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Titel:   Empowerment i hemtjänsten 

  En fallstudie inom hemtjänsten i Reykjavík 

 

Bakgrund:  I många år har det stått klart att på grund av ökning av 

antalet äldre kommer det blir svårt med framtida bemanning 

i hemtjänsten. Arbeten anses vara låg status och 

underbetalda. Om arbeten i hemtjänsten anses ge anställda 

upplevelser av empowerment är det möjligt att flera söker 

sig till dessa arbeten och att befintlig personal stannar kvar. 

 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att få ökad förståelse för hur 

personal i hemtjänst upplever empowerment i sitt arbete 

samt att studera på vilket sätt ledare inom hemtjänsten kan 

arbeta med att stödja upplevelser av empowerment hos sina 

anställda. 

 

Metod:  Undersökningen är genomförd som en kvalitativ fallstudie i 

hemtjänsten i Reykjavík. Med semistrukturerade intervjuer 

har sex anställda och tre ledare intervjuats och materialet har 

analyserats med en tematisk analys. 

 

Resultat:  Det visar sig att de anställda i hemtjänsten i Reykjavík 

upplever delvis strukturell empowerment i sina arbeten samt 

pyskologisk empowerment genom alla fyra kognitionerna; 

mening, kompetens, självbestämmande och påverkan. 

Ledarna stödjer personalens upplevelser av empowerment 
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genom tillit, respekt och värdighet samt tillåtelse att göra 

misstag. 

Nyckelord Empowerment, personal, hemtjänst, äldreomsorgen. 
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Abstract 
 

Title:   Empowerment in homecare 

  A case study in home services in Reykjavík 

 

Course:   Business administration III- Organization thesis, 15 credits, 

spring 2014 

 

Writer:   S. Sjöfn Guðmundsdóttir 

Supervisor:   Carina Holmgren 

Examiner:  Leif Marcusson 

Background: For years it has been foreseen that the increase in number of 

the elderly living at home will cause difficulties when it 

comes to providing homecare. The cause of those difficulties 

are mainly because of difficulties in recruiting new 

employees and keeping those who are working in the home 

care. Recruiting problems are mainly because employment in 

the elderly care is considered low status and underpaid. If the 

employees are empowered in their work there is a possibility 

that employment would be considered attractive and would 

therefore attract more young people.  

 

Purpose:  The purpose of this essay is to gain increased understanding 

of experiences of empowerment by the employees in home 

care. Another purpose is to see in what way the leaders in 

home care can encourage empowerment of their employees. 

 

Method:  The survey was conducted as a qualitative case study in 

home care in Reykjavík. With semi-structured interviews six 

employees and three managers were interviewed and the 

material has been analyzed with a thematic analysis. 

 

Results: It turns out that the employees of home care services in 

Reykjavík experience to a certain degree structural 

empowerment in their jobs and to a higher degree 
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psychological empowerment. The leaders, can to some 

extent, support the experience. 

 

Keywords:  Empowerment, personell, homeservices, elderly care 
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1.Inledning 

I denna uppsats belyses upplevelser av empowerment i hemtjänsten. Inledningsvis 

kommer det att ges en bakgrund till ämnet samt diskussioner om hemtjänsten och 

äldreomsorgen.  Problemdiskussionen kommer att kulminera i en problemformulering 

och ett syfte samt avgränsningar. Avslutningsvis kommer det att redogöras för 

uppsatsens disposition. 

 

I dag är 13.22 % av den isländska befolkningen i åldrarna 65-107 år
1
. Hagstofan

2
 på 

Ísland förutspår att antalet 85 år och äldre kommer att öka kraftigt från dagens 5 385 till 

8 659 år 2033 och 21 118 år 2053 (Hagstofan, 2014). Vad innebär det stora antalet äldre 

för staten och kommunerna när det gäller att tillhandahålla service och tjänster både i de 

äldres egna hushåll och på äldreboenden?  

 

Enligt lagar om service till äldre medborgare är staten och kommunerna skyldiga att 

tillhandahålla tjänster så att de äldre kan fortsätta bo i egna hem vid så normala 

levnadsförhållanden som möjligt (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999
3
). Samma 

lagar förpliktigar staten att bygga vårdhem och erbjuda de äldre platser att bo på, så 

länge de är i behov av det. De senaste åren har det skett en politisk förändring när det 

gäller service och tjänster till de äldre. Det byggs inte lika många platser på 

vårdhemmen och service ges i de privata bostäderna. Enligt undersökningar som har 

gjorts på Island, vill de flesta äldre bo kvar i sina egna hem och i den möjligaste mån 

vara självständiga så länge det går. (Jóhannsdóttir, 2013). 

 

De tjänster och service som utförs i de privata hemmen i Ísland ges å ena sidan av staten 

genom hemvården/omsorgen och å andra sidan kommunernas hemtjänst. Inom 

hemvården/omsorgen arbetar sjuksköterskor och undersköterskor, men i kommunernas 

hemtjänst arbetar personal med lägre utbildningar eller outbildade (Karlsdóttir, 2011). 

Över 95 % av äldreomsorgens personal är kvinnor och närmare 60 % av dessa har lägre 

utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet än 6 månader. Diskussioner pågår om att 

överföra äldreomsorgen från staten till kommunerna, men det kommer nog inte att bli 

                                                 
1
 http://spyr.is/grein/ahugavert/6812 

2
 Hagstofan är Isländska motsvarigheten till Sveriges Statiska Centralbyrån. 

3
 Lög um málefni aldraðra är lagen om äldre människor 

http://spyr.is/grein/ahugavert/6812
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förrän efter 2014 då utvärdering av överföring av handikappomsorgen från stat till 

kommun blir klar (Velferðarráðuneytið, 2014
4
). 

 

Personal i äldreomsorