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Abstract 

The purpose of this study is to, based on qualitative interviews, understand the home care 

staff's experiences of insufficiency and also which strategies they are using to deal with these 

experiences. 

The questions of this study are: 

 In which situations are home care staff experiencing insufficiency? 

 What copingstrategies do home care staff set out to deal with these experiences? 

 

Method: Interviews has been used as a method to gather empirical data. 

Theory: Theories of coping-strategies has been used as theory in the analyses of the empirical 

material. 

Results: The result of this study concludes that experiences of insufficiency mainly promotes 

in situations of lack of time for various reasons. The main strategies home care staff is using 

are planning, adapting, accepting, compensation, get themselves together, control and manage 

their emotions and understanding. Other situations that promote feelings of insufficiency are 

lack of competence and when the eldery person doesn't want to receive a planned effort. Other 

strategies they use are social support and changing the circumstances. 

 

Keywords: Eldercare, home care staff, situations, insufficiency, coping-strategies. 

Nyckelord: Äldreomsorg, hemtjänstpersonal, situationer, otillräcklighet, coping-

strategier. 
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Förord 

Vi vill tacka de som på ett eller annat sätt gjort denna uppsats möjlig. Framför allt vill vi tacka 

den hemtjänstpersonal som ställt upp och i intervjuer delat med sig av erfarenheter och 

upplevelser i arbetet med brukarna. Vi vill även tacka vår eminenta handledare Marie 

Albertsson, som positivt och intresserat handlett oss under de svårigheter och motgångar vi 

stött på under vår process. Vi vill också tacka de i vår närhet som på olika sätt stöttat oss i vårt 

skrivande till en färdig uppsats. Inte minst vill vi tacka oss själva för ett lärorikt och ett för oss 

givande arbete. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Äldreomsorgen i Sverige har ur ett internationellt perspektiv karakteriserats som universell, 

vilket innebär omsorgstjänster som är till för alla sociala grupper. Karaktäristiskt för den 

nordiska modellen är att äldreomsorgen är offentligt finansierad (Szebehely & Trydegård 

2012, s.30;Szebehely 2011, s.215). Sverige har globalt sett varit ett land med ett generöst 

synsätt gällande äldreomsorg, men den senaste tiden har inte utgifterna för äldreomsorgen 

hållit jämna steg med den åldrande befolkningen (Szebehely & Trydegård 2012, s.301). 

Nedskärningar inom äldreomsorgen har inneburit att det skett en minskning av hjälpinsatser 

till de äldre, samtidigt som äldre med hemtjänst idag är äldre och mer vårdkrävande än 

tidigare (Andersson 2004, s.275). En grundbult inom svensk äldrepolitik är att den äldre ska 

förbli i eget boende, där hemtjänst utgör en möjlighet för den äldre att stanna kvar i det 

ordinära boendet (Evertsson & Johansson 2008, s.135). 

 

Äldreomsorg är en kommunal angelägenhet där hemtjänstinsatser beviljas av bistånds-

handläggare, med stöd av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Hemtjänst innebär hjälp med 

uppgifter som städning, handling, tvätt, matlagning, medicinering, toalettbesök och hygien. 

Emotionellt och socialt stöd betraktas av Szebehely och Trydegård som en viktig aspekt av 

hemtjänsten. Mängden hemtjänst kan variera från hjälp en gång i månaden till flera besök per 

dag. I genomsnitt får en brukare cirka sju timmars hemtjänst per vecka
1
 (Szebehely & 

Trydegård 2012, s.301). 

 

Inom svensk äldreomsorg har också privata alternativ blivit allt mer vanligt förekommande. 

Detta har medfört att det inom den svenska äldreomsorgen införts ett så kallat 

kundvalssystem, vilket innebär att den äldre får välja mellan olika utförare. Den äldre kan 

därmed välja om hemtjänsten skall utföras av kommunens hemtjänst, eller av något av de 

enskilda företag som kommunen tecknat avtal med (Szebehely & Trydegård 2012, s.303). 

 

1.2 Problemformulering 

Av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kapitel 5, 5§, framgår det att socialnämnden ska verka 

för att äldre får det stöd och den hjälp i hemmet som de behöver och att de så långt det är 

möjligt även ska kunna påverka hjälpens utformning. I 4§, samma kapitel framgår också att 

                                                 
1. Studien är genomförd 2009. 



 

6 

 

socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande samt får möjlighet att leva och bo självständigt och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro. Lagen ger på så vis en indikation om hur god omsorg ska bedrivas. 

 

Att arbeta inom hemtjänst innebär att personalen utför ett omsorgsarbete inom en 

människovårdande organisation. En människovårdande organisation utmärks av att man i 

dessa arbetar med människor som ”råvaror” i större utsträckning än i byråkratiska 

organisationer (Hasenfeld 1983, s.4). Waerness (1996, s.204) beskriver omsorgsarbete som att 

en person hjälper en annan person med någonting som denne inte kan göra själv, eller endast 

kan göra själv med stort besvär. För att ge god omsorg krävs mycket utav den som arbetar 

inom en människovårdande organisation, bland annat en god inlevelseförmåga för brukarens 

situation samt kunskap och färdigheter för att hantera känslor av ångest som kan uppstå i 

arbetet med hjälpbehövande människor (Waerness 1996, s.212). 

 

Tidigare forskning visar att många äldre upplever att personalen inte alltid ser det behov av 

hjälp och stöd som de äldre upplever sig ha i hemmet (Evertsson & Johansson 2008, s.147). 

Rapporten ”Val inom hemtjänst och äldreboende – Fokusgrupper med äldre och anhöriga som 

valt utförare inom äldreomsorg” visar bland annat att personaltätheten är en viktig fråga för de 

äldre gällande hemtjänst. Ett citat från undersökningen lyder att ”De ska ha tid att sitta ner och 

prata en stund och hålla den gamle i handen, om hon vill det” (Socialstyrelsen, 2013). 

Forskning konstaterar att det ur brukarens synvinkel är viktigt att personalen har tillräckligt 

med tid. Brukare ser även vikten av att hjälpen är anpassad efter brukarens personliga och 

skiftande situation, de vill säga att personalen ska kunna vara flexibel (Szebehely 2011, 

s.239). 

 

Forskning visar dock att det inte bara är brukarna som har synpunkter på hur den svenska 

hemtjänsten ser ut. I Gustafsson och Szebehelys (2007 s.47) studie undersöks hur personal 

inom kommunal äldreomsorg i Sverige uppfattar sin arbetsmiljö, vilket visar att en av fyra i 

studien som arbetar inom hemtjänst upplever att de är otillräckliga därför att hjälptagarna inte 

får rimlig hjälp. I Fahlströms (1999, s.113) avhandling framgår det att en stor andel 

hemtjänstpersonal anser att de tidsmässiga kraven är alldeles för höga. Stranz (2013, s.159) 

visar att 40 procent av hemtjänstpersonalen som ingick i hennes studie har funderat på att sluta 

inom hemtjänsten. Vanliga orsaker till detta var att personalen ansåg att arbetet var för 
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stressigt, att de inte räckte till, att de kände sig otillräckliga samt att de inte hann med 

brukarna.  

 

Att brukare uttrycker att hemtjänstpersonalen inte ser deras behov, och att hemtjänst-

personalen upplever att de känner sig otillräckliga då de inte hinner ge den hjälp brukarna 

behöver, har väckt ett intresse hos oss att undersöka upplevelsen av otillräcklighet vidare. Vi 

vill förstå i vilka situationer hemtjänstpersonal upplever sig otillräckliga. Tidigare forskning 

belyser endast att känslan av otillräcklighet existerar bland hemtjänstpersonal men beskriver 

inte i vilka situationer detta sker. Gustafsson och Szebehely (2007) samt Fahlströms (1999, 

s.113) beskriver att det är vanligt förekommande att hemtjänstpersonal anser att de 

tidsmässiga kraven är alldeles för höga. Stranz (2013, s.125) beskriver att hemtjänstpersonalen 

upplever stress och otillräcklighet då de inte kan ge brukaren den omsorg och hjälp som de 

anser att brukaren behöver. Handlar då känslan av otillräcklighet om bristen på tid eller kan 

andra faktorer spela roll? Hur hanterar hemtjänstpersonal känslan av otillräcklighet? Ger 

organisationen personalen verktyg för att hantera känslan av otillräcklighet, eller är det upp till 

personalen att finna dessa verktyg? I tidigare forskning finner vi inga svar på dessa frågor.  

 

I vår studie kommer vi att använda coping som teoretisk utgångspunkt. Kristensson Ekwal, 

Rahm Hallberg & Sivbergs (2007, s.92) studie om informella vårdgivare visar att 

copingstrategier kan vara användbara för att hantera olika situationer, då de stödjer giltigheten 

i ens agerande. Utifrån detta har vi bedömt teorier om copingstrategier som lämpliga för att 

främja vår förståelse hur hemtjänstpersonal hanterar upplevelser av otillräcklighet. Coping 

beskrivs vidare som strategier att använda sig av för att hantera svåra och också ofta 

stressande situationer (Lazarus och Lazarus 2006, s.52).  

 

1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att, utifrån kvalitativa intervjuer, förstå hemtjänstpersonalens upplevelser 

av otillräcklighet samt vilka strategier de använder sig av för att hantera dessa upplevelser.  

 

1.4 Frågeställningar  

 I vilka situationer upplever hemtjänstpersonalen sig otillräckliga? 

 Vilka copingstrategier använder hemtjänstpersonalen sig av för att hantera dessa 

upplevelser? 
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2. Tidigare forskning 

Vi kommer i följande avsnitt redovisa forskning om hur hemtjänsten har förändrats. Vi väljer 

även att redovisa forskning om brukarnas, personalens och även arbetsledarnas upplevelser av 

hur arbetet inom hemtjänsten ser ut idag för att visa hur äldreomsorgen ser ut utifrån flera 

gruppers perspektiv. Även om det inte är vår avsikt, är vi medvetna om att vår presentation av 

tidigare forskning om hemtjänstpersonalens upplevelser kan uppfattas som att vi endast 

beskriver ett “eländesperspektiv”. Vi vill därför tydliggöra att den forskning vi har funnit 

inom området framförallt fokuserar på svårigheter och tidsbrist. 

 

2.1 Äldreomsorgen i förändring 

Szebehely och Trydegård (2012, s.300) har i sin studie studerat policydokument, officiella 

rapporter och offentlig statistik, i syfte att se hur nedgången inom hemtjänsten ser ut. 1993 

skedde en förändring i Sverige, vilket innebar att den stora majoriteten av öronmärkta 

statsbidrag förvandlades till "kommunalbidrag”. Det har inneburit att politiker i varje kommun 

själva får bestämma hur budgeten för kommunen ska se ut, och därmed fördela pengarna 

mellan olika välfärdsområden. Szebehely & Trydegård (2012, s.302) menar att äldreomsorgen 

har blivit ekonomiskt bortprioriterad för andra sociala gruppers behov, vilket inneburit att det 

skett nedskärningar inom hemtjänsten. Nedskärningarna har i sin tur resulterat i att många 

kommuner gjort sina riktlinjer för vård och omsorg strängare. Det har blivit viktigare att klara 

sin budget än att se till den äldres behov. 

 

2.2 Äldres upplevelser 

Evertsson och Johanssons (2008, s.136) kvalitativa studie, baserad på 20 intervjuer med 

personer som är brukare av hemtjänst, visar att äldre ser hemmet som en viktig del i deras liv. 

Flera informanter uttryckte att de sett sina hem förfalla, på grund av bristande stöd från 

framförallt hemtjänsten, men också från anhöriga. Flera uppgav att deras hem inte längre 

kändes hemtrevliga. Denna känsla fanns hos både män och kvinnor som blev intervjuade 

(Evertsson & Johansson 2008, s.145). 

