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 

  3 1 1 0 0 

  4 1 4 1 0 

  5 2 0 4 2 

Mycket bra 6 1 0 0 3 

3. I vilken utsträckning tillförde dagens  

övningar viktiga frågor att prata om? n = 5 n = 5 n = 5 n = 5 

    bf = 0 bf = 0 bf = 0 bf = 0 

I låg utsträckning 1 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

  4 2 1 2 0 

  5 2 3 2 1 

I hög utsträckning 6 1 1 1 4 

4. Anser du att dagens övningar gav dig 

något som du kan ha konkret nytta av? n = 5 n = 5 n = 5 n = 5 

    bf = 0 bf = 0 bf = 0 bf = 0 

Inte alls 1 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 

  3 1 0 0 0 

  4 1 1 2 0 

  5 2 3 2 2 

Mycket 6 1 1 1 3 
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Forts. Tabell 6. 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6 

  Testtillfälle 

1 

Testtillfälle 

2 

Testtillfälle 

3 

Testtillfälle 

4 

            

5. Anser du att dagens övningar gav  

gruppen något som de kan ha konkret 

nytta av? n = 5 n = 4 n = 4 n = 5 

    bf = 0 bf = 1 bf = 1 bf = 0 

Inte alls 1 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

  4 3 1 2 0 

  5 1 2 1 2 

Mycket 6 1 1 1 3 

6. Tillförde dagens övningar något nytt 

att prata om i arbetsgruppen? n = 5 n = 4 n = 5 n = 5 

    bf = 0 bf = 1 bf = 0 bf = 0 

Inte alls 1 0 0 0 0 

  2 1 0 1 0 

  3 1 1 0 1 

  4 0 2 2 0 

  5 2 0 1 2 

Mycket 6 1 1 1 2 

8. Hjälpte dagens övningar er i arbets-

gruppen att få fram vad ni ska arbeta  

vidare med? n = 5 n = 5 n = 5 n = 5 

    bf = 0 bf = 0 bf = 0 bf = 0 

Inte alls 1 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 

  3 0 2 0 1 

  4 2 0 3 1 

  5 1 2 2 2 

I stor grad 6 2 1 0 1 

9. Upplevde du som chef att det var  

bra att vara med i lokalen under  

dagens övningar? n = 5 n = 5 n = 5 n = 5 

    bf = 0 bf = 0 bf = 0 bf = 0 

Inte alls bra 1 0 0 0 0 

  2 0 1 1 0 

  3 1 1 2 0 

  4 2 1 0 0 

  5 0 0 1 1 

Mycket bra 6 2 2 1 4 

      

n = antal chefer som svarat      

bf = bortfall      
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Enligt Spearman’s korrelationstest finns det fyra variabler som uppvisar en sig-

nifikant skillnad. Dessa är fråga 2. Vad är din upplevelse av dagens övningstill-

fälle? mellan testtillfälle 2 och 3 (p<.01), fråga 6. Tillförde dagens övningar nå-

got nytt att prata om i arbetsgruppen? mellan testtillfälle 1 och 3 (p<.05), fråga 

8. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad ni ska arbeta vi-

dare med? mellan testtillfälle 1 och 3 (p.<.05) samt fråga 9. Upplevde du som 

chef att det var bra att vara med i lokalen under dagens övningar? mellan test-

tillfälle 1 och 2 (p<.05).  

 

På fråga 6 och 8, som båda visade en signifikans mellan testtillfälle 1 och 3, kan 

vi i tabell 6 se att testtillfälle 1 skattats lite högre av enhetscheferna jämfört med 

testtillfälle 3, se tabell 6. Likaså fråga 9 skattades också testtillfälle 1 högre än 

testtillfälle 2. Dock kan vi se att nämnda frågorna 6 och 9 skattades allra högst 

vid testtillfälle 4. Därför behöver jag återigen nämna att det lilla studieunderla-

get i denna studie gör det svårt att uttala sig om signifikanta skillnader. Därför 

kommer jag att titta närmare på medelvärdena som redovisas i figur 3 nedan. 

 

I tabell 6 kan vi se att fråga 2. Vad är din upplevelse av dagens övningstillfälle? 

vid testtillfälle 2 bara fått ikryssat 3:or och 4:or som svar, vilket speglar medel-

värdet på 3,8 som redovisas i figur 3. Dock ser vi att medelvärdena för fråga 3, 4 

och 5 vid testtillfälle 2 ligger på 5,0. Detta visar att även att om upplevelsen av 

dagens övningstillfälle fick något lägre skattade svar så ansåg enhetscheferna 

trots det att övningarna vid testtillfälle 2 tillförde viktiga frågor att prata om och 

att det gav dem och arbetsgruppen något som de kan ha konkret nytta av.  
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Figur 3. Medelvärden och standardavvikelser för enhetschefernas svar vid test-

tillfälle 1-4. 



 53  

Undantaget är två frågor som fått medelvärdet 3,8 (fråga 2 vid testtillfälle 2 – 

Vad är din upplevelse av dagens övningstillfälle? och fråga 9 vid testtillfälle 3 – 

Upplevde du som chef att det var bra att vara med i lokalen under dagens öv-

ningar?) låg samtliga andra medelvärden mellan 4,2 och 5,8, se figur 3. Detta 

får anses som positiva svar på en skala mellan 1 och 6. 

 

Här, precis som bland medarbetarna, ses tendenser att testtillfälle 4 skattades 

högre i samtliga frågor utom fråga 8. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgrup-

pen att få fram vad ni ska arbeta vidare med? Detta är dock inte signifikant. I 

figur 3 kan vi se att fem av de totalt sju frågorna vid detta testtillfälle har ett me-

delvärde på minst 5,6. I tabell 6 kan vi se att testtillfälle 4 är det tillfälle som fått 

flest ikryssade 6:or på alla frågor utom just fråga 8.  

 

 
4.2.2 Öppna frågor 

I enkät C rörande de frågor som handlade om enhetschefernas upplevelse av de 

fyra testtillfällena fanns fem öppna frågor, tre frågor där medarbetarna kunde 

skriva kommentarer/förtydligande till kryssfrågorna liksom en ”övriga kommen-

tarer”-fråga. Då det bara var fem enhetschefer som deltog i studien kategorisera-

des inte dessa svar. Istället har jag använt de flesta svaren för att beskriva deras 

upplevelse av testtillfällena och kommunikationen. 

 

Följande öppna frågor från enkät C redovisas för samtliga fyra testtillfällen; 

fråga 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7, 8 (se Enkät C, bilaga 4). Svaren på fråga 4b. Vad upp-

levde du som dåligt (något som du tror att du INTE kommer att ha konkret nytta 

av) med dagens övningar?, fråga 5b. Vad upplevde du som dåligt (något som du 

tror att gruppen INTE kommer att ha konkret nytta av) med dagens övningar? 

och fråga 7. Var det något under dagens övningar som borde ha varit an-

norlunda? har vid vissa testtillfällen liknat varandra därför har jag slagit ihop 

svaren från dessa tre frågor. 

 

 

Testtillfälle 1 – Hur pratar vi med varandra? 

 

I fråga 4a. Vad upplevde du som bra (något som du tror att du har konkret nytta 

av) med dagens övningar? togs framför allt mötesetik och struktur upp som po-

sitiva saker som framkommit. Två av enhetscheferna uttryckte det på följande 

vis: 

 

”Konkreta förslag på förändring gällande mötesstruktur och innehåll. Alla fick 

komma till tals och det som efterfrågades var relevanta förbättringar/förslag.” 

 

”Struktur, med planerad tid för respektive uppgift. Medarbetares kreativitet att 

lösa uppgifter är alltid härligt att se.” 
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Fråga 5a. Vad upplevde du som bra (något som du tror att gruppen har konkret 

nytta av) med dagens övningar? är snarlik fråga 4a. Här tog enhetscheferna upp 

mycket med samarbete och att ha ett gemensamt arbetssätt. En av enhetschefer-

na skrev: 

 

”Att reflektera över sin egen medverkan i mötessammanhang. Att allas åsikter 

respekterades och togs tillvara gör att alla ”vågar” komma till tals.” 

 

På fråga 4b. Vad upplevde du som dåligt (något som du tror att du INTE kom-

mer att ha konkret nytta av) med dagens övningar?, fråga 5b. Vad upplevde du 

som dåligt (något som du tror att gruppen INTE kommer att ha konkret nytta av) 

med dagens övningar? och fråga 7. Var det något under dagens övningar som 

borde ha varit annorlunda? som jag slagit ihop svarade de flesta ”ingenting” 

men en av enhetscheferna tyckte att fokus inte hamnade på samtal i gruppen 

utan på struktur istället. Vad gällde om något borde ha varit annorlunda så öns-

kade en enhetschef mer diskussion om hur vi samtalar med varandra. 

 

Fråga 6. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbetsgruppen? fick 

ett par konkreta svar som gällde arbetsgruppernas möten. En enhetschef ansåg 

att flera viktiga punkter kom upp som de tidigare förbisett, medan en annan inte 

tyckte att det framkom så mycket nytt men att det är viktiga frågor som måste 

lyftas kontinuerligt. 

 

I fråga 8. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad ni ska ar-

beta vidare med? rörde samtliga svar mötesetik och struktur. Så här skrev två av 

enhetscheferna: 

 

”Att allas åsikter ska komma fram. Lyssna på varandra. Fokusera på rätt sa-

ker.” 

 

”Hur vi ska ha möten/samtala med varandra/delaktighet.” 

 

 

Testtillfälle 2 – Vad är arbetsmiljö? 

 

Fråga 4a. Vad upplevde du som bra (något som du tror att du har konkret nytta 

av) med dagens övningar? och fråga 5a. Vad upplevde du som bra (något som 

du tror att gruppen har konkret nytta av) med dagens övningar? är snarlika och 

har fått liknande svar. Bland annat tog enhetscheferna upp att det var viktiga 

frågor och åtgärdsförslag som kom upp, att det framkom ”arbetsmiljöområ-

den/problem som man kan arbeta vidare med” och att arbetsgruppen ”ser att 

något är på gång”.  

 

Kryssfråga 4. Anser du att dagens övningar gav dig något som du kan ha kon-

kret nytta av? var en av de två frågorna som fick lägst medelvärde (3,8) i enkät 
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C. Det som möjligen kunde spegla detta lägre medelvärde var en enhetschefs 

kommentar: 

 

”Bra frågeställningar, sämre resultat på grund av att gruppen var tyst och ofo-

kuserad. Annars bra med givna påståenden som diskussionsunderlag.” 

 

På fråga 4b. Vad upplevde du som dåligt (något som du tror att du INTE kom-

mer att ha konkret nytta av) med dagens övningar?, fråga 5b. Vad upplevde du 

som dåligt (något som du tror att gruppen INTE kommer att ha konkret nytta av) 

med dagens övningar? och fråga 7. Var det något under dagens övningar som 

borde ha varit annorlunda? som jag slagit ihop så svarade de flesta även vid 

detta testtillfälle ”ingenting” eller ”nej” men några andra svar framkom. Två sa-

ker som angavs som något mindre positiva var:  

 

”Förväntningarna blir stora på förändring” 

 

”Att alla ska skriva själv – bra att tänka efter själv men vissa är osäkra på sin 

förmåga att skriva.” 

 

Det framkom också två svar om saker som borde ha varit annorlunda. Det ena 

var för lite tid. Det andra var en önskan om ”mer fokus på hur man själv kan bi-

dra till förändring”. 

 

På fråga 6. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbetsgruppen? 

angav enhetscheferna framför allt ”samarbete med andra yrkeskategorier”. En 

enhetschef poängterade också följande: 

 

”Bra att även ta upp ämnen som man är nöjd med.” 

 

I fråga 8. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad ni ska ar-

beta vidare med? kom också här samarbete med andra yrkeskategorier upp, men 

också schemaläggning och ansvarsfördelning. En enhetschef svarade att de re-

dan diskuterat allt som kom upp. 

 

 

Testtillfälle 3 – Roller och uppdrag 

 

Även här har jag slagit ihop fråga 4a. Vad upplevde du som bra (något som du 

tror att du har konkret nytta av) med dagens övningar? och fråga 5a. Vad upp-

levde du som bra (något som du tror att gruppen har konkret nytta av) med da-

gens övningar? Vid detta testtillfälle låg fokus på ”gruppens syn på sig själva 

och andra roller” som en enhetschef uttryckte det. En annan enhetschef formu-

lerade det på följande vis: 
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”Sin egen roll/andras roll. Tanken har gett förståelse för samarbete med 

andra.” 

 

En övning vid detta testtillfälle gick ut på att medarbetarna skulle berätta/skryta 

om sitt uppdrag. En enhetschef tyckte att denna övning stärkte medarbetarnas 

roll. 

 

På fråga 4b. Vad upplevde du som dåligt (något som du tror att du INTE kom-

mer att ha konkret nytta av) med dagens övningar?, fråga 5b. Vad upplevde du 

som dåligt (något som du tror att gruppen INTE kommer att ha konkret nytta av) 

med dagens övningar? och fråga 7. Var det något under dagens övningar som 

borde ha varit annorlunda? som jag slagit ihop fanns två dominerade svar och 

det var ”inget” och ”tidsbrist”. En enhetschef hade en invändning mot en av öv-

ningarna och skrev: 

 

”Bra att se hur många professioner kunden har i sitt liv. Men sätta samman ett 

förtryckt klistermärke känns lite på för låg nivå. Samma tankeställare kanske 

kan skapas med annan övning.” 

 

Fråga 6. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbetsgruppen? fick 

få svar men det som kom fram var ”att samverka med andra roller”. 

 

I fråga 8. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad ni ska ar-

beta vidare med? angavs samarbete med andra professioner och förväntningar 

på varandra. En enhetschef skrev: 

 

”Ja, fast vi måste komma tillbaka till detta igen.” 

 

 

Testtillfälle 4 – Situationer i vardagen 

 

Fråga 4a. Vad upplevde du som bra (något som du tror att du har konkret nytta 

av) med dagens övningar? och fråga 5a. Vad upplevde du som bra (något som 

du tror att gruppen har konkret nytta av) med dagens övningar? speglas bäst 

genom några kommentarer från enhetscheferna:  

 

”Bra diskussionsunderlag, bra med följdfrågor om man kommer av sig.” 

