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Sammanfattning 

Examensarbetet har gjorts inom projektet ”Nyttiggörande av branschkunskap – implemen-

tering av nätverk” med projektledare Annika Vänje. 

Företagshälsovården (FHV) har en betydelsefull roll i samhället. Den finns till 

för att förebygga ohälsa och stärka hälsan hos arbetstagare. Företagshälsovår-

dens verksamhet och utveckling studeras just nu på skolan för teknik och hälsa 

på Kungliga Tekniska Högskolan. En av de branscher som åskådliggörs är hem-

tjänsten. Under 00-talet var arbetstagarna i hemtjänsten en av de mest sjuk-

skrivna grupperna i Sverige. 

Det här magister-examensarbetet inom arbetsmiljöutveckling och förändrings-

ledning fokuserar på att undersöka vilken specialkunskap FHV behöver för att 

stärka hemtjänstbranschens arbetstagare samt ta reda på hur samverkan mellan 

FHV och hemtjänsten fungerar och hur den kan utvecklas.  

En kvalitativ intervjustudie utfördes i en svensk storstad med utgångspunkt i ett 

organisationsperspektiv. Sex personer mellan 30 och 65 år intervjuades. Inter-

vjuobjektens yrken var ergonom, arbetsmiljöingenjör, undersköterska i hem-

tjänsten och chefer från båda parter. För att få en djupare förståelse för fenome-

net transkriberades intervjuerna.  

Betydelsefulla gemensamma teman för intervjupersonerna var samverkan, eko-

nomi och engagemang, viktiga arbetsmiljöfrågor, förebyggande arbete i dag, 

hemtjänstens tjänstebehov av FHV och vilket stöd FHV behöver i sitt arbete 

med hemtjänsten.  

 

De studerade parterna var överens om att de inte hade något utvecklat samarbete 

och att det bestod ett glapp mellan dem. Alla intervjupersoner var eniga om ar-

betsmiljöproblemen i branschen. Dessa var stress, tidspress, tungt fysisk arbete, 

att brukarnas hem inte alltid var anpassade för hemtjänstpersonalen, avsaknad av 

kollegor, hot och våld samt rökande brukare. 

Det fanns idag en barriär mellan det förebyggande arbete som skulle kunna bed-

rivas och vad som beställdes av hemtjänsten. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Prevention, Företagshälsovård, Hemtjänst, Intervju, 

Komplex Organisation, Riskbedömning, Samverkan, Sjukfrånvaro, Stress. 
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Abstract 

The thesis has been done within the project ”Nyttiggörande av branschkunskap – imple-

mentering av nätverk” with project manager Annika Vänje. 

Occupational Health Service (OHS) has an important role in society. It is de-

signed to prevent illness and strengthen the health of workers. OHS operations 

and development are currently being studied at the School of Technology and 

Health at the Royal Institute of Technology in Sweden. One of the industries 

studied is the home maker service. During the 2010s were such employees one 

of the most ill groups in Sweden. 

This master's thesis in occupational environment development and change man-

agement focus on examining the special knowledge an OHS and its clients in 

one home maker service need to strengthen the workers of the industry and find 

out how the interaction between OHS and home maker service works and how it 

could be evolved.  

A qualitative study was conducted in a Swedish city on the basis of an organiza-

tional perspective. Six persons between 30 and 65 years of age were inter-

viewed. The interviewed people’s occupations were ergonomist, safety engineer, 

home health aides and managers from both companies. To gain a deeper under-

standing of the phenomenon the interviews were transcribed. 

Key themes for the interviewees were collaboration, economy and engagement, 

important health and safety issues, prevention, the home help service needs of 

OHS and what support OHS need in their work with the home maker services. 

The studied parties agreed that they had no developed cooperation and that there 

was a gap between them. All interviewees consisted on the work environment 

problems in the industry. These were stress, time pressure, heavy physical work, 

patients’ homes were not always suited for the home health aides, lack of col-

leagues, intimidation and violence and smoking patients. 

There was found a barrier between the preventive work that could be undertaken 

and what was ordered from the home maker service. 

Key Words: Complexity theory, Cooperative Behaviour, Home Maker Ser-

vices, Interview, Occupational Health Services, Prevention, Risk Assessment, 

Sick Leave, Stress, Working Environment. 
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1 Inledning 
 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2011:63) skriver att företagshälsovården 

(FHV) har en betydelsefull roll i samhället. Den är till för att förebygga ohälsa 

och stärka hälsan hos arbetstagarna. Arbetsgivare, organisationer, individer och 

samhälle kan alla ha nytta av FHV:s tjänster. Organisationen kan till exempel 

tillvarata medarbetarnas kompetens bättre, om det finns goda förutsättningar för 

dem på arbetet. 

 

Företagshälsovårdens verksamhet och utveckling studeras just nu inom ramen 

för flera olika forskningsprojekt vid skolan för teknik och hälsa på Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH) och denna uppsats genomförs som en förstudie till 

ett av dessa projekt. Det aktuella forskningsprojektet syftar till att synliggöra och 

stärka det branschspecifika kunnandet om arbetsmiljö hos arbetsmiljöingenjörer 

och ergonomer som är verksamma inom verkstadsindustrin respektive hemtjäns-

ten.  

 

Metoden som tillämpas i forskningsprojektet är interaktiv. Samtliga aktörer är 

medforskare som studerar sin yrkesroll och sitt arbete i vardagen, enligt Reason 

och Bradbury (2001). Målsättningen är att utveckla kreativa lösningar och ge 

insikter som kan bidra till utvecklingen av arbetsmiljökompetens och FHV. Två 

olika branscher kommer att studeras i forskningsprojektet. Den ena är hemtjäns-

ten och den andra är verkstadsindustrin. Den här magisteruppsatsen inom för-

ändringsledning och arbetsmiljöutveckling inriktar sig dels på kunskapsnivån 

om arbetsmiljöarbete inom hemtjänsten dels om samverkan mellan FHV och 

hemtjänsten. Se mer om syftet i avsnitt 3.  

 

Grunden till denna studie är att stärka arbetsmiljön inom hemtjänstbranschen. 

För att åstadkomma detta används ett organisationsperspektiv. Hemtjänstbran-

schen inkluderat allt arbete med vård i annans hem är vald eftersom det finns 

problem med höga sjukskrivningstal i branschen. De företag som ingår i studien 

är en FHV som kan kallas ”Storstadshälsan” och ett hemtjänstföretag som kan 

kallas ”Omsorgsbolaget”.  

 

Resultaten kommer att fungera som tema för dialog mellan forskarna på KTH 

och deras medforskare i forskningsprojektets kompetensnätverk för att öka kun-

skapen inom det branschspecifika området om arbetsmiljö hos arbetsmiljöingen-

jörer och ergonomer. 

 

För att få en överblick över studieområdet redovisas först bakgrundsöversikt 

följt av syfte och frågeställning. Därefter i klassisk utformning teori inom forsk-

ningsområdet, metod, resultat, diskussion och slutsatser.  
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2 Bakgrund 

2.1 Företagshälsovårdens historia till idag 
För att förstå hur behovet av studien kom till är det viktigt att veta något om 

FHV:s historia och organisationsform. Nedan redovisas en litteraturöversikt.  

 

Enligt MacDonald och Sanati (2010) har FHV utvecklats som svar på de behov 

som farliga industrier gav upphov till. I den utvecklade delen av världen, har 

numera många ohälsosamma industrier försvunnit och tidigare vanliga yrkes-

sjukdomar har blivit ovanliga. 

 

Företagshälsovårdens utveckling i Sverige beskrivs i den statliga utredningen 

Framgångsrik företagshälsovård (SOU, 2011:63). I Falu koppargruva skedde 

mycket olyckor och för flera hundra år sedan startade den första antydan till 

FHV i Sverige för att kunna hålla produktionen i gruvan igång. År 1912 kom en 

lag om arbetarskydd som innefattade medicinska kontroller och första hjälpen. 

Detta skedde i industrier. Först år 1949 kom arbetarskyddslagen och den första 

organiserade FHV började ta form. Då började läkare, sjuksköterska och skydds-

ingenjör att samarbeta med arbetsplatsernas skyddsombud. (ibid). Fram till 

1960-talet drev arbetsgivarna FHV på sina villkor, men därefter beslutades att 

det skulle bli en fri och rådgivande verksamhet. Fokus låg nu på psykosociala 

faktorer och ergonomi och det förebyggande arbetet startade. Ergonomi definie-

ras som 
 

Den vetenskapliga disciplin som beskriver förståelsen för samspelet mellan 

människor och andra enheter i ett system och ergonomer arbetar för att opti-

mera människors välbefinnande och systemprestation. (IEA, 2000). Magister-

studentens översättning. 

 

Vidare beskriver statens offentliga utredning (SOU, 2011:63) att under 1980-

talet startades den första branschspecifika FHV i byggbranschen och staten bör-

jade ge bidrag till FHV. På 1990-talet stagnerade utvecklingen av FHV i Sverige 

på grund av lågkonjunktur och de statliga bidragen upphävdes. Arbetsgivarna 

sade upp avtalet från 1942 som handlade om att företagen obligatoriskt skulle 

förse sina arbetstagare med FHV. Detta ledde till att de FHV som inte behövde 

läggas ner, var beroende av kundernas önskemål om vilka tjänster som skulle 

utföras, vilka i de flesta fall blev hälsoundersökning och friskvårdsbidrag. Det 

förebyggande hälsofrämjande arbetet i den specifika branschen blev nu svagare. 

Vilket var en anledning till att den här studien skulle undersöka just branschspe-

cifik kunskap hos FHV. 
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År 2011 var FHV organiserad som fristående verksamheter med cirka 200 före-

tag. Utifrån bakgrundslitteraturen (Palmberg Broryd, 2013) har magisterstuden-

ten konstruerat en metafor kring uppbyggnaden av Sveriges FHV, se Figur 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Metafor för Sveriges FHV, med inspiration från Palmberg Broryd (2013). Figuren 

visar hur Sveriges FHV är organiserad, utifrån typ, förbundsmedlemskap och samverkan mel-

lan andra FHV och kundföretag. 

 

Företagshälsovården utgörs av 500 enheter och 200 av dessa finns inom företag, 

det vill säga inbyggd FHV. I ”Sveriges företagshälsor” finns 170 företag som är 

medlemmar, se Figur 1 (SOU, 2011:63). 

 

Enligt statens offentliga utredning (SOU, 2011:63) har antalet enskilda FHV 

minskat hela tiden på grund av uppköp. Som mest hade 85 procent av alla ar-

betstagare tillgång till FHV på 1900-talet, med toppen på 80-talet, vilket år 2009 

hade sjunkit till 65 procent. De som främst har tillgång till FHV idag är anställda 

av staten och av storföretag. 

 

Under 2014 ska statliga bidrag återigen införas för att arbetsgivaren ska upp-

muntras till att beställa arbetsplatsnära stöd för personer som ska återgå i arbete 

Symbolbeskrivning 
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och för köp av medicinsk service i samband med arbetsförmågebedömning 

(Försäkringskassan, 2014, Socialdepartementet, 2014). 

 

Företagshälsovårdens uppgift är att utreda arbetsmiljön (Boghard, 2011), vilket 

syftet kommer beröra i den specifika branschen i den här uppsatsen. Genomgå-

ende i denna uppsats refererar termen arbetsmiljö till en definition skriven av 

Ahlberg arbetsrättsspecialist (i Bohgard, 2011):  

 

”Allt som påverkar människan i arbetet – både den psykosociala och fysiska 

omgivningen”. 

 

Arbetsmiljön kan påverkas i samverkan mellan organisationerna (FHV och dess 

kund), därför är organisationsperspektivet centralt för denna uppsats.  

 

Enligt statens offentliga utredningar (SOU, 2011:63) är de yrkeskategorier som 

idag ofta arbetar inom FHV: läkare, ergonom, arbetsmiljöingenjör, beteendeve-

tare, sjuksköterska, arbetsterapeut och hälsopedagog. Arbetsmiljöingenjören var 

i början anställd på en specifik arbetsplats och hade linjeansvar, men blev sedan 

mer integrerad i FHV för att nu oftast verka på konsultbasis. Arbetsmiljöingen-

jören är fokuserad på den tekniska arbetsmiljön, men mer energi läggs på det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerhetskultur. (Ibid) Ergonom är ingen 

skyddad yrkestitel men tillskrivs mest legitimerade fysioterapeuter som har vi-

dareutbildning i ergonomi. Ergonomens uppgifter består i att kartlägga en ar-

betstagares besvär med rörelseapparaten och arbetets betydelse för symtomen. 

(Ibid) Någon av ovanstående professioner har kontakt med företagets beställare 

och ofta med företagets skyddsombud. Skyddsombud ska finnas på en arbets-

plats som har fler än fem anställda och ska representera sina medarbetare och 

delta i frågor som rör arbetsmiljön (SFS, 1977:1160). 

2.2 Utmaningar och konsekvenser för olika intressen-
ter 

Småföretagare har ofta ofullständiga insikter om hälsa och risker i arbetsmiljön, 

vilket en studie (Gunnarsson et al., 2011) undersökte. De studerade hur svenska 

småföretagare använde FHV och visade att endast tre procent av företagare utan 

anställda hade tillgång till FHV och de tjänster som användes var hälsounder-

sökningar, hälso- och sjukvård och bedömningar av ergonomiska risker. Ur ett 

samhällsperspektiv är FHV inte längre ändamålsenlig, bland annat eftersom den 

inte har anpassats till alla nya småföretagare, detta menar MacDonald och Sanati 

(2010). 