 

De äldre uttryckte i intervjuerna att de var tacksamma över att hemtjänsten skapade fysiska 

förutsättningar för dem att stanna kvar i sina egna hem, men samtidigt beskrev flera av dem att 

de var missnöjda eftersom hemtjänsten inte tog hänsyn till de behov de upplevde i förhållande 

till hemmet. Flera äldre upplevde att hemtjänstpersonalen aldrig kunde gå lite utanför ”boxen” 
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och ibland göra det som de äldre ansågs behövdes göras, istället för att enbart göra det som 

var schemalagda beviljade insatser (Evertsson & Johansson 2008, s.147). 

 

Författarna menar att hemtjänsten fokuserar på att upprätthålla och skapa förutsättningar för 

att den äldre fysiskt ska kunna bo kvar i sitt egna hem, genom att hjälpa den äldre att bibehålla 

rutiner, att gå upp på morgonen, klä sig rent, sköta sin hygien och genom att hjälpa till med 

den äldres medicinering (Evertsson & Johansson 2008, s.147). Samtidigt betonar författarna 

att även de sociala förutsättningarna är viktiga för att kunna bo kvar i sitt egna hem, de vill 

säga hur hemmet i sig utgör en meningsfull kontext i den äldres vardag (Evertsson & 

Johansson 2008, s.148).  

 

2.3 Hemtjänstpersonalens upplevelser 

Både Gustafsson och Szebehely (2007) samt Fahlström (1999) visar i sina studier att känslan 

av otillräcklighet i förhållande till brukarna är en återkommande känsla inom hemtjänsten, 

samt att det varit återkommande över tid. Gustafsson och Szebehely har gjort en enkätstudie i 

syfte att jämföra arbetsmiljön inom privat och offentligt bedriven äldreomsorg. Artikeln 

undersöker hur personal inom hemtjänst och på äldreboenden, inom kommunal respektive 

privat verksamhet, uppfattar sin arbetsmiljö (Gustafsson & Szebehely 2007, s.47-48). 

Fahlström (1999) har i sin avhandling både gjort intervjuer och enkäter i syfte att studera 

anställda inom äldreomsorgen för att undersöka deras upplevda känslor av arbetet. 

 

Gustafsson och Szebehelys (2007, s.51) studie visar att en tredjedel av hemtjänstpersonalen 

som arbetar inom kommunal regi och som ingick i studien tycker att de har för mycket att 

göra på sitt arbete och att en fjärdedel anser att de är otillräckliga därför att hjälptagarna inte 

får rimlig hjälp. Det resultat som framgick från hemtjänstpersonalen inom privat regi visade 

liknande resultat. Vi är kritiska till att Gustafsson och Szebehely valt att enbart redovisa de 

andelar som svarat ”ja, oftast” på frågorna. Detta innebär att vi inte kan se den andel som 

svarat ”ja, ibland”. Vi menar att detta innebär att det finns en risk att det finns fler än den 

redovisade andel som anser att de är otillräckliga inom sitt arbete samt känner att de har för 

mycket att göra. Resultatet i Fahlströms (1999, s.120) avhandling visar i likhet med 

Gustafsson och Szebehelys studie att känslan av otillräcklighet är vanligt förekommande hos 

hemtjänstpersonal. 30 procent av den hemtjänstpersonal som deltagit i Fahlströms studie 

känner sig otillräckliga inför det hjälpbehov brukarna har. Stranz (2013, s.125) avhandling 

visar att hemtjänstpersonalens känslor av stress och otillräcklighet uppkommer då de inte kan 
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ge brukaren den omsorg och hjälp som de anser att brukaren behöver. Personalen beskriver 

också att de önskar att de hade mer tid för socialt umgänge med brukarna och menar att detta 

är viktigare än de praktiska göromålen.  

 

Gustafsson och Szebehely (2007, s.52) har vidare kommit fram till att det finns små skillnader 

mellan personal anställd inom privat respektive kommunal regi. Däremot menar de på att de 

kan se skillnader mellan heltidsanställda och deltidsanställa inom äldreomsorgen. Heltids-

anställda upplever sin arbetsmiljö mer påfrestande än de som arbetar deltid. Heltidsanställda 

upplever också i högre grad att de är otillräckliga. Det framkommer också att de som arbetat 

länge inom organisationen i högre grad upplever att de har för mycket att göra jämfört med de 

som arbetat en kortare tid inom organisationen. Sammantaget och förenklat menar författarna 

att arbetsmiljön inte påverkas utav om man är anställd offentligt eller privat, utan det handlar 

om vilken kommun en arbetar i. 

 

Hägglund, Helsing & Sandmark (2011, s.325-326) har gjort en enkätstudie för att ta reda på 

vilka faktorer som främjar hållbar arbetsförmåga hos kvinnliga undersköterskor inom 

äldreomsorgen. Undersköterskor, vilka ofta arbetar inom äldreomsorg, är den yrkesgrupp som 

har lägst andel individer med långsiktig arbetsförmåga i den totala svenska arbetskraften. 

Enkätsvaren visar att arbetsrelaterade faktorer inte hade ett direkt samband med 

arbetsförmåga. Författarna menar att det kan bero på ”faktum att den undersökta gruppen var 

ganska liten” (Hägglund, Helsing & Sandmark 2011, s.330). Samtidigt visar enkäten att hög 

arbetsbelastning från lönearbete är en faktor som bidrar till stress och hög sjukfrånvaro bland 

kvinnor, och därmed också till en sämre arbetsförmåga. 

 

2.4 Arbetsledares upplevelser 

Karlssons (2006, s.21) licentiatavhandling syftar till att ”utveckla kunskap och förståelse för 

arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen”. Licentiat-

avhandlingen består av en vinjettstudie samt intervjuer med första ledets chefer/arbetsledare 

på svenska äldreboenden i Hallands län (Karlssons 2006, s.7&35). Många arbetsledare menar 

att arbetet framförallt styrs av hur ekonomin ser ut och att vad som är möjligt att utföra i det 

dagliga arbetet styrs av budgetfrågor (Karlssons 2006, s.59).  

 

Flera arbetsledare uppger att personalen är det centrala verktyget för att verksamheten skall 

fungera på bästa sätt. Goda relationer till personalen anses viktigt av flertalet arbetsledare, 
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men också att personalen mår bra och känner att de gör ett bra jobb (Karlsson 2006, s.76-77). 

Dock upplever många arbetsledare att det varken finns tid eller pengar att ge sin personal mer 

stöd. Samtidigt menar Gustafsson och Szebehely (2007, s.51) att hälften av hemtjänst-

personalen som ingick i deras studie anser att deras kontakt och samarbete med arbets-

ledningen är bra. I resultatet framgår också en önskan från arbetsledarna om att kunna ge sin 

personal mer, i form av handledning och utbildning (Karlsson 2006, s.61). 

 

2.5 Copingstrategier  

Kristensson Ekwal, Rahm Hallberg och Sivbergs studie syftar till att undersöka coping-

strategier hos informella vårdgivare över 75 år, då medellivslängden i Sverige har ökat och 

bristen på vårdpersonal inom den offentliga sektorn har blivit högre. Detta har inneburit att 

flera äldre tar emot vård från så kallade informella vårdare, som ofta själva är äldre 

(Kristensson Ekwal, Rahm Hallberg & Sivberg 2007, s.87). Copingstrategier beskrivs i denna 

studie som ”realistiska och flexibla tankar och handlingar som löser problem och därmed kan 

minska stress” (Kristensson Ekwal, Rahm Hallberg & Sivberg 2007, s.86).  

 

Resultatet visar att de informella vårdgivarna använde sig av flera olika strategier. En strategi 

som visat sig vara effektiv men som användes i liten utsträckning var att be om stöd från 

omgivningen. Författarna anser att användningen av denna strategi kan ha skett i liten 

utsträckning. Detta då en person som ber om hjälp, kan ses som en svag individ ur samhällets 

ögon (Kristensson Ekwal, Rahm Hallberg & Sivberg 2007, s.93). Hägglund, Helsing och 

Sandmark menar i sin studie att socialt stöd från omgivningen är en viktigt faktor för en 

hållbar arbetsförmåga över tid, för kvinnliga undersköterskor som arbetar med äldre. Svagt 

socialt stöd har enligt Hägglund, Helsing och Sandmark visat sig ha samband med långvarig 

sjukskrivning (Hägglund, Helsing & Sandmark 2011, s.330) Sammantaget visar studien att 

utbildning om copingstrategier kan ge informella vårdgivare bättre möjligheter till att fortsätta 

vara informella vårdgivare men med mindre negativa påföljder på deras liv (Kristensson 

Ekwal, Rahm. Hallberg & Sivberg 2007, s.94). 

 

3. Metod 

I följande avsnitt redogör vi för våra metodologiska överväganden gällande datainsamlings-

metod samt urvalsmetod och urval. Vi kommer även att redogöra för vårt tillvägagångssätt, 

samt våra etiska överväganden och reflektioner. 
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3.1 Övervägande val av metod 

Den grekiska innebörden av ordet metod lyder ”vägen till ett mål”. Som forskare är det av vikt 

att inför valet av metod reflektera över metodens lämplighet i relation till syfte och 

forskningsfråga (Kvale & Brinkmann 2009, s.98). Utifrån uppsatsens syfte att förstå 

hemtjänstpersonalens upplevelser av otillräcklighet samt vilka strategier de använder sig av 

för att hantera dessa upplevelser, har vi bedömt en kvalitativ metod som lämplig. Detta då vårt 

intresse ligger i att nå kvalitativa aspekter; informanternas egna upplevelser, erfarenheter och 

personliga svar utifrån våra frågeställningar och det är utifrån detta tankesätt vi vill göra vår 

studie. Den kvalitativa metoden kännetecknas av kvalitativa aspekter och syftar till att nå 

nyanserande beskrivningar av informanternas upplevelser och erfarenheter där mångfald, 

likheter, skillnader och variationer av upplevelser och utsagor kan identifieras. På så vis är det 

är arbete med ord och inte siffror (Kvale & Brinkmann 2009, s.46).  

 

Som resultat av valet av kvalitativ metod har vi valt att använda oss av halvstrukturerade 

intervjuer, vilka syftar till att forskaren med hjälp av dessa ska erhålla beskrivningar av 

informanternas upplevelser och erfarenheter. Detta för att sedan tolka betydelsen av de 

beskrivna fenomenen. Utifrån uppsatsens syfte använder vi oss av de teoretiska verktyg vi 

besitter för att tolka vår empiri. Genom intervjuerna främjas möjligheten för oss forskare att 

fokusera på det deskriptiva och därmed erhålla beskrivningar av informanternas tankar och 

känslor (Kvale & Brinkmann 2009, s.43,46). Intervjuformen omfattar därmed en rad teman 

och ämnen som ska tas upp under intervjun (Denscombe 2009, s.234). Samtidigt ställer sig 

forskaren i den halvstrukturerade intervjumetoden sig öppen till att ändra form på frågor och 

ordningsföljd för att främja utvecklade svar från informanterna. På så sätt kombineras struktur 

med flexibilitet under intervjun (Kvale & Brinkmann 2009, s.140). Vi bedömer denna 

intervjuform lämplig för att främja så utvecklande och utförliga svar som möjligt från 

informanterna. 

 

3.2 Urvalsmetod och urval 

Då det är en omöjlighet att studera allt måste man som forskare göra urval och på så sätt 

fokusera på ett fåtal informanter som kan ses representativt till en helhet (Becker, 2008 s.78). 

När valet av metod har gjorts kan man som forskare ställa sig frågan var man kan hitta det 

man letar efter? (Ahrne & Svensson, 2011 s.23). Utifrån kunskap om att inte kunna studera 

allt och alla har vi gjort övervägandet att använda oss av ett subjektivt urval, vilket vi tolkar 

som en form av strategiskt urval. Urvalsmetoden innebär att vi själva gör ett urval för studien. 
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Detta utifrån antaganden om att dessa informanter kommer kunna bidra med värdefull data för 

studiens ändamål. Detta utifrån vår bakgrund som anställda inom äldreomsorgen, vår 

förkunskap gällande vårt uppsatsämne och våra antaganden om vilka som skulle kunna bidra 

med viktigt information till vår studie. Som fördel med denna typ av urval beskrivs 

möjligheten att närma sig just de informanter som man som forskare tror kan ha avgörande 

effekt för undersökningen (Denscombe 2009, s.37). 