 

”Fångar upp frågor som inte kommer upp av sig själv – att diskutera generellt.” 

 

”Att de börjar prata runt dessa frågor och genom detta närmar sig en samsyn.” 

 

”Att en diskussion kring SOL och uppdrag behövs. Att detta påverkar arbetsmil-

jön i gruppen i högsta grad.” 

 



 57  

På fråga 4b. Vad upplevde du som dåligt (något som du tror att du INTE kom-

mer att ha konkret nytta av) med dagens övningar?, fråga 5b. Vad upplevde du 

som dåligt (något som du tror att gruppen INTE kommer att ha konkret nytta av) 

med dagens övningar? och fråga 7. Var det något under dagens övningar som 

borde ha varit annorlunda? som jag slagit ihop svarade några av enhetscheferna 

”inget” medan andra uttryckte tidsbrist.  

 

På fråga 6. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbetsgruppen? 

svarade två av enhetscheferna att det inte kom fram så många nya frågor men att 

en fördjupning av dessa gavs och att nya tankar kring dessa kom upp. Förutom 

dessa svar var en kommentar ”vikten av att göra lika” och en annan ”uppdrag 

 lag  brukare”. 

 

I fråga 8. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad ni ska ar-

beta vidare med? framkom endast ett svar vilket var ”förståelse för varandras 

arbete”. 

 

 

Samtliga fyra testtillfällen - Fråga 9 

 

Denna fråga tog upp om enhetscheferna tyckte att det var bra att de var med i 

lokalen under testtillfällena. Här rådde delade meningar vilket också sågs i de 

skilda medelvärdena (3,8 – 5,8), se figur 3. Testtillfälle 3 fick lägsta medelvärdet 

medan testtillfälle 4 fick högsta. Vissa kommenterade att det var bra att få vara 

med och höra diskussionerna i sin arbetsgrupp. Andra beskrev en känsla av att 

deras närvaro begränsade arbetsgruppens diskussioner. Här följer tre av kom-

mentarerna från enhetscheferna: 

 

”Alltid bra att höra gruppens åsikter utan chefens inblandning.” 

 

”Det kändes som om de inte vågade prata på grund av att jag var närvarande.” 

 

”Både ja och nej. Gruppen hade kanske samtalet ”friare” utan chef, men bra att 

höra hur samtalet flöt fram.” 

 

 

Övriga kommentarer 

 

Här fanns det endast två svar och båda var efter testtillfälle 1. Dessa var: 

 

”Tror att arbetsmaterialet kommer att implementeras bra i arbetsgruppen ef-

tersom medarbetarna själva kommit fram till vad som bör förbätt-

ras/förändras.” 

 

”Bra samtalskontrakt! Kommer att ha hjälp med i fortsättningen, konkret! 
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4.2.3 Analys av fråga 1b 

Hur upplever enhetscheferna användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem”? 

 

Undantaget två frågor som fått medelvärdet 3,8 så låg samtliga andra medelvär-

den mellan 4,2 och 5,8, se figur 3. Detta får anses som positiva svar på en skala 

mellan 1 (sämst) och 6 (bäst). Fråga 9 vid testtillfälle 3 (om det var bra att du 

som chef var med vid testtillfället) var en av frågorna med medelvärde 3,8. Vid 

testtillfälle 4 fick samma fråga medelvärde 5,8. I kommentarerna till denna fråga 

framkom att vissa chefer tyckte att det var bra att få vara med och höra diskuss-

ionerna i sin arbetsgrupp medan andra beskrev en känsla av att deras närvaro 

begränsade diskussionerna. I figur 3 ser vi också att testtillfälle 4 uppvisar högre 

medelvärden på samtliga frågor utom fråga 8, men detta är inte statistiskt signi-

fikant.  

 

Den andra frågan med medelvärdet 3,8 var fråga 2 vid testtillfälle 2 (Vad är din 

upplevelse av dagens övningstillfälle?). Dock fick fråga 3. I vilken utsträckning 

tillförde dagens övningar viktiga frågor att prata om?, fråga 4. Anser du att da-

gens övningar gav dig något som du kan ha konkret nytta av? och fråga 5. Anser 

du att dagens övningar gav gruppen något som de kan ha konkret nytta av? vid 

detta testtillfälle ganska höga medelvärden på 5,0.  

 

Enligt Spearman’s korrelationstest uppvisade fyra frågor statistiskt signifikanta 

skillnader mellan olika testtillfällen, bland annat mellan testtillfälle 1 och 3 på 

fråga 6 och 8 (om dagens övning tillförde något nytt att prata om samt om ar-

betsgruppen fick fram vad de skulle arbeta vidare med) där testtillfälle 1 skatta-

des högre än testtillfälle 3 av enhetscheferna. De fyra frågorna som uppvisade 

signifikanta skillnader redovisas efter tabell 6, men då studieunderlaget i denna 

studie är lågt (framför allt bland enhetscheferna) så bör dessa värden tolkas med 

försiktighet. 

 

Går vi vidare till de öppna frågorna så kan vi här läsa vad enhetscheferna tyckte 

att de eller gruppen hade konkret nytta av (fråga 4a och 5a). 

 

Vid testtillfälle 1 framkom mötesetik och struktur som positivt för enhetschefer-

na och samarbete och att ha ett gemensamt arbetssätt som positivt/något de har 

konkret nytta av i gruppen. Vid testtillfälle 2 kommenterades det under dessa två 

frågor att det var viktiga frågor och åtgärdsförslag som kom upp. Vid testtillfälle 

3 uttryckte en av enhetscheferna svaret på dessa två frågor på följande vis: ”Sin 

egen roll/andras roll. Tanken har gett förståelse för samarbete med andra.” 

Svaren på fråga 4a och 5a vid testtillfälle 4 beskrivs också bäst med ett par citat 

från enhetscheferna: ”Bra diskussionsunderlag, bra med följdfrågor om man 

kommer av sig.” samt ”Fångar upp frågor som inte kommer upp av sig 

själv…”. 
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Vid samtliga testtillfällen utom testtillfälle 1 angavs tidsbrist som något negativt 

eller som något som borde ha varit annorlunda. Vid testtillfälle 2 beskrev en 

chef följande som negativt: ”Att alla ska skriva själv – bra att tänka efter själv 

men vissa är osäkra på sin förmåga att skriva.” Vid samma tillfälle skrev en 

annan chef en önskan om ”mer fokus på hur man själv kan bidra till föränd-

ring”. 

 

Sammanfattningsvis så var enhetscheferna positiva till användandet av arbets-

materialet ”Vård i annans hem”, och framför allt positiva till testtillfälle 4 som 

dock inte uppvisar statistisk signifikans när det gäller skillnad mellan detta test-

tillfälle och de övriga tre. Det rådde dock lite olika meningar bland enhetsche-

ferna om de tyckte att det var bra att vara med vid testtillfällena eller inte. Här, 

precis som bland medarbetarna, var tidsbrist det som dök upp som negativt med 

de flesta testtillfällena. 

 

 

4.3 Svar på fråga 2 

Påverkas medarbetarnas arbetsmiljö genom användandet av arbetsmaterialet 

”Vård i annans hem” och finns det någon skillnad mellan yrkesgrupperna per-

sonliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare i detta avseende? 

 
4.3.1 Medarbetarnas upplevda arbetsmiljö – hela studiegruppen 

Av de totalt 32 personerna som deltog i studien fick jag svar från 25 personer 

vilket gav en svarsfrekvens på 78 %. Av dessa 25 personer tillhörde 18 personer 

yrkesgruppen personliga assistenter (ursprungligen 19 personer) och sju perso-

ner tillhörde yrkesgruppen hemtjänstpersonal/boendestödjare (ursprungligen 13 

personer). Antalet medarbetare som svarat på enkät A och hur stort bortfallet var 

på varje fråga, samt hur medarbetarna svarat före och efter testtillfällena redovi-

sas i tabell 7:1. Då fråga 28-30 i enkät A har 1 som bästa alternativ ändrades 

detta i tabell 7:1 och 7:2, samt figur 4, 5:1 och 5:2 för att underlätta tolkandet av 

resultaten. Således har även dessa tre frågor svarsalternativ 6 som bästa alterna-

tiv. 
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Tabell 7:1. Jämförelse av upplevd arbetsmiljö före och efter testtillfällena, 

 hela studiegruppen. 
     

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6  Före totalt Efter totalt 

Sign. enligt 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test resp. 

skillnad i 

skattning 

före/efter test-

tillfällena 

          

5. Hur upplever du din fysiska hälsa (din  

kroppsliga hälsa)? n = 25 n = 25 +  

   bf = 0 bf = 0   

Dålig 1 1 1   

  2 0 0   

  3 1 2   

  4 6 2   

  5 10 11   

Mycket bra 6 7 9  

6. Hur upplever du din psykiska hälsa (hur 

är ditt psykiska/mentala välbefinnande)? n = 25 n = 25 -  

   bf = 0 bf = 0   

Dålig 1 0 0   

  2 1 1   

  3 1 0   

  4 3 5   

  5 11 10   

Mycket bra 6 9 9  

För att du ska kunna göra ett bra jobb och 

må bra på jobbet, anser du att du har:      

7. Tillräckligt med tid för att utföra dina  

arbetsuppgifter? n = 25 n = 25 -  

   bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 1 0   

  2 1 2   

  3 3 1   

  4 2 8   

  5 8 3   

I stor grad 6 10 11  

 
n = antal svar från medarbetarna    

bf = bortfall     

+ betyder att ”Efter” har fler positiva svar jämfört med ”Före” 

- betyder att ”Efter” har fler negativa svar jämfört med ”Före” 

= betyder att antalet positiva och negativa svar inte har ändrats från mättillfälle 1 ”Före” 

 till mättillfälle 2 ”Efter” användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. 
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Forts. Tabell 7:1. 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6  Före totalt Efter totalt 

Sign. enligt 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test resp. 

skillnad i 

skattning 

före/efter test-

tillfällena 

8. Tillräcklig med information (t.ex. om  

brukaren/kunden)? 

 n = 25 n = 25 -  

   bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 1 0   

  3 2 1   

  4 2 5   

  5 8 9   

I stor grad 6 12 10  

9. Tydliga arbetsuppgifter (att det är  

tydligt vad du ska göra på arbetet)? n = 25 n = 25 =  

   bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 1 0   

  3 1 0   

  4 0 4   

  5 8 6   

I stor grad 6 15 15  

10. En chef som lyssnar?  n = 25 n = 25 +  

   bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 3 2   

  3 3 1   

  4 4 3   

  5 4 5   

I stor grad 6 11 14 p<.05 

11. En chef som är tillgänglig?  n = 25 n = 25 +  

   bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 2 0   

  3 3 3   

  4 5 4   

  5 4 7   

I stor grad 6 11 11  
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Forts. Tabell 7:1. 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6  Före totalt Efter totalt 

Sign. enligt 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test resp. 

skillnad i 

skattning 

före/efter test-

tillfällena 

12. En chef som tar tag i problem? n = 24 n = 25 +  

   bf = 1 bf = 0   

Inte alls 1 0 1   

  2 0 0   

  3 3 0   

  4 5 6   

  5 7 10   

I stor grad 6 9 8  

13. En bra fysisk miljö att jobba i (t.ex. bra  

utrymme hos brukaren/kunderna)? n = 25 n = 25 -  

   bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 1 1   

  3 3 3   

  4 5 5   

  5 8 9   

I stor grad 6 8 7  

14. Tillgång till hjälpmedel som  

underlättar ditt jobb (t.ex.  

förflyttningshjälpmedel)? n = 23 n = 21 -  

   bf = 2 bf = 4   

Inte alls 1 1 0   

  2 0 2   

  3 0 0   

  4 3 3   

  5 7 6   

I stor grad 6 12 10  

15. Tillgång till utrustning som underlättar 

ditt jobb (t.ex. städutrustning, mobiltelefon 

mm)? n = 24 n = 24 +  

   bf = 1 bf = 1   

Inte alls 1 0 0   

  2 2 1   

  3 2 0   

  4 3 4   

  5 9 7   

I stor grad 6 8 12 p<.05 
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Forts. Tabell 7:1. 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6  Före totalt Efter totalt 

Sign. enligt 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test resp. 

skillnad i 

skattning 

före/efter test-

tillfällena 

16. En bra kommunikation med  

kollegorna? n = 25 n = 25 +  

   bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 0 0   

  3 1 0   

  4 5 5   

  5 7 5   

I stor grad 6 12 15  

17. En bra kommunikation med chefen? n = 25 n = 25 -  

   bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 0 2   

  3 3 0   

  4 4 4   

  5 5 7   

I stor grad 6 13 12  

18. En bra kommunikation med brukaren/  

kunderna? n = 25 n = 25 =  

   bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 0 0   

  3 2 2   

  4 3 1   

  5 6 9   

I stor grad 6 14 13  

19. En bra kommunikation med anhöriga?  n = 19 n = 20 =  

   bf = 6 bf = 5   

Inte alls 1 2 2   

  2 1 1   

  3 1 3   

  4 3 2   

  5 5 6   

I stor grad 6 7 6  
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Forts. Tabell 7:1. 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6  Före totalt Efter totalt 

Sign. enligt 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test resp. 

skillnad i 

skattning 

före/efter test-

tillfällena 

20. En bra kommunikation med andra  

aktörer (t.ex. biståndshandläggare)? n = 22 n = 21 +  

   bf = 3 bf = 4   

Inte alls 1 4 6   

  2 1 2   

  3 2 2   

  4 7 2   

  5 7 6   

I stor grad 6 1 3  

För att du ska kunna göra ett bra jobb och 

må bra på jobbet, anser du att det finns:      