 

Trots att det står i lagen att FHV ska arbeta förebyggande så är det ingen garanti 

för att cheferna upprätthåller god standard på arbetsplatsen. Ekonomin spelar 

stor roll för om tjänsterna kan beställas eller inte (SOU, 2011:63). 
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2.3 Lag, förordning och föreskrift 
I Sverige reglerar arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) hur arbetsgivaren ska 

sköta sitt arbetsmiljöarbete, i syfte att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Ar-

betsmiljölagen ska tillämpas på allt arbete i Sverige och på svenska fartyg. La-

gen säger att arbetsförhållandena ska anpassas till människans fysiska och psy-

kiska förutsättningar. Regeringen har beslutat om att ge Arbetsmiljöverket rätt 

att stifta föreskrifter, enligt arbetsmiljöförordningen. Föreskrifterna beskriver 

mer detaljerat hur arbetsplatsen ska utformas och hur förändringsarbete ska an-

passas till arbetstagarna (Bohgard, 2011). Ett exempel på föreskrift är ”Systema-

tiskt arbetsmiljöarbete” (SAM) (AFS, 2001:01) som belyser att arbetsmiljöarbe-

tet ska vara en rutin i den dagliga verksamheten. (Arbetsmiljöverket, 2014c). 

Vilken är en föreskrift som ska tillämpas även i denna studies bransch, för att 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska fungera. 

 

Arbetsmiljöverket utför ibland inspektioner på arbetsplatser då de kontrollerar 

arbetsmiljön mot lagen. Om de upptäcker brister skrivs de ned i ett inspektions-

meddelande som lämnas till arbetsplatsen. I detta framgår vad som skall åtgär-

das och när det bör vara klart (Arbetsmiljöverket, 2014b). 

2.4 Företagshälsovården i andra delar av världen 
Övriga delar av världen använder sig också av FHV. I den finländska FHV finns 

exempelvis både privata och offentliga vinst- och icke-vinstdrivande FHV. En 

studie har visat att på mer konkurrensutsatta marknader erbjuds färre förebyg-

gande tjänster och istället mer sjukvård. Vid stor konkurrens har vinstdrivande 

leverantörer lägre priser (Kankaanpää et al., 2013). I Finland har det även visats 

att ju mer konkurrensutsättning som fanns för offentlig FHV, desto högre var 

vårdpriserna (Kankaanpää et al., 2011).  

 

I en review-artikel från Tyskland (Froneberg, 2007) beskrivs att det skett en 

maktförskjutning från staten till aktiebolag samt att arbetsmiljöriskerna har för-

ändrats med stegrad global handel och konkurrens skapad av ny teknik. Stress 

och dålig psykosocial arbetsmiljö är idag arbetsmiljörisker, som orsakar ekono-

miska förluster på grund av hög sjukfrånvaro. Den här utvecklingen är i behov 

av anpassning både hos företagen och FHV. Detta för att en hälsosam produkt-

ion ska fortgå och för ett hållbart arbetsliv. 

2.5 Hemtjänstbranschen 
För att få inblick i hemtjänstbranschen som belyses i den här uppsatsen redovi-

sas här en översikt om arbetsmiljön, jämställdhet och statistik i branschen. Det 

är viktigt för att underbygga syftet som beskrivs i avsnitt 3. Hemtjänsten organi-

seras av Sveriges kommuner, men det finns flera privata aktörer på marknaden. 

Hemtjänstens uppgift styrs av socialtjänstlagen och är till för att människor ska 

kunna bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt (SFS, 2001:453). Bistånds-
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bedömaren är beslutsfattande gällande vilka insatser som en brukare ska få och 

arbetar på kommunen (Cedersund, 2014). I brukarnas hem kan personalen utsät-

tas för påfrestningar som leder till arbetsrelaterade skador och sjukdomar 

(SuntArbetsliv, 2012). Ett examensarbete från Lunds universitet 2005 uppmärk-

sammade via en kartläggning att kvinnor inom bland annat hemtjänsten har 

smärtor i ländrygg och skuldra, som kan relateras till arbetet och påverkar deras 

fritid (Ahlqvist, 2005). Under 00-talet var hemtjänstpersonalen en av de grupper 

i Sverige som var mest sjukskrivna (Mulder, 2012). Det här beskrivs av ett ini-

tiativ som är taget av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga 

organisationerna, till följd av hög risk att i branschen drabbas av skada eller 

sjukdom. Dessa aktörer har också tillsammans utformat ett material för kun-

skapshöjning för dem som arbetar med vård i annans hem (SuntArbetsliv, 2012).  

 

Sveriges kommuner, regioner och landsting har en arbetsgivar- och intresseor-

ganisation. Dess uppdrag är att bidra till kunskapsutveckling hos de arbetsgivare 

som är anslutna till organisationen SKL. De beskriver att lagen om valfrihetssy-

stem som infördes år 2009, har gett upphov till att hemtjänsten är ett område 

som många kommuner använder detta system till. Det betyder i praktiken att 

kommunen betalar de aktörer som utför hemtjänsten. (SKL, 2013b)  

 

Arbetsmiljön för arbetstagarna i hemtjänsten har tidigare tagits upp i en dom i 

Sverige. Det gällde ett fall (SKL, 2013a) i Sölvesborg då skyddsombudet ansåg 

att arbetsplatsen var otillfredsställande. Det berodde på att brukaren inte tillät 

användning av vissa hjälpmedel i sitt hem som skulle möjliggöra hemtjänstens 

insatser. Arbetsmiljöverket stödde skyddsombudet, men Socialstyrelsen riktade 

kritik mot kommunen och menade att hemtjänsten och brukaren inte hade ut-

format åtgärderna tillsammans. I det här fallet hänvisade skyddsombudet till 

sjätte kapitlet paragraf 6a i arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) som beskriver 

samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den här domen visar på den 

här studiens aktualitet och dess vikt att fortsätta undersöka branschen för att 

klargöra hur dessa problem kan lösas.  

 

Just nu startar ett forskningsprojekt på avdelningen för ergonomi- och aerosol-

teknologi, vid institutionen för designvetenskaper på Lunds tekniska högs-

kola som fokuserar på den fysiska utformningen av miljön i hemvården med in-

riktning på arbetsmiljö. Ämnet uppmärksammas på grund av utmaningen att 

åstadkomma en skälig arbetsmiljö och patientsäkerhet utan att inverka för 

mycket på patientens hem. (Johansson, 2014) På Uppsala universitet har en stu-

die utförts som undersökt åtgärder som har föreslagits, av en föregående studie 

(Målqvist, 2009), om att förbättra arbetsmiljön och kvaliteten på hemtjänstens 

tjänster för sina brukare. Resultaten är inte presenterade ännu men förväntas 

även ge kostnadseffektivitet (Åborg, 2014). 
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Exempel på vad hemtjänsten erbjuder är personlig omvårdnad, serviceinsatser 

och hemsjukvård (Hjelm, 2014). Denna beskrivning gäller för begreppet hem-

tjänst i den här studien och utförs av ett bolag som sköter flera av dessa sysslor 

för brukarna. 

 

Som stöd till arbetsgivarna i hemtjänsten finns olika checklistor och samman-

ställningar om förebyggande arbete i branschen. Arbetsmiljöverket har utgivit en 

skrift om att skapa en bra arbetsmiljö vid omvårdnadsarbete i boendemiljö. Av 

skriften framgår hur den obligatoriska riskbedömningen ska utföras och vilka 

lagar som är tillämpbara i branschen. (Arbetsmiljöverket, 2013) 

 

Andra föreskrifter som arbetsmiljöverket har utgivit som är speciellt aktuella för 

hemtjänstbranschen är Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18), Belast-

ningsergonomi (AFS, 2012:2), Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), En-

samarbete (AFS 1982:3), Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpå-

verkan, överkänslighet (AFS 2005:1) samt Arbetsanpassning och rehabilite-

ring (AFS 1994:1). (Arbetsmiljöverket, 2014a)  

2.5.1 Psykosocial arbetsmiljö och stress 
Statistik visar att kvinnor inom vården är de som mest lider av psykisk ohälsa 

(Försäkringskassan, 2013). En samtalsgrupp kan enligt Åsberg och Nygren 

(2012) vara ett sätt att förebygga långtidssjukskrivning för kvinnor som arbetar 

inom vården. Samtalsgrupper har tidigare visat på minskat antal sjukskrivningar 

och ökad trivsel inom hemtjänsten via ett EU-projekt kallat Reflex (Larsson, 

2013). Enligt en nyligen skriven kandidatuppsats saknar personal i hemtjänst 

utbildning inom-organisatoriskt gällande psykisk ohälsa. De ska istället på egen 

hand lära sig att hantera dessa situationer professionellt, enligt Cocke och Colli-

ander (2013). 

Om medarbetarna inte är tillfreds med sin arbetsmiljö kan arbetsbelastningen 

vara för hög (Rubenowitz, 2004). En definition för stress är: 

Uppstår då vi ställs inför utmaningar eller krav som gäller något av betydelse 

för oss, och vi ängslas inför vår förmåga att klara av dem. (Rubenowitz, 2004) 

 

Det finns dock både positiv och negativ stress. Den positiva stressen uppkom-

mer biologiskt då det utsöndras en mindre mängd stresshormon (Ibid), vilket gör 

att personen får energi. Det som främjar hälsan hos just vårdpersonalen är att ha 

en känsla av att arbetet är belönande, att de har ett gott socialt nätverk och för-

måga att hantera svåra situationer (Sandmark, 2011). Förmåga att hantera svåra 

situationer kallas även coping. Coping kan vara emotionsfokuserande vilket be-

tyder att individen till exempel visar sina känslor och frågar efter stöd socialt, 

vilket anses vara konstruktiva coping-strategier (Borg, 2006). 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1990_18.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1993_02.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1982_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1994_01.aspx
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2.5.2 Jämställdhet 
Sverige anses utifrån att vara ett jämställt land som bland annat har tillgång till 

barnomsorg och föräldraförsäkring, har hög andel kvinnor på arbetsmarknaden 

och lika många kvinnor som män i riksdagen (Vänje, 2013). Men det finns en 

del områden som inte är jämställda, vilket gäller till exempel yrken och sjuk-

skrivningar (SCB, 2010, Vänje, 2013). 

Den fackliga ideella föreningen Katalys föreslår arbetstidsförkortning med bibe-

hållen lön för en mer jämställd arbetsmarknad för dem som arbetar i den offent-

liga sektorn. Detta skulle kunna leda till att den strukturella diskrimineringen av 

arbetarkvinnor börjar debatteras, menar Bohlin et al. (2014). 

 

2.5.3 Statistik om omvårdnadsarbete i hemmet 
Enligt statistiska centralbyråns undersökning om kön och yrkesfördelning från 

2010 ses att undersköterskor och vårdbiträden arbetar i en enkönad bransch med 

över 80 procent kvinnor (SCB, 2010). 

 

Under 2012 visade statistiska centralbyrån på att kvinnor anställda som hem-

vårdsbiträden har fjärde högsta relativa skadefrekvens/arbetssjukdom som leder 

till sjukfrånvaro, bland yrken med minst 10 000 personer, av 15 listade yrken 

(Ponton Klevestedt, 2013). Det ser alltså ut som att FHV inte når fram med sina 

insatser till dessa arbetstagare, vilket ger stöd för forskningsfrågan.  

 

Fackförbundet Kommunal beskriver att två tredjedelar av deras medlemmar ar-

betar som undersköterskor och vårdbiträden och är två grupper som tillhör den 

kvinnodominerade äldreomsorgsbranschen (Kommunal, 2011). 

2.6 Branschspecifik kunskap 
För att förstå vikten av branschkunskap för FHV beskrivs den branschspecifika 

kunskapens nytta. Branschspecifik kunskap kan handla om arbetsmiljörisker och 

åtgärder, hur verksamheten är uppbyggd inom branschen, vilken marknad an-

ställda verkar på, hur organisationen ser ut eller vilka som är medarbetare. Att 

inneha branschkunskap vidgar FHV:s marknad för kunder och med god 

branschkunskap kan en arbetsmiljö inom likartade arbetsområden ha stor nytta. 

Med god kännedom om branschen kan FHV erbjuda kvalificerade tjänster och 

får därmed ett högre konkurrensvärde. Om FHV samtidigt kommunicerar med 

kunden är chansen för en förbättrad arbetsmiljö stor. (Antonsson, 2014) 
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3 Syfte och frågeställningar 
En bransch med höga sjukskrivningstal är hemtjänsten och där finns det behov 

av att fördjupa den branschspecifika kunskapen om arbetsmiljö i syfte att ut-

veckla arbetsmiljön och stärka hälsan hos arbetstagarna. För att kunna arbeta 

förebyggande krävs det branschkunskap. Syftet med detta uppsatsarbete är att i 

en mindre fallstudie undersöka vilken specialkunskap en företagshälsovård be-

höver för att utreda och stärka arbetsmiljöarbetet inom hemtjänstbranschen samt 

ta reda på hur samverkan mellan FHV och hemtjänsten fungerar. En FHV och 

ett hemtjänstföretag kommer undersökas. Syftet leder till flera frågeställningar: 

 

1. Hur är samverkan mellan företagshälsovården och hemtjänsten organise-

rad och hur kan den förbättras? 