 

Vårt urval gällande att intervjua omvårdnadspersonal inom hemtjänsten, grundade sig på att vi 

ville intervjua den yrkeskategori som har daglig kontakt med brukarna i sitt arbete, gällande 

att nå deras upplevelser av otillräcklighet och eventuella strategier för att hantera dessa 

känslor. Vi valde att intervjua en arbetsgrupp i en kommunal hemtjänstgrupp. Urvalets storlek, 

åtta personer, bedömer vi som skäligt i förhållande till studiens tid och omfattning. 

Kommunen vi valde att göra vår intervjuer i är en mindre kommun i södra Sverige. Urvalet 

grundas på att en av oss har kommunen som hemkommun och att det skulle te sig smidigt 

utifrån effektivitetsskäl som tid och pengar att göra intervjuerna där. Att fokusera på en 

kommun och en arbetsgrupp, som besitter samma organisatoriska förutsättningar, ger oss 

också möjlighet att få en bättre och djupare inblick av personerna i just denna arbetsgruppens 

upplevelser av otillräcklighet och vilka strategier de använder sig av (Ahrne & Svensson, 

2011 s.24). På så sätt kan vi också identifiera likheter och variationer inom arbetsgruppen i 

vårt material. 

 

I vår undersökning valde vi att intervjua personer i olika åldrar med tillsvidareanställning 

inom äldreomsorgen i kommunen. Detta för att de då skulle kunna ha arbetat under en längre 

tid med brukare och därmed kunna bidra med erfarenheter och upplevelser av otillräcklighet i 

arbetet med brukarna och eventuella strategier de använder sig av i sitt arbete. I och med 

urvalet uteslöts anställda under vikariat och också timanställd personal. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade i första hand ansvarig enhetschef för en hemtjänstgrupp i kommunen där vi 

ville genomföra intervjuerna. Detta för att undersöka möjligheten att göra studien där och 

därefter bestämdes dagar vi kunde genomföra intervjuerna på. Vi valde att i god tid boka våra 

intervjuer. Detta utifrån vår vetskap och erfarenhet om att processen att få till intervjutider 

med informanter ofta ter sig mer utdragen än tänkt.  
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Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att skapa en intervjuguide (bilaga 1). Syftet med 

denna är att få en grundläggande struktur med relevanta frågor för att ge oss möjlighet att 

besvara vår frågeställning. Intervjuguiden ger på så vis en översikt över de teman och ämnen 

som ska tas upp under intervjun och även förslag på alternativa frågor som kan tas upp under 

intervjuns gång (Kvale & Brinkmann 2009, s.146). Innan vi utförde intervjuerna skickade vi 

även ut ett informationsbrev (bilaga 2) med information om syftet med studien, att 

informanterna avidentifieras och att all fakta som framgår förvaras på ett säkert sätt och endast 

används för studiens ändamål.  

 

Innan intervjuerna genomfördes valde vi även att göra en så kallad pilotstudie, vilket innebär 

att vi gjorde en “testintervju” på en bekant till oss som jobbat inom hemtjänst men som inte är 

föremål för vår studie. Genom detta fick vi möjlighet att pröva våra intervjufrågor och bedöma 

lämpligheten inför de kommande intervjuerna. Syftet med pilotstudier för oss var att få en 

insikt om frågorna var relevanta för vår forskningsfråga (Boréus 2011, s.148). Vi kände efter 

vår pilotstudie en bekräftelse på att våra intervjufrågor var användbara och bra formulerade 

och kände oss därmed förberedda och trygga inför intervjuerna. Detta eftersom vi fick se vilka 

möjliga svar vi kunde få och också få en inblick i vilka följdfrågor som skulle kunna behöva 

ställas. Under vår första intervju uppmärksammades ett tema som vi först inte tänkt på i vår 

intervjuguide, gällande bristande kompetens i mötet med brukare med psykisk ohälsa och 

missbruksproblematik. Detta ledde till att vi i vår intervjuguide sedan la till detta tema, då vi 

ansåg det betydelsefullt. 

 

Vi har valt att båda delta vid samtliga intervjuer. Vidare har vi gjort och ansvarat för hälften 

av intervjuerna var men då har den andra ändå varit med under intervjuerna för att säkerställa 

att inget missats eller för att kunna göra eventuella tillägg. Detta har vi bedömt som värdefullt 

trots att det utifrån effektivitetsskäl är tidskrävande. Detta har möjliggjort att vi efter 

intervjuerna har kunnat diskuterat reflektioner, tankar och observationer vi gjort med 

varandra. Intervjuerna, som tog mellan 30 och 40 minuter vardera, genomfördes i ett grupp-

rum på informanternas arbetsplats. Intervjuerna spelades in genom inspelningsfunktion via 

mobiltelefon och transkriberades direkt efter att intervjuerna gjorts. Detta för att datan då 

fortfarande är färsk i minnet och för att främja möjligheten att komma ihåg tolkningar och 

tonfall i informanternas utsagor. En annan fördel med att transkribera sina intervjuer med en 

gång är att man då kan lära sig av sin intervjustil, och att då bli uppmärksammad om 
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eventuella brister som när man borde vara tyst eller som att man ibland avbryter 

informanterna (Kvale & Brinkmann 2009, s.196).  

 

Genom att använda oss av halvstrukturerade intervjuer, med struktur genom teman i 

intervjufrågorna men även flexibilitet i ordningsföljd och liknande, kunde detta bidra till så 

utvecklade svar som möjligt (Kvale & Brinkmann 2009, s.140). Som Kvale och Brinkmann 

beskriver så använde vi under intervjuerna vårt omdöme för hur strikt intervjuguiden skulle 

följas och hur flexibel det ibland krävdes att vi var för att främja så utvecklade svar som 

möjligt (Kvale & Brinkmann 2009, s.146). Vi fick ibland lämna intervjuguidens struktur och 

omformulera frågorna. Detta då informanten missuppfattade eller inte förstod den fråga vi 

ställde. Vi hade ändå intervjuguiden som ett stöd då informanternas utsagor ibland “svävade 

iväg” ifrån den ursprungliga frågan. 

 

För att bidra till förtroende hos informanten och en trygg intervjusituation valde vi att först 

ställa lite lättare demografiska frågor som hur länge de jobbat på arbetsplatsen och hur deras 

arbetsuppgifter ser ut. Detta bidrog även till att vi fick en helhetsbild av informanten. Senare 

under intervjuns gång valde vi att använda oss av frågor som rörde deras upplevelser och 

erfarenheter samt öppna frågor. Vi ville hellre ställa frågor som ”hur-frågor” som kan bidra till 

mer beskrivande svar i stället för ”varför-frågor” som inte sällan bidrar till förhörskänslor och 

därmed mindre utvecklade svar (Kvale & Brinkmann 2009, s.149). Detta för att ges möjlighet 

att få ta del av informanternas upplevelser och erfarenheter. Genom att använda sig av öppna 

frågor kunde svarens djup och bredd kring våra frågeställningar främjas. Vårt syfte med att 

använda öppna frågor var att få en så bred bild av informanternas utsagor som möjligt och 

undvika slutna frågor vars svar kunde resultera i ”ja” eller ”nej”. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Att förhålla sig etisk i forskning innebär att vara etisk såväl i relationen mellan forskare och 

informanter men också i relation till forskningen (Ahrne & Svensson 2011, s.30). Det skulle 

kunna te sig så att informanterna är restriktiva i sina uttalanden då de kan kan vara rädda att 

eventuella brister skulle kunna påverka deras anställning (Becker, 2008 s.101). De fyra etiska 

riktlinjerna som forskare alltid bör ta hänsyn till vid studier kommer vi nedan att redogöra för 

i relation till vår forskning, vilket kan främja informanternas trygghet i studien (Ahrne & 

Svensson, 2011, s.31). Därefter följer en diskussion kring våra etiska överväganden. 
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Informerat samtycke: I samband med våra intervjuer valde vi att klart och tydligt informera 

våra informanter om syftet med undersökningen och upplägget för studien. Kvale och 

Brinkmann beskriver att man ska omnämna eventuella risker med deltagandet. Vi fann dock 

inga större risker för informanterna att delta i studien. Detta framförallt då vi valt att 

avidentifiera såväl våra informanter som arbetsgruppen. Vidare informerade vi om att 

informanternas deltagande i studien är frivilligt och även om deras möjlighet att avbryta 

deltagandet (Kvale & Brinkmann 2009, s.87). 

 

Konfidentialitet: Utifrån etiska överväganden i relation till konfidentialitetskravet valde vi att 

avidentifiera informanterna och utesluta information som skulle kunna identifiera 

informanterna och istället benämner de med fiktiva namn. Detta utifrån att deras namn och 

identitet spelar mindre roll i sammanhanget. Vi valde också att inte nämna kommunens namn i 

vår studie, då kommunens namn är av mindre betydelse. Det är informanternas position i 

organisationen och deras upplevelser som är av värde för vår studie. Därför anser vi att så väl 

kommunens som informanternas namn inte är relevant fakta för studiens ändamål. Detta också 

utifrån vårt val att avidentifiera informanterna. Vi informerade även om att uppgifterna som 

skulle framkomma i studien skulle förvaras på ett sätt som gör att obehöriga ej skulle kunna få 

tillgång till dessa. Detta för att främja tillit i relation till informanten (Kvale & Brinkmann 

2009, s.88). 

 

Nyttjandekravet: Utifrån nyttjandekravet informerade vi såväl våra informanter som 

överordnade chefer i studien att det som framkommer i studien inte skulle användas till något 

annat än till studiens syfte och ändamål, som beskrivs genom informerat samtycke (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.89). Även detta för att främja trygghet och konfidentialitet genom studien. 

 

Att förhålla oss till de ovannämnda etiska principerna tror vi är av värde för att nå ett bra 

forskningsresultat. Genom att ta hänsyn till principerna kan trygghet och tillit hos 

informanterna främjas vilket på så vis kan bidra till mer utvecklad och utförlig empiri för 

studiens ändamål. Utifrån vår bedömning att kontakta enhetschefen för berörd hemtjänstgrupp 

i första hand, och att denne undersökte möjligheten att göra studien där, är vi medvetna om 

problematiken detta skulle kunna innebära. Det skulle kunna vara så att enhetschefen skulle 

välja ut “de som bäst lämpade sig för att intervjuas” för att visa organisationen från sin bästa 

sida. Det skulle också kunna vara så att informanterna känner ett tvång att delta i studien då 

det var deras chef som tillfrågade de. Dessa etiska aspekter tycker vi är viktiga att lyfta och vi 
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har försökt ta hänsyn till de på så vis att samtliga i detta fallet var tillfrågade och att vissa 

“speciellt lämpade” därför inte valts ut. Den etiska aspekten av att personalen kan känna tvång 

att delta i studien och att de kan ses som representanter för en organisation har vi tagit hänsyn 

till och försökt förebygga genom att påtala vikten att deras deltagande är helt frivilligt, att de 

kan avbryta studien, att de kommer avidentifieras och att informationen de bidrar med endast 

kommer användas för studiens ändamål. 

 

Inte sällan inom forskning talas det om etiska prövningar enligt etikprövningslagen. Utifrån att 

uppsatser på grundutbildningar inte omfattas av lagen och också utifrån att vi inte heller 

kommer att studera någon särskilt sårbar grupp, exempelvis personer med funktions-

nedsättningar eller barn, har vi gjort bedömningen att någon etisk prövning i denna studie inte 

behövs göras (Ahrne & Svensson 2011, s.31). 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Att en studie har hög validitet innebär att forskaren med hjälp av den valda metoden undersökt 

det som är sagt att undersöka (Kvale & Brinkmann 2009, s.264). Reliabilitet innebär en fråga 

om studiens tillförlitlighet. Inte sällan omnämns begreppet i samband med diskussioner om 

huruvida samma resultat skulle kunna uppnås vid ett annat tillfälle eller av en annan forskare, 

eller om resultatet påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga faktorer (Kvale & Brinkmann 

2009, s.263;Bryman 2008 s.49). I slutänden handlar det om att läsaren ska tro på det som är 

skrivet i uppsatsen, och därför är det av vikt att empirin bygger på undersökningar av världen 

och att gissningar och spekulationer därmed utesluts i empirin. Svensson och Ahrne beskriver 

vidare att trovärdigheten tillmäts särskild vikt vid kvalitativa studier då experiment, siffror och 

tabeller många gånger anses mer trovärdiga (Svensson & Ahrne 2011, s.27). 