21. Tillräckligt med personal?  n = 25 n = 24 +  

   bf = 0 bf = 1   

Inte alls 1 4 0   

  2 0 0   

  3 2 2   

  4 4 2   

  5 8 10   

I stor grad 6 7 10 p<.05 

22. Ett bra samarbete i din arbetsgrupp? n = 25 n = 25 -  

   bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0   

  2 0 0   

  3 2 3   

  4 2 2   

  5 6 9   

I stor grad 6 15 11  

23. Bra rutiner (t.ex. för hur vi ska jobba 

och hur vi ska bete oss i olika situationer)? n = 25 n = 24 -  

   bf = 0 bf = 1   

Inte alls 1 0 0   

  2 0 1   

  3 2 1   

  4 5 7   

  5 10 7   

I stor grad 6 8 8  
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Forts. Tabell 7:1. 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6  Före totalt Efter totalt 

Sign. enligt 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test resp. 

skillnad i 

skattning 

före/efter test-

tillfällena 

24. Tydliga mål att arbeta mot (t.ex.  

verksamhetsmål eller mål tillsammans  

med brukaren)? n = 24 n = 23 -  

   bf = 1 bf = 2   

Inte alls 1 0 0   

  2 0 0   

  3 1 2   

  4 3 2   

  5 9 12   

I stor grad 6 11 7  

25. Tid på APT (arbetsplatsträff) för att ta 

upp och diskutera arbetsmiljöfrågor? n = 24 n = 24 +  

   bf = 1 bf = 1   

Inte alls 1 2 0   

  2 1 4   

  3 1 1   

  4 3 5   

  5 12 7   

I stor grad 6 5 7  

26. Ett aktivt arbete i din arbetsgrupp för  

att förbättra er arbetsmiljö? n = 24 n = 23 -  

   bf = 1 bf = 2   

Inte alls 1 0 0   

  2 2 1   

  3 0 1   

  4 7 11   

  5 7 3   

I stor grad 6 8 7  

27. Möjlighet för dig att kunna påverka  

din arbetsmiljö? n = 23 n = 24 +  

   bf = 2 bf = 1   

Inte alls 1 1 0   

  2 2 1   

  3 2 2   

  4 6 7   

  5 7 8   

I stor grad 6 5 6  
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Forts. Tabell 7:1. 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6  Före totalt Efter totalt 

Sign. enligt 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test resp. 

skillnad i 

skattning 

före/efter test-

tillfällena 

28. Anser du att du har en stressig arbets-

miljö (t.ex. på grund av tidsbrist)? n = 24 n = 25 +  

   bf = 1 bf = 0   

I stor grad 1 1 0   

  2 5 5   

  3 2 3   

  4 4 4   

  5 1 4   

Inte alls 6 11 9  

29. Anser du att du har en hotfull och/eller  

våldsam arbetsmiljö? n = 24 n = 24 +  

   bf = 1 bf = 1   

I stor grad 1 1 0   

  2 1 0   

  3 2 1   

  4 4 3   

  5 5 9   

Inte alls 6 11 11  

30. Anser du att du är utsatt för tobaksrök 

på arbetet som kan påverka din hälsa? n = 22 n = 24 +  

   bf = 3 bf = 1   

I stor grad 1 5 1   

  2 2 2   

  3 0 3   

  4 0 1   

  5 2 4   

Inte alls 6 13 13  

     

 

Om vi ser till hela studiegruppen ser vi att endast tre frågor av 26 uppvisar en 

signifikant skillnad (p-värde <.05) enligt Wilcoxon Signed Rank Test, se tabell 

7:1. Den första frågan som signifikant har ökat är fråga 10. En chef som lyss-

nar?, den andra frågan är fråga 15. Tillgång till utrustning som underlättar ditt 

jobb? och den tredje är fråga 21. Tillräckligt med personal. Dessa tre frågor har 

alla skattats högre efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. 

Vad gäller svaren på samtliga frågor så har svaren på tre frågor enligt Wilcoxon  

Signed Rank Test inte ändrats alls (= i tabell 7:1), svaren på tretton frågor har 

skattats något högre vid slutenkäten (+ i tabell 7:1) och svaren på tio frågor har 

skattats lägre (- i tabell 7:1). Det är dock bara frågorna 10, 15 och 21 som nämns 
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ovan som uppvisar en signifikant skillnad mellan mättillfället före användandet 

av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” och mättillfället efter. 

 

Tittar vi på hur svaren är fördelade på frågorna i tabell 7:1 ser vi att fråga 9. An-

ser du att du har tydliga arbetsuppgifter?, fråga 10. och fråga 11. En chef som 

lyssnar och är tillgänglig?, fråga 14. Tillgång till hjälpmedel som underlättar 

ditt jobb? samt fråga 16-18. En bra kommunikation med kollegor, chefen och 

brukaren/kunderna? har många ikryssade 6:or (”I stor grad”) både före och ef-

ter testtillfällena. 

 

Bland de frågor som skattats lägre efter testtillfällena så ses bland annat fråga 

22. Ett bra samarbete i din arbetsgrupp och fråga 24. Tydliga mål att arbeta 

mot? 

 

I figur 4 nedan redovisas medelvärdena och standardavvikelserna för varje fråga 

före respektive efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. De 

svarta punkterna/linjerna visar medelvärdena med standardavvikelser vid ut-

gångsläget, innan testtillfällena har genomförts. De röda punkterna/linjerna visar 

medelvärdena med standardavvikelser efter att testtillfällena har genomförts. 
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Figur 4. Upplevd arbetsmiljö bland medarbetarna före och efter testtillfällena. 

Angett i medelvärde och standardavvikelse.
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I figur 4 ser vi skillnaderna i medelvärdena för de tre frågorna som fick en signi-

fikant skillnad vid jämförelse före och efter testtillfällena. Dessa är frågorna 10, 

15 och 21.  

 

Tittar vi vidare i figur 4 ser vi att fråga 20, om medarbetarna upplever en bra 

kommunikation med andra aktörer, är den fråga som fått sämst medelvärde både 

före och efter testtillfällena. 

  

Fråga 28-30, som handlar om stressig arbetsmiljö, hotfull och/eller våldsam ar-

betsmiljö och om de är utsatta för tobaksrök, är i enkät A (se bilaga 1) formule-

rade på så vis att ett lägre ikryssat värde på skalan 1-6 är bättre än ett högt. För 

att figurer och tabeller ska bli lättare att tyda har jag vänt på svaren på dessa tre 

frågor, så att 6 = Inte alls och 1 = I stor grad så att skalan blir samma för alla 

frågor där 6 är det bästa svarsalternativet och 1 är det sämsta svarsalternativet. 

Som jag nämnt ovan så gäller ändringarna både för tabellerna 7:1 och tabell 7:2 

samt för figurerna 4, 5:1 och 5:2. 

 

Sista frågan, Anser du att du är utsatt för tobaksrök på arbetet som kan påverka 

din hälsa?, som besvarades före testtillfällena har en standardavvikelse som lig-

ger över +/-2. Tittar vi i tabell 7:1 ser vi att svaren på denna fråga vid detta test-

tillfälle skiljer sig åt, 13 personer har fyllt i 1 (Inte alls) och fem personer har 

fyllt i 6 (I stor grad). Detta tillsammans med att ingen har skattat 3 och 4 på ska-

lan 1-6 förklarar standardavvikelsens höga värde. 

 

 
4.3.2 Medarbetarnas upplevda arbetsmiljö – jämförelse mellan och inom yr-

kesgrupperna 

I tabell 7:2 nedan redovisas hur medarbetarna svarat på respektive fråga uppde-

lat i yrkesgrupperna personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestöd-

jare. Jag har tittat på om det fanns några skillnader inom varje yrkesgrupp då jag 

jämförde svaren på enkäterna som fylldes i före och efter testtillfällena (se tabell 

7:2), men också om det fanns någon skillnad i medelvärde mellan de två yrkes-

grupperna före respektive efter testtillfällena (se figur 5:1 och 5:2).  
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Tabell 7:2. Jämförelse av upplevd arbetsmiljö mellan personlig assistans och hem-

tjänst/boendestöd, före respektive efter testtillfällena. 
        

    
Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s 

korrelation 

mellan P.A.  

och H/B före 

testtillfällena 

  
Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s  

korrelation  

mellan P.A.  

och H/B  

efter testtill-

fällena 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala  1-6   

Personlig 

Assistans 

Före 

Hemtjänst/ 

Boendestöd  

Före 

Personlig 

Assistans 

Efter 

Hemtjänst/ 

Boendestöd  

Efter 

                

5. Hur upplever du din  

fysiska hälsa (din 

kroppsliga hälsa)? n = 18 n = 7  n = 18 n = 7   

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0   

Dålig 1 1 0  1 0   

  2 0 0  0 0   

  3 0 1  0 2   

  4 3 3  2 0   

  5 9 1  8 3   

Mycket bra 6 5 2   7 2   

6. Hur upplever du din  

psykiska hälsa (hur är  

ditt psykiska/mentala  

välbefinnande)? n = 18 n = 7  n = 18 n = 7   

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0   

Dålig 1 0 0  0 0   

  2 1 0  0 1   

  3 1 0  0 0   

  4 3 0  3 2   

  5 7 4  9 1   

Mycket bra 6 6 3   6 3   

För att du ska kunna 

göra ett bra jobb och må 

bra på jobbet, anser du 

att du har:          

7. Tillräckligt med tid 

för att utföra dina  

arbetsuppgifter? n = 18 n = 7 p=.01 n = 18 n = 7 p<.05 

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0  

Inte alls 1 0 1  0 0   

  2 0 1  0 2   

  3 2 1  1 0   

  4 0 2  5 3   

  5 7 1  2 1   

I stor grad 6 9 1   10 1   

n = antal svar från medarbetarna      

bf = bortfall        

P.A. = personlig assistans 

H/B = hemtjänst/boendestöd      
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Forts. Tabell 7:2. 

 

 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala  1-6 

   

Personlig 

Assistans 

Före 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Före 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s 

korrelation 

mellan P.A.  

och H/B före 

testtillfällena 

 

Personlig 

Assistans 

Efter 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Efter 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s  

korrelation  

mellan P.A.  

och H/B efter  

testtillfällena 

 

8. Tillräcklig med  

information (t.ex. om 

brukaren/kunden)? n = 18 n = 7 p<.05 n = 18 n = 7   

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 0 1  0 0   

  3 1 1  1 0   

  4 0 2  2 3   

  5 7 1  6 3   

I stor grad 6 10 2   9 1   

9. Tydliga arbets-

uppgifter (att det är  

tydligt vad du ska göra 

på arbetet)? n = 18 n = 7  n = 18 n = 7   

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 0 1  0 0   

  3 0 1  0 0   

  4 0 0  2 2   

  5 6 2  4 2   

I stor grad 6 12 3   12 3   

10. En chef som  

lyssnar? 

  n = 18 n = 7  n = 18 n = 7 p<.05 

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0  

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 1 2  0 2   

  3 2 1  1 0   

  4 3 1  1 2   

  5 3 1  4 1   

I stor grad 6 9 2   12 2   

11. En chef som  

är tillgänglig?   n = 18 n = 7  n = 18 n = 7 p<.05 

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0  

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 1 1  0 0   

  3 1 2  1 2   

  4 3 2  2 2   

  5 4 0  5 2   

I stor grad 6 9 2   10 1   
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Forts. Tabell 7:2. 

 

 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala  1-6 

   

Personlig 

Assistans 

Före 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Före 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s 

korrelation 

mellan P.A.  

och H/B före 

testtillfällena 

 

Personlig 

Assistans 

Efter 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Efter 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s  

korrelation  

mellan P.A.  

och H/B efter  

testtillfällena 

 

12. En chef som tar tag i  

problem? n = 18 n = 6  n = 18 n = 7   

    bf = 0 bf = 1  bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 0 0  0 0   

  3 1 2  0 1   

  4 4 1  3 3   

  5 6 1  9 1   

I stor grad 6 7 2   6 2   

13. En bra fysisk miljö 

att jobba i (t.ex. bra  

utrymme hos  

brukaren/kunderna)? n = 18 n = 7  n = 18 n = 7   

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 1 0  1 0   

  3 2 1  2 1   

  4 2 3  4 1   

  5 6 2  5 4   

I stor grad 6 7 1   6 1   

14. Tillgång till hjälp-

medel som underlättar 

ditt jobb (t.ex. förflytt-

ningshjälpmedel)? n = 18 n = 5 p=.064 n = 17 n = 4 p=.083 

    bf = 0 bf = 2  bf = 1 bf = 3  

Inte alls 1 0 1  0 0   

  2 0 0  1 1   

  3 0 0  0 0   

  4 2 1  1 2   

  5 5 2  6 0   

I stor grad 6 11 1   9 1   
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Forts. Tabell 7:2. 