2. Vilka arbetsmiljöfrågor är viktiga för hemtjänsten i det vardagliga arbe-

tet? 

3. Hur fungerar det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom hemtjänsten idag 

och hur kan det utvecklas? 
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4 Teoretisk referensram 

4.1 God fysisk och psykosocial arbetsmiljö 
För att anknyta till uppsatsens syfte om arbetsmiljöfrågor presenteras här histo-

rik och viktiga faktorer rörande arbetsmiljö. Den historiska forskningen om ar-

betsmiljö har gått från att främst handla om den fysiska arbetsmiljön till att fo-

kusera mer på den psykosociala. Det var efter Hawthorne- experimenten som 

forskarna märkte att det inte var belysningen på arbetsplatsen som hade inverkan 

på produktiviteten utan den sociala sammanhållningen (Rubenowitz, 2004). 

 

En välorganiserad arbetsplats med korrekt fysisk utformning är en förutsättning 

men inte någon grund till arbetstillfredsställelse. Idag är det många i Sverige 

som har sina grundläggande behov uppfyllda och som strävar efter självförverk-

ligande. Dessa personer har behov av samhörighet, uppskattning och självkänsla 

från sitt arbete (Rubenowitz, 2004), i enlighet med Maslows behovstrappa me-

nar Thylefors (i Bohgard, 2011). Det ses som en olägenhet om detta inte kan 

uppfyllas på arbetet, eftersom det kan vara svårt att kompensera på sin fritid 

(Rubenowitz, 2004).  

 

En kunskapsöversikt av Frick och Johansson (2013) visar att i många stora före-

tag ingår uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön i det systematiska ar-

betsmiljöarbetet. Det är dock få studier som görs på den psykosociala arbetsmil-

jön. Egenkontroll i arbetet är ett kännetecken för god psykosocial arbetsmiljö, 

(Rubenowitz, 2004), vilket kan kopplas till delaktighet som det skrivs mer om i 

avsnitt 4.3.1.  

4.2 Organisationsteori 
För att förstå bakgrunden till hur FHV arbetar är det viktigt att ha kunskap om 

hur en organisation fungerar. Företagshälsovården står inför en förändring gäl-

lande fördjupad branschkunskap och skulle kunna dra nytta av samverkan med 

branschkunniga för att höja sin tjänstekvalitet. 

 

Garsten och Nyqvist (2013) menar att samhället är uppbyggt av organisationer 

som till exempel skolor, arbetsplatser och system för till exempel skattebetal-

ning där många människor är engagerade. Organisationer är ofta starkare än in-

divider och individen kan uppnå mål i en organisation som de inte hade kunnat 

utan den.  

 

Enligt antropologin är en organisation en mänsklig sammansättning av sociala 

mönster av utförda handlingar. En organisation är under ständig förändring och 

samordnar mänskliga handlingar. Den har inflytande på människan till och med 

till den grad om hur människan formar sitt liv. En individ kan förbindas med en 
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organisation som medborgare, anställd, kund eller medlem till exempel. Några 

centrala begrepp inom organisationsteorin är makt, politik och tillhörighet, detta 

ovan enligt Garsten och Nyqvist (2013). 

 

För att förändra en bransch som verkar för hälsa är det viktigt att ha samarbete 

mellan politiker, administratörer och medarbetare. När verksamheten är i behov 

av åtgärder för att till exempel öka sin tjänstekvalitet och sitt utbud är det av stor 

betydelse att medarbetarna anser att förändringen är meningsfull (Ekman, 2007). 

Detta är ett viktigt budskap för deltagarna från FHV som ska komma att delta i 

kompetensnätverken. 

 

Begreppet komplexa organisationssystem innefattar tydliga uppdrag, delegering 

av ansvar, mångfald och konkurrens samt feedback. Metaforer är även centralt 

för begreppet (Palmberg, 2009a). Definitionen av en komplex organisation kan 

sammanfattas: aktörer som är beroende av varandra och som har möjlighet att 

utvecklas utifrån förändrade förutsättningar, genom självorganisering (Palmberg 

Broryd, 2013). Den definitionen passar idag in på FHV:s organisation och kun-

der eftersom det finns aktörer som är beroende av varandra. Ibland saknar FHV 

kunskap för att kunna erbjuda sina kunder en hög kvalitet på tjänster som de ut-

för. Det förebyggande arbetet, har de inbyggda FHV mer chans att undersöka 

och korrigera (SOU, 2011:63). Inbyggd FHV är något som saknas i hemtjänst-

branschen. 

4.3 Ledarskap i organisationer  
Idag är förändringarna i organisationer snabbare än tidigare och Hallencreutz 

(2012) har i sin doktorsavhandling ställt sig frågan om hur det är att leda i orga-

nisationsförändringar. Det som framkommit är att chefer sällan använder sig av 

redan befintliga teoretiska strategier. Hallencreutz anser att det kan bero på av-

saknad av kunskap vilket kan vara en anledning till att konsulter oftare använder 

sig av modellerna. Det har också sagts att det inte varit så höga insatser för för-

ändringsarbete som idag, sedan industriella revolutionen och de flesta tradition-

ella branscher har insett att de behöver förändra sig för att inte försvinna 

(Alvesson et al., 2008). Det kan exemplifieras med att arbetsmiljöingenjörerna 

idag oftare arbetar som konsulter. Tidigare var de linjeanställda.  

 

Dagens organisationer utövar sina verksamheter i rörliga sammanhang. Att 

kunna hantera dessa modellerbara organisationer kräver ett strategiskt ledarskap. 

En studie visar att chefers beteenden i en organisation kan bidra till upplevd 

komplexitet och förespråkar att ändra riktning i sitt tankesätt om komplexitet till 

att se komplexiteten som ett konkurrensverktyg. (Ashkenas et al., 2013) 

 

När snabba förändringar måste ske på grund av en oberäknelig händelse, brukar 

ledarnas insatser inte ge förväntade resultat. Just chefen måste kliva ur sin roll 
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och bli en förändringsledare. En viktig del som styr förändringsprocessen är tve-

tydighet, eftersom den bidrar till att utveckla nya samtalsområden och kan bidra 

till nya utvecklingsscenarion. (Blomme, 2012)  

 

För att förbättra sina tjänster utifrån vad kunden önskar är det tvunget att se sin 

verksamhet som processer (Dicander-Alexandersson et al., 1998). Ordet process 

betyder framåtskridande och betecknar händelseförlopp. Process kan definieras 

som ”ett nätverk av aktiviteter som upprepas vars syfte är att skapa värde åt en 

kund” (Bergman och Klefsjö, 2007, s 457). Vidare menar Bergman och Klefsjö 

(2007) att själva processen alltid har en start och ett mål, kund, leverantör och 

flätningar av händelser och inbegriper ofta samverkan mellan människor. Det 

kan exemplifieras med hur en arbetsplats tar kontakt med FHV för att få en ef-

terfrågad tjänst utförd eller efterfråga råd om en tjänst som löser deras problem. 

 

Genom att förbättra flöden och organisation stimuleras företaget av att ha pro-

cesser i centrum. Under många år har kvalitetsarbete utförts i flera länder och i 

olika branscher. Just processledning är den typ av ledning som varit mest intres-

sant och därmed studerad. Ledningssättet kallas även processmodellen och byg-

ger på tre delar; enkelhet, delaktighet och ledning. Dessa innebär att starta direkt 

med enkla åtgärder, involvera sina medarbetare och ha en engagerad ledning. 

(Dicander-Alexandersson et al., 1998) 

 

Processledning är en typ av ledning som inte utgår från en hierarki utan från pa-

rallella processer. Det finns två riktningar på processledning. De är tillämpbara 

för enskild processförbättring och systemhantering. Båda riktningarna behövs, 

men det flesta verktyg som finns att tillgå för ledningen är mest inriktade på en-

skilda processförbättringar. (Palmberg, 2009b)  

 

Bergman och Klefsjö (2007) argumenterar för att organisera för förbättringar. I 

FHV till exempel, krävs att ledningen har fastställt centrala processer i företaget 

och utsett processägare. Denna del är det viktigt att lägga ner mycket tid på. Det 

kan styrkas av paretoprincipen som är en empirisk regel. Principen säger att 20 

procent av processerna skapar 80 procent av slutprodukten. Det är alltså en liten 

del av processerna som skapar en stor del av tjänsten, menar Bergman och 

Klefsjö. 

 

Processledning är en viktig styrningsdel i svenska organisationer, men många 

företag har problem med strategin när de ska genomföra denna ledningsstrategi. 

De konsekvenser som kan uppstå vid införandet är att det blir en typ av matriss-

truktur på organisationen. De försöker kombinera både processer och hierarkier. 

Det kan skapa en konstruktiv arena, där nya lösningar hittas. Något som står 

klart är att komplexitet skapas i organisationer snarare än reduceras. (Palmberg, 

2010) 
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4.3.1 Delaktighetsbegreppet  
Delaktighet är ett ord som är centralt i arbetslivet. Det är ett viktigt begrepp i 

frågan om trivsel på arbetsplatsen (Ellström and Kock, 2009). Delaktighet har 

tidigare definierats enligt Wilson (1991): 

 

Involvering av människor i planering och kontroll av en signifikant del av sitt 

eget arbete med tillräcklig kunskap och makt att påverka både processer och 

resultat för att kunna uppnå önskvärda mål. 
 

Delaktighet kan sedan graderas. När delaktighet är som högst kan medarbetarna 

kontrollera sin arbetsuppgift och själva ta beslut (Arnstein, 1969). Det finns 

olika sätt att uppnå delaktighet och det kan till exempel vara via gruppdiskuss-

ioner kring problemlösning beskriver Karlsson et al. i Bohgard (2011). Grupp-

diskussioner är en del av samverkan som den här studien försöker belysa, gäl-

lande hemtjänsten och FHV. 

4.4  Varför förebyggande insatser? 
För att få en bakgrund till tredje frågeställningen i den här uppsatsen om före-

byggande arbetsmiljöarbete beskrivs här hur Statens offentliga utredningar 

2011:63 ser på varför förebyggande insatser på arbetsplatser är nödvändiga. En-

ligt Arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) ska FHV arbeta både med åtgärder och 

förebyggande arbete och enligt EU:s ramdirektiv (89/391 EEG) tas det även upp 

att arbetsgivaren har ansvar för förebyggande åtgärder. International Labour Or-

ganisation, en amerikansk förening som arbetar för samarbete mellan regering, 

arbetsgivare och fackförbund, menar samma sak. Det förebyggande arbetet in-

kluderar att FHV deltar i planeringsarbetet av en ny eller förändrad arbetsplats.  

 

Företagshälsovården är en stor resurs för samhället som bland annat ska se till 

att arbetstagarna kan arbeta under goda förhållanden hela sitt arbetsliv. Svenskt 

näringsliv menar att det är viktigt att arbeta med de förebyggande insatserna så 

att åtgärdskostnaderna inte blir för stora (SOU, 2011:63). 

 

Det förebyggande arbetet bidrar också till ökad kvalitet och lönsamhet hos före-

taget (Abrahamsson, 2000). En annan studie har visat att hälsofrämjande insatser 

gav den största effekten på en ökad produktion (Johanson, 1997), vilket alltid är 

intressant för arbetsgivaren. Enligt Lohela-Karlsson (2010) har medarbetarnas 

uppfattning om psykosociala faktorer inverkan på den kommande produktivite-

ten i företaget. När det gäller att introducera till exempel förebyggande arbete 

via förändringsarbete är det viktigt att processen är känd hos både ledning och 

fack och att förändringen startar både fysiskt och i organisationen samtidigt, 

menar Sandkull (2008). Det som krävs för ett gott förebyggande arbete är kun-

skap om branschen, arbetsorganisationen, teknik och ergonomi (SOU, 2011:63). 
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5 Metod  

5.1 Studiedesign 
En kvalitativ intervjustudie utfördes av författaren till denna uppsats för att be-

skriva och fånga fenomenet i frågeställningarna. Kvalitativ forskning innebär att 

forskaren försöker utveckla teorier eller begrepp för att förstå ett fenomen. 

(Forsberg and Wengström, 2008) Ambitionsnivån i denna studie gällde ett ma-

gisterexamensarbete.  

 

Ansatsen var abduktion som innebär en mellanform av att en teori konstrueras 

(induktion) och att en teori bekräftas med fakta (deduktion), som Chalmers och 

Månsson beskriver (2003). Uppsatsen baserades på organisationsteori om ar-

betsmiljöarbete tillsammans med empiri. 

5.2 Företagsbeskrivning 
De två företag som ingick i den här studien var båda privata och nationellt verk-

samma. Intervjupersonerna i respektive bransch kände inte till vilken annan 

FHV eller vilket annat hemtjänstföretag som medverkade i studien. Företagshäl-

sovården kan i det här arbetet kallas ”Storstadshälsan” där det arbetade ett tiotal 

personer. Hemtjänstföretaget hade cirka 70 medarbetare och kan kallas ”Om-

sorgsbolaget”. De båda återfanns i en svensk storstad. De aktörer som intervjua-

des var chefer och medarbetare. 