 

Ett sätt att göra studien trovärdig är att göra den transparent och därmed möjlig att kritisera. 

Denna transparens har vi försökt åstadkomma genom att på ett tydligt sätt redogöra för våra 

val genom vår forskningsprocess och särskilt i våra resonemang gällande vårt metodval 

(Svensson & Ahrne 2011, s.27). För att främja vår studies validitet och reliabilitet så tillmätte 

vi stor vikt i att utforma vårt tillvägagångssätt i forskningsprocessen på ett vetenskapligt och 

korrekt sätt. Detta har främjats genom att vi har varit noga inlästa på metodlitteratur, framför 

allt Kvale och Brinkmann (2009) samt Denscome (2009). Vi har även varit noga inläst på 

tidigare forskning inom området. För att främja vår studies validitet, gjorde vi innan studien 

genomfördes en intervjuguide (bilaga 1). Vi har även försökt främja studiens trovärdighet 
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genom att använda citat från våra informanter. Detta för att återspegla informanternas 

upplevelser och utsagor på ett direkt sätt till läsaren i vårt resultat. 

 

Vi anser det vara svårt att ytterligare stärka reliabiliteten i studien. Då vi endast har intervjuat 

en hemtjänstgrupp så skulle en annan forskare möjligtvis kunna uppnå ett annat forsknings-

resultat. Detta beroende på intervjuteknik och på vilket urval forskaren haft för studien. Dock 

skulle studiens validitet och reliabilitet kunna stärkas genom att möjligtvis använda oss av en 

ytterligare metod, exempelvis observationer eller genom att jämföra olika hemtjänstgrupper 

för att se om samma resultat skulle uppnås. Detta sätt att kombinera metoder benämner 

Svensson och Ahrne (2011, s.28) som triangulering.  

 

4. Teori  

I följande avsnitt redogör vi för de teoretiska verktyg vi har valt oss att använda oss av för att 

tolka och analysera vår empiri. Genom att den insamlade empirin tolkas med hjälp av 

vetenskapliga teorier kan en ökad och djupare förståelse främjas. Vi har bedömt teorier om 

copingstrategier som användbara i relation till våra forskningsfrågor. Detta för att kunna 

identifiera vilka strategier hemtjänstpersonalen använder sig av, men också eftersom att 

tidigare forskning (Kristensson Ekwal, Rahm Hallberg & Sivberg, 2007) visar på coping-

strategiernas betydelse för att hantera svåra och stressande situationer. 

 

4.1 Coping 

Coping har sin förankring i stressteori och i kognitiv teori. Teorin har sina tidigaste grunder i 

stressforskarens Walter Cannons ”fight or flight-teori”, vilken är kopplat till djurs och 

människors grundreaktioner vid svår stress eller fara. Under de senaste decennierna har 

kunskapstillväxten om coping ökat kraftigt. Richard Lazarus och Susan Folkman är och har 

varit framstående forskare inom området (Lennéer Axelsson 2010, s.71). Det engelska ordet 

cope har sitt ursprung från 1500- och 1600-talet där det översattes med betydelser som 

”chocken av en strid”. Andra betydelser ifrån den engelska ordboken är ”stridande” eller 

”slående”. Betydelsen utvecklades i detta led och kom sedan att oftare användas hos 

psykologer med betydelser som att ”besegra” eller ”hantera stressande situationer” (Lazarus & 

Lazarus 2006, s.55).  
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Lazarus och Lazarus beskriver coping som strategier att använda sig av för att hantera svåra 

och också ofta stressande situationer. Coping handlar därmed inte om mängden stress en 

situation innebär utan hur man klarar av den. Copingstrategier kan hjälpa människor att 

hantera stressiga och svåra situationer genom att personen lär sig att leva med stress utan att 

påverkas av fysisk eller psykisk smärta (Lazarus & Lazarus 2006, s.52). Copingstrategier 

används ofta vid livsförändringar, påfrestande livshändelser, traumatiska erfarenheter och 

sjukdomar (Brattberg 2008, s.10). 

 

4.2 Copingstrategier 

Lazarus och Lazarus (2006, s.55) delar in copingstrategier i olika kategorier - problem-

fokuserad coping och känslofokuserad coping, vilka också är benämningar och överkategorier 

för en rad olika strategier. Lazarus och Lazarus menar att problemfokuserad och känslo-

fokuserad coping är de två viktigaste kategorierna, vilket är en av anledningarna till att vi har 

valt att använda oss av dessa två kategorier samt de strategier som vi beskriver under 

respektive kategori (figur 1). Vi har också valt att använda strategierna socialt stöd och 

förnekelse som Lazarus och Lazarus också menar är två betydelsefulla strategier. Nedan 

kommer vi att redogöra för strategierna problemfokuserad coping, känslofokuserad coping, 

socialt stöd samt förnekelse. 

 

Problemfokuserad coping syftar till att en persons uppmärksamhet ska riktas på det som kan 

göras för att möjliggöra en förändring av en situation eller få bort eller minska stressen i 

situationen. Ett exempel på detta skulle kunna vara att man exempelvis pratar med den som är 

källan till problemet eller försöker ta itu med det som bidragit till eller blivit en följd av den 

svåra situationen (Lazarus & Lazarus 2006, s.57). Problemfokuserad coping kan även 

innebära strategier som syftar till att förbygga, förhindra, förändra eller förbättra en 

problematisk situation (Lennéer Axelsson 2010, s.75). 

 

I känslofokuserad coping anstränger man sig inte för att förändra en situation då man anser att 

sannolikheten är låg att man lyckas med detta. Här belyser man i stället vikten av finna 

strategier för att hantera och bemästra den känslosamt svåra situationen (Lazarus & Lazarus 

2006, s.57). Sådana strategier kan vara att konfrontera, tolerera, reglera eller reducera de 

upplevda känslorna. Dessa strategier innebär att man antingen avlastar sina känslor, 

exempelvis genom att prata med någon och ”ventilera sig” eller reglerar känslorna, 

exempelvis genom att skjuta känslorna åt sidan eller ta distans från de egna känslorna 
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(Lennéer Axelsson 2010, s.75). Känslofokuserad copingstrategi kan också vara att acceptera 

situationen så som den är (Brattberg 2008, s.41). 

 

Vi kommer att använda oss av Brattbergs (2008, s.34) samt Lennéer Axelssons (2010, s.75) 

indelning av strategier som ingår i de två huvudkategorierna känslofokuserad coping samt 

problemfokuserad coping. Dessa är: 

 

Problemfokuserade copingstrategier Känslofokuserade copingstrategier 

- Fatta beslut 

- Planera 

- Ändra omständigheterna 

- Anpassning 

- Hantera och kontrollera känslor 

- Förståelse 

- Försoning 

- Acceptans 

Figur 1. Tabell över problemfokuserade och känslofokuserade copingstrategier. Konstruerad 

utifrån Brattberg (2008) samt Lennéer Axelsson (2010). 

 

Vi anser den problemfokuserade copingstrategin “anpassning” och den känslofokuserade 

copingstrategin “acceptans” påminnande om och liknande varandra. Vi finner inga tydliga 

definitioner i litteraturen av dessa strategier men väljer att utifrån den litteratur vi läst 

definiera anpassning som “en process där individen ändrar sina önskemål så att de passar 

omständigheterna” (Brattberg 2008, s.35). Acceptans definierar vi som att ”erkänna de 

omständigheter som inte går att ändra och därmed acceptera verkligheten så som den är” 

(Brattberg 2008 s.46). 

 

Socialt stöd: En strategi som visat sig särskilt användbar i svåra situationer är att använda sig 

av ett socialt stöd när vi själva inte handlar adekvat. Såväl emotionellt som socialt stöd belyser 

författarna som betydelsefullt i hanterandet av svåra situationer. Det sociala stödet kan röra sig 

om enklare handlingar som att få hjälp med skjuts eller mat på bordet men särskilt belyses 

vikten av det emotionella stödet som strategi för att hantera svåra situationer – vilket kan vara 

att någon förstår hur personen i fråga känner och att någon kan sätta sig in i dennes situation 

(Lazarus & Lazarus 2006, s.64). 

 

Förnekelse: Förnekelse innebär att man inte vill känna vid verkligheten eller en svår situation 

och att man därmed stöter bort eller förnekar den (Lazarus & Lazarus 2006, s.59). 
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4.3 Att välja copingstrategi 

Som framgår av avsnittet finns det en rad olika copingstrategier att använda sig av och olika 

individer väljer att hantera olika situationer med hjälp av olika strategier (Brattberg 2008, 

s.45). Avgörande för hur en person väljer copingstrategi är hur personen uppfattar, 

identifierar, diskriminerar, tolkar, bedömer och identifierar situationen (Lennéer Axelsson 

2010, s.75). Vi väljer att endast beskriva detta kort, då vår studie snarare syftar till att förstå 

vilka strategier hemtjänstpersonalen använder sig av än hur de väljer dessa. 

 

Lazarus och Lazarus (2006, s.68) menar att hur man ser på en svår situation påverkar hur man 

väljer en lämplig strategi för att bemästra situationen. Beroende på om man ser situationen 

som en skada/förlust, ett hot eller en utmaning påverkar detta valet av strategi för att bemästra 

situationen. Ser man situationen som ett hot man måste göra sig av med väljer man möjligtvis 

en annan strategi än om man ser situationen på ett mer positivt sätt som en utmaning man ska 

klara av.  

 

4.4 Copingstrategier som hjälpmedel 

Det finns en viss problematik gällande copingstrategier då det är viktigt att veta i vilken 

situation vilken copingstrategi är effektiv. Forskning visar att olika copingstrategier kan leda 

till olika resultat beroende på under vilka förhållanden och under vilka förutsättningar den 

används. Vissa strategier kan vara skadliga i vissa fall och välgörande i andra fall. Vikten 

ligger i att veta när vilken strategi är användbar (Lazarus & Lazarus 2006, s.59). Brattberg 

(2008, s.64) menar att copingstrategier kan leda till olika resultat, antingen ett positivt eller 

negativt copingresultat. Positiva copingresultat kan exempelvis vara acceptans, självkänsla 

eller hoppfullhet, medan ett negativt copingresultat kan innebära negativa tankebanor, hög 

stressnivå eller depression (Brattberg 2008, s.64).  

 

Kristensson Ekwal, Rahm Hallberg och Sivberg (2007, s.92) visar i sin studie om informella 

vårdgivare att copingstrategier ofta är användbara för att hantera problematiska situationer, 

men att det finns en stor risk att informella vårdgivare använder copingstrategier som inte är 

effektiva eller fungerande och därmed inte uppfyller sitt syfte, bland annat strategin 

förnekelse. Lennéer Axelsson (2010, s.76) ger ytterligare exempel på detta då hon menar att 

exempelvis strategin ”jag ska aldrig ge upp” kan hjälpa en sjuk människa att orka ta sig 

igenom sin sjukdom, men kan i en vårdnadstvist eller skilsmässa bidra till att personen blir 

destruktiv och vägrar acceptera situationen. Eftersom valet av copingstrategier kan vara 
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komplicerat och bidra till negativa resultat resonerar Ekwal, Rahm Hallberg och Sivberg 

(2007, s.94) i sin studie om att utbildning om coping ökar chansen för positiva copingresultat.  

 

Lennéer Axelsson (2010, s.75) menar att en persons förutsättningar att hantera en 

problematisk situation är kopplat till personens tillgång till olika copingstrategier. Även 

förmågan att använda dessa i olika situationer är av stor betydelse. Ju fler copingstrategier en 

person har tillträde till och ju mer flexibelt dessa kan användas vid olika situationer, desto 

större är förutsättningarna för att personen kan klara av den problematiska situationen.  