 

 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala  1-6 

   

Personlig 

Assistans 

Före 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Före 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s 

korrelation 

mellan P.A.  

och H/B före 

testtillfällena 

 

Personlig 

Assistans 

Efter 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Efter 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s  

korrelation  

mellan P.A.  

och H/B efter  

testtillfällena 

 

15. Tillgång till  

utrustning som  

underlättar ditt jobb 

(t.ex. städutrustning, 

mobiltelefon mm)? n = 18 n = 6  n = 18 n = 6   

    bf = 0 bf = 1  bf = 0 bf = 1   

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 1 1  0 1   

  3 1 1  0 0   

  4 2 1  2 2   

  5 7 2  6 1   

I stor grad 6 7 1   10 2   

16. En bra kommunikat-

ion med kollegorna? n = 18 n = 7  n = 18 n = 7   

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 0 0  0 0   

  3 1 0  0 0   

  4 3 2  4 1   

  5 6 1  4 1   

I stor grad 6 8 4   10 5   

17. En bra kommunikat-

ion med chefen? n = 18 n = 7 p=.064 n = 18 n = 7 p<.05 

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0  

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 0 0  0 2   

  3 1 2  0 0   

  4 2 2  2 2   

  5 4 1  6 1   

I stor grad 6 11 2   10 2   

18. En bra kommunikat-

ion med brukaren/  

kunderna? n = 18 n = 7  n = 18 n = 7   

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 0 0  0 0   

  3 2 0  2 0   

  4 2 1  1 0   

  5 5 1  6 3   

I stor grad 6 9 5   9 4   
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Forts. Tabell 7:2. 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala  1-6 

   

Personlig 

Assistans 

Före 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Före 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s 

korrelation 

mellan P.A.  

och H/B före 

testtillfällena 

 

Personlig 

Assistans 

Efter 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Efter 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s  

korrelation  

mellan P.A.  

och H/B efter  

testtillfällena 

 

19. En bra kommunikat-

ion med anhöriga?  n = 13 n = 6  n = 14 n = 6   

    bf = 5 bf = 1  bf = 4 bf = 1   

Inte alls 1 2 0  2 0   

  2 1 0  1 0   

  3 1 0  2 1   

  4 0 3  2 0   

  5 3 2  4 2   

I stor grad 6 6 1   3 3   

20. En bra  

kommunikation med 

andra aktörer (t.ex.  

biståndshandläggare)? n = 16 n = 6  n = 14 n = 7   

    bf = 2 bf = 1  bf = 4 bf = 0   

Inte alls 1 4 0  4 2   

  2 0 1  1 1   

  3 2 0  1 1   

  4 3 4  2 0   

  5 6 1  3 3   

I stor grad 6 1 0   3 0   

För att du ska kunna 

göra ett bra jobb och 

må bra på jobbet, anser 

du att det finns:          

21. Tillräckligt 

med personal?   n = 18 n = 7  n = 17 n = 7   

    bf = 0 bf = 0  bf = 1 bf = 0   

Inte alls 1 3 1  0 0   

  2 0 0  0 0   

  3 1 1  1 1   

  4 1 3  2 0   

  5 7 1  6 4   

I stor grad 6 6 1   8 2   

22. Ett bra samarbete i 

din arbetsgrupp? n = 18 n = 7  n = 18 n = 7   

    bf = 0 bf = 0  bf = 0 bf = 0   

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 0 0  0 0   

  3 2 0  2 1   

  4 1 1  2 0   

  5 5 1  7 2   

I stor grad 6 10 5   7 4   
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Forts. Tabell 7:2. 

 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala  1-6 

   

Personlig 

Assistans 

Före 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Före 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s 

korrelation 

mellan P.A.  

och H/B före 

testtillfällena 

 

Personlig 

Assistans 

Efter 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Efter 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s  

korrelation  

mellan P.A.  

och H/B efter  

testtillfällena 

 

23. Bra rutiner (t.ex. 

för hur vi ska jobba 

och hur vi ska bete oss 

i olika situationer)? n = 18 n = 7  n = 17 n = 7  

    bf = 0 bf = 0  bf = 1 bf = 0 p<.01 

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 0 0  0 1   

  3 1 1  1 0   

  4 3 2  2 5   

  5 8 2  6 1   

I stor grad 6 6 2   8 0   

24. Tydliga mål att 

 arbeta mot (t.ex. 

verksamhetsmål eller 

mål tillsammans med 

brukaren)? n = 18 n = 6  n = 16 n = 7   

    bf = 0 bf = 1  bf = 2 bf = 0   

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 0 0  0 0   

  3 1 0  1 1   

  4 2 1  2 0   

  5 6 3  7 5   

I stor grad 6 9 2   6 1   

25. Tid på APT  

(arbetsplatsträff) för att 

ta upp och diskutera 

arbetsmiljöfrågor? n = 18 n = 6 p<.05 n = 17 n = 7 p<.01 

    bf = 0 bf = 1  bf = 1 bf = 0  

Inte alls 1 1 1  0 0   

  2 0 1  1 3   

  3 0 1  0 1   

  4 1 2  3 2   

  5 12 0  7 0   

I stor grad 6 4 1   6 1   
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Forts. Tabell 7:2. 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala  1-6 

   

Personlig 

Assistans 

Före 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Före 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s 

korrelation 

mellan P.A.  

och H/B före 

testtillfällena 

 

Personlig 

Assistans 

Efter 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Efter 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s  

korrelation  

mellan P.A.  

och H/B efter  

testtillfällena 

 

26. Ett aktivt arbete i 

din arbetsgrupp för att 

förbättra er  

arbetsmiljö? n = 18 n = 6 p<.05 n = 16 n = 7 p=.099 

    bf = 0 bf = 1  bf = 2 bf = 0  

Inte alls 1 0 0  0 0   

  2 0 2  0 1   

  3 0 0  1 0   

  4 4 3  6 5   

  5 7 0  3 0   

I stor grad 6 7 1   6 1   

27. Möjlighet för dig 

att kunna påverka din  

arbetsmiljö? n = 17 n = 6 p<.01 n = 18 n = 6 p<.01 

    bf = 1 bf = 1  bf = 0 bf = 1  

Inte alls 1 0 1  0 0   

  2 0 2  0 1   

  3 2 0  1 1   

  4 3 3  4 3   

  5 7 0  7 1   

I stor grad 6 5 0   6 0   

28. Anser du att du 

har en stressig  

arbetsmiljö (t.ex. på 

grund av tidsbrist)? n = 18 n = 6  n = 18 n = 7 p<.05 

    bf = 0 bf = 1  bf = 0 bf = 0  

I stor grad 1 0 1  0 0   

  2 3 2  3 2   

  3 2 0  0 3   

  4 3 1  4 0   

  5 1 0  2 2   

Inte alls 6 9 2   9 0   

29. Anser du att du har 

en hotfull och/eller 

våldsam arbetsmiljö? n = 18 n = 6  n = 17 n = 7   

    bf = 0 bf = 1  bf = 1 bf = 0   

I stor grad 1 1 0  0 0   

  2 1 0  0 0   

  3 2 0  1 0   

  4 2 2  3 0   

  5 3 2  4 5   

Inte alls 6 9 2   9 2   
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Forts. Tabell 7:2. 

 

 

I tabell 7:2 har jag jämfört svaren på varje fråga från yrkesgrupperna personliga 

assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare med varandra, både före och 

efter testtillfällena då arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” testades. De frågor 

som uppvisar en signifikant skillnad enligt Spearman’s korrelationstest, samt de 

som ligger ganska nära den signifikanta nivån, redovisas också i tabell 7:2. Det 

förekom fem frågor med signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna före testtill-

fällena och åtta frågor efter testtillfällena.  

 

De fem frågorna med signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna före testtill-

fällena är fråga 7. Tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter?, fråga 

8. Tillräckligt med information, fråga 25. Tid på APT för att ta upp och disku-

tera arbetsmiljöfrågor?, fråga 26. Ett aktivt arbete i din arbetsgrupp för att för-

bättra er arbetsmiljö? och fråga 27. Möjlighet för dig att kunna påverka din ar-

betsmiljö? Dessa svar framgår också tydligt i figur 5:1 där medelvärdena för 

varje fråga redovisas. Vi kan här se att det är yrkesgruppen personliga assisten-

ter som har skattat de här frågorna signifikant högre än yrkesgruppen hemtjänst-

personal/boendestödjare. 

 

De åtta frågorna med signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna efter testtill-

fällena är fråga 7. Tillräckligt med tid?, fråga 10. En chef som lyssnar?, fråga 

11. En chef som är tillgänglig?, fråga 17. En bra kommunikation med chefen?, 

fråga 23. Bra rutiner?, fråga 25. Tid på APT för att ta upp och diskutera arbets-

miljöfrågor?, fråga 27. Möjlighet för dig att kunna påverka din arbetsmiljö? och 

fråga 28. Anser du att du har en stressig arbetsmiljö? Även dessa svar framgår 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala  1-6 

   

Personlig 

Assistans 

Före 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Före 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s 

korrelation 

mellan P.A.  

och H/B före 

testtillfällena 

 

Personlig 

Assistans 

Efter 

 

Hemtjänst/ 

Boendestöd 

Efter 

 

Sign. skill-

nad enligt  

Spearman´s  

korrelation  

mellan P.A.  

och H/B efter  

testtillfällena 

 

30. Anser du att du är 

utsatt för tobaksrök på 

arbetet som kan  

påverka din hälsa? n = 16 n = 6  n = 17 n = 7   

    bf = 2 bf = 1  bf = 1 bf = 0   

I stor grad 1 5 0  1 0   

  2 2 0  2 0   

  3 0 0  2 1   

  4 0 0  0 1   

  5 0 2  1 3   

Inte alls 6 9 4   11 2   
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tydligt i figur 5:2 där medelvärdena för varje fråga redovisas. Även här ser vi att 

yrkesgruppen personliga assistenter ligger bättre till än yrkesgruppen hemtjänst-

personal/boendestödjare vid alla frågor med en signifikant skillnad. 

 

Om vi slår ihop de två ovanstående styckena kan vi se att det föreligger en signi-

fikant skillnad mellan yrkesgrupperna på fråga 7, 25 och 27 både före och efter 

testtillfällena. Här ligger yrkesgruppen personliga assistenter högre än hem-

tjänstpersonalen/boendestödjarna både före och efter testtillfällena. I tabell 7:2 

kan vi se att yrkesgruppen hemtjänstpersonal/boendestödjare bland annat ligger 

högre på fråga 16. En bra kommunikation med kollegorna? och fråga 22. Ett bra 

samarbete i din arbetsgrupp? Dessa är dock inte signifikant säkerställda. 

 

I tabell 7:2 redovisas även två frågor som besvarades före testtillfällena och två 

frågor efter testtillfällena som inte har en signifikant skillnad men som ligger 

ganska nära. Frågorna före testtillfällena är fråga 14. Tillgång till hjälpmedel 

som underlättar ditt jobb? och fråga 17. En bra kommunikation med chefen?, 

och frågorna efter testtillfällena är också fråga 14. Tillgång till hjälpmedel som 

underlättar ditt jobb? och fråga 26. Ett aktivt arbete i din arbetsgrupp för att 

förbättra er arbetsmiljö? Vid dessa fyra frågor har yrkesgruppen personliga as-

sistenter högre medelvärden än yrkesgruppen hemtjänstpersonal/boendestödjare. 

 

Den statistiska analysen med Wilcoxon Signed Rank Test (ej redovisat i någon 

tabell) som jag använde för att jämföra svaren som jag fick av yrkesgruppen 

personliga assistenter före och efter testtillfällena gav tre frågor med signifikant 

skillnad. Dessa var för fråga 10. En chef som lyssnar? (p<.05), fråga 15. Till-

gång till utrustning som underlättar ditt jobb? (p<.05) och fråga 30. Anser du att 

du är utsatt för tobaksrök på arbetet som kan påverka din hälsa? (p<.05). Här 

ses en signifikant ökning efter testtillfällena. Eftersom jag ändrat bästa skalste-

get från 1 till 6 på fråga 30 så innebär ökningen att de personliga assistenterna 

anser att de i mindre grad är utsatta för tobaksrök efter de fyra testtillfällena.  

 

Samma statistiska analys gjorde jag för yrkesgruppen hemtjänstpersonal/ 

boendestödjare och här framkom endast en fråga med en signifikant säkerställd 

skillnad. Denna var för fråga 21. Tillräckligt med personal? (p<.05) som signifi-

kant har ökat efter testtillfällena. Fråga 19. En bra kommunikation med anhö-

riga? hamnade utanför en signifikant säkerställd nivå men ligger nära med 

p=.059.   

 

I figur 5:1 och 5:2 nedan kan vi se skillnaderna mellan yrkesgrupperna ganska 

tydligt. Vi ser att de frågorna med signifikanta skillnader har en ganska tydlig 

differens mellan medelvärdena. I figur 5:1 kan vi också se att medelvärdena för 

yrkesgrupperna på fråga 30 skiljer sig en hel del liksom fråga 19 i figur 5:2. 

Dessutom ser vi att yrkesgruppen personliga assistenter har skattat sin arbets-

miljö högre på fler frågor jämfört med yrkesgruppen hemtjänstperso-

nal/boendestöd-jare både före och efter testtillfällena.
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Figur 5:1. Upplevd arbetsmiljö bland personliga assistenter och hemtjänst/  

boendestöd före testtillfällena. Angett i medelvärde och standardavvikelse. 
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Figur 5:2. Upplevd arbetsmiljö bland personliga assistenter och hemtjänst/ 

boendestöd efter testtillfällena. Angett i medelvärde och standardavvikelse. 
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4.3.3 Analys av fråga 2 

Påverkas medarbetarnas arbetsmiljö genom användandet av arbetsmaterialet 

”Vård i annans hem” och finns det någon skillnad mellan yrkesgrupperna per-

sonliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare i detta avseende? 

 

Om vi ser till hela studiegruppen ser vi att endast tre frågor av 26 uppvisar en 

signifikant skillnad (p-värde <.05). Den första frågan som signifikant har ökat är 

fråga 10. En chef som lyssnar?, den andra frågan är fråga 15. Tillgång till ut-

rustning som underlättar ditt jobb? och den tredje är fråga 21. Tillräckligt med 

personal? Dessa tre frågor har alla skattats högre efter användandet av arbets-

materialet ”Vård i annans hem”. 

 

Vad gäller svaren på samtliga frågor så har tre av frågorna enligt Wilcoxon 

Signed Rank Test inte ändrats alls avseende bedömning, tretton av frågorna har 

skattats något högre vid slutenkäten och tio frågor har skattats lägre. Bland de 

frågor som skattats lägre så finns bland annat fråga 22. Ett bra samarbete i din 

arbetsgrupp och fråga 24. Tydliga mål att arbeta mot? 

 

Vad gäller skillnader inom yrkesgrupperna i avseendet om arbetsmiljön har på-

verkats i och med användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” så finns 

en signifikant skillnad på fråga 21. Tillräckligt med personal? (p<.05) för yrkes-

gruppen hemtjänstpersonal/boendestödjare. De personliga assistenterna uppvisar 

en signifikant skillnad på fråga 10. En chef som lyssnar? (p<.05), fråga 15. Till-

gång till utrustning som underlättar ditt jobb? (p<.05) och fråga 30. Anser du att 

du är utsatt för tobaksrök på arbetet som kan påverka din hälsa? (p<.05).  

 

Vid jämförelse mellan yrkesgrupperna före respektive efter användandet av ar-

betsmaterialet ”Vård i annans hem” sågs fem frågor med en signifikant skillnad 

före testtillfällena och 8 frågor med en signifikant skillnad efter testtillfällena.  