5.3 Intervjutyp 
Då metodiken för den här studien var intervjuer presenteras här först teorin inom 

området. Därefter följer hur den har implementerats. Enligt Lantz (2013) finns 

olika typer av intervjuer som grundar sig i tyngden av ordning i intervjun. Det 

finns allt från strukturerade till öppna intervjuer. En mer ordnad intervju innebär 

att intervjupersonen får ge sin bild av verkligheten och inte behöver gradera och 

sätta relationer mellan begrepp. Intervjuns utgångspunkt var en modell som 

angav begrepp och frågeställningarna gällde fenomenets kvaliteter i ett visst 

sammanhang (Lantz, 2013), nämligen vad för specialkunskap FHV behövde för 

att stärka hemtjänstbranschens arbetsmiljö samt ta reda på hur samverkan mellan 

FHV och hemtjänsten fungerade. 

 

Frågeområdena (se bilaga 2) som belystes under intervjuerna var olika beroende 

på vilken part som intervjuades. Den öppet riktade intervjuformen utsågs för att 

matcha frågeställningarna. Den helt öppna intervjuformen valdes bort eftersom 

det redan fanns definierade begrepp inom forskningsområdet (Lantz, 2013). En-

ligt Forsberg och Wengström (2008) kan intervjun även beskrivas som halv-

strukturerad då den i det här fallet låter personen svara på frågor utifrån en viss 

tematisk struktur. 
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5.4 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde under mars 2014 på intervjupersonernas arbetsplatser 

med ljudupptagning med diktafon av modell Olympus vn -8700pc. Intervjuerna 

pågick 30 minuter var och genomfördes i enskilt utrymme. 

5.5 Intervjupersoner och urvalsförfarande 
Företagen kontaktades via telefonsamtal och sedan via e-post (se bilaga 1). Den 

urvalsmetod som tillämpades var snöbollsurval, som är en vanlig metod och in-

nebär att en informatör väljs ut som därefter rekommenderar andra intervjuper-

soner som kan tänkas ha mer information om intresseområdet (Forsberg och 

Wengström, 2008). Två personer tackade nej, på grund av att de inte kände sig 

insatta i forskningsområdet eller hade tidsbrist. Dessa gav förslag på ytterligare 

möjliga intervjupersoner som kontaktades av magisterstudenten. 

 

De personer som kunde belysa hemtjänstbranschen valdes ut, det vill säga per-

soner som arbetade i FHV och i hemtjänsten. Personerna som intervjuades var 

män och kvinnor mellan 30 och 65 år. För bakgrundsinformation om intervju-

personerna, se Tabell 1. Fokus låg på att intervjua ergonomer och arbetsmiljöin-

genjörer gällande FHV, eftersom de studerades i KTH:s forskningsprojekt. Det 

intervjuades även verksamhetschefer i båda företagen. Angående intervjuperso-

nernas förförståelse hade cheferna i respektive bransch själva varit verksamma i 

ute på fältet och hade 3-6 års erfarenhet som chefer. Arbetsmiljöingenjören hade 

ingen stor vana av att arbeta med hemtjänsten, men ergonomen hade däremot 

vana av att själv arbeta i hemtjänsten samt hade stor erfarenhet av att arbeta mot 

hemtjänstkunder. Undersköterskan hade lång erfarenhet av vårdyrket. Skydds-

ombud i hemtjänsten efterfrågades som intervjuperson men den medarbetaren 

hade inte möjlighet att delta när intervjun väl ägde rum. 
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Tabell 1: Bakgrundsinformation om intervjupersonerna 

Fiktivt 

namn 

Emma Mikael Barbro Louise, 

pilot-

intervju 

Britt Marie 

Hög-

sta 

utbild-

ning 

Kandidat-

examen 

Kandidat-

examen 

Kandidat-

examen 

Kandidat-

examen 

Under-

sköterska 

högskola 

Gym-

nasium 

Antal 

år i 

yrket 

3 >25 20 3 6 5 

Befat-

tning 

Chef i 

FHV 

Arbetsmiljö-

ingenjör 

Ergonom Ergonom Chef i 

hemtjänst 

Under-

sköt-

erska 

Ljusgrå färg= intervjupersoner i FHV. Mörkgrå färg= intervjupersoner i hem-

tjänsten. 

5.6 Intervjuteknik  
Utifrån intervjuteorin som beskrevs i avsnitt 5.3 skapades intervjutekniken. In-

nan intervjuerna påbörjades ägnades tid åt att definiera frågeområden utifrån 

syftet om samverkan mellan FHV och hemtjänsten samt arbetsmiljöarbetet i 

branschen. Därefter formulerades intervjufrågorna som skulle komma att ingå i 

intervjuplanen. För att förbättra intervjuplanen pilottestades frågorna (Lantz, 

2013), på en kurskollega, som arbetade inom FHV. 

 

För att validera datan fick respondenterna ge återkoppling genom att läsa ige-

nom den transkriberade intervjun med möjlighet att påtala tillägg eller ändring-

ar. Det togs kontakt med intervjupersonerna via e-post, två gånger i detta syfte, 

se bilaga 3. 

5.7 Intervjuplan 
Intervjuplanen skapades med utgångspunkt ur teori om arbetsmiljöarbete, orga-

nisationsteori, ledarskap i organisationer och förebyggande insatser. Syftet med 

intervjufrågorna var att ta reda på hur parterna organiserade sitt samarbete och 

vilka arbetsmiljöfrågor som var branschens viktigaste. Intervjuplanen innehöll 

förutom frågor även utgångspunkt för uppsatsen, syfte, problemformulering och 

inledning, se bilaga 2.  

 

Tyngdpunkten i intervjuerna med FHV var dess förebyggande arbete hos kun-

den, vad de visste om kundens behov och vad de ansåg om sina kunskaper för 

att kunna hjälpa hemtjänstkunden med hälsan hos sina medarbetare. Svaren för-

djupades inom hur de såg på utvecklingen av sina tjänster för hemtjänstkunden. 

Tonvikten på intervjuerna i hemtjänsten var vad de ansåg om tjänsterna som 



21 

 

FHV erbjöd och vad de önskade för tjänster. Svaren fördjupades genom följd-

frågor, när mer nyanserade svar behövdes eller via sammanfattning från magis-

terstudenten för att få bekräftelse på korrekt tolkning. 

 

Syftet var att intervjupersonernas svar skulle lyfta frågor om arbetstagarnas ar-

betsmiljö och typiska tecken i arbetsmiljön, som skulle kunna härledas från de 

två komplexa organisationernas samverkansluckor. Parterna fick då en grund för 

dialog om hur deras samverkan skulle kunna förändras för att förse arbetstagar-

na med en god arbetsmiljö i ett långsiktigt perspektiv. 

5.8  Förförståelse 
Då det är en kvalitativ studie ska forskaren vara medveten om sin förförståelse. 

Forskarens förförståelse om fenomenet kan alltid färga metodval, intervjufrågor, 

analysmetod och slutsatser. Det gäller till exempel forskarens tidigare erfaren-

heter och förutfattade meningar. Detta menar Forsberg och Wengström (2008). 

Därför kommer magisterstudentens förförståelse senare att diskuteras. 

5.9  Informerat samtycke  
Informerade samtycken lämnades ut till intervjupersonerna innan intervjun för 

påskrift, se bilaga 4. Intervjupersonerna från FHV tillfrågades om deltagande i 

forskningsprojektets kompetensnätverk där intervjuresultaten sedan skulle 

komma att delges, via detta magisterexamensarbete.  

5.10  Transkribering 
För att få en djupare förståelse samt nya tankar och samband kring studiens syfte 

har materialet transkriberats. Transkriberingen gick till så att varje ord skrevs 

ner men inte hummanden, pauser, pausers längd och mimik. 

5.11 Kvalitativ analys 
För att besvara frågeställningarna reducerades datamaterialet till det som var re-

levant efter transkriberingen och därefter startades en kvalitativ analys. Efter att 

ha arbetat med intervjusvaren återgick analysens perspektiv till den teoretiska 

referensramen för att fördjupa förståelsen av fenomenet (Lantz, 2013).  

  

Kvalitativ innehållsanalys har använts i bearbetningen av insamlad data, med 

målet att genom beskrivningar få en helhetsbild av fenomenet. Transkribering-

arna lästes i sin helhet för att hitta enskilda teman som sedan relaterades till in-

tervjuns helhet. Målet var att nyansera fenomenet via motsättningar och likheter 

och utforska underliggande meningar om fenomenet som skulle besvaras med 

hjälp av frågeställningarna. (Lantz, 2013)  

 

Den kvalitativa analysen inleddes med en första kvalitetskontroll för att se om 

det fanns några luckor mellan intervjusvaren och intervjufrågorna. Därefter ut-
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fördes en datareduktion med målet att samla de påståenden som var relaterade 

till intervjufrågorna. Avgränsningen utfördes med fokus på intervjupersonens 

kognitiva svar, utan emotionella inslag. Dessa var principerna för datareduktion.  

För att göra datareduktionen mer lättöverskådlig samlades intervjusvaren på 

samma teman från intervjupersonerna. Intervjusvaren kodades med en bokstavs-

kombination för att effektivt visa på mönster i svaren vilka sedan kategorisera-

des utifrån magisterstudentens tolkning, se Figur 2 för visuell beskrivning. Att 

hitta mönster kallas här för metakodning. Syftet med kategoriseringen av inter-

vjusvar var att få mer information om helheten av studiens syfte. 

 

Metakodningen började med att gruppera de likheter och olikheter som koderna 

(intervjupersonerna) visade på. Pilotintervjun inkluderas också när den bekräf-

tade intervjupersonernas förklaringar. Metakodningen gav utförliga svar på  

frågeställningarna och utgjorde underlaget för slutsatserna. Vid återgång till det 

teoretiska perspektivet gavs slutsatserna i forskningsfrågan. Det utfördes ytterli-

gare en kontroll mellan metaanalysen och intervjuutskrifterna för att se om det 

gick att fördjupa svaren på de tre frågeställningarna. 

 

 

 
 
Figur 2. Figuren visar hur den kvalitativa analysen utfördes för att generera teman, via koder 

och kategorier av intervjusvaren. 

  

Tema 

Kategori 1 

Kod A 

Kod B 

Kategori 2 

Kod D 

Kod E 

Kategori 3 

Kod H 

Kod C 
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6 Resultat och tolkning 
Som beskrivits i avsnitt 4.3 baseras dessa resultat på intervjuer. Resultaten från 

intervjuerna presenteras sammanfattat under varje identifierat tema nedan. Varje 

tema börjar med en indelning i vad hemtjänsten respektive FHV svarade och 

sedan ses en jämförelse mellan FHV:s och hemtjänstens svar.  

 

Det visade sig att intervjupersonerna i FHV hade både olikheter och likheter i 

sina svar om arbetsmiljö och samverkan men inga direkta meningsskiljaktighet-

er. Det gav ett uttryck för analysens giltighet. Giltigheten har sin grund i om 

skillnader i uppkomna teman belyser fenomenets kvalitet och leder till nya frå-

gor om fenomenet (Lantz, 2013). Intervjupersonerna var villiga att delge sin yr-

keskunskap och deras tro om verkligenheten i intervjufrågorna. De teman som 

urskildes var samverkan, ekonomi och engagemang, viktiga arbetsmiljöfrågor, 

förebyggande arbete i dag, hemtjänstens tjänstebehov av FHV, vilket stöd behö-

ver FHV i sitt arbete med hemtjänsten. Under vissa teman gav FHV och hem-

tjänsten liknande svar, medan de på andra gav helt olika dimensioner på svaren. 

De gav både långa teoretiska svar och korta svar.  

6.1  Samverkan 
Tema samverkan besvarade delvis hur FHV och hemtjänsten samverkade idag. 

Koderna kategoriserades utifrån författarens tolkning till ”beskrivning av nya 

kunder”, ”samarbete” och ”tjänster”. Det urskildes tre till sju koder under re-

spektive kategori.  

 

Storstadshälsan: 

Intervjupersonerna från FHV hade olika syn på samarbetet med hemtjänsten. 

Företagshälsovården möttes av både positiva och negativa attityder. Pilotinter-

vjun kunde visa på samma sak. Det beskrevs som att parterna inte hade kommit 

så långt i sin samverkan och att kunden var både ointresserad och positiv, men 

att kunden hade svårt att komma vidare på grund av tidsbrist. Det exemplifieras 

med ett citat: 

 

Jag tycker oftast [att de har en] positiv bild till [oss], det är väl mer att 

många är så stressade. Barbro, ergonom. 

 

Företagshälsovården insinuerade att det kunde vara svårt för hemtjänsten att be-

ställa FHV:s tjänster eftersom hemtjänsten inte ägde arbetsplatsen där arbetsmil-

jöproblemet fanns. En anledning till detta kunde vara att det finns många intres-

senter i samarbetet mellan brukare och hemtjänst samt att det inte fanns någon 

tradition kring förebyggande arbete i branschen, varför FHV huvudsakligen blev 

tillfrågad för akuta insatser. Det exemplifieras med citatet 
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Asså, de gör inte de här undersökningarna om de inte måste va, det finns 

ingen tradition. Mikael, Arbetsmiljöingenjör. 