 

4.5 Kritik  

Vi har i den forskning och litteratur vi tagit del av inte funnit någon tydligt uttalad kritik om 

copingstrategier. Utifrån det vi läst om teorin väljer vi ändå att se kritiskt på teorier om 

copingstrategier. 

 

Vi finner det problematiskt att vi inte har funnit några svar gällande hur copingstrategierna 

verkar på lång och kort sikt, eller om det finns variationer mellan strategier, där vissa 

strategier är mer kortsiktiga och andra mer långsiktiga. Vi menar att det är viktigt att veta 

vilka strategier som är kortsiktiga samt långsiktiga då vi redan finner det problematiskt att 

välja copingstrategier då valet av strategi kan leda till antingen ett positivt eller negativt 

copingresultat. Vetskapen om vilka strategier som är kortsiktiga samt långsiktiga kan bidra till 

att valet mellan strategierna blir enklare samt att chansen för ett positivt copingresultat ökar.  

 

Vi ser också en begränsning i att teorin endast utgår från den som använder coping-

strategierna. Lazarus och Lazarus beskriver endast att copingresultat kan vara negativa eller 

positiva för den som använder copingstrategin, men tar inte hänsyn till de personer som 

befinner sig omkring personen. Vi menar att det är av vikt att veta hur olika strategier 

påverkar omgivningen. Hur påverkas exempelvis brukare av att personal använder olika 

coping-strategier? Sådan information skulle bidra till att copingstrategierna skulle kunna ge 

copingresultat på fler plan än bara för den enskilde användaren. 

 

Vi har även nått en viss insikt i att teorier om coping inte kan hjälpa oss att förstå i vilka 

situationer hemtjänstpersonal känner sig otillräcklig. Med hjälp av teorier om coping kan vi 

endast se vilka strategier hemtjänstpersonal använder sig av. Vi har därför valt att komplettera 
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teorin om coping med Asplunds begrepp om utbrändhet för att kunna förstå upplevelsen av 

otillräcklighet. 

 

4.6 Utbrändhet 

Vi har valt att lägga till Asplunds (1987) diskussion gällande definitionen av utbrändhet. Detta 

för vi inte bedömer teorier om copingstrategier som tillräckliga för att kunna besvara våra 

frågeställningar, vilket vi diskuterat ovan. Vi har valt att utgå från Asplunds definition av 

utbrändhet, för att förstå i vilka situationer känslan av otillräcklighet kan upplevas. Vi är inte 

intresserade av begreppet utbrändhet i sig, utan menar att otillräcklighet och stress kan vara 

stadium innan utbrändhet, och ser därmed Asplunds definition som ett viktigt verktyg för oss. 

Det är framförallt Asplunds diskussion som vi ser som teoretiskt verktyg för att förstå 

situationer av otillräcklighet. Asplund för en diskussion gällande att förlora inflytandet över 

sitt eget arbete och att sakna möjlighet att vara engagerad i sitt arbete. 

 

Begreppet utbrändhet lanserades av Christina Maslach i mitten på 1980-talet. Maslach syn på 

utbrändhet handlade om ett överdrivet känslomässigt engagemang, som sedan leder till 

emotionell utmattning, likgiltighet och känslolöshet. Maslach menar att utbrändhet är ett 

vanligt fenomen hos personer som arbetar med klientrelaterade arbeten; exempelvis inom 

socialt arbete och inom sjukvård (Jacobsson, Thelander & Wästerfors 2010, s.122). 

Sociologen Asplund (1987, s.171) är dock kritisk till Maslach definition av utbrändhet och 

menar att risken för utbrändhet inte beror på att en person arbetar för mycket eller engagerar 

sig emotionellt i sitt arbete. Asplund menar att utbrändhet inte handlar om en brist på positiv 

feedback utan menar att risken för utbrändhet snarare ökar på grund av att arbetaren inte får 

någon feedback överhuvudtaget. Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010, s.122) tolkar 

Asplunds resonemang och menar att risken för utbrändhet handlar om att en person inte får 

möjlighet att att vara engagerad i sitt arbete eller då organisationen snarare ser arbetaren som 

ett objekt för arbetet än ett konkret och levande objekt.  

 

Szebehely och Eliasson (1992, s.170) menar att äldreomsorgen har organisationsprinciper som 

är hämtade från industriarbete och liknar äldreomsorgen vid Taylorismens beskrivning av det 

löpande bandet. Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010, s.121) menar att arbete som ser 

ut enligt detta sätt innebär att arbetaren förlorar inflytandet över sitt eget arbete. Arbetet enligt 

det löpande bandet gick ut på tid och detaljstyrning och har influerat offentliga verksamheter, 

exempelvis vård och omsorg. Jacobsson, Thelander och Wästerfors (2010, s.122) menar att 
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“vad den goda omsorgen behöver, och vad den effektiva organisationen kräver, inte är samma 

sak”. 

 

5. Resultat och analys 

5.1 Inledning  

I avsnittet nedan kommer vi att redogöra för vårt insamlande material och tolka detta i relation 

till våra teoretiska verktyg utifrån teorier om coping och Asplunds diskussion kring begreppet 

utbrändhet. Vi har valt att först beskriva det sammanhang som informanterna befinner sig i. 

 

Det organisatoriska sammanhanget innefattar en hemtjänstgrupp på cirka 20 personal. Ur 

denna grupp har vi intervjuat åtta kvinnliga undersköterskor som i sitt dagliga arbete möter 

brukare. Hemtjänstpersonalen utför insatser som beviljats av biståndshandläggare men även 

uppgifter som delegerats av distriktssköterskor; såromläggningar, insulinsprutor och 

provtagningar. Varje brukare har en genomförandeplan där insatsernas utformning och 

utförande står beskrivet. Hemtjänstpersonalen är en del av ett team runt brukaren som består 

av; enhetschef, sjukgymnast, arbetsterapeut samt biståndshandläggare. De dagliga rundorna 

för hemtjänstpersonalen planeras av en planerare. Planeringen innehåller information om hur 

“rundan” ska gå till vilket innefattar vilken brukare personalen ska till, hur länge personalen 

ska vara hos brukaren samt vilken insats personalen skall utföra hos brukaren. Personal-

gruppen beskriver att brukarnas behov av hjälp varierar, en del brukare besöker de flera 

gånger per dag, medan andra brukare besöker de fyra gånger i veckan.  

 

Vi väljer att omnämna de åtta kvinnliga undersköterskorna med fiktiva namn, detta för att 

främja en lättare och mer trevlig läsning för läsaren. Undersköterskorna är i blandade åldrar 

mellan 20 och 60 år, har en fast anställning inom äldreomsorgen, och har i denna 

hemtjänstgrupp jobbat minst ett år. Dock har samtliga informanter arbetat i andra hemtjänst-

grupper tidigare. 

 

5.2 Tiden har betydelse 

Vi tolkar att tiden är en betydelsefull faktor för att hemtjänstpersonalen i många fall upplever 

känslor av otillräcklighet i arbetet (jämför Fahlström, 1999; Gustafsson & Szebehely, 2007; 

Stranz, 2013). Personalgruppen beskriver att tiden ofta inte räcker till för att de ska kunna 

utföra sitt arbete. Flera i personalgruppen menar också att tidsbristen bidrar till att de känner 
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att de inte har gjort ett bra jobb eller gett en god omsorg. Våra informanter beskriver att ett bra 

jobb och en god omsorg i förhållande till brukarna är att uppfylla de behov brukarna har och 

att hinna med det som är planerat.  

 

Våra informanter nämnde en rad olika situationer då de upplever tidbrist vilket påverkar dem i 

deras arbete. Nedan kommer vi redogöra för tre situationer i förhållande till tiden som våra 

informanter nämnde som betydelsefulla, samt strategier de använder sig av för att hantera 

dessa situationer.  

 

5.2.1 När personal är sjuk 

I vårt intervjumaterial finns gott om exempel på att sjukfrånvaron i arbetet periodvis är 

mycket hög i arbetsgruppen. Eva berättar att det för några månader sedan kunde vara upp till 

tre till fyra personer om dagen som var sjuka. Adina beskriver vidare att det inte alltid är 

möjligt att sätta in personal, då det vid vissa tillfällen inte finns personal tillgänglig. Kerstin 

beskriver att det ofta kan bli “körigt” och att det kan vara svårt att räcka till när personal är 

sjuk. Även under kvällspassen upplever de sig underbemannade, då personalstyrkan består av 

tre personer 
2
. 

 

”Hemtjänst är inte bara att vara ute och städa, tvätta och diska. Det är mycket man ska hinna med”. (Åse) 

 

“Om någon är sjuk får vi inte alltid in någon vikarie. Det blir ganska körigt. Jätte mycket att göra direkt”. 

(Kerstin) 

 

Adina beskriver att när sjukfrånvaron i arbetsgruppen är hög under en längre tid så fokuserar 

de på att planera arbetet genom att göra ”det viktigaste”. Med detta menar Adina vidare att de 

plockar bort städ, dusch, tvätt och social samvaro under exempelvis en vecka och fokuserar 

istället på mat och medicin. Hon menar att mat och medicin är det absolut viktigaste, och 

därför planeras dessa insatser in, medan det andra får göras om det finns tid över.  

 

“Det är som vid det ovädret som var, vi måste jobba då också. I sådana yrken som vi har måste de få sin mat och 

medicin”. (Adina) 

 

                                                 
2 . Personalstyrkan består dagtid av tio personer. 
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Utifrån vårt insamlade material tolkar vi det som att personalen använder sig av den 

problemfokuserade strategien “att planera” när de är underbemannade, där syftet med 

personalens agerande är att ta itu med problemet, vilket bidrar till att personalen kan 

möjliggöra en förändring av situationen eller minska stressen som situationen innebär 

(Lazarus & Lazarus 2006, s.57). Den problemfokuserade copingstrategin som de använder 

bidrar till att personalen förbättrar och gör det bästa av den problematiska situationen 

(Lennéer Axelsson 2010, s.75). Flera kollegor arbetar på samma sätt som Adina, de använder 

sig av strategin “att planera”. De planerar sitt arbete genom att prioritera det absolut 

viktigaste, för att hantera situationen. Kerstin berättar att de ofta delar upp den sjukes arbete 

emellan sig i personalgruppen och försöker göra så gott de kan, och därmed planerar hur 

arbetet ska ske (Brattberg 2008, s.34). Kerstin menar också att kommunikationen i 

arbetsgruppen är det viktigaste för att kunna planera samt för att arbetet i sådana stressande 

situationer ska gå att hantera. Detta är även något Lena beskriver, som menar att 

kommunikation, samarbete, och att man vågar be varandra om hjälp, är förutsättningar för att 

hantera sådana situationer.  

 

“Vi ringer ju alltid varandra om hur det går ifall någon annan behöver hjälp. Eller i fall jag själv behöver hjälp 

så ringer man ju. Man lämnar inte någon i sticket eller så. Det är mycket hjälpsamhet och så”. (Kerstin) 

 

Flera i personalgruppen beskriver även att de använder sig av den problemfokuserade 

copingstrategin “anpassning” (Brattberg 2008, s.34). Adina beskriver att de får anpassa sig 

efter de förutsättningar de har för att lösa problemet. Annika förklarar att de anpassar sig 

genom att de får göra så gott de kan efter de förutsättningar som råder. De ändrar sina önske-

mål så att de passar omständigheterna. 

 

Eva berättar för oss hur hon efter ett tips från en kollega provade en ny strategi för att hantera 

stressade situationer:  

 

”Jag frågade en kollega hur hon hinner göra sitt arbete på den tiden. Hon svarade: Jag gör ju bara det jag ska, 

jag pratar inte med dem”. (Eva) 

 

Eva beskriver att det inte kändes bra i själen om hon kom till en brukare, som inte träffat en 

enda person på hela dagen, utan att samtala med denne. Brattberg (2008, s.64) menar att 

copingstrategier både kan få positiva och negativa resultat, och i Evas fall ledde testet av en ny 
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copingstrategi till negativa påföljder. Som Lazarus och Lazarus (2006, s.59) beskriver så finns 

det alltid en problematik med att välja strategier vilket innefattar en risk att den strategi man 

väljer att använda sig av inte är effektiv i den situation man befinner sig i. 