 

De fem frågorna med signifikans före testtillfällena var fråga 7. Tillräckligt med 

tid för att utföra dina arbetsuppgifter?, fråga 8. Tillräckligt med information, 

fråga 25. Tid på APT för att ta upp och diskutera arbetsmiljöfrågor?, fråga 26. 

Ett aktivt arbete i din arbetsgrupp för att förbättra er arbetsmiljö? och fråga 27. 

Möjlighet för dig att kunna påverka din arbetsmiljö? 

 

De åtta frågorna med signifikans efter testtillfällena var fråga 7. Tillräckligt med 

tid för att utföra dina arbetsuppgifter?, fråga 10. En chef som lyssnar?, fråga 11. 

En chef som är tillgänglig?, fråga 17. En bra kommunikation med chefen?, fråga 

23. Bra rutiner?, fråga 25. Tid på APT för att ta upp och diskutera arbetsmil-

jöfrågor?, fråga 27. Möjlighet för dig att kunna påverka din arbetsmiljö? och 

fråga 28. Anser du att du har en stressig arbetsmiljö? 
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Om vi slår ihop de två ovanstående styckena kan vi se att det föreligger en signi-

fikant skillnad mellan yrkesgrupperna på fråga 7, 25 och 27 både före och efter 

testtillfällena. Här ligger yrkesgruppen personliga assistenter högre än hem-

tjänstpersonalen/boendestödjarna både före och efter testtillfällena. 

 

Vi kan också se att hemtjänstpersonalen/boendestödjarna ligger högre på några 

frågor, bland annat på fråga 16. En bra kommunikation med kollegorna? och 

fråga 22. Ett bra samarbete i din arbetsgrupp?  

 

Sammanfattningsvis ser vi att endast tre av 26 frågor i hela studiegruppen signi-

fikant har ökat från utgångsläget till efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård 

i annans hem”. Enligt Wilcoxon Signed Rank Test ser vi dock att något fler frå-

gor med positiva tendenser finns vid mättillfället efter testtillfällena. Detta inne-

bär att vi kan se en viss positiv tendens till att medarbetarnas arbetsmiljö upp-

levs bättre efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. 

 

Jag ställde också frågan om någon skillnad kunde ses mellan yrkesgrupperna 

personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare före och efter an-

vändandet av arbetsmaterialet. De personliga assistenterna har precis som hela 

studiegruppen tre frågor som signifikant har ökat medan hemtjänstpersona-

len/boende-stödjarna bara har en fråga med en signifikant ökning efter testtill-

fällena. Enligt dessa resultat syns tendenser till att de personliga assistenternas 

arbetsmiljö har förbättrats efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem” medan det för yrkesgruppen hemtjänstpersonal/boendestödjare inte ses 

någon direkt skillnad. 

 

När jag jämförde svaren mellan yrkesgrupperna före respektive efter användan-

det av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” såg jag fem frågor med en signifi-

kant skillnad före testtillfällena och åtta frågor med en signifikant skillnad efter 

testtillfällena. Tre av dessa frågor uppvisade en signifikant skillnad både före 

och efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” och det var yr-

kesgruppen personliga assistenterna som låg högre i medelvärde på dessa frågor. 

Vi kan därför se att yrkesgruppen personliga assistenter upplever sin arbetsmiljö 

bättre än yrkesgruppen hemtjänstpersonal/boendestödjare. 

 

 

4.4 Svar på fråga 3 

Påverkas kommunikationen i arbetsgruppen genom användandet av arbets-

materialet ”Vård i annans hem”? 

 
4.4.1 Medarbetarna 

Fråga 9-13 i enkät B har alla 6 som bästa alternativ på skalan 1-6 utom fråga 12 

som har 1 som det mest eftersträvansvärda alternativet. För att underlätta tolk-
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ning av resultaten så användes genomgående samma skala i tabell 8 och figur 6 

där 1=sämsta alternativ och 6=bästa alternativ. I tabell 8 redovisas hur medarbe-

tarna svarat på frågorna vid varje testtillfälle, samt antalet medarbetare som sva-

rat och hur stort bortfallet var. 

 

Tabell 8. Medarbetarnas upplevelse av kommunikationen i arbetsgruppen vid 

testtillfälle1-4. Svar på enkät B.  
      

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6 

  Testtillfälle 

1 

Testtillfälle 

2 

Testtillfälle 

3 

Testtillfälle 

4 

        

9. Var det ett bra samtalsklimat i  

arbetsgruppen då ni arbetade med 

dagens övningar? n = 27 n = 20 n = 28 n = 24 

    bf = 2 bf = 2 bf = 1 bf = 2 

Inte alls bra 1 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

  4 2 0 2 2 

  5 7 7 6 6 

Mycket bra 6 18 13 20 16 

10. Tycker du att ni lyssnade på  

varandra i arbetsgruppen under  

dagens övningar? n = 28 n = 21 n = 28 n = 24 

    bf = 1 bf = 1 bf = 1 bf = 2 

Inte alls 1 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

  4 1 0 0 1 

  5 5 3 4 5 

I stor grad 6 22 18 24 18 

11. Kände du att du fick säga det  

du ville under dagens övningar? n = 28 n = 21 n = 28 n = 23 

    bf = 1 bf = 1 bf = 1 bf = 3 

Inte alls 1 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

  4 0 1 1 1 

  5 6 5 4 7 

I stor grad 6 22 15 23 15 

12. Fanns det saker som du kände att 

du INTE kunde ta upp under dagens 

övningar? n = 27 n = 21 n = 28 n = 24 

    bf = 2 bf = 1 bf = 1 bf = 2 

Många saker 1 0 0 0 1 

  2 2 1 2 1 

  3 2 1 1 3 

  4 0 2 4 4 

  5 3 7 1 1 

Inte alls 6 20 10 20 14 
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Forts. Tabell 8. 

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6 

  Testtillfälle 

1 

Testtillfälle 

2 

Testtillfälle 

3 

Testtillfälle 

4 

        

13. Upplevde du att alla kom till tals i 

arbetsgruppen under dagens övningar? n = 27 n = 21 n = 28 n = 23 

    bf = 2 bf = 1 bf = 1 bf = 3 

Inte alls 1 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

  4 1 2 2 4 

  5 8 6 8 6 

I stor grad 6 18 13 18 13 

      

n = antal medarbetare      

bf = bortfall      

 

 

I figur 6 nedan kan vi se att inga direkta skillnader förekommer mellan medarbe-

tarnas upplevelse av kommunikationen vid de olika testtillfällena. Det finns inte 

heller några signifikanta skillnader enligt Spearman’s korrelationstest. 
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Figur 6. Medelvärden och standardavvikelse för medarbetarnas svar vid testtill-

fälle 1-4. 
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Fråga 9-11 och fråga 13 som handlade om samtalsklimatet i arbetsgrupperna 

fick alla medelvärden över 5 vilket får anses som mycket positiva svar. Vi ser 

också i tabell 8 att samtliga svar ligger väl samlade på skalstegen 4-6. 

 

Fråga 12 i enkät B var formulerad om det fanns saker som de kände att de INTE 

kunde ta upp under dagens övningar, vilket gjorde att en låg siffra var bättre på 

skalan 1-6. För att underlätta tolkning av tabell 8 och figur 6 så användes ge-

nomgående samma skala där 1=sämsta alternativ och 6=bästa alternativ. Här ser 

vi därför att medelvärdena för fråga 12 vid samtliga testtillfällen hamnar mellan 

4,88 och 5,37 vilket får anses som positivt. I tabell 8 ser vi att svaren på denna 

fråga är lite mer utspridda på skalstegen. 

 

Medarbetarna hade möjlighet att skriva kommentarer till ovanstående frågor. 

Fråga 9, Var det ett bra samtalsklimat i arbetsgruppen då ni arbetade med da-

gens övningar?, var den fråga som fick flest kommentarer. Vid första testtill-

fället skrev en medarbetare: 

 

”Det kan bli bättre, man vill ju höra allas åsikter, speciellt de som är tysta.” 

 

Samma fråga (fråga 9) vid testtillfälle 2 och 3 fick kommentarerna ”alla delakt-

iga” och ”öppet”. 

 

Fråga 11, Kände du att du fick säga det du ville under dagens övningar?, fick en 

kommentar vid testtillfälle 2: 

 

”I mindre grupp kan alla komma till tals.” 

 

Även fråga 12, Fanns det saker som du kände att du INTE kunde ta upp under 

dagens övningar?, fick en kommentar vid testtillfälle 2: 

 

”Vi vågar vara öppna och ärliga. Det är väldigt skönt.” 

 

Fråga 13, Upplevde du att alla kom till tals i arbetsgruppen under dagens öv-

ningar?, fick kommentaren ”de som ville” vid samtliga fyra testtillfällena. 

 

Kommentarerna är positiva och speglar de höga medelvärdena som redovisas i 

tabell 7. 

 

 
4.4.2 Enhetscheferna 

Även enhetscheferna fick fylla i ett par frågor om hur de upplevde kommunikat-

ionen i arbetsgruppen. Svaren på dessa två frågor redovisas i tabell 9, liksom an-

talet svarande och bortfall. 
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Tabell 9. Enhetschefernas upplevelse av kommunikationen i arbetsgruppen vid  

testtillfälle 1-4.  
      

Enkätfrågor 

 

Svarsskala 1-6 

  Testtillfälle 

1 

Testtillfälle 

2 

Testtillfälle 

3 

Testtillfälle 

4 

            

10. Var det ett bra samtalsklimat i  

arbetsgruppen då ni arbetade med  

dagens övningar? n = 5 n = 5 n = 5 n = 4 

    bf = 0 bf = 0 bf = 0 bf = 1 

Inte alls bra 1 0 0 0 0 

  2 0 1 0 0 

  3 0 0 1 0 

  4 1 2 0 0 

  5 2 0 3 1 

Mycket bra 6 2 2 1 3 

11. Upplevde du att alla kom till tals i  

arbetsgruppen under dagens övningar? n = 5 n = 5 n = 5 n = 5 

    bf = 0 bf = 0 bf = 0 bf = 0 

Inte alls 1 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0 

  4 1 2 3 0 

  5 2 0 1 3 

I stor grad 6 2 3 1 2 

      

n = antal chefer som svarat      

bf = bortfall      

 

 

I figur 7 nedan redovisas medelvärdena för fråga 10. Var det ett bra samtalskli-

mat i arbetsgruppen då ni arbetade med dagens övningar? och fråga 11. Upp-

levde du att alla kom till tals i arbetsgruppen under dagens övningar? Dessa 

frågor ingick i enkät C som enhetscheferna fyllde i vid de fyra testtillfällena. Vi 

ser här att fråga 10 fick medelvärden mellan 4,4 och 5,75 där testtillfälle 2 och 3 

har de lägre medelvärdena på 4,4 och 4,8. I tabell 9 ser vi att det är just dessa två 

testtillfällen som har en lite större spridning på sina svar. På fråga 11 låg medel-

värdena mellan 4,6 och 5,4, där testtillfälle 3 var det enda testtillfället som hade 

ett medelvärde under 5, nämligen 4,6. De övriga medelvärdena låg mellan 5,2 

och 5,75 vilket får anses vara mycket positiva svar. Vi ser också att testtillfälle 4 

fick högst medelvärden på båda frågorna. Dock ses inga signifikanta skillnader 

enligt Spearman’s korrelation. 
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Figur 7. Medelvärden för enhetschefernas svar vid testtillfälle 1-4. 

 

 

Som kommentar till fråga 11 vid testtillfälle 2 skrev en av enhetscheferna föl-

jande: 

 

”Alla kanske inte kom till tals lika mycket. Jag kan påminna gruppen om sam-

talskontraktet – att alla ska komma till tals.” 

 

Vid sista testtillfället (testtillfälle 4) angav en enhetschef på fråga 10: 

 

”Samtalsklimatet förändrades från dåligt till bra.” 

 

 
4.4.3 Observation 

Som ett komplement till medarbetarnas och enhetschefernas svar i enkät B och 

C observerades medarbetarna under samtliga testtillfällen. Här använde jag en 

observationsguide som jag tog fram till denna studie (se bilaga 2). Jag iakttog 

medarbetarna och fyllde i observationsguiden med kryss under varje fråga, totalt 

sju frågor, under tiden som medarbetarna jobbade med arbetsmaterialet. Ett 

kryss i observationsguiden motsvarade en person. Resultaten från fyra av de to-

talt sju frågorna i observationsguiden redovisas i antal personer och i procent 

och presenteras nedan i tabell 10. Anledningen till detta ses nedan. 

 

I observationsguiden har jag en fråga som handlar om vilka som kommer till 

tals. Då jag i tabell 10 redovisar hur många personer som är tysta vid varje test-

tillfälle är detta resultat överflödigt, därför kommer detta inte att redovisas i  



 88  

tabell 10. Jag redovisar inte heller frågorna ”roller” och ”icke verbal kommuni-

kation”. Den första frågan på grund av att det var svårt att urskilja några tydliga 

roller, även om jag i vissa grupper kunde ana att vissa medarbetare var lite mer 

dominanta och gärna var den personen som ville styra samtalen. Den andra frå-

gan, ”icke verbal kommunikation”, har jag inte heller redovisat då jag anser att 

observationerna här inte nämnvärt påverkade själva testtillfället. På grund av 

detta är det således fyra av sju frågor som redovisas i tabell 10. 

 

 

Tabell 10. Resultat vid observation under testtillfälle 1-4. 
         

Observationsfrågor Testtillfälle 1 Testtillfälle 2 Testtillfälle 3 Testtillfälle 4 

                

  n = 29 n = 22 n = 29 n =26 

  bf = 3 bf = 10 bf = 3 bf = 6 

                

  n % n % n % n % 

Någon som är tyst? 10 34,5 3 13,6 7 24,1 5 19,2 

                

Vilka verkar inte lyssna ak-

tivt? 4 13,8 2 9,1 3 10,3 1 3,8 

                

Avbryter andra? 4 13,8 1 4,5 3 10,3 5 19,2 

                

Lyfter andra i gruppen 12 41,4 8 36,4 12 41,4 6 23,1 

         

n = antal observerade medarbetare       

bf = bortfall         

 

 

I tabell 10 framkommer det att flest medarbetare var tysta vid första testtillfället 

(34,5%) och likaså var det flest personer som inte verkade lyssna aktivt vid detta 

tillfälle (13,8%). Testtillfälle 2 har istället lägst andel tysta personer och testtill-

fälle 4 har lägst andel som inte verkar lyssna aktivt.  