 

Gällande nya kunder beskrevs det som att FHV får få nya uppdrag av hemtjäns-

ten, men att de försöker föreslå fler tjänster när de väl träffar dem. De tjänster 

som FHV utförde utgjordes av arbetsmiljöingenjör och ergonom. De omfattade 

bland annat att bygga upp en arbetsmiljöpolicy och försöka stärka kundens 

självkänsla och utbilda arbetstagare inom hemtjänsten kring varför det är viktigt 

med god arbetsmiljö, via att utbilda dem i hur människokroppen fungerar. 

 

Omsorgsbolaget: 

Personerna som intervjuats i hemtjänsten hade olika vetskap om hur samarbetet 

med FHV såg ut, beroende på hur mycket kontakt de hade haft med FHV. De 

hade ingen erfarenhet av att FHV hade varit med dem ute hos deras brukare. De 

beskrev att personalen först tog kontakt med driftsledare och sedan chef och 

skyddsombud vid arbetsmiljöfrågor. De beskrev att de inte kände till FHV:s ut-

bud och att FHV knappt var kända hos dem. Det exemplifieras med ett citat 

 

Med 80 anställda, vi pratar om två fall som jag skickade till företagshälso-

vården, så det är inte mycket, det är knappt att den [FHV] är känd hos oss.  
Britt, chef i hemtjänsten. 

 

Men de visste att de hade en FHV att tillgå och att det fanns avtal och att de an-

vändes efterhjälpande, för till exempel arbetsanpassning, rehabsamtal och 

förstadagsintyg. De menade också att de inte kände till FHV:s utbud. Det ex-

emplifieras med ett citat 

 

Jag måste veta vad de har att erbjuda. Britt, chef i hemtjänsten. 

 

Båda parter var överens om att de inte hade något utvecklat samarbete och hade 

idag lite kontakt med varandra och när de väl hade kontakt med varandra gällde 

det akuta och efterhjälpande insatser. Angående tjänsterna berättade FHV om 

förebyggande arbete som de utförde jämfört med det efterhjälpande som hem-

tjänsten berättade om, det gällde till exempel att FHV talade om riskbedömning.  

6.2  Ekonomi och engagemang 
Det här temat kunde svara på hur samverkan mellan parterna kunde förbättras. 

De koder som kategoriserades utifrån tolkningen var ”satsa mer på hemtjäns-

ten”, ”ekonomi” och ”svårigheter”. Det urskildes två till sju koder under respek-

tive kategori. 
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Storstadshälsan: 

Företagshälsovården hade likadan syn på kategorin om att de skulle satsa mer på 

hemtjänsten för att få fler kunder bland annat. De ansåg sig ha förutsättningar 

men för lite engagemang. Engagemanget skulle kunna bestå i mer kundsökande, 

ökning av sin egen tillgänglighet med språk och sätt att nå kunden med tanke på 

antagande om utbildning- och språk-barriärer. Det exemplifieras med ett citat: 

 

Jag ser inte vad det [är som] vi inte har, mer än intresse och vad ska 

man säga … engagemang om vi ökar på det. Emma, chef FHV. 

 

Företagshälsovården tog även upp kundens ekonomi och menade att hemtjäns-

ten var en klient som verkade ha små ekonomiska medel. Generellt satsade FHV 

på kunder med större budget vilket gav dem möjlighet att avsätta pengar för att 

ändå arbeta med den ekonomiskt svagare kunden. Det kan liknas vid en Robin 

Hood-princip: ”ta från de rika och ger till de fattiga” menade FHV. Det exempli-

fieras med ett citat 

 

De här fattiga kunderna kan vi jobba lite med ändå. 
Emma, chef FHV. 

 

Det sågs även svårigheter som handlade om att FHV inte satsade på kunden och 

att kunden inte utnyttjade den mängdrabatt på FHV:s tjänster som erbjöds dem. 

 

En kund som inte köper så mycket får ett högre pris på det den köper. 
Emma, chef FHV. 

 

Omsorgsbolaget: 

Kunden var osäker på om de skulle kontakta FHV vilket exemplifieras med föl-

jande citat: 

 

Det finns ju ett avtal med dem [FHV] men ingen uppföljning, inte [så]att 

de kontaktar en, sen vet jag inte om det ligger hos arbetsgivaren själv att 

kontakta dem [FHV]. Britt, chef i hemtjänsten. 

 

Båda parter ansåg att det fanns ett glapp mellan dem. Kunden visste inte om de 

behövde ta mer kontakt med FHV och de i sin tur ansåg att de behöver ta mer 

kontakt med hemtjänsten. 

6.3 Viktiga arbetsmiljöfrågor  
Det här temat kunde belysa studiens syfte om viktiga arbetsmiljöfrågor i hem-

tjänstbranschen. De koder som kategoriserades utifrån tolkningen var ”stress”, 

”hjälpmedel” och ”organisation”. Det urskildes fyra till sex koder under respek-

tive kategori. 
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Storstadshälsan: 

Företagshälsovården menade att de uppmärksammade tidspress i hemtjänsten 

som skulle kunna leda till att medarbetaren inte använde tillgängliga hjälpmedel 

hos brukaren samt att det fanns en psykosocial problematik gällande hot och 

våld. Det kan exemplifieras med: 

 

… och sen så psykosocialt, det är ju stressen, den är det stora problemet. 
Mikael, Arbetsmiljöingenjör. 

 

Gällande hjälpmedel kunde det uppkomma konflikter mellan olika intressenter i 

arbetstagarnas vardag. Till exempel menade FHV att rehab-personal tillhörande 

brukaren önskade att brukaren endast skulle ha nödvändiga hjälpmedel och inget 

extra, för att bevara sin självständighet, samtidigt som brukare och anhöriga 

kunde protestera mot hjälpmedel som inkräktade på hemmet. Bevarande av bru-

karens självständighet bekräftades även av pilotintervjun. Det kan exemplifieras 

med citatet 

 

Problemet är att många brukare inte vill ha hjälpmedel i hemmet  

heller… Barbro, ergonom. 

 

De likheter som sågs av FHV kring hemtjänstens organisatoriska arbetsmiljö-

problem var att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) behövde lyftas. Det 

framkom att det var av vikt att SAM behövde belysas på chefsnivå för att få det 

integrerat i organisationen. Ett citat styrker detta 

 

Asså att få in SAM – hjulet att få in det. På chefsnivå, hela tänket liksom. 
Emma, chef FHV. 

 

Det framkom också att arbetstagarna hade ansvar för att anmäla förändrad ar-

betssituation som innebar ökad fysisk eller psykisk belastning.  

 

Utbildning framhålls som åtgärdsförslag i intervjun med önskat resultat om ökad 

trivsel på arbetsplatsen. 

 

Omsorgsbolaget: 

Hemtjänsten menade att stress var en viktig arbetsmiljöfråga. Det kan exempli-

fieras med: 

 

Det jag ser i personalgruppen är stress. 
Britt chef i hemtjänsten. 
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Hjälpmedel var också en viktig del i arbetet och hemtjänsten menade att yrket 

var fysiskt tungt och att brukarnas hem inte alltid var anpassade till en god ar-

betsmiljö, men det hade de förståelse för. Det kan exemplifieras med: 

 

… det är inte anpassat helt, helt enkelt, det handlar om just hemtjänst för det är 

ändå så att vi ska ge dem vård hemma. 
Britt chef i hemtjänsten. 

 

Hemtjänsten belyste olika aspekter kring sin organisation. De beskriver att rö-

kande brukare kunde vara ett problem samt att de måste meddela ökad belast-

ning hos brukare till sin chef, för att få en ny bedömning av sin arbetsmiljö. Om-

sorgsbolaget fick sällan ersättning om det krävdes dubbelbemanning hos en bru-

kare där personalen riskerade hot och våld. Det kan exemplifieras med: 

 

… utan det är ju bara jag som måste se till att de anställda inte får stryk. 
Britt chef i hemtjänsten. 

 

Hemtjänsten beskrev att det sociala samspelet med brukaren var viktigt för att 

stärka den psykosociala arbetsmiljön. Undersköterskan konstaterade att de co-

pingstrategier som användes var empati och kommunikation. Dessa faktorer un-

derlättar framförallt psykosocial stress (Borg, 2006) som ansågs vara en viktig 

fråga, i interaktionen mellan personal och brukare. Ett citat exemplifierar 

 

…[man] sätter sig i personens situation och tänker liksom, om det var jag? Jag 

hade också kanske varit så i den situationen, då tänker man ja det är okej. 
Marie undersköterska i hemtjänsten. 

 

Under det här temat hade båda parter mycket att ta upp. Både hemtjänsten och 

FHV var överens om arbetsmiljöproblemen i branschen. Det sågs många likhet-

er mellan parterna. Stress nämnde alla intervjupersoner, samt att det var ett tungt 

fysisk arbete och att brukarnas hem inte alltid är anpassade för hemtjänstperso-

nalen. Gällande organisation ansåg båda parter att det var viktigt att uppmärk-

samma förändring i brukarens hem för att anpassa arbetsmiljön. Dessutom ansåg 

de att hemtjänstpersonalen kunde ha avsaknad av kollegor, samt att de utsattes 

för hot och våld och rökande brukare. En olikhet var att FHV belyste systema-

tiskt arbetsmiljöarbete, vilket inte hemtjänsten gjorde. 

6.4 Förebyggande arbete idag 
Det här temat kunde besvara frågeställningen om hur det förebyggande arbets-

miljöarbetet fungerar i hemtjänsten. De koder som kategoriserades utifrån tolk-

ningen var ”stöd via nätverk”, ”ergonomi”, ”övriga åtgärder” och ”riskbedöm-

ning”. Det urskildes tre till sex koder under respektive kategori. 
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Storstadshälsan: 

Företagshälsovårdens stöd via interna nätverk gav dem kunskapsökning. Samar-

bete med brukarens olika intressenter gav dem ökad förståelse hemtjänstperso-

nalens arbete. 

 

Ergonomi var ett område där FHV arbetade aktivt med utbildning vilket de an-

såg gav resultat. Det kunde vara problematiskt att börja använda hjälpmedel om 

inte brukaren gick med på det. Storstadshälsan kunde bara verka förebyggande 

om de fått ett uppdrag att utföra av kunden. 

 

Det tredje området som omnämndes som förebyggande arbete idag var de risk-

bedömningar som utförs, vilket även bekräftades under pilotintervjun. Arbets-

miljöingenjören var oftast engagerad i kunden till följd av att hemtjänsten be-

hövde hjälp med SAM efter nedslag från Arbetsmiljöverket. Det kan exemplifie-

ras med: 

 

… sen har jag haft alldeles nyligen en extern kund som har vart om de-

ras arbetsmiljöarbete, det är ju så här att arbetsmiljöverket har drivit en 

drive mot hemtjänstföretag, så handlingsplaner har jag haft att göra 

med.  
Mikael, Arbetsmiljöingenjör. 

 

Svårigheter som att det var tidskrävande för kunden att riskbedöma varje bru-

kare med den tidspress som hemtjänstpersonal kan ha uppkom också. Man på-

pekade att hemtjänsten inte hade något utvecklat system för rapportering av till-

bud och olyckor. Man menade även att resultatet som riskbedömningen gav, 

kunde vara svårt att implementera. På grund av att hemtjänsten inte ägde sin ar-

betsplats. Det kan exemplifieras med: 

 

… dålig belysning [hos brukaren] läggs ju på anhöriga [att ordna].  
Mikael, Arbetsmiljöingenjör. 

 

Omsorgsbolaget: 

I kategorin övriga åtgärder berättade Omsorgsbolaget om passiv behandling 

såsom massage och vibrationsutrustning, tillsammans med aktiva åtgärder som 

friskvårdsbidrag och utbildning. Det kan exemplifieras med: 

 

… de får ju friskvård som inte används. 
Britt chef i hemtjänsten. 

 

Gällande stöd via nätverk hade man gruppmöten i företaget. Hjälpmedel nämn-

des som förebyggande arbetsmiljöarbete, så som höj-och sänkbar säng och drag-

lakan. 
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Det förebyggande arbetet inom hemtjänsten sågs på olika sätt av parterna. Båda 

parter belyste vikten av interna nätverk med målet problemlösning. Angående 

hjälpmedel ansåg FHV att det kunde vara en svårighet att implementera dem och 

hemtjänsten menade att de var nöjda med hjälpmedel när de fanns att tillgå. Som 

tidigare påpekats fanns en skillnad i berättandet om riskbedömning mellan par-

terna. Företagshälsovården menade att det bland annat var riskbedömningar, 

som de har fått utföra hos hemtjänsten. Författarens tolkning blev att den inter-

vjuade hemtjänsten inte har haft behov av den tjänsten hittills, då de inte upp-

märksammade riskbedömning under intervjun. 

6.5 Hemtjänstens behov av företagshälsovården 
Det här temat kunde besvara frågeställningen om hur det förebyggande arbetet 

om arbetsmiljö kunde utvecklas. De koder som kategoriserades utifrån tolkning-

en var ”samtalsstöd”, ”utbildning” och ”svårigheter”. Det urskildes en till fem 

koder under respektive kategori. 

 

Storstadshälsan: 

På det här området menade FHV att det var viktigt med kontinuerliga insatser 

hos kunden, gärna ute på fältet, men att det kunde finnas svårigheter ur ett eko-

nomiskt perspektiv, vilket kan exemplifieras med: 

 

De ska betala för att jag kommer ut också. 
Barbro, ergonom. 

Omsorgsbolaget: 

Man betonade vikten av att förebygga stress med utbildning och hemtjänsten 

ville prova på gruppterapi. Angående samtalsstöd menade hemtjänsten att de var 

i behov av gruppmöten och man skulle kunna tänka sig hjälp av en beteendeve-

tare. Det kan exemplifieras med: 

 

… så är det gruppmöte för att ta fall och diskutera [är vad vi behöver]. 
Britt chef i hemtjänsten. 

 

På den här punkten delades parternas meningar delvis kanske på grund av hur 

temat var skapat. Företagshälsovården önskade vara med hemtjänsten kontinuer-

ligt ute på fältet för att kunna göra insatser i praktiken, medan hemtjänsten efter-

sökte utbildning i stresshantering och samtalsstöd. 

6.6 Företagshälsovårdens behov av stöd i sitt arbete 
Det här temat förstärkte svaret på frågan om hur det förebyggande arbetsmiljö-

arbetet i hemtjänstbranschen kunde utvecklas, indirekt. På det här temat svarade 

endast FHV. De koder som kategoriserades utifrån tolkningen var ”nätverk”, 
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”utbildning” och ”resurser”. Det urskildes två till sex koder under respektive ka-

tegori. 

 

Storstadshälsan: 

Företagshälsovården menade att de behövde mer verksamhetsförlagd utbildning 

för att göra ett bra arbete hos kunden samt utbildning i hjälpmedel och teoretiska 

vidareutbildningar. Vilket kan exemplifieras med: 

 

Ja, jag skulle behöva jobba lite mer med, ja du vet ju själv man lär sig jobbet 

genom att jobba. 
Mikael, Arbetsmiljöingenjör. 

 

Gällande nätverk menade FHV att man saknade samarbete med brukare och de-

ras anhöriga. Företagshälsovården hade inomorganisatoriska nätverk där de fick 

stöd samt via sina fackförbund. Vilket kan exemplifieras med: 

 

… många skickar ut ett mail [och frågar] är det någon som har erfarenhet av 

det här? Barbro ergonom. 

 

Företagshälsovården tog även upp resurser på det här temat. Det behövdes två 

personer som höll i utbildningar, för att ge bättre undervisning samt att de skulle 

behöva öka sin tillgänglighet och sitt engagemang till exempel genom att över-

brygga språkbarriärer som de tror finns. De trodde språkbarriärer kunde vara ett 

hinder för att nå fram till arbetstagarna.  

 

Se figur 3 för klargörande kring hur temana besvarade frågeställningarna. 

 Figur 3. Modell för sammanställning av genererade teman under respektive frågeställning. 

  

Frågeställning 
1. Tema: 

• Samverkan 

• Ekonomi och 
engagemang 

Frågeställning 
2. Tema: 

• Viktiga 
arbetsmiljöfrågor 

Frågeställning 
3. Tema: 

• Förebyggande 
arbetsmiljöarbete 

• Hemtjänstens behov 
av FHV 

• FHV:s  behov av 
stöd 
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7 Diskussion  
Det här magister-examensarbetet inom arbetsmiljöutveckling och förändrings-

ledning fokuserade på att undersöka vilken specialkunskap en FHV behövde för 

att stärka hemtjänstbranschens arbetsmiljö samt ta reda på hur samverkan mellan 

FHV och hemtjänsten fungerade. Frågan var intressant eftersom arbetsmiljön i 

hemtjänsten behövde stärkas.  

Datainsamlingen gjordes med intervju, med utgångspunkt i ett organisationsper-

spektiv. Intervjutypen var halvstrukturerad med personer som arbetade i FHV 

och i hemtjänsten. Den erhållna rådatan från transkriberingen reducerades till 

det som var relevant för att besvara frågeställningarna. 

Resultaten från denna begränsade undersökning antydde att: samverkan, eko-

nomi och engagemang, arbetsmiljöfrågor, förebyggande arbete, hemtjänstens 

behov av FHV och utveckling av FHV var viktiga teman för intervjupersonerna.  

 

I magisterstudentens blivande yrke som arbetsmiljöutvecklare har processen av 

denna studie givit insikt i FHV historia, dagens arbetssätt i FHV och förståelse 

för andra arbetsmiljöutvecklare och deras kunder. 

7.1 Resultatdiskussion 
7.1.1 Samverkan och företagshälsovårdens processer 
Resultaten av studien pekar mot att det finns ett glapp i samverkan mellan par-

terna. Temat samverkan grundade sig på organisationernas strategier i sina re-

spektive ledningssystem. Det här resultatet kan kopplas till teorin om komplexa 

organisationssystem (Palmberg Broryd, 2013). Företagshälsovården och hem-

tjänsten är aktörer som är beroende av varandra enligt Arbetsmiljölagen om all-

männa skyldigheter kapitel 3, 2c § (SFS, 1977:1160). Aktörerna har också möj-

lighet till förändring genom sin egen självorganisation och för att samarbetet ska 

bli fruktsamt krävs ansträngningar från båda aktörerna, visar studiens resultat. 

Till hjälp för detta kan aktörerna till exempel anlita konsulter i organisationsför-

ändring beroende på de nuvarande chefernas ledarskapskompetens inom föränd-

ring, som Hallencreutz (2012) menar.  

 

Symtomen på glappet i samverkan togs upp i tema tre om viktiga arbetsmil-

jöfrågor. Tema tre skulle kunna ge parterna en grund för dialog om hur deras 

samverkan skulle kunna förändras för att förse arbetstagarna med en god ar-

betsmiljö i ett långsiktigt perspektiv. Idag hade hemtjänsten ingen speciell rutin 

för kontakt med FHV, utan medarbetarnas ärenden stannar hos chefen. Det var 

bara FHV som beskrev hur utvecklingsarbete hos hemtjänsten borde fortgå. Det 

som nämndes var att rapportering av tillbud och olyckor behöver ökas. Hem-

tjänsten tog mest upp åtgärder då symtom hos medarbetarna redan uppkommit.  
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Under det här temat menade hemtjänsten att de inte kände till FHV:s utbud och 

enligt Gunnarsson et al (2011) som beskriver att FHV inte utnyttjas i den ut-

sträckning som är möjligt kan det framhållas att med hjälp av arbetsmiljöingen-

jören kan de tekniska perspektiven i brukarnas hem analyseras ytterligare. 

 

För att hemtjänsten ska börja beställa mer förebyggande arbete skulle FHV be-

höva satsa på den branschen mer. De skulle alltså behöva ändra sitt arbetssätt. I 

de fall då företag ska förändra sitt arbetssätt är organisationskulturen central. 

Den kan nämligen vara både hinder och underlättande (Alvesson et al., 2008).  

 

Kulturen inom FHV har anor från tung industri där man senare implementerade 

inbyggd FHV. Idag arbetar FHV ofta som konsulter och har ett bredare område 

av arbetsmiljö att arbeta med än tidigare, då de konkurrerar om kunder också. 

Då en kund som hemtjänsten inte har tradition av arbetsmiljöarbete på samma 

sätt som industrin, behöver FHV förändra sina processer. I intervjun nämnde 

FHV förslag kring att öka sitt engagemang och på vilka sätt de kunde göra det. 

Även om FHV idag arbetar efter en genomarbetad flödesprocess, fungerar de i 

en kontext som kan kräva att FHV ändrar sina processer. Hallencreutz (2012) 

anser att chefer inte använder sig av teoretiska modeller, vilket beskrevs i avsnitt 

4.3, vid förändringsarbete och det kan bero på att de inte har kunskap. Detta re-

sonemang kan FHV ta till sig för att ändra sina processer. 

7.1.2 Ekonomi och engagemang 
Företagshälsovården menade att de inte hade nog med insyn i hemtjänstens dag-

liga verksamhet för att kunna ge heltäckande tjänster och att de saknade delak-

tighet och engagemang i kunden. Detta resultat är viktigt att belysa för att par-

terna för att de ska kunna samverka bättre som syftet med uppsatsen vill fram-

häva. Det är tidigare beskrivet att delaktighet skapar engagemang enligt Ell-

ström och Kock (2009) och ett sätt för hemtjänsten att få mer omfattande hjälp 

skulle alltså vara att bjuda in FHV i sitt dagliga arbete för analys av verksamhet-

en. Det skulle kunna öka engagemanget hos FHV och därmed ge dem en ökad 

förståelse och satsning på kunden. Men som statens offentliga utredning beskri-

ver (2011:63) spelar ekonomin stor roll för om tjänsterna beställs av kunden el-

ler inte.  

 

Den tvetydighet som parterna uppvisar i samarbetet gällande vem som ska kon-

takta vem, är enligt Blomme (2012) en utvecklingsfråga och som kan vara värd 

att diskutera i kompetensnätverket. 

 

Angående FHV:s syn på Robin Hood-perspektivet så var det oklart om de endast 

grundade sin syn på att hemtjänsten var en fattig kund eftersom hemtjänsten inte 

utnyttjade de mängdrabatter som de erbjöds. Företagshälsovården kanske inte 

skulle behöva utnyttja Robin Hood-principen om hemtjänsten hade mer kunskap 
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kring hur de skulle kontakta FHV och vilka tjänster som FHV erbjöd. Ökad kun-

skap skulle kunna leda till ökad efterfrågan på tjänster. En annan fråga utifrån 

det här perspektivet blir vad FHV:s attityd kring de fattiga kunderna gör för in-

verkan på samverkan dem emellan. Är attityden etiskt korrekt eller upprätthåller 

den klyftan i samarbetet?  

7.1.3 Viktiga arbetsmiljöfrågor 
För att belysa syftet om vilka arbetsmiljöfrågor som var viktiga för hemtjänsten i 

deras vardagliga arbete var avsikten var att intervjupersonernas svar skulle lyfta 

hur arbetstagarnas arbetsmiljö såg ut. Det var också meningen att lyfta fram ty-

piska tecken i arbetsmiljön som skulle kunna härledas från de två komplexa or-

ganisationernas samverkansluckor.  

 

De arbetsmiljöfrågor som var viktiga i den aktuella branschen var i denna studie 

stress, tungt fysiskt arbete och att brukarnas hem inte alltid var anpassade för 

hemtjänstpersonalens arbete. För att förebygga stress har det föreslagits av Lars-

son (2013) att använda samtalsgrupper och det var även det som hemtjänsten 

efterfrågar som åtgärd på området, även om de idag redan hade gruppmöten. In-

tervjupersonen från hemtjänsten fastslog två typer av copingstrategier. Denna 

upptäckt var oväntad och tydde på personens sätt att hantera situationer med 

brukarna, personen kan ha lärt sig på egen hand, vilket Cocke och Colliander 

(2013) förespråkar i sin studie. Även Sandmark (2011) beskriver copingstrate-

gier och medger att dessa främjar hälsan i arbetslivet. 

 

Det tunga fysiska arbetet skall regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrift om be-

lastningsergonomi (AFS, 2012:2) som FHV kan ha nytta av i sitt arbete med 

hemtjänsten. Problematiken att brukarna inte alltid önskade använda eller för-

vara de hjälpmedel som hemtjänstpersonalen behöver, är en frågeställning som 

kan lyftas mellan parterna, som en organisatorisk fråga, i ett långsiktigt perspek-

tiv.  

 

Frågan beror på komplexa organisationer i välfärdssamhället gällande äldre-

omsorg menar Palmberg Broryd (2013), där socialtjänstlagen reglerar att männi-

skor ska kunna bo kvar i sina hem trots vårdbehov och symtomen på detta visar 

sig till viss del i höga sjukskrivningstal hos många av Sveriges arbetande kvin-

nor (Försäkringskassan, 2013). Det räcker inte bara att få in hjälpmedel hos en 

brukare. Frågan om hur brukarnas hem ska utformas för att ge personalen i hem-

tjänsten god arbetsmiljö är aktuell och det forskas idag på området (Johansson, 

2014). Det har tidigare kommit domar i frågan (SKL, 2013a). Eventuellt kan det 

behövas lagstiftning kring hur hjälpmedel, som verkar förebyggande mot ohälsa 

i arbetsmiljön ska installeras i hemvården.  Förebyggande arbete ger friskare ar-

betstagare, som kan arbeta ett helt arbetsliv åsyftar Statens offentliga utredning-

ar (SOU, 2011:63). 
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Gällande arbetsmiljöns organisation ansåg båda parter att det var viktigt att 

uppmärksamma förändring i brukarens hem för att hemtjänstpersonalen skulle få 

hjälp, vilket får stöd av arbetsmiljölagen om allmänna skyldigheter kapitel 3, 4 § 

(SFS, 1977:1160). Dessutom ansåg parterna att hemtjänstpersonalen saknade 

kollegor. Enligt FHV arbetade personalen förr två och två. Idag beskrevs arbetet 

av båda parter som ensamt. 

 

Vidare beskrevs att personalen utsattes för hot och våld och rökande brukare. 

Hot och våld var en arbetsmiljöfråga som till viss del var problematisk eftersom 

hemtjänsten inte fick ekonomisk rätt till ökad bemanning på grund av det. Den 

ökade bemanningen måste de själva bekosta. Detta är ytterligare ett stöd för hur 

komplexiteten i välfärdssamhället verkar på omsorgen (Palmberg Broryd, 2013). 

Det här är en fråga som bör diskuteras i kompetensnätverket för utveckling.  