 

5.2.2 När det är mycket larm  

Kerstin berättar att hon och hennes kollegor ofta känner sig underbannade under de perioder 

då brukarna larmar med trygghetslarmet. Personalen upplever situationer av mycket larmande 

som särskilt problematiska under kvällarna då de är färre personal än på dagen. De vet att de 

måste prioritera larm, då något akut kan ha hänt, och att de ibland måste lämna brukaren även 

om de inte är klara med brukarens planerade insatser. Många larm kan även innebära att de 

hamnar efter i sin planering: 

 

“På kvällen är vi tre stycken som jobbar och har man fått ett larm då och man åker på det och så har det tagit 

tid, kanske 40 minuter, och då har man missat fyra besök på den tiden”. (Lena) 

 

Kerstin beskriver en önskan om att ibland få ha mer personal på kvällarna, men berättar att det 

inte är möjligt ur ett resursperspektiv. Vi tolkar att Kerstin använder strategin “anpassning” då 

hon anpassar sig till att det inte är möjligt att tillsätta mer personal och därmed ändrar sina 

önskemål så att de passar omständigheterna. Eftersom organisationen inte tillsätter mer 

personal vid kvällar då de vet att det sker många larm, tolkar vi det som att personalen 

hanterar dessa situationer med hjälp av egna strategier. Vi ser en variation i vårt material, då 

vi tolkar att våra informanter både använder problemfokuserade och känslofokuserade coping-

strategier när de får larm (Lazarus & Lazarus 2006, s.59).  

 

Kerstin beskriver att det är en stressande faktor vid de tillfällena brukarna märker att de är 

stressade, men försöker hantera situationen genom att ta någon minut och samla sig innan hon 

går in till en ny brukare. I det här exemplet använder sig Kerstin som vi uppfattar det sig av 

den känslofokuserad copingstrategin “att samla sig”, vilken syftar till att reducera känslan av 

att vara stressad eller att inte hinna med. Kerstins val av strategi “att samla sig” syftar även till 

att undvika att brukaren märker av att hon är stressad (Lennéer Axelsson 2010, s.75). 

 

Flera i personalgruppen menar att larm kan innebära att de hamnar efter tidsmässigt. Adina 

berättar att hon vid sådana situationer försöker att ta det viktigaste först – mat och medicin, 

och sedan ta igen det andra efteråt:  
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“Man får förklara på ett fint sätt att man fick larm och kanske inte kan göra den sociala biten. Men jag ger 

medicin och mat, det är det viktigaste”. (Adina) 

 

Vi tolkar att Adina använder sig av strategin “att planera”, genom att strukturera och planera 

arbetet och därmed välja att göra det som hon anser är viktigast först (Brattberg 2008, s.34). 

Vi tolkar att Annika använder sig av den känslofokuserade strategin “acceptans” då hon har 

accepterat att hon inte kan göra något åt att personalgruppen är underbemannad. Annika 

berättar att hon ställer sig själv frågan “vad ska jag göra åt det” och beskriver vidare att hon 

istället försöker hålla sig lugn och göra det bästa av situationen (Brattberg 2008 s.34). 

 

Lena berättar att hon ofta känner sig dum då det är mycket larm och hon då bara hinner göra 

det absolut nödvändigaste. Hon känner sig elak vid de tillfällen då hon inte ens hinner sätta sig 

ner och säga hej. Hon berättar att det väcker känslor av dåligt samvete hos henne i förhållande 

till brukaren. Hon ber om ursäkt till brukaren för att försöka hantera den svåra situationen och 

för att hantera sina upplevda känslor (Lazarus & Lazarus 2006, s.57): 

 

“Man känner sig rätt dum, när man bara kommer in och bara du ska ha din medicin, nu ska jag gå, men vi 

kommer tillbaka imorgon. Sen får man säga ursäkta men jag har lite bråttom så jag måste vidare nu”. (Lena) 

 

Vi tolkar att Lena använder sig av strategin “försoning”, vilket innebär att Lena ber om ursäkt 

till brukaren i hopp om att brukaren ska förlåta henne vilket därmed minskar de negativa 

känslor som hon upplever i dessa situationer (Brattberg 2008, s.34). Lena berättar vidare att 

hon efter sådan situationer försöker ”kompensera” brukaren för att skona sitt samvete genom 

att göra något litet extra eller stanna någon minut längre nästa gång. Till följd av att Lena 

kompenserar brukaren tolkar vi det som att hon kan “hantera och kontrollera sina känslor” 

vilket beskrivs av Lazarus och Lazarus som en känslofokuserad strategi för att bemästra en 

känslosamt svår situation (Lazarus & Lazarus 2006, s.57; Brattberg 2008, s.34).  

 

5.2.3 Att lämna en brukare 

Flera av våra informanter beskriver att det både är svårt och jobbigt att behöva lämna en 

brukare för att hinna vidare till nästa brukare eller för att inte hamna efter i planeringen. Det 

kan också vara så att personalen redan ligger efter i planeringen och därför måste ta igen 

missad tid, vilket ofta innebär att brukaren får mindre tid än planerat. Det kan också vara som 
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ovan, att personalen får ett larm som de akut måste åka på och därmed behöver lämna den 

brukare som de befinner sig hos, vilket gör att de sedan hamnar efter i planeringen. Touvi 

beskriver att brukarna ofta är missnöjda för att personalen inte hinner med dem:  

 

”De vill att vi skulle stanna lite mer och så, ibland är det ju bara oss de träffar på en hel dag”. (Touvi) 

 

Annika berättar att brukarna ibland märker att personalen är stressad och att hon då kan få en 

kommentar av brukarna om att hon inte är där lika länge som hon brukar. Touvi beskriver att 

hon påverkas känslomässigt när hon måste lämna en brukare för att hon ligger efter 

tidsmässigt: 

 

”Man blir ju ledsen när man inte hinner med dem. Då känner jag att jag inte vill bli gammal. Jag vill gå bort 

innan”. (Touvi) 

 

Lena upplever att det är svårt att säga till en brukare att hon inte har tid att stanna, även om 

hon är medveten om att hon måste vidare till nästa brukare. Hon beskriver att hon ibland 

stannar någon minut extra, men ändå får hon dåligt samvete när hon måste lämna brukaren. 

Samtidigt beskriver Lena att om hon stannar hos en brukare så tar hon tid från någon annan, 

vilket hon menar känns fel: 

 

”Man får ju dåligt samvete, ibland sitter man där och tänker att man måste säga att man ska gå, men så väntar 

man en minut till”. (Lena) 

 

I vårt material kan vi tydligt se att personal som upplever denna situation svår använder sig av 

känslofokuserade strategier. Vi drar slutsatsen att inga problemfokuserade strategier används 

av dessa personer då de upplever att de inte kan finna en praktisk lösning för att hantera 

situationen (Lazarus & Lazarus 2006, s.57). Touvi beskriver att de har för lite tid hos 

brukarna, men att det är något som personalgruppen inte kan påverka: 

 

”Vi måste ju faktiskt kunna stanna lite mer än vad vi har möjlighet till. Men det bestämmer ju inte vi, det är ju 

våra politiker som bestämmer över det. De är inte ute hos brukarna och de vet inte hur det fungerar”. (Touvi) 

 

Utifrån Asplunds (1987, s.171) resonemang uppfattar vi det som att Touvi inte har möjlighet 

att vara så engagerad som hon vill i sitt arbete med brukarna då tiden inte räcker till för det. 

Vi uppfattar det också som att Touvi inte får möjlighet att själv bestämma över sitt arbete, och 
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tolkar att hon på så vis också saknar inflytande över arbetet. Vi menar att detta kan vara 

bidragande till att hon uppfattar situationen som svår. 

 

Vi ser en variation av känslofokuserade strategier i vårt material. Vi ser i materialet flera 

exempel där personal använder sig av strategin ”att hantera eller kontrollera sina känslor” 

(Brattberg 2008, s.34). Annika berättar att hon försöker att inte tänka på den brukare hon 

måste gå ifrån och att hon inte brukar skuldbelägga sig själv för att hon inte har kunnat stanna. 

Adina berättar att hon kan skaka av sig känslorna då hon vet att hon eller en kollega kan 

komma tillbaka en annan dag. Leyla beskriver att hon brukar försöka tänka bort de känslor 

som kommer upp när hon ska gå ifrån en brukare. Vi tolkar att personalens strategi ”att 

hantera och kontrollera sina känslor” gör att de klarar av att handskas med de känslor och 

upplevelser som situationen har väckt. Samtidigt menar Lazarus och Lazarus (2006, s.59) att 

olika strategier kan fungera olika på lång och kort sikt. Vi menar att strategin att kontrollera 

sina känslor kan vara en mer kortsiktig strategi. Samtidigt tolkar vi att strategin fungerar och 

ger positiva copingresultat då personalen är på plats hos en brukare. 

 

Utifrån Brattberg (2008, s.34) menar vi att Touvi använder sig både av strategin ”att 

kontrollera och hantera sina känslor” samt strategin ”acceptans”. Touvi beskriver att hon både 

försöker glömma och skaka av sig sina känslor samtidigt som hon försöker göra så gott hon 

kan, då hon vet att hon inte kan göra mer än så: 

 

”Man försöker göra det bästa av situationen. Vad kan vi i gruppen göra? Vi kan inte göra mer än så”. (Touvi) 

 

Enligt Lennéer Axelsson (2010, s.75) har den person som använder mer än en strategi större 

förutsättningar för att hantera en svår situation jämfört med de som använder sig av enbart en 

strategi. 

 

Vi menar att även Lena använder sig, precis som Touvi, av den känslofokuserade strategin 

”acceptans” då hon försöker tänka att hon gjort så gott hon kunnat och att hon inte kan 

påverka situationen mer än så och därmed accepterar verkligheten som den är (Lazarus & 

Lazarus 2006, s.57; Brattberg 2008 s.34). Brattberg (2008, s.41) menar att strategier kan leda 

till antingen ett positivt eller negativt copingresultat. Vi uppfattar att strategin leder till ett 

oförändrat copingresultat, varken positivt eller negativt, men vilket ändå Lena beskriver som 

en strategi för att hantera situationen. Hon beskriver att hon ofta tänker att hon gjort det hon 
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kunnat men att det inte minskar den negativa upplevelsen av situationen. Samtidigt beskriver 

hon att hon inte mår sämre utav att tänka så, de vill säga att strategin inte ger ett negativt 

copingresultat. Utifrån detta tolkar vi det som att Lena kompletterar strategin “acceptans” med 

den strategi som Brattberg (2008, s.34) beskriver som ”förståelse” då hon försöker förklara för 

brukaren att hon måste iväg och tolkar att brukaren då förstår varför hon inte kan stanna, 

vilket gör att känslan av dåligt samvete minskas: 

 

”Jag försöker förklara för brukaren att man måste vidare och att jag har flera att gå till. Då förstår de”. (Lena) 

 

Vi tolkar att tidbristen leder till att hemtjänstpersonalen inte kan engagera sig i arbetet med 

brukarna i den utsträckning som de vill för att känna att de gör ett bra arbete. Vi menar att 

detta kan vara en orsak till att de känner sig otillräckliga i arbetet med brukarna. Asplund 

(1987, s.171) beskriver att stress och otillräcklighet inte handlar om att en arbetare engagerar 

sig för mycket i sitt jobb, vilket vi också ser i vårt resultat. Vi finner inga situationer där 

hemtjänstpersonal upplever stress eller otillräcklighet på grund av att de är för engagerade i 

arbetet vilket Malasch menar är en bidragande faktor till stress (Asplund 1987, s.171).  

 

Vi har visat exempel på hur hemtjänstpersonalen besitter små möjligheter att bestämma över 

sitt arbete. Det finns en planerare som bestämmer hur hemtjänstpersonalens arbete ska se ut. 