 

Testtillfälle 4 är det tillfälle då flest medarbetare avbryter varandra. Ser jag till 

motsatsen, antalet medarbetare som lyfter andra i arbetsgruppen (t.ex. genom att 

fråga vad andra tycker), så har testtillfälle 1 och 3 fått högst värden. 

 

 
4.4.4 Analys av fråga 3 

Påverkas kommunikationen i arbetsgruppen genom användandet av arbets-

materialet ”Vård i annans hem”? 

 

I figur 6 kan vi se att inga direkta skillnader förekommer mellan medarbetarnas 

upplevelse av kommunikationen vid de olika testtillfällena. Medelvärdena visar 

att medarbetarna upplever kommunikationen i arbetsgruppen som bra vid samt-
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liga testtillfällen. Då det inte förekommer några direkta skillnader kan jag därför 

inte påvisa att arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” har påverkat kommunikat-

ionen i dessa arbetsgrupper under denna tid. Den enda indikationen på en för-

bättring finns i de öppna svaren på fråga 9. Var det ett bra samtalsklimat i ar-

betsgruppen då ni arbetade med dagens övningar? Här skrev en medarbetare 

vid testtillfälle 1: ”Det kan bli bättre, man vill ju höra allas åsikter, speciellt de 

som är tysta.” 

 

Samma fråga (fråga 9) vid testtillfälle 2 och 3 fick kommentarerna ”alla delakt-

iga” och ”öppet”.  

 

Enhetscheferna fick också skatta om det var ett bra samtalsklimat i gruppen 

(fråga 10) och om alla kom till tals (fråga 11). Medelvärdena för enhetschefer-

nas svar ligger något lägre än medarbetarnas. Vi ser i figur 7 att testtillfälle 4 är 

det tillfälle som fått högst medelvärde av enhetscheferna vid båda frågorna. Där-

emot är det inte så att första testtillfället ligger lägst vilket även här gör att jag 

inte kan påvisa att kommunikationen blivit bättre, utan bara att den har varit 

ganska bra hela tiden. 

 

Om vi ser till observationen som jag genomförde så ser vi inte heller här någon 

tydlig skillnad från dåligt till bra mellan testtillfälle 1 och 4. Första testtillfället 

var i och för sig det tillfället då flest medarbetare var tysta och inte verkade 

lyssna aktivt. Testtillfälle 2 hade däremot lägst andel av tysta personer och de 

som avbröt andra. Testtillfälle 4 var det tillfället då flest medarbetare avbröt 

varandra men också det testtillfälle som hade lägst andel som inte verkar lyssna 

aktivt. 
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5 Diskussion 
 

Syftet med studien var att testa och utvärdera delar av arbetsmaterialet ”Vård i 

annans hem” på yrkesgrupperna personliga assistenter och hemtjänstperso-

nal/boende-stödjare enligt följande frågeställningar: 

 

1. a) Hur upplever medarbetarna användandet av arbetsmaterialet ”Vård i an-

nans hem” och finns det någon skillnad mellan yrkesgrupperna personliga 

assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare? 

 

b) Hur upplever enhetscheferna användandet av arbetsmaterialet ”Vård i 

annans hem”? 

 

2. Påverkas medarbetarnas arbetsmiljö genom användandet av arbetsmateri-

alet ”Vård i annans hem” och finns det någon skillnad mellan yrkesgrup-

perna personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare i detta 

avseende?  

 

3. Påverkas kommunikationen i arbetsgruppen genom användandet av ar-

betsmaterialet ”Vård i annans hem”?  

 

I diskussionsdelen inleder jag med att analysera mitt val av metoder. Sedan 

övergår jag till att diskutera resultaten utifrån var och en av de tre frågeställ-

ningarna.  

 

 

5.1 Metoddiskussion 

Efter genomförandet av studien kan jag se att jag valt både rätt och fel metod i 

olika avseenden. Jag fick in få svar på de öppna frågorna i mina enkäter till 

medarbetarna. En tänkbar orsak kan vara språket eftersom flera respondenter 

inte har svenska som modersmål. Detta hade jag troligtvis undkommit om jag 

istället hade intervjuat medarbetarna. Antalet medarbetare var dock för stort för 

att jag tidsmässigt skulle kunna genomföra intervjuer med samtliga. Min be-

dömning var att jag skulle få in mer relevant information om alla medarbetare 

fick svara vilket också har underlättat för mig att uttala mig om vad arbetsgrup-

perna i denna studie verkligen tycker om sin arbetsmiljö och vad de tyckte om 

användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. 

 

Då jag använt mig av självurval och bekvämlighetsurval i denna studie skapas 

svårigheter att kunna generalisera till andra liknande verksamheter (32). Målet 

med denna studie var dock inte att de personliga assistenternas och hemtjänst-

personalen/boendestödjarnas upplevelse i Huddinge kommun skulle generalisera 

till dessa yrkesgrupper generellt. Istället vill jag uppmuntra andra kommuner 
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och verksamheter med yrkesgrupperna personliga assistenter och hemtjänst-

personal/boendestödjare att själva prova och utvärdera sätt att arbeta med dessa 

yrkesgruppers arbetsmiljö för att om möjligt förbättra den.  

 

Under sammanställandet av resultatet av denna studie förstod jag att tydligare 

avgränsningar i mina frågeställningar hade varit önskvärt. Detta på grund av att 

en stor datamängd kan göra det svårt att få grepp om helheten och de viktiga re-

sultaten kan lätt försvinna i mängden. 

 

När många olika variabler körs mot varandra i datoriserade statistikprogram 

finns en risk för mass-signifikans som kan behöva uppmärksammas, framförallt 

då en mängd jämförelser görs utan att man i förväg har satt upp hypoteser eller 

vet vad man avser att jämföra (35). Jag har dock i denna studie klargjort i fråge-

ställningen angående medarbetarnas arbetsmiljö att jag vill jämföra deras upp-

levda arbetsmiljö före och efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem”. Jag har därför på förhand bestämt vilka variabler som ska jämföras, när-

mare bestämt att samma fråga vid mättillfälle 1 och 2 körs mot varandra. Dessu-

tom är SPSS ett välkänt statistikprogram och Wilcoxon Signed Rank Test ett 

etablerat test för skattningar från samma deltagare före och efter en intervention. 

 

I fokusgruppen som jag hade för att få fram underlag till enkät A hade det varit 

bra med fler medarbetare än tre personer. Jag fick i och för sig ihop en enkät då 

dessa tre medarbetare hade stor erfarenhet av sina yrken och gärna delade med 

sig av sin kunskap och sina åsikter, men kanske hade ännu fler aspekter kommit 

fram om gruppen varit större. 

 

Då jag genomförde de statistiska analyserna stötte jag på problem då jag skulle 

räkna ut om några signifikanta skillnader kunde ses mellan testtillfällena och 

mellan yrkesgrupperna. Min tanke var först att använda mig av Chi2-test, men 

detta fungerade inte på grund av för få deltagare. Därför använde jag mig istället 

av Spearman’s korrelationstest. Antalet medarbetare var dock för litet för att 

dessa beräkningar skulle fungera fullt ut vilket gjorde det svårt för mig att bara 

förlita mig på de statistiska analyserna. Därför fick jag i vissa fall förlita mig 

mer till svarsfördelningen på varje fråga men dessa resultat är inte mindre vik-

tiga för det.  

 

Ur aspekten god validitet, att man mäter det man avser att mäta (11), hade det 

givetvis varit bra att använda befintliga frågeformulär. Jag använde mig av vissa 

frågor från två befintliga frågeformulär, men ville också komplettera med några 

frågor mer riktade för denna studie.  

 

Enkät A testades i en pilotstudie vilket ger en viss ökad validitet. Det gjordes 

däremot inte med enkät B och C vilket hade varit en fördel. Att enkät B och C 

inte heller testades innan användandet kan också förklara den låga svarsfrekven-
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sen på de öppna frågorna i framför allt enkät B. En pilotstudie på dessa två enkä-

ter hade således varit att rekommendera.  

 

Salas et al (25) beskriver att undersökningar av teamutföranden i komplexa 

sammanhang är svåra att observera. I efterhand kan jag därför se att det hade va-

rit bra om jag även hade kunnat prova observationsguiden i en pilotstudie. Jag 

märkte vid bearbetning och redovisning av resultaten från mina observationer att 

det var svårt att få fram konkreta svar och vissa delar var helt enkelt inte an-

vändbara. Detta lämnar en del övrigt att önska vad gäller reliabiliteten, då upp-

repade mättillfällen ska kunna ge samma utfall (11). Observationerna i denna 

studie bygger på min egen tolkning av situationen vilket ligger i metodens natur. 

Det är med andra ord inte säkert att en annan observatör skulle tolka situationen 

på samma sätt, även om jag tror att resultaten skulle ha blivit liknande. Till ex-

empel om en medarbetare avbryter någon annan eller uppmuntrar en annan 

medarbetare att yttra sig tror jag att detta skulle ge liknande resultat om en annan 

observatör förde protokoll på detta. Tvärt om kan det tänkas att större skillnader 

skulle kunna förekomma vid observation av antalet tysta medarbetare. 

 

Däremot anser jag att enkäterna har god reliabilitet då de är mer självförklarande 

vilket gör dem enklare att använda vid upprepade tillfällen och även av andra. 

 

En styrka med metodvalen är att jag har utnyttjat metodtriangulering, dvs. an-

vänt olika metoder för att mäta samma fenomen, vilket har bidragit till validitet-

en i studien. 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Fråga 1a och 1b 

Hur upplever medarbetarna användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem” och finns det någon skillnad mellan yrkesgrupperna personliga assistenter 

och hemtjänstpersonal/boendestödjare? samt Hur upplever enhetscheferna an-

vändandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”? 

 

Medarbetarna skattade upplevelsen av samtliga testtillfällen högt på skalan 1-6 

där 1 står för det sämsta värdet och 6 för det bästa. Detta speglas i de öppna frå-

gorna där få kommentarer var negativa. Det fanns dock en sak som både medar-

betarna och enhetscheferna angav som mindre bra och det var tidsbristen för att 

arbeta med arbetsmaterialet. Bland medarbetarna togs detta upp vid testtillfälle 

1, 3 och 4, och bland enhetscheferna vid testtillfälle 3 och 4. Vi hade 1,5 timme 

till förfogande för varje testtillfälle på deras redan inbokade APT. Detta innebar 

att diskussioner ibland fick brytas för att hinna med alla delar av arbetsmaterialet 

på denna tid. En rekommendation för framtida bruk skulle kunna vara att se till 

att man har längre tid att förfoga över. 
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Testtillfälle 4, Situationer i vardagen, var det testtillfälle som fick högst medel-

värden på alla frågor utom en både av medarbetarna och av enhetscheferna. 

Testtillfälle fyra var enligt min uppfattning den del som enhetscheferna visade 

mest intresse för innan vi började använda arbetsmaterialet. Kanske kan enhets-

chefernas intresse för denna del vara en bidragande orsak. En annan kanske mer 

trolig orsak kan vara att denna del bygger på att medarbetarna själva får plocka 

ut relevanta kort för gruppen för att sedan diskutera dessa situationer. Detta ger 

riktade aktuella situationer för arbetsgrupperna att arbeta med och kanske också 

tid för att diskutera sådant som annars inte hinns med på deras APT. 

 

Fråga 5 i enkät B och fråga 6 i enkät C, om medarbetarna/enhetscheferna upp-

levde att tillfället gav något nytt att prata om, var den fråga som fick lägst me-

delvärde. Detta kan tyda på att dessa yrkesgrupper redan är duktiga på att arbeta 

med sin arbetsmiljö då Huddingemodellen enligt sektionschefen används flitigt i 

dessa grupper. Det är föga troligt att medarbetarna upplever att testtillfällena inte 

var relevanta och intressanta då alla de övriga kryssfrågorna har fått höga me-

delvärden. Istället är detta en intressant aspekt i min utvärdering av arbets-

materialet. Trots att medarbetarna och enhetscheferna inte upplevde att arbets-

materialet gav så mycket nytt att prata om så fick de ändå nya infallsvinklar och 

mer att prata om vad gäller arbetsmiljön, och de fick fram vad de ska arbeta vi-

dare med vilket är en viktig hörnsten i arbetsmiljöarbetet. 

 

Enhetscheferna svar på fråga 2 i enkät C, upplevelsen av dagens övningar, fick 

lägst medelvärde (3,8) vid testtillfälle 2 som handlade just om arbetsmiljö. Detta 

kan precis som jag nämnde i stycket ovan vara ett tecken på att de redan arbetar 

på ett bra sätt med deras arbetsmiljö. Däremot skattade medarbetarna denna 

fråga högre där fråga 2 i enkät B fick medelvärde 5. Så kanske kan detta arbets-

material vara ett bra komplement till Huddingemodellen/SAM för att belysa ar-

betsmiljön på flera sätt. 

 

Medarbetarna och enhetscheferna hade lite olika uppfattning om huruvida det 

var bra att enhetschefen fanns med i lokalen vid användandet av arbetsmaterialet 

”Vård i annans hem”. Enhetscheferna var lite tveksamma till detta och deras 

medelvärde för denna fråga låg mellan 3,8 och 5,8. Detta framgick också i de 

öppna frågorna där vissa ansåg att det var bra att få höra diskussionerna medan 

andra var rädda för att de begränsade dem. Vid testtillfälle 3 (Roller och upp-

drag) ville några av grupperna diskutera enhetschefens roll vilket enhetscheferna 

kände var lite känsligt och de upplevde att medarbetarna inte vågade prata så 

mycket. Medarbetarna däremot var nästan uteslutande positiva till att enhetsche-

fen fanns på plats och deras medelvärde låg mellan 5,33 och 5,62. Det framgick 

inte i någon av de öppna kommentarerna från medarbetarna att enhetscheferna 

begränsade dem. Detta behöver givetvis inte betyda att alla medarbetare ville att 

enhetscheferna faktiskt skulle vara närvarande men utifrån de svar som framkom 

i denna studie skulle jag ändå vilja lyfta fram att det var viktigt att enhetschefer-

na fanns med vid användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”.  
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I fråga 1a undrar jag också om det finns några skillnader mellan yrkesgrupperna 

personliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare. Framför allt två 

sådana mönster kan skönjas. Det ena gäller fråga 5, om testtillfället gav något 

nytt att prata om. Här har hemtjänstpersonalen/boendestödjarna lägre medelvär-

den än de personliga assistenterna. Detta kan tänkas bero på att hemtjänstperso-

nalen/boendestödjarna oftare har möten än de personliga assistenterna vilket kan 

medföra att de hinner ta upp och diskutera mer saker än vad de personliga assi-

stenterna gör. 

 

Det andra mönstret som kan skönjas är testtillfälle 3 (Roller och uppdrag) och 4 

(Situationer i vardagen) där hemtjänstpersonalen/boendestödjarna ligger lägre i 

medelvärdena på alla frågor utom en jämfört med de personliga assistenterna. 

En förklaring till de lägre medelvärdena vid testtillfälle 3 kan vara att hemtjänst-

personalen/boendestödjarna har fler kunder. Detta kan göra det svårare för dem 

att ha koll på de olika yrkesrollerna som deras kunder har kontakt med. Dessu-

tom träffar hemtjänstpersonalen/boendestödjarna troligtvis de olika yrkesgrup-

perna mer sällan då de träffar sina kunder kortare tid än vad de personliga assi-

stenterna gör. Att testtillfälle 4 skattades högre av de personliga assistenterna 

skulle kunna vara att de träffar varandra mer sällan än hemtjänstpersonalen/ 

boendestödjarna, och därför kanske i mindre utsträckning hinner ta upp och dis-

kutera ”situationer i vardagen”. De personliga assistenterna träffar ofta bara hela 

sin arbetsgrupp en gång i månaden på deras APT, annars jobbar de själva eller i 

par. I hemtjänst-/boendestödsgrupperna utgår hela arbetsgruppen från samma 

lokal och de har dessutom APT/möten varje vecka. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att de personliga assistenterna värderade testtillfälle 4 högre än 

hemtjänstpersonalen/boendestödjarna. 

 

 
5.2.2 Fråga 2 

Påverkas medarbetarnas arbetsmiljö genom användandet av arbetsmaterialet 

”Vård i annans hem” och finns det någon skillnad mellan yrkesgrupperna per-

sonliga assistenter och hemtjänstpersonal/boendestödjare i detta avseende? 

 

Arbetsmiljöenkäten som användes i denna studie var tänkt att visa om använ-

dandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” gav en direkt effekt på medar-

betarnas upplevelse av sin arbetsmiljö. Bara vid några få svar kunde en signifi-

kant skillnad ses från mättillfället före användandet av arbetsmaterialet till mät-

tillfället efter. En av dessa var fråga 10. En chef som lyssnar? Då jag tidigare 

nämnt att medarbetarna upplevde att det var bra att enhetschefen fanns med i lo-

kalen under användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” skulle detta 

kunna vara en anledning till att just denna fråga signifikant ökade. Att frågorna 

15. Tillgång till utrustning som underlättar ditt jobb? och 21. Tillräckligt med 

personal? signifikant ökade skulle kunna vara ett resultat av att ”chefen lyssnat” 
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och blivit medveten om hur medarbetarna ser på sin arbetssituation och arbets-

miljö. 

 

Enligt Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell så inbegriper det sociala 

stödet praktisk och känslomässig hjälp från chef och medarbetare (11). Som 

nämnt ovan fick frågan om medarbetarna har en chef som lyssnar en signifikant 

ökning från mättillfället före användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem” till mättillfället efter (en ökning av medelvärdet från 4,68 till 5,12). På frå-

gan kommunikation med kollegor ökade medelvärdet från 5,2 till 5,4 vilket inte 

är en signifikant skillnad, men ändå ett högt medelvärde. Vi kan också se att 

medarbetarna upplevde sin fysiska och psykiska hälsa relativt högt. Den fysiska 

hälsan ökade från 4,8 till 4,96, dock ingen signifikant ökning, och den psykiska 

hälsan låg stilla på medelvärdet 5,04. Som nämnt i inledningen ingår relations-

omvårdnad i yrkesgrupperna personliga assistenter och hemtjänstperso-

nal/boendestöd-jare vilket kan vara mentalt krävande, men arbetsgrupperna i 

denna studie har som sagt upplevt den psykiska hälsan relativt högt. I och med 

detta kan det antas att arbetsgrupperna i denna studie hamnar ganska högt i 

Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell och har troligtvis en bra balans 

mellan kraven på sig och den kontroll de upplever. Detta skulle kunna vara nå-

got att undersöka vidare i en annan studie. 

 

Mikkelsen (23) gjorde en studie där medarbetarna bjöds in för att tillsammans 

identifiera och hitta lösningar på de problem som de prioriterade vilket även 

denna studie bygger på. Mikkelsen fick fram att chefen tog medarbetarna på all-

var och detta i sin tur ledde till att den arbetsrelaterade stressen minskade. Ett 

liknande samband kan tydas även i denna studie där vi kan anta att fråga 10. En 

chef som lyssnar? i arbetsmiljöenkäten (enkät A, se bilaga 1), som signifikant 

ökade från mättillfälle 1 till mättillfälle 2, är en del i att chefen tar sina medarbe-

tare på allvar. Det finns även en viss tendens i denna studie till att medarbetarnas 

uppskattade stressnivå minskade då fråga 28. Anser du att du har en stressig ar-

betsmiljö? skattades något lägre efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård i 

annans hem” (från 2,67 till 2,64 i medelvärde). 

 

Tendenser till fler positiva svar i slutenkäten i denna studie kan skönjas, men 

även negativa. Bland de sistnämnda ses bland annat fråga 22. Ett bra samarbete 

i din arbetsgrupp och fråga 24. Tydliga mål att arbeta mot? Detta kan vara ett 

svar på att medarbetarna blivit mer uppmärksamma på vad som fungerar och 

inte fungerar i arbetsgrupperna. Arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” synliggör 

med andra ord både de brister och styrkor som finns i en arbetsgrupp. 

 

Eriksen (14), som undersökte om några speciella arbetsfaktorer kunde förutse 

nivån av psykologisk utmattning bland undersköterskor, såg i sin studie att hot 

och våld bidrog till psykisk utmattning. Utifrån detta drar jag själv slutsatsen att 

motsatsen gäller, att en låg upplevelse av hot och våld hör ihop med en bättre 

psykisk hälsa. På grund av detta kan jag göra en koppling mellan Eriksens studie 
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och denna studie där medarbetarna skattade upplevelsen av hot och våld relativt 

lågt och den psykiska hälsan högt. 

 

Önskvärt vore att genomföra slutenkäten ett år senare för att på så vis undersöka 

om man kan se större skillnad i hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. I 

dagsläget har arbetsgrupperna inte hunnit arbeta så mycket med åtgärder då ar-

betet med arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” i första skedet bygger på att 

uppmärksamma styrkor och brister i arbetsgruppernas arbetsmiljö. 

 

I Porras och Robertsons organisationsutvecklings-/arbetsmiljömodell (29) besk-

rivs de fyra organisations-/arbetsmiljökategorierna Organisation, Sociala fak-

torer, Fysisk miljö och Teknologi. Arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” berör 

samtliga områden. Kategorin Teknologi i Porras och Robertsons modell innefat-

tar bland annat verktyg och utrustning. I denna studie fick fråga 15. Tillgång till 

utrustning som underlättar ditt jobb? en signifikant ökning från mättillfälle 1 

före användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” till mättillfälle 2 efter 

användandet. Porras och Robertson beskriver vidare att påverkan på en organi-

sations-/arbetsmiljökategori ger påverkan på de andra. På grund av detta skulle 

det även av denna anledning ha varit intressant med en uppföljning efter ett år 

för att se om en ökning inom samtliga fyra kategorier skulle kunna skönjas. 

 

Ytterligare ett område för fortsatt forskning skulle vara att titta närmare på ar-

betsskadefrekvensen och se om arbetet med arbetsmaterialet ”Vård i annans 

hem” ger en minskning av arbetsskador. I litteraturgenomgången beskrivs det 

exempelvis att en låg skadefrekvens bland annat associeras med en låg stress-

nivå och en god relation mellan chef och medarbetare (28). I denna studie ser vi 

att medelvärdet för fråga 28. Anser du att du har en stressig arbetsmiljö? i enkät 

A ligger ganska lågt och medelvärdet för fråga 17. En bra kommunikation med 

chefen? ligger högt. Det skulle med andra ord vara intressant att se hur arbets-

grupperna i denna studie ligger i avseendet arbetsskador då svaren i denna studie 

skulle tyda på att arbetsskadefrekvensen borde vara relativt låg.  

 

I frågeställning två har jag också med om det finns någon skillnad mellan yrkes-

grupperna i avseende deras uppskattade arbetsmiljö. Yrkesgruppen personliga 

assistenter ligger högre i medelvärde på fler frågor i enkät A än yrkesgruppen 

hemtjänstpersonal/boendestödjare. Fråga 7. Tillräckligt med tid för att utföra 

dina arbetsuppgifter?, fråga 25. Tid på APT för att ta upp och diskutera arbets-

miljöfrågor? och fråga 27. Möjlighet för dig att kunna påverka din arbetsmiljö? 

ligger signifikant högre för yrkesgruppen personliga assistenter, både före och 

efter att testtillfällena genomförts. Yrkesgruppen hemtjänstpersonal/boende-

stödjare ligger högre i medelvärde på vissa frågor, bland annat på fråga 16. En 

bra kommunikation med kollegorna? och fråga 22. Ett bra samarbete i din ar-

betsgrupp? Dessa två frågor uppvisar dock ingen signifikant skillnad, men en 

anledning till att vi kan se dessa positiva tendenser kan vara att just hemtjänst-
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personalen/boendestödjarna i denna studie oftare har möten och träffar varandra 

jämfört med de personliga assistenterna.  

 

I den teoretiska bakgrunden beskrivs det att en vanlig förekommande negativ 

faktor hos hemtjänstpersonal är tidsbrist (12,15). Detta stämmer överens med 

denna studie där yrkesgruppen skattar fråga 7. Tillräckligt med tid för att utföra 

dina arbetsuppgifter? signifikant lägre än yrkesgruppen personliga assistenter. 

Att de personliga assistenterna skattar denna fråga högre kan tänkas bero på att 

de är hos en och samma brukare hela sin arbetstid och därför lättare kan lägga 

upp arbetet under arbetsdagen. 

 

Det bör poängteras att endast sju personer av 13 inom gruppen hemtjänstperso-

nal/boendestödjare svarade på enkät A vid både utgångsläget och slutenkäten, 

jämfört med 18 personer av 19 inom personlig assistans. Det är därför viktigt att 

vara medveten om att det enda signifikanta svaret som jag fick fram i denna yr-

kesgrupp på frågorna i enkät A endast speglar en begränsad skara människor 

inom hemtjänst-/boendestödsgrupperna. Om samtliga 13 personer inom hem-

tjänst-/boendestöds-grupperna som deltog i denna studie hade svarat finns det en 

möjlighet att resultatet hade kunnat vara ännu tydligare. Däremot skulle jag säga 

att svaren från de personliga assistenterna från denna studie är tillförlitliga då 18 

av 19 medarbetare svarat på enkät A både vid utgångsläget och på slutenkäten, 

det vill säga både före och efter testtillfällena. 

 

 
5.2.3 Fråga 3 

Påverkas kommunikationen i arbetsgruppen genom användandet av arbets-

materialet ”Vård i annans hem”? 

 

Samtliga frågor rörande kommunikationen i arbetsgruppen skattades mycket po-

sitivt av medarbetarna. Enhetscheferna skattade frågorna ”var det ett bra sam-

talsklimat?” och ”kom alla till tals?” något lägre än medarbetarna. Detta stäm-

mer kanske något bättre överens med det som framkom under observationerna 

då andelen tysta personer under testtillfällena 1-4 låg mellan 13,6 % och 34,5 %, 

där testtillfälle 1 uppvisade högst andel av antal tysta personer medan testtillfälle 

2 uppvisade den lägsta andelen tysta personer. Andelen medarbetare som avbröt 

andra låg mellan 4,5 % och 19,2 %, där testtillfälle 4 uppvisade den högsta an-

delen personer som avbröt andra medan testtillfälle 2 uppvisade den lägsta ande-

len. Anledningen till att flest personer avbröt andra vid testtillfälle 4 skulle 

kunna bero på att detta testtillfälle var det som medarbetarna skattade högst och 

var då som de själva fick vara med och bestämma mer vad som skulle diskute-

ras. Detta kan leda till livligare diskussioner och större benägenhet att avbryta 

varandra. Testtillfälle 4 var dessutom det testtillfälle som hade lägst andel som 

inte verkar lyssna aktivt på sina medarbetare, vilket också kan tyda på ett större 

engagemang bland medarbetarna. Testtillfälle 1 ligger högst vad gäller antalet 
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tysta personer och de som inte verkar lyssna aktivt. Det är positivt att dessa två 

har minskat vid de nästkommande testtillfällena vilket förhoppningsvis kan tyda 

på att arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” har väckt intresset hos medarbetar-

na.  

Då kommunikationen skattades högt och ganska lika vid samtliga testtillfällen, 

framför allt av medarbetarna men också av enhetscheferna, kan jag inte påvisa 

att kommunikationen i arbetsgrupperna blivit bättre i och med användandet av 

arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”. Enhetscheferna i denna studie har själva 

fått välja att de vill vara med och vilka arbetsgrupper de vill ha med. Det kan 

tänkas att de medvetet eller omedvetet har valt arbetsgrupper där det redan finns 

en god kommunikation i hopp om att arbetsgruppen skulle få ut så mycket som 

möjligt av arbetsmaterialet.   

 

Det är bra med små arbetsgrupper då medarbetarna arbetar med arbetsmaterialet 

”Vård i annans hem”. Detta på grund av att det då blir lättare att komma till tals 

och svårare att vara tyst. Dock varierar detta mellan olika arbetsgrupper. Vissa 

klarar av att diskutera i stora grupper, men detta kan tänkas bero på att personer-

na har en viss vana och att de känner sig bekväma med varandra. En av kom-

mentarerna till fråga 11. Kände du att du fick säga det du ville under dagens öv-

ningar? var just ”I mindre grupp kan alla komma till tals.” 

 

 

5.3 Slutsats 

Denna studie visar att medarbetarna och enhetscheferna i de studerade arbets-

grupperna i Huddinge kommun i stort var nöjda med användandet av arbets-

materialet ”Vård i annans hem” och de gav många positiva svar. Fråga 2. Vad är 

din upplevelse av dagens övningstillfälle? och fråga 8. Var det bra att chefen 

fanns med i lokalen under dagens övningar? var de två frågorna som medarbe-

tarna skattade högst. Vissa av enhetscheferna var rädda för att de begränsade 

medarbetarnas diskussioner genom att vara närvarande men som nämnt ovan så 

upplevde medarbetarna själva detta mycket positivt. Yrkesgruppen hemtjänst-

personal/  

boendestödjare ligger lite lägre än yrkesgruppen personliga assistenter vid test-

tillfälle 3 och 4, framför allt på fråga 5 Tillförde dagens övningar något nytt att 

prata om i arbetsgruppen? Både bland medarbetarna och enhetscheferna skatta-

des testtillfälle 4 generellt sett något högre än de andra testtillfällena, och det 

som angavs som negativt vid testtillfällena var framför allt tidsbristen. 

 

Medarbetarna upplevde att de hade en god kommunikation i arbetsgruppen vid 

samtliga testtillfällen och medelvärdena här låg högt. Det gick emellertid inte att 

uttala sig om att kommunikationen faktiskt hade förbättrats under de fyra testtill-

fällena då medelvärdena inte konstant steg från testtillfälle 1 till testtillfälle 4. 

Enhetscheferna upplevde även de kommunikationen i arbetsgrupperna som bra 

men något lägre än medarbetarna. Detta stämmer något bättre överens med vad 
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som framkom i observationerna där det noterades att vissa satt tysta och vissa 

avbröt andra medarbetare. Majoriteten var dock engagerade och lyssnade aktivt, 

och flera lyfte även sina medarbetare. 

 

Vad gäller en positiv effekt på medarbetarnas arbetsmiljö så uppvisade endast 

tre av 26 frågor en signifikant ökning från mättillfälle 1 före testtillfällena till 

mättillfälle 2 efter testtillfällena. Det var något fler frågor som skattades mer po-

sitivt efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” vilket gör att 

en viss positiv tendens kan ses till att medarbetarnas arbetsmiljö upplevdes 

bättre efter användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem”, och något 

bättre i yrkesgruppen personliga assistenter än yrkesgruppen hemtjänstperso-

nal/boende-stödjare. De personliga assistenterna upplevde även sin arbetsmiljö 

något bättre än hemtjänstpersonalen/boendestödjarna både vid mättillfället före 

och efter testtillfällena. 

 

Att både positiva och negativa tendenser kunde skönjas bland frågorna som rör 

arbetsmiljön visar att arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” synliggör en arbets-

grupps styrkor och brister. Syftet med att undersöka medarbetarnas arbetsmiljö 

var för att se om en direkt påverkan kunde ses i deras arbetsmiljö. Dock ligger 

fokus vid användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” på att kartlägga 

just styrkor och svagheter. Detta gör att det hade varit önskvärt att göra ytterli-

gare en uppföljning 1 år efter användandet av arbetsmaterialet då arbetsgrupper-

na haft tid att arbeta med det som framkom under testtillfällena vilket är ett för-

slag till hur arbetet skulle kunna utvecklas.  

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att göra en liknande longitudinell studie 

och titta på om användandet av arbetsmaterialet ”Vård i annans hem” på sikt kan 

ge en minskning i arbetsskadestatistiken.  
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Bilaga 1. Frågeformulär Arbetsmiljö (Enkät A) 

1. Hur gammal är du? …………… År 

 

2. Kön?           Kvinna   

           Man 

 

3. Hur länge har du jobbat i Huddinge kommun? ……….. År och ……..…Månader 

 

4. Vilket område jobbar du inom? Personlig assistans 

   Boendestödjare/Hemtjänst 

 

5. Hur upplever du din fysiska hälsa (din kroppsliga hälsa)? 

Dålig  Mycket bra 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

6. Hur upplever du din psykiska hälsa (Hur är ditt psykiska/mentala välbefinnande)? 

Dålig  Mycket bra 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

För att du ska kunna göra ett bra jobb och må bra på jobbet, anser du att du har: 

7. Tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

8. Tillräckligt med information (t.ex. om brukaren/kunderna)? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

9. Tydliga arbetsuppgifter (att det är tydligt vad du ska göra på arbetet)? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 



   

För att du ska kunna göra ett bra jobb och må bra på jobbet, anser du att du har: 

10. En chef som lyssnar?  

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

11. En chef som är tillgänglig?  

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

12. En chef som tar tag i problem? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

13. En bra fysisk miljö att jobba i (t.ex. bra utrymme hos brukaren/kunderna)? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

14. Tillgång till hjälpmedel som underlättar ditt jobb (t.ex. förflyttningshjälpmedel)? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

15. Tillgång till utrustning som underlättar ditt jobb (t.ex. städutrustning, mobiltelefon mm)? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

16. En bra kommunikation med kollegorna? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 



   

För att du ska kunna göra ett bra jobb och må bra på jobbet, anser du att du har: 

17. En bra kommunikation med chefen? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

18. En bra kommunikation med brukaren/kunderna? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

19. En bra kommunikation med anhöriga? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

20. En bra kommunikation med andra aktörer (t.ex. biståndshandläggare)? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

För att du ska kunna göra ett bra jobb och må bra på jobbet, anser du att det finns: 

21. Tillräckligt med personal? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

22. Ett bra samarbete i din arbetsgrupp? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

23. Bra rutiner (t.ex. för hur vi jobbar och hur vi ska bete oss i olika situationer)? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 



   

För att du ska kunna göra ett bra jobb och må bra på jobbet, anser du att det finns: 

24. Tydliga mål att arbeta mot (t.ex. verksamhetsmål eller mål tillsammans med brukaren)? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

25. Tid på APT (arbetsplatsträff) för att ta upp och diskutera arbetsmiljöfrågor? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

26. Ett aktivt arbete i din arbetsgrupp för att förbättra er arbetsmiljö? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

27. Möjlighet för dig att kunna påverka din arbetsmiljö? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

28. Anser du att du har en stressig arbetsmiljö (t.ex. på grund av tidsbrist)? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

29. Anser du att du har en hotfull och/eller våldsam arbetsmiljö? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

30. Anser du att du är utsatt för tobaksrök på arbetet som kan påverka din hälsa? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

Eventuell kommentar: ___________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 



   

Bilaga 2. Observationsguide 

 

Hur många deltagare totalt i arbetsgruppen? _________________________ 

 

Hur många undergrupper? _______________________________________ 

 

Hur många deltagare per undergrupp? ______________________________ 

 

Kommunikation: 

 

1. Vilka kommer till tals? 

 

2. Någon som är tyst? 

 

3. Vilka verkar inte lyssna aktivt? 

 

4. Avbryter man varandra? ______________________________________ 

 

5. Roller: Någon som är dominant?  

 

6. Lyfter andra i gruppen (t.ex. frågar kollegor om åsikter) 

 

7. Icke verbal kommunikation (t.ex. pysslar med annat, kroppsspråk…) 

 

              Fråga 

Deltagare 

1 2 3 4 5 6 7 

A        

B        

C        

D        

E        

F        

G        

H        

I        

J        



   



   

Bilaga 3. Frågeformulär – delenkät ……… (Enkät B) 

 

1. Vilket område jobbar du inom? Personlig assistans 

   Boendestödjare/Hemtjänst 

 

2. Vad är din upplevelse av dagens övningstillfälle? 

Dålig  Mycket bra 

 1  2 3 4 5 6 

 

3. I vilken utsträckning tillförde dagens övningar viktiga frågor att prata om? 

I låg I hög 

utsträckning utsträckning 

 1  2 3 4 5 6 

 

 

4. Anser du att dagens övningar gav dig något som du kan ha konkret nytta av? 

Inte alls Mycket 

 1  2 3 4 5 6 

 

a) Vad upplevde du som bra (något som du tror att du kommer att ha konkret nytta av) med 

dagens övningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vad upplevde du som dåligt (något som du tror att du INTE kommer att ha konkret nytta 

av) med dagens övningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbetsgruppen? 

Inte alls Mycket 

 1  2 3 4 5 6 

 

Ange gärna vad om något nytt framkom:  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Var det något under dagens övningar som borde ha varit annorlunda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad ni ska arbeta vidare med? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

 

Ange gärna vad: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Var det bra att chefen fanns med i lokalen under dagens övningar? 

Inte alls  

bra   Mycket bra 

 1  2 3 4 5 6 

 

Eventuell kommentar: _______________________________________________________ 

 

 

 

 



   

9. Var det ett bra samtalsklimat i arbetsgruppen då ni arbetade med dagens övningar? 

Inte alls  

bra   Mycket bra 

 1  2 3 4 5 6 

 

Eventuell kommentar: _______________________________________________________ 

 

 

10. Tycker du att ni lyssnade på varandra i arbetsgruppen under dagens övningar? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

 

Eventuell kommentar: _______________________________________________________ 

 

 

11. Kände du att du fick säga det du ville under dagens övningar? 

Inte alls  I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

 

Eventuell kommentar: _______________________________________________________ 

 

 

12. Fanns det saker som du kände att du INTE kunde ta upp under dagens övningar? 

Inte alls  Många saker  

 1  2 3 4 5 6 

 

Eventuell kommentar: _______________________________________________________ 

 

 

13. Upplevde du att alla kom till tals i arbetsgruppen under dagens övningar? 

 

Inte alls  I stor grad  

 1  2 3 4 5 6 

 

Eventuell kommentar: _______________________________________________________ 

 

 

Övriga kommentarer:  

 

 

 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 



   



   

Bilaga 4. Frågeformulär (chef) – delenkät ……     
(Enkät C) 

 

1. Vilket område jobbar du som chef inom?  Personlig assistans 

    Boendestödjare/Hemtjänst 

 

2. Vad är din upplevelse av dagens övningstillfälle? 

Dålig  Mycket bra 

 1  2 3 4 5 6 

 

 

3. I vilken utsträckning tillförde dagens övningar viktiga frågor att prata om? 

I låg I hög 

utsträckning utsträckning 

 1  2 3 4 5 6 

 

 

4. Anser du att dagens övningar gav dig något som du kan ha konkret nytta av? 

Inte alls Mycket 

 1  2 3 4 5 6 

 

a) Vad upplevde du som bra (något som du tror att du kommer att ha konkret nytta av) med 

dagens övningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vad upplevde du som dåligt (något som du tror att du INTE kommer att ha konkret nytta 

av) med dagens övningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

5. Anser du att dagens övningar gav gruppen något som de kan ha konkret nytta av? 

Inte alls Mycket 

 1  2 3 4 5 6 

 

a) Vad upplevde du som bra (något som du tror att de kommer att ha konkret nytta av) med 

dagens övningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vad upplevde du som dåligt (något som du tror att de INTE kommer att ha konkret nytta 

av) med dagens övningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tillförde dagens övningar något nytt att prata om i arbetsgruppen? 

Inte alls Mycket 

 1  2 3 4 5 6 

 

Ange gärna vad om något nytt framkom:  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Var det något under dagens övningar som borde ha varit annorlunda?  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8. Hjälpte dagens övningar er i arbetsgruppen att få fram vad ni ska arbeta vidare med? 

Inte alls I stor grad 

 1  2 3 4 5 6 

 

Ange gärna vad: 

 

 

 

 

 

 

 

9. Upplevde du som chef att det var bra att vara med i lokalen under dagens övningar? 

Inte alls  

bra   Mycket bra 

 1  2 3 4 5 6 

 

Eventuell kommentar: _______________________________________________________ 

 

 

10.  Var det ett bra samtalsklimat i arbetsgruppen då ni arbetade med dagens övningar? 

Inte alls  

bra   Mycket bra 

 1  2 3 4 5 6 

 

Eventuell kommentar: _______________________________________________________ 

 

 
11.  Upplevde du att alla kom till tals i arbetsgruppen under dagens övningar? 

 

Inte alls  I stor grad  

 1  2 3 4 5 6 

 

Eventuell kommentar: _______________________________________________________ 

 

 

Övriga kommentarer:  

 

 

 

 

 

 

 

Tack för hjälpen!



   



   

Bilaga 5. Huddingemodellens arbetsmiljöpunkter 
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Magisterutbildningen i Ergonomi och MTO (60 hp) genomförs i samarbete mel-

lan Kungliga Tekniska Högskolan och de tekniska högskolorna i Jönköping, 

Linköping och Lund. Den primära målgruppen är yrkesverksamma och universi-

tets- eller högskolestuderande med akademisk utbildning inom endera områdena 

hälsovetenskap, teknik och samhälls- eller beteendevetenskap.  

 

Utbildningen är fördelad på fem kurser á 6 hp vardera samt en projektkurs och 

ett examensarbete på 15 hp vardera. Temat för de fem kurserna omfattar organi-

sation, människa-teknik-organisation (MTO), metodkunskap, kognitiv ergonomi 

och belastningsergonomi. Examensarbetet genomförs ofta i nära anknytning till 

en arbetsplats eller i anknytning till något större projekt eller forskningsprogram 

vid någon universitetsinstitution.  

 

Utbildningen är tvärdisciplinär för att få en bred belysning av dagens såväl som 

morgondagens ergonomiska frågeställningar i arbetslivet. Magisterutbildningen 

kan också leda vidare till forskarutbildning.   