 

Företagshälsovården belyste också systematiskt arbetsmiljöarbete som en viktig 

del i arbetsmiljöfrågan, som även det är lagstadgat (AFS, 2001:01). Men det var 

inget som hemtjänsten tog upp. Företagshälsovården menade att de blev efter-

frågade av hemtjänsten när hemtjänsten fått nedslag på SAM av Arbetsmiljöver-

ket. Som blivande arbetsmiljöutvecklare inses att denna bransch är i behov av en 

ökad förståelse för SAM, eftersom det skulle kunna förbättra arbetsmiljön.  

7.1.4 Förebyggande arbetsmiljöarbete idag 
Att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet vilket studien skulle belysa 

kan ge lönsamhet och kvalitet enligt Abrahamsson (2000). Statens offentliga 

utredningar (2011:63) beskriver att branschkunskap, organisationsperspektiv, 

teknik och ergonomi är viktiga faktorer för ett gott arbetsmiljöarbete och dessa 

faktorer ansåg sig FHV besitta.  
 

En av frågorna som måste ställas utifrån dessa resultat är organisatorisk: kan 

FHV samarbeta med sina konkurrenter för att visa vilka resurser som kan stödja 

hemtjänstverksamheten till att beställa mer förebyggande arbete? Det är en fråga 

som uppstår då det är känt att hemtjänstpersonalen har höga sjukskrivningstal. 

Det finns visst stöd för att en konkurrensutsatt marknad inte erbjuder förebyg-

gande tjänster (Kankaanpää et al., 2013), så det är värdefullt för FHV att samar-

beta för att öka tillfredsställelsen hos både individerna och samhället.  

 

Ett sätt för FHV att samarbeta på, är via nätverk och Ashkenas et al (2013) me-

nar att komplexitet i organisationerna kan användas och att komplexitet är ett 

konkurrensverktyg.  

 

Angående det förebyggande arbetsmiljöarbetet ansåg FHV att hjälpmedel kunde 

vara svårt att implementera och att riskbedömningar utförs ibland. Riskbedöm-
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ningen är arbetsgivarens ansvar (Arbetsmiljöverket, 2013) och på det området 

kunde hemtjänsten behöva använda sig mer av FHV för att få nya rutiner, vilket 

FHV framhöll. Huruvida arbetstagaren i hemtjänsten har resurser i form av 

kompetens eller tid inverkar på hur väl riskbedömningen blir utförd. Det är 

också vanligt att situationen förändras snabbt hos en brukare varför riskbedöm-

ningar bör utföras ytterst regelbundet och ofta. Det kan diskuteras vidare i kom-

petensnätverket. Det framkommer att FHV oftast utför sina tjänster till kunden 

när kunden fått ett inspektionsmeddelande av Arbetsmiljöverket. Det kan ses 

som Arbetsmiljöverket har en betydande roll för att etablera en tradition av före-

byggande arbetsmiljöarbete i hemtjänstbranschen. 

 

Ett intressant citat som framkom från hemtjänsten var: 

 

… de får ju friskvård som inte används. Britt chef i hemtjänsten. 

 

Det här citatet var en annan del av det förebyggande arbetet än det som hittills 

har diskuterats i den här uppsatsen. Budskapet antyder att den del av det före-

byggande arbetet som arbetsgivaren bidrar till för individen utanför arbetstid 

inte utnyttjas. Arbetsgivaren bör ställa sig frågan om värdet av insatsen och dis-

kutera den med sina medarbetare. Ibland kan information om åtgärden behövas 

för att den ska nyttjas mer. Det kan bero på kulturen på arbetsplatsen också, vil-

ken med fördel för arbetet kan diskuteras. Företagshälsovården bekräftar citatet 

och ifrågasätter hur individerna kan öka sin fysiska kapacitet för att klara sitt 

arbete. 

 

Hemtjänsten efterfrågade förebyggande arbete i form av stresshantering och 

gruppterapi, men det var inga tjänster som de idag använde av FHV utan istället 

beställdes efterhjälpande insatser. Här behövs ett samarbete för att lyfta behovet. 

7.1.5 Hemtjänstens behov av företagshälsovården 
Ett utvecklingshinder mellan parterna var ekonomiskt, eftersom FHV krävde 

betalt för sina tjänster och kunden inte anses ha så stora resurser. Men samtidigt 

kände de inte kunden till vad FHV hade att erbjuda, vilket kan överbryggas och 

leda till en utvecklad samverkan. 

 

På det här temat ansåg FHV att hemtjänsten hade ett behov av kontinuerliga in-

satser och att det var en ekonomisk fråga för kunden. Om hemtjänstbranschen 

inte satsar på sina arbetstagare skulle bidraget som återinförs i år vara till hjälp 

(Försäkringskassan, 2014) med syfte att öka samarbetet mellan FHV och kund. 

Att hemtjänsten inte skulle satsa på sina arbetstagare var styrkt av andra verk-

samhetschefer i FHV, för utförlig beskrivning, se avsnitt 7.2. 
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Det har alltså noterats en diskrepans mellan vad parterna ansåg vara hemtjäns-

tens behov. Företagshälsovården önskar vara med hemtjänsten kontinuerligt ute 

på fältet för att kunna göra insatser i praktiken, medan hemtjänsten eftersöker 

utbildning i stresshantering och samtalsstöd. Det här en är fråga för kompetens-

nätverket. Kombinationen av de föreslagna insatserna är säkert att föredra. 

7.1.6 Företagshälsovårdens behov av stöd 
För att klara sin arbetsuppgift gentemot hemtjänstkunden hade FHV behov av 

mer resurser i form av arbetskraft och vidareutbildning. De hade även behov av 

mer insyn i kundens vardagliga arbete för att kunna stödja dem mer, då de inte 

hade tillräcklig kommunikation med brukarna. Samarbetet är centralt för hem-

tjänstens arbetsmiljö eftersom det är flera intressenter inblandade som rör ar-

betsmiljön. Det går inte att jämföra med verkstadsindustrin som inte har en 

tredje part att ta hänsyn till för att kunna uppnå en god vardaglig arbetsmiljö. 

7.2 Metod- och validitetsdiskussion 
Val av metod för denna studie kan diskuteras. Om valet hade fallit på en enkät 

hade fler personer som kunde belysa ämnet tillfrågats, svaren hade dock inte 

blivit lika nyanserade. Intervjuerna hade kunnat utföras helt öppna, men då hade 

inte syftet med studien kunnat uppfyllas. Observationer och experiment hade 

inte givit den här djupa insikten på området då de skulle blivit allt för ytligt och 

följdfrågor hade inte kunnat ställas. 

Intervjupersonerna fick före sitt deltagande ett brev där rubriken inte överens-

stämde helt med det nuvarande syftet. Det beror på att syftet har justerats under 

studiens gång för att bli mer precist. Om skyddsombudet hade varit representerat 

från Omsorgsbolaget hade kanske svaren varit mer nyanserade i arbetsmiljöper-

spektiv. Intervjupersonernas bakgrund spelade in i de svar de gav. Till exempel 

hade arbetsmiljöingenjören lång erfarenhet av yrket, men inte så stor erfarenhet 

av att arbeta med hemtjänsten, vilket kan ha inverkat på intervjutemana. En an-

nan nyckelperson att intervjua hade varit en biståndsbedömare. Detta eftersom 

denna person har stark beslutsrätt i vilken typ av hjälp som en brukare bör ha. 

Denne skulle kunna ha bidragit till en helhetssyn på arbetsmiljöproblemet 

hjälpmedel i hemmet, varför detta yrke bör delta i kompetensnätverket. Det 

skedde även försök till kontakt med den offentliga sektorn, men det fanns inte 

intresse för studien från deras håll. 

 

De brister som noterades i intervjusituationen var att magisterstudenten färgats 

av sin förförståelse och egen attityd till forskningsområdet genom att till exem-

pel ställa ledande frågor vilka sedan har använts för att bekräfta kategorier som 

använts i analysarbetet. Magisterstudenten deltog i ett referensgruppmöte i det 

tidigare omnämnda forskningsprojektet, som denna studie är förstudie till och 

har samtalat med FHV:s verksamhetschefer inför intervjuerna. Det framkom då 

att FHV upplevde att hemtjänsten inte satsade på sina anställdas arbetsmiljö, 
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vilket kom att färga intervjufrågorna. Det kan ha varit positivt i den bemärkelsen 

att magisterstudenten ställt relevanta frågor till intervjupersonerna och negativt 

på grund av eventuella enskilda personers uppfattningar kom att lysa igenom 

intervjufrågorna. Magisterstudentens handledare introducerade till forsknings-

området och upplyst om sjuktalen i branschen och varför frågan var viktig. 

 

I analysarbetet har kategoriseringen inte testats för interbedömarreliabilitet var-

för den kan anses vara mindre trovärdig. Det som hade kunnat förbättra analysen 

var om det funnits mer nyanserade kategorier. På grund av tidsbegränsning av 

magisteruppsatsen var det inte möjligt att analysera ytterligare. Det fanns även 

risk att det blev ett avstånd mellan rådata och den tolkning som författaren har 

gjort. Lantz (2013) beskriver att det kan vara svårt att värdera textmassans gil-

tighet. Det har försökt att avhjälpas med strukturerad kodning av intervjusvaren.  

 

Det har flyttats svar mellan intervjufrågorna gällande kodningen. Detta för att 

svaren stämt in mer på något annat tema. Detta kan förstås ha medfört feltolk-

ningar av kodningarna. Metakodningen var kritisk eftersom det gällde att se var-

för koderna var lika eller olika. Denna process grundades i att författaren ställde 

frågor utifrån teoriavsnittet och syftet för undersökningen. Detta för att utforska 

fenomenet grundligt. 

 

Den litteratursökning som genomfördes gav inte någon träff på liknande studier 

om FHV och dess samverkan med hemtjänsten, varför ingen specifik jämförelse 

har gjorts med tidigare studier. 

 

Styrkorna i analysarbetet kan sammanfattas till att det utfördes systematiskt en-

ligt vedertagen intervjumetodik. Kontrollen mellan metaanalysen och intervjuut-

skrifterna fördjupade svaren på frågeställningarna eftersom författaren kunde 

beskriva fenomenet vidare och mer i sitt sammanhang, vilket kunde ge läsaren 

större möjlighet att reflektera över resultaten. 

7.3 Generalisering 
Resultaten från denna studie är avgränsade till två aktörer i det privata näringsli-

vet i Sverige, under 2010-talet. Möjligen hade resultatet varit annorlunda om 

kunden hade funnits i den offentliga sektorn. Intervjuerna begränsades till 30 

minuter per person och var alltså inte djupintervjuer. Det var två till tre personer 

representerade från varje part. Dessa resultat kräver därför en försiktig tolkning. 

Intervjuerna utfördes enskilt på intervjupersonernas egna arbetsplatser, vilket 

bidrog till att de befunnit sig i en familjär miljö som påmint dem om deras ar-

bete. Det fanns intresse från båda företag att genomföra intervjuerna.  

 

Dessa faktorer kan användas av läsaren för att dra en slutsats kring generali-

sering. Beskrivningen av studien bidrar till att höja dess reliabilitet vilket ger 
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viss möjlighet till generalisering vid metaanalys tillsammans med andra studier i 

senare skede. Men det krävs mer arbete för att fastställa hur FHV kan utveckla 

sitt arbete med branschen, vilket kompetensnätverket kan bidra till. 

7.4 Praktisk tillämpning och fortsatt forskning 
En förhoppning med forskningsprojektet som denna uppsats var en förstudie till 

var att tillhandahålla en strategi för förändring som till exempel att skapa arenor 

för verksamheter som sällan arbetar ihop. Arenan kan enligt Ekman (2007) ge 

upphov till kompetensutveckling hos individer som inte annars hade någon na-

turlig mötesplats, vilket styrker det underbyggda syftet med detta magisterar-

bete. Arenan kan leda till att varje verksamhet fortfarande har kvar sin egen 

form men har ökad kunskap och nya kontakter.  

 

De nya kunskaper som framkommit under studiens gång, kommer att användas i 

kompetensnätverket på KTH. Förslag till diskussionsämnen är samverkan mel-

lan FHV och kunden, ekonomi och engagemang hos parterna, viktiga arbetsmil-

jöfrågor för hemtjänsten, förebyggande arbete, behovet av FHV, förbättringar i 

arbetsmiljön samt utveckling av FHV inom den specifika branschen. Kompe-

tensnätverket föreslås ta del av denna magisteruppsats för att fördjupa sig på 

området inför träffarna. Examenarbetet lägger också en grund till en artikel som 

forskare inom studieområdet kan ha nytta av.   
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8 Slutsatser 
Syftet med den här fallstudien var att utveckla förståelsen för samverkan mellan 

FHV och hemtjänstbranschen i Sverige. Fallstudien skulle även belysa viktiga 

arbetsmiljöfrågor i hemtjänstbranschen. Nedan följer de besvarade frågeställ-

ningarna. 

 

1. Hur är samverkan mellan företagshälsovården och hemtjänsten organise-

rad och hur kan den förbättras? 