Planeraren bestämmer vilken brukare personalen ska besöka, vad personalen ska göra där 

samt hur lång tid besök skall ta. Personalen har enbart ett begränsat utrymme att själva styra 

sitt arbete, och då handlar det exempelvis om situationer där de får hoppa över att göra vissa 

insatser för att de ligger efter tidsmässigt. Utifrån Asplund (1987, s.171) tolkar vi det som att 

personalen saknar inflytande över sitt arbete och menar att vi utifrån det kan förstå att 

personalen upplever stress och otillräcklighet. Vi ser även likheter mellan dessa situationer 

och den organisationsprincip som Eliasson (1992, s.170) beskriver som att hemtjänst-

personalens arbete är detaljstyrt och går ut på att hinna genomföra insatser på en viss tid.  

 

5.3 Att sakna förutsättningar för att göra ett bra jobb 

Vårt material visar att tiden har en stor betydelse för de personer vi intervjuat, men vårt 

material har även visat att tiden inte är den enda faktorn som gör att den hemtjänstpersonal vi 

intervjuade känner sig otillräckliga i sitt arbete med brukarna. Vi har kunnat identifiera 

situationer då personalen upplever att de saknar förutsättningar för att göra ett bra jobb, och 

därmed också upplever sig otillräckliga. Vi kommer nedan att redogöra två av dessa 
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situationer samt vilka strategier våra informanter använder sig av för att hantera de 

upplevelser och känslor som situationerna väcker hos dem. 

 

5.3.1 Bristande kompetens 

Under vår första intervju, lite förvånande för oss, berättar Adina att det finns andra 

förutsättningar än enbart tidsaspekten som leder till att hon i sitt jobb ibland känner sig 

otillräcklig och saknar förutsättningar för att göra ett bra jobb. Hon pratar om personer med 

psykisk ohälsa eller missbruksproblematik som hon beskriver som en ny kategori av brukare 

som blir mer och mer vanliga att bemöta i deras yrke: 

 

”Vi saknar kompetens att möta personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Och vi får fler och fler 

sådana brukare. Det kräver att jag kan bemöta dem. På lasarettet finns det både doktorer och sjuksköterskor 

men vi är ute och då är vi själva och utsatta för allt möjligt”. (Adina) 

 

Även Touvi beskriver hennes upplevda avsaknad av kompetens. När vi frågar hur deras 

möjlighet till utbildning på området ser ut berättar hon att det kommer någon två till tre gånger 

per år men att det är för sällan. De hinner glömma mellan gångerna. Även kollegan Annika 

berättar att hon upplever sig sakna erfarenhet för att kunna göra ett bra jobb för brukare med 

psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Detta för att det är en ny typ av brukare för Annika. 

 

”Jag saknar förutsättningar att möta en person med psykisk ohälsa eller missbruk. Det är inte som att möta en 

vanlig äldre, och vi saknar erfarenhet av detta”. (Leyla) 

 

Leyla berättar vidare att utbildningar i många fall kommer ett tag efter att de fått den nya 

brukaren och att man då redan gjort saker på ett visst sätt, och att det därmed ibland blir fel 

från första början.  

 

Vi ser flera exempel i vårt material på att informanter använder sig av strategin som Lazarus 

och Lazarus (2006, s.64) benämner som ”socialt stöd”. Touvi berättar att de i arbetsgruppen 

ofta bollar tankar, känslor, idéer och svårigheter med varandra i gruppen. Och detta anser 

Touvi är en effektiv strategi. Hon berättar att personalen är i olika åldrar, med olika bagage 

och erfarenheter vilket innebär att de ser saker på olika sätt och att de därmed kan lära sig av 

varandra. Touvi menar också att om man upplevt att något särskilt inte har stämt hos en 

brukare kan man prata med övrig personal om detta. Då kan det vara så att flera känner igen 
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sig i situationen och att hon därför inte känner att det är henne det är fel på. Utifrån detta får 

de sedan jobba med vad som inte stämt hos brukaren. Att känna att hon kan bolla svårigheter 

med kollegorna anser hon väldigt betydelsefullt. När de upplever arbetssituationen hotfull 

brukar även personalen gå dit två och två. 

 

Utifrån informanternas utsagor görs tolkningen att det sociala stödet är särskilt betydelsefullt 

för att hantera situationer då personalen upplever sig otillräckliga i brist på avsaknad av 

kompetens i relation till brukare med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Det rör sig 

delvis om det sociala stödet som att någon kan följa med en till en brukare så man slipper gå 

själv, men särskilt belyses vikten av det emotionella stödet som strategi. Under denna strategi 

ryms strategier som att personalen bollar känslor och tankar i den rådande situationen med 

varandra i arbetsgruppen men framförallt också för att de inte känner sig ensamma i 

situationen (Lazarus & Lazarus 2006, s.64). 

 

”Ibland kan det vara svårt att ge varandra tips innan man lärt känna brukaren, för då skrämmer vi upp 

varandra”. (Eva) 

 

Här menar Eva att det inte alltid är positivt att bolla med varandra i gruppen. Hon berättar om 

då de fick en ny brukare med missbruksproblematik. De pratade om deras upplevelser av att 

besöka brukaren med missbruksproblem och “trissade” då upp varandra. Detta resulterade i att 

alla blev rädda för att besöka brukaren. När vi jämför Touvis positiva upplevelse av det 

sociala stödet, tolkar vi att det som Eva beskriver är ett exempel på det som Brattberg (2008, 

s.64) beskriver som en strategi som kan leda till negativa copingresultat. 

 

Åse beskriver i motsats till många andra i gruppen att hon anser att alla i personalgruppen har 

god kompetens och att alla därför borde göra ett bra arbete med alla brukare. Åse menar också 

att de erbjuds utbildningar på arbetsplatsen som gör att deras kompetens är god: 

 

“Vi har möjlighet att gå på utbildningar så vi har väldigt bra kompetens”. (Åse) 

 

Åses syn på att alla i personalgruppen har god kompetens att möta alla brukare väcker frågor 

hos oss. Hur kan det skilja sig i gruppen? Självklart kan Åse ha mer kunskap om brukare med 

psykisk ohälsa och missbruksproblematik än de andra i gruppen och därför tycka att hon inte 

saknar kompetens. Samtidigt uttrycker Åse att alla i personalgruppen har god kompetens 
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eftersom de får utbildningar om detta, medan många i personalgrupper menar att de saknar 

kompetens. Detta väcker frågor hos oss om att Åse använder sig av strategin “förnekelse”, 

vilket innebär att Åse antingen förnekar eller stöter bort det faktum att hon och många i 

personalgruppen saknar kunskap om personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik 

(Lazarus & Lazarus 2006, s.59).  

 

Lazarus & Lazarus (2006, s.68) menar att hur en individ ser på en situation bidrar till vilken 

strategi personen väljer, vilket kan vara ett skäl till varför Åse i så fall använder sig av 

strategin “förnekelse”. Om en individ ser en situation som ett hot kan det påverka valet av 

strategi, då personen kan se hotet som en situation som hon eller han måste göra sig av med 

istället för att se situationen som en utmaning och därmed välja en problemfokuserad strategi 

för att försöka förändra situationen (Lazarus & Lazarus 2006, s.68). Vi tolkar att Åse 

eventuellt ser situationen som ett hot och därför väljer strategin förnekelse. Vi tänker att 

strategin förnekelse bidrar till ett negativt copingresultat för Åse då den inte är långsiktig och 

också att strategin förnekelse kan bidra till konsekvenser för brukarna.  

 

5.3.2 När brukaren inte vill 

Flera informanter beskriver att de upplever att de inte gjort ett bra jobb när de ska utföra en 

planerad insats som brukaren inte vill ta emot. Adina beskriver att det oftast handlar om när en 

brukare har insatsen dusch inplanerad, men inte vill. Lena upplever att det också kan vara 

situationer där brukaren ska få sitt hem städat, men inte vill att personalen ska städa. Kerstin 

berättar också att brukare ibland inte vill ta emot den omsorg personalen är där för att ge, för 

att brukaren vill klara sig själv. 

 

Vi uppfattar att personalen använder sig av de problemfokuserade strategierna ”att ändra 

omständigheterna kring den rådande situationen” då brukaren inte vill ta emot en planerad 

insats (Lazarus & Lazarus 2006, s.57;Brattberg 2008, s.34). Vi tolkar att personalen använder 

sig av denna problemfokuserade strategi då de berättar att de försöker resonera med brukaren 

när hon eller han inte vill genomföra en planerad insats. Adina beskriver att hon försöker 

förklara att det inte kommer att erbjudas exempelvis dusch förrän nästa gång en dusch är 

inplanerad i schemat för att ge brukaren chans att verkligen att tänka efter. Personalen uppger 

att denna strategi ofta leder till att brukaren faktiskt väljer att duscha vid det planerade 

tillfället. Om brukaren inte vill genomföra en planerad dusch även då personal har försökt att 
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få brukaren till att ta emot insatsen, beskriver Lena att hon då erbjuder sig att göra en annan 

insats än den brukaren motsätter sig: 

 

”Jag brukar fråga om jag kan göra något annat istället för just det som brukaren inte vill att jag ska göra. 

Brukaren ska ju ändå ha den tiden som är avsedd för den, även om brukaren inte vill göra just det som är 

planerat”. (Lena) 

 

Samtidigt kan vi utläsa av vårt material att de problemfokuserade strategierna inte alltid leder 

till att en brukare vill ta emot en planerad insats. Ibland leder personalens problemfokuserade 

strategier till ett negativt resultat, vilket innebär att strategin inte bidrar till att minska 

personalens negativa känslor som situationen har väckt (Brattberg 2008, s.41) Flera i 

personalgruppen berättar att när de inte lyckats genomföra en planerad insats på grund av att 

en brukare motsätter sig detta väcker det känslor av otillräcklighet hos personalen: 

 

“Vi ska ju utföra allt som står i beslutet, men samtidigt får man inte tvinga någon, det är en balansgång”. 

(Annika) 

 

”Jag känner att jag inte gjort något idag, att jag satsat min tid utan att lyckas. Jag känner mig inte helt färdig 

och känner att jag inte gjort ett bra jobb”. (Adina) 

 

Flera i personalgruppen beskriver att de försöker hantera känslan av otillräcklighet genom att 

tänka att de erbjudit sig att göra en annan insats och att de faktiskt inte kan göra mer än så om 

brukaren tackar nej till det, samt att tänka att de inte får tvinga någon till en insats: 

 

”Man får ju acceptera det. Man tänker att man kan ju inte tvinga någon”. (Annika) 

 

Dessa strategier beskrivs av Lazarus och Lazarus (2006, s.57) som känslofokuserade 

copingstrategier vilka vi tolkar som att personalen använder sig av då de insett att de inte kan 

förändra omständigheterna kring situationen med problemfokuserade copingstrategier. Den 

känslofokuserade copingstrategin vi uppfattar att hemtjänstpersonalen använder sig av är 

”acceptans”, de accepterar att de inte kan förändra situationen och accepterar att de inte kan 

göra något åt att en brukare inte vill ta emot en insats och därmed minskar upplevelsen av att 

vara otillräcklig (Brattberg 2008, s.34,41). 
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I vårt material kan vi utläsa att personalgruppen i första hand försöker att hantera situationen 

med problemfokuserade copingstrategier, och väljer känslofokuserade copingstrategier i andra 

hand, om de problemfokuserade copingstrategierna inte leder till ett positivt copingresultat 

(Brattberg 2008, s.64). 

 

5.4 Sammanfattning 

De situationer då hemtjänstpersonalen upplever sig otillräckliga är situationer där tidsbrist är 

en betydelsefull faktor för främjandet av upplevelser av otillräcklighet. Detta då tidbrist bidrar 

till att hemtjänstpersonal inte kan engagera sig i sitt arbete med brukarna i den utsträckning de 

egentligen vill för att känna att de gör ett bra arbete (Asplund 1987, s.171). De situationer som 

uppmärksammades av våra informanter är situationer då de upplever sig underbemannade - 

antingen på grund av personalbrist eller under perioder då det går mycket larm, men också i 

situationer då informanterna behöver lämna brukarna under utförandet av en insats. Vårt 

material visar också att informanterna upplevde otillräcklighet då de upplevde att de saknade 

förutsättningar för att göra ett bra jobb. De situationer som omnämndes av våra informanter är 

då de saknar kompetens i bemötandet med brukare samt då brukarna avböjer en planerad 

insats. 