 

De studerade parterna var överens om att de inte hade något utvecklat samarbete 

och att det bestod ett glapp mellan dem. Generellt satsade FHV på kunder med 

större budget och kunde då avsätta pengar för att ändå arbeta med en ekono-

miskt svag kund, enligt en Robin Hood-princip om att ”ta från de rika och ge till 

de fattiga”. Företagshälsovården saknade delaktighet och engagemang i hem-

tjänstkunden. Ett sätt att förbättra samverkan skulle vara att hemtjänsten bjöd in 

FHV i sitt dagliga arbete för analys av verksamheten. Det skulle kunna öka en-

gagemanget hos FHV och därmed ge dem en ökad förståelse för och satsning på 

kunden.  

 

2. Vilka arbetsmiljöfrågor är viktiga för hemtjänsten i det vardagliga arbe-

tet? 
 

Det tydligaste resultatet som framkom i denna studie var att alla intervjuperso-

ner var överens om arbetsmiljöproblemen i branschen. De frågor som belystes 

var: stress, tidspress, tungt fysisk arbete, att brukarnas hem inte alltid var anpas-

sade för hemtjänstpersonalen, avsaknad av kollegor, hot och våld och rökande 

brukare. 

 

3. Hur fungerar det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom hemtjänsten idag 

och hur kan det utvecklas? 

 

 

Riskbedömningar utförs endast ibland. Hemtjänsten efterfrågade förebyggande 

arbete i form av stresshantering och gruppterapi, men det var inga tjänster som 

de idag använde av FHV utan istället beställdes efterhjälpande insatser. Det 

fanns idag en barriär mellan det förebyggande arbete som skulle kunna bedrivas 

och vad som beställdes. Företagshälsovården menade att de behövde mer verk-

samhetsförlagd utbildning samt utbildning om hjälpmedel.  

 

De här slutsatserna ska sammanfatta den specialkunskap en FHV behöver för att 

stärka arbetsmiljöarbetet inom hemtjänstbranschen samt visa på hur samverkan 

mellan FHV och hemtjänsten fungerade. 
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Bilaga 1, Brev till Intervjupersoner 
Till intervjupersonerna på FHV i projektet som handlar om 

”Överensstämmer dagens behov hos företagshälsovårdens hemtjänstkunder med 

de tjänster som företagshälsovården erbjuder?” 

 

Hej! 

Vad roligt att du vill delta i intervjuer för att utveckla Sveriges Företagshälso-

vård!  

 

Kort bakgrund 

Företagshälsovården har en betydelsefull roll i samhället. Den är till för att före-

bygga ohälsa och stärka hälsan hos arbetstagarna. Det är viktigt att kunna arbeta 

förebyggande i olika branscher och för det krävs specialkunskap om den aktu-

ella branschens arbetsmiljöfrågor. En bransch med höga sjukskrivningstal och 

med behov av att fördjupa den branschspecifika kunskapen i syfte att utveckla 

arbetsmiljön och stärka hälsan hos medarbetarna är hemtjänsten. 

 

Syfte 

Syftet med detta uppsatsarbete är att undersöka vad för specialkunskap er före-

tagshälsovård och era kunder inom hemtjänsten behöver och eftersträvar, angå-

ende tjänsterna som utförs av företagshälsovården. Med syftet att ta reda på om 

det finns någon diskrepans mellan efterfrågan, utbud och kunskaper. Frågan är 

intressant eftersom arbetsmiljön i hemtjänsten behöver stärkas.  

Resultaten från intervjuerna är tänkta att generera teman till de kompetensnät-

verk som ska initieras inom ramen för ett pågående forskningsprojekt: ”Nyttig-

görande av branschkunskap – implementering av nätverk”. Forskningsprojektet 

pågår på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Flemingsberg. 

 

Genomförande 

Intervjun kommer ta 30 minuter och undertecknad kommer till din arbetsplats. 

 

Informerat samtycke 

Det finns ett informerat samtycke som du får fylla i innan intervjun som handlar 

om lagring och spridning av intervjusvaren. Intervjun kommer skrivas ut och 

analyseras för att komma fram till resultat. 

 

Väl Mött 

Karin Sandberg 

Magisterstudent på Kungliga Tekniska Högskolan 

Programmet Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling 
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Till intervjupersonerna på hemtjänsten i projektet som handlar om 

”Överensstämmer dagens behov hos företagshälsovårdens hemtjänstkunder med 

de tjänster som företagshälsovården erbjuder?” 

 

Hej! 

Vad roligt att du vill delta i intervjuer för att utveckla Sveriges Företagshälso-

vård!  

 

Kort bakgrund 

 

Företagshälsovården har en betydelsefull roll i samhället. Den är till för att före-

bygga ohälsa och stärka hälsan hos arbetstagarna. Det är viktigt att kunna arbeta 

förebyggande i olika branscher och för det krävs specialkunskap om den aktu-

ella branschens arbetsmiljöfrågor. En bransch med höga sjukskrivningstal och 

med behov av att fördjupa den branschspecifika kunskapen i syfte att utveckla 

arbetsmiljön och stärka hälsan hos medarbetarna är hemtjänsten. 

 

Syfte 

Syftet med detta uppsatsarbete är att undersöka vad för specialkunskap en före-

tagshälsovård och dess kunder inom hemtjänsten behöver och eftersträvar, angå-

ende tjänsterna som utförs av företagshälsovården. Samt ta reda på hur samver-

kan mellan FHV och hemtjänsten fungerar. Frågan är intressant eftersom ar-

betsmiljön i hemtjänsten behöver stärkas.  

Resultaten från intervjuerna är tänkta att generera teman till de kompetensnät-

verk som ska initieras inom ramen för ett pågående forskningsprojekt: ”Nyttig-

görande av branschkunskap – implementering av nätverk”. Forskningsprojektet 

pågår på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Flemingsberg. 

Genomförande 

Intervjun kommer ta 30 minuter och undertecknad kommer till din arbetsplats. 

 

Informerat samtycke 

Det finns ett informerat samtycke som du får fylla i innan intervjun som handlar 

om lagring och spridning av intervjusvaren. Intervjun kommer skrivas ut och 

analyseras. 

 
Väl Mött 

Karin Sandberg 

Magisterstudent på Kungliga Tekniska Högskolan 

Programmet Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling  
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Bilaga 2, Intervjuplan & Intervjufrågor 
FHV 

Chef 
1. Berätta vad du vet om förebyggande arbete för en bättre arbetsmiljö i hem-

tjänstbranschen? 

2. Har ni några processer idag för att introducera mer förebyggande arbetsmil-

jöarbetearbete? Vilka? 

3. Vad anser ni om de delar som ni arbetar med hos hemtjänsten idag? delvis 

förlegade? Behövs nya?  

4. Hur kan FHV öppna för att sälja in mer förebyggande arbete, via era proces-

ser? 

5. Har FHV vad som krävs för att stärka hemtjänstenbranschens arbetstagare?  

6. Finns det ett behov av att sälja in mer förebyggande arbete för att stärka hem-

tjänstens arbetstagares hälsa? 

7. Vilka typer av beställningar har ni fått av hemtjänsten? 

8. Vad skulle ni starta med om hemtjänsten efterfrågade mer förebyggande ar-

bete? 

9. På vilket sätt utgör de organisatoriska gränserna stöd i ert arbete med hem-

tjänstkunden? 

10. På vilket sätt utgör de organisatoriska gränserna hinder i ert arbete med hem-

tjänstkunden? 

11. Vad är viktigt, för er leverans av tjänsterna till hemtjänstföretagen, vad är det 

som måste fungera för att er tjänst ska gå fram till dem? 

12. Vilka processer är viktiga för er tjänstelevering? 

 
Ergonom och arbetsmiljöingenjör 
 Specifik yrkeskunskap om förebyggande arbete i hemtjänstbranschen 

1. Hur många hemtjänstkunder har du haft? 

2. Berätta om vad du vet om hemtjänstbranschens arbetsmiljöproblem, fysiska, 

sociala, psykiska? Vilka är dessa? 

3. Berätta vad du vet om förebyggande arbete mot ohälsa i hemtjänstbranschen? 

4. Vilken är din uppgift, i förra frågan? 

5. Kan du ge något exempel? 

6. Vad kan ergonomen/arbetsmiljöingenjören bidra med för att stärka hem-

tjänstbranschens arbetstagare? 

7. Vad saknar du som ergonom/arbetsmiljöingenjör för att kunna bidra mer för 

att stärka hemtjänstbranschens arbetstagare? 

8. Saknar du något (utbildning, personal, verktyg?) för att kunna arbeta mer fö-

rebyggande? 

 Relation mellan FHV och kund 

1. Berätta om vilka attityder möts du av från kunden inom hemtjänsten 

2. Vad säger attityderna dig?  
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3. Finns det något motstånd i relationen mellan er och hemtjänstkunden i er in-

teraktion? 

4. Är du delaktig i er hemtjänstkund? (fråga innan)  

 Branschkunskap sista frågeområdet 

1. Finns det intresse för mer branschspecifik kunskap? 

2. På vilka arenor anser du att du kan få mer branschkunskap? 

3. Vilka personer/företag skulle du dra mest nytta av/vilja att samarbeta med för 

att öka din branschspecifika kunskap?  

4. Vad skulle du kunna få ut av ett kompetensnätverk?  

 

Kunden: Hemtjä nsten 

Personal 

1. Branschkunskap 

Berätta om er arbetsmiljö 

Hur är er psykiska arbetsmiljö?  

Hur är er fysiska arbetsmiljö? 

Hur är er sociala arbetsmiljö? 

Beskriv era arbetsmiljöproblem 

Vad för typer av tjänster skulle ni behöva för att öka hälsan hos era medarbe-

tare? 

Berätta vad du anser om: Har FHV vad som krävs för att stärka hemtjänstbran-

schens arbetstagare? Vad har de, vad saknar de? 

2. Resurser  

Berätta om din upplevelse kring om det finns resurser för utvecklingsarbete, 

på vilket sätt märker du det? 

3. Specifik yrkeskunskap om förebyggande arbete i hemtjänstbranschen  

Diskuterar ni utvecklingsfrågor i er verksamhet -för medarbetare, hur ofta vad 

handlar de om? 

Vad har ni för strukturer för att följa upp/lyfter vidare de arbetsmiljöproblem 

som rapporteras?  

 

Verksamhetschef 

Startfråga: Vilka titlar har era medarbetare? 

1. Specifik yrkeskunskap om förebyggande arbete i hemtjänstbranschen 

Berätta om hälsan hos era medarbetare 

Behöver ni öka hälsan hos era medarbetare? 

Vad har ni för arbetsmiljöproblem? 

Vad har ni för strukturer för att följa upp/lyfter vidare de arbetsmiljöproblem 

som rapporteras?  

Har ni behov av samarbete med FHV för att öka hälsan hos era medarbetare? 

Beskriv vad för typer av tjänster skulle ni behöva för att öka hälsan hos era 

medarbetare? 
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Om ni hade obegränsat med resurser/kunskaper, vilka tjänster skulle ni då efter-

fråga från företagshälsovården?  

Diskuterar ni utvecklingsfrågor i er verksamhet -för medarbetare? 

2. Branschkunskap 

Har FHV vad som krävs för att stärka hemtjänstbranschens arbetstagare? 

Berätta vad du vet om förebyggande arbete i er bransch? 

Berätta vad du anser om förebyggande arbete för att främja arbetsmiljön för 

hemtjänstpersonalen?  

3. Resurser sista frågeområdet 

Vilka resurser finns för arbetsmiljöutveckling, hos er? 
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Bilaga 3, Validering av transkribering  
Validering av transkribering 1. 

 

Tack för att jag fick intervjua dig! Här med bifogar jag vad vi sagt under vårt 

samtal. Du kan väl se om det ser okej ut och meddela mig detta eller eventuella 

ändringar? 

 

 

Vänligen 

Karin Sandberg 

Magisterstudent på Kungliga Tekniska Högskolan 

Programmet Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling 

 

 

Validering av transkribering 2 

 

Hej NN, 

Nu är jag på gång att slutföra uppsatsen som innehåller intervjumaterial från din 

intervju. Om du vill ändra något som du sagt, hör av dig! Jag tycker det ser bra 

ut. 

  

Vänligen 

Karin Sandberg 

Magisterstudent på Kungliga Tekniska Högskolan 

Programmet Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling 
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Bilaga 4, Informerat samtycke 
 
 
Informerat Samtycke 
 

Ditt namn textat: ……………………………………… , jag samtycker till att 

mina intervjusvar lagras i 10 år på Kungliga Tekniska Högskolan samt att forsk-

ningsledaren tar del av svaren som jag ger tillsammans med intervjuaren och att 

den slutgiltiga rapporten är officiell och utgår i tryckning. 

 

Att delta är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Svaren 

behandlads konfidentiellt och ingen enskild person kommer att kunna identifie-

ras när svaren presenteras. 

 

 

Underskrift   Datum  Stad 

……………………………………………………………………………………

………… 
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Appendix Sökstrategi för litteraturstudie 
För att få en djupare förståelse för FHV och dess organisation i Sverige och i 

världen utfördes sökningar i databaserna Embase, Scopus, Arbline, Emerald 

Journals och PubMed.  

 

Användbara sökord var: 

 Occupational Health Nursing/organization & administration* 

 Occupational Health Services/organization & administration* 

 Patient Care Team/organization & administration* 

 Interprofessional Relations* 

 Cooperative Behavior 

 Competition 

 Occupational health nurses 

 Arbetsmiljöingenjör (Arbline) 

 Företagshälsovård (Arbline) 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15853292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15853292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15853292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15853292
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