 

Vårt material visar att informanterna anpassar sina val av copingstrategier beroende på vilken 

svår eller stressande situation de befinner sig i. I situationer när personal är sjuk är 

problemfokuserade copingstrategier dominerande, där de använder sig av strategierna “att 

planera” och “anpassning”. När det går mycket larm användes såväl känslofokuserade som 

problemfokuserade copingstrategier med strategier som “planera”, “kompensera”, “samla sig” 

samt “acceptans”. 

 

I situationer då informanterna behöver lämna en brukare på grund av tidsbrist ser vi att 

personen använder känslofokuserade copingstrategier då vi drar slutsatsen att problem-

fokuserade copingstrategier inte används. Detta då vi tolkar att personalen upplever att de inte 

kan finna en praktiskt lösning på situationer av denna karaktär. De använder sig av strategier 

som “att kontrollera och hantera sina känslor”, “acceptans” och “förståelse”. ”Att kontrollera 

och hantera sina känslor” var en vanligt förekommande strategi. 

 

Då informanterna upplevde sig sakna förutsättningar att göra ett bra jobb i relation till 

bristande kompetens använde sig en stor del av personalen av strategin “socialt stöd”. I de 
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situationerna när brukarna inte vill ta emot en planerad insats och detta väcker känslor av 

otillräcklighet hos hemtjänstpersonalen använder de sig i första hand av den problem-

fokuserade copingstrategin “att ändra omständigheterna”. I de fall då dessa strategier inte 

leder till ett positivt copingresultat använder de sig av den känslofokuserade copingstrategin 

“acceptans”. De flesta copingstrategierna är effektiva strategier - vilket innebär att de leder till 

positiva copingresultat. Vi har endast identifierat ett fåtal situationer då informanternas val av 

copingstrategier har lett till negativa copingresultat.  

 

I vårt material fanns en upplevelse av avsaknad av kompetens och en brist på utbildningar 

inom organisationen, främst gällande personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. 

Utifrån vår insamlade empiri kan vi se att det handlar om en individuell process där 

personalen själva får förse sig med de verktyg de behöver i form av strategier för att uppleva 

sig tillräckliga och kunna bemöta brukarna på ett bra och professionellt sätt.  

 

6. Diskussion 

Nedan följer vår metoddiskussion med våra tankar och reflektioner gällande vårt val av metod 

i förhållande till vår analys och vårt resultat. Sedan följer vår slutdiskussion där vi för en 

diskussion kring våra frågeställningar. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Som vi beskrev i tillvägagångssättet under metodkapitlet (s.12) så började vi våra intervjuer 

med att ställa lättare demografiska frågor för att främja en trygg intervjusituation för våra 

informanter. Vi började ställa frågor som hur de trivdes på sin arbetsplats och fick då av 

samtliga informanter positiva och beskrivande svar på en arbetsplats som besitter 

förutsättningar för att göra ett bra arbete. För att få möjlighet att besvara våra frågeställningar 

märkte vi här av vikten att operationalisera våra frågeställningar. Genom att vi ställde mer 

öppna frågor om deras upplevelser och erfarenheter utifrån våra frågeställningar fick vi sedan 

mer utförliga svar. På så sätt märktes en tydlig och mer deskriptiv skillnad i deras utsagor 

gällande förutsättningar att göra ett bra arbete mellan de demografiska frågorna som vi 

inledningsvis började med och de frågorna som berörde deras upplevelser och erfarenheter. 

Med hjälp av operationaliseringen av våra frågeställningar kunde vi identifiera situationer och 

strategier de använder sig av. Samtidigt har en återkommande tanke hos oss varit ifall vi 

utifrån våra öppna frågor “lockat” fram svar som inte stämde överens med de inledningsvisa 
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svaren på våra demografiska frågor. Vi anser ändå att detta tillvägagångssätt har varit effektivt 

för vår möjlighet att besvara våra frågeställningar. 

 

Vårt urval att intervjua informanter ur en och samma arbetsgrupp (s.12) grundade sig i att vi 

ville få en samlad bild, och kunna identifiera likheter och skillnader, i en och samma 

arbetsgrupp över vilka situationer de upplever sig otillräckliga samt vilka strategier de 

använder sig av. Vi ville därmed också kunna nå informanternas utsagor gällande 

organisationens roll och betydelse för att skapa förutsättningar. Detta för att se ifall 

organisationen ger verktyg som förutsättningar att hantera svåra situationer eller om det mer 

handlade om en individuell process hos våra informanter? Vårt urval grundande sig också 

utifrån effektivitetsskäl som tid och pengar. Samtidigt resonerar vi även kring att det vore 

intressant att jämföra flera arbetsgrupper eller kommuner för att se om vårt resultat därmed 

skulle få en annan utgång. På så vis skulle vårt urval då kunna stärka vår studies tillförlitlighet 

och reliabilitet (Bryman 2008 s.49). 

 

Vi tycker att det är av vikt att belysa att våra informanter endast består av kvinnor. Detta är 

inte ett aktivt urval vi gjort utan beror på att arbetsgruppen endast består av kvinnor. Vi skulle 

ändå tycka att det hade varit intressant att ta del av mäns utsagor och upplevelser av arbetet 

inom hemtjänst för att se om vårt resultat då hade sett annorlunda ut. Utifrån att arbets-

grupperna endast består av kvinnor anser vi att vår studie kan ses representativ för denna 

organisation. Samtidigt kan den inte ses som representativ för den svenska hemtjänsten som 

helhet då vi endast intervjuat en arbetsgrupp och också utifrån att vi enbart intervjuat kvinnor. 

 

6.2 Slutdiskussion 

Våra informanter beskriver att brukarna ofta uttrycker ett missnöje över att personalen ofta är 

stressade och inte hinner med. Detta i likhet med Evertsson och Johanssons (2008) studie som 

visar att många brukare anser att hemtjänstpersonalen i många fall inte tillgodoser deras behov 

och önskemål. De slutsatser vi kan dra är att våra informanter i många situationer upplever sig 

otillräckliga i relation till brukarna i likhet med tidigare forskning. Gustafsson och Szebehelys 

(2007) samt Fahlströms (1999) studier visar att upplevelser av otillräcklighet är vanligt 

förekommande hos hemtjänstpersonal. I motsats till Gustafsson och Szebehelys (2007) studie 

visar dock vårt resultat att det inte finns några variationer gällande upplevelser av 

otillräcklighet mellan de som arbetat en kortare eller längre tid inom organisationen. 
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Kristensson Ekwal, Rahm Hallberg och Sivberg (2007, s.93) menar att strategin “socialt stöd” 

är en effektiv men sällan använd strategi, då en person som ber om hjälp kan anses svag. Detta 

står i kontrast till vårt resultat där vi sett att strategin “socialt stöd” är vanligt förekommande 

och ofta leder till ett positivt copingresultat, såväl utifrån praktiska som emotionella aspekter. 

Som vi tolkat det upplever våra informanter inte en svaghet i att be om hjälp eller stöd utan ser 

det en nödvändighet för att klara av sitt arbete. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

våra informanter känner en trygghet i relation till deras kollegor i arbetsgruppen. Utifrån att de 

ansåg det sociala stödet som en nödvändighet för att klara av sitt arbete kan detta även ha 

bidragit till ett arbetsklimat där man kan bolla tankar och känslor inom arbetsgruppen och 

därmed inte se behovet av det sociala stödet som en svaghet. 

 

Utifrån våra resonemang gällande det problematiska i copingstrategier anser vi att det skulle 

vara intressant att se fler studier gällande copingstrategier i förhållande till upplevelsen av 

otillräcklighet. Vi menar att en studie skulle kunna göras i samma hemtjänstgrupp om ett år, 

för att se vilka strategier de då använder sig av. Detta för att förstå copingstrategiernas lång- 

och kortsiktighet. Vi har också funderat över hur hemtjänstpersonalens val av copingstrategier 

påverkar brukarna. Vi har sett exempel på där hemtjänstpersonalens strategier direkt 

missgynnar brukarna i vårt material, exempelvis då en personal berättat att hennes kollega 

struntar i att samtala med brukaren för att hinna med det hon ska göra. Vi menar att det saknas 

forskning om hur copingstrategier påverkar omgivningen, och tror att det är en viktig aspekt 

för att förstå copingstrategiernas effektivitet fullt ut och på ett mer omfattande sätt.  

 

Utifrån våra informanters utsagor gällande att sjukfrånvaron periodvis är väldigt hög väcks 

frågor hos oss gällande huruvida sjukfrånvaro kan användas som strategi? Vi har inte tolkat att 

informanterna använt detta som en strategi men det väcker ändå frågor hos oss. Kan det vara 

så att personal väljer att sjukskriva sig för dagen på grund av en påfrestande arbetsmiljö, eller 

kan sjukfrånvaro ses som en långsiktig strategi för att främja en längre arbetsförmåga, som 

Hägglung, Helsing och Sandmark (2011) beskriver, utan längre sjukskrivningsperioder?  
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Intervjuguide      Bilaga 1 

1. Hur länge har du arbetat på ditt jobb och hur mycket jobbar du? 

 

2. Hur du trivs på jobbet med brukarna? 

 

3. Vad innebär det “att göra ett bra jobb”  i förhållande till brukarna för dig? 

- Kan du beskriva en situation då du känner att du gjort ett bra jobb i förhållande till brukaren? 

- Kan du beskriva någon situation då du upplevde att du inte kunde ge god omsorg? 

 

4. Finns det situationer på jobbet då du känner att du inte hinner med brukarna? 

- Kan du ge exempel på en sådan situation/berätta mer/ge fler exempel? 

- Hur brukar du göra/lösa/tänka kring dessa situationer? 

 

5. Kan du beskriva en situation där du kände att du saknade förutsättningar att göra ett bra 

jobb? 

- Vad tror du att det berodde på? 

- Hur brukar du göra/lösa dessa situationer? 

 

6. Inom äldreomsorgen finns brukare med så kallat “normalt” åldrande, men även brukare 

med missbruksproblem och psykisk ohälsa. Hur känner du i bemötandet med denna grupp av 

brukare? 

 

7. När du känner att du inte hinner med ditt arbete - hur påverkar det dig i arbetet? 

- Hur påverkar det dig privat? 

- Hur påverkar det arbetet med brukarna? 

- Hur tror du att brukarna upplever den omsorgen ni ger? 

 

8.  Hur brukar du göra när du känner att du saknar förutsättningar att göra ett bra jobb? 

 (Om flera tas upp, vilken fungerar bäst? och i vilka situationer?) 

 

9. Känner du att du kan släppa jobbet efter en avslutad arbetsdag? Ge exempel på hur. 

 

10. Är det något du vill tillägga? 
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Brev till informanter                                       Bilaga 2 

 

Hej! 

Först vill vi börja med att tacka för att ni vill bli intervjuade av oss. 

Vi heter Emma Cocke och Amanda Colliander och läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet i Växjö. Vi skriver nu en uppsats om hemtjänstpersonalens upplevelser 

av arbetet, och är glada och tacksamma över att vi får intervjua er. 

Vi vill passa på att berätta att vi inte kommer att skriva ut sådant som kan identifiera er- 

såsom namn, kön och ålder. Namnet på hemtjänstgruppen och kommunen ni arbetar i 

kommer att anonymiseras för att ni ska känna er trygga. 

 

Ert deltagande i studien är frivilligt och ni har möjlighet att avbryta ert deltagande om så 

önskas. All information som framgår under intervjuerna kommer att förvaras på ett sådant sätt 

att ingen obehörig kommer att kunna få tillgång till det. All information kommer även raderas 

efter studiens slut. 

 

Vi är intresserade av era tankar om arbetet som personal inom hemtjänst och ser fram emot att 

få träffa er! 

 

Hör gärna av er till oss om ni har några frågor eller funderingar! 

Med vänlig hälsning, 

Emma och Amanda 

Emma – ec222ca@student.lnu.se 

Amanda – ac222cj@studnet.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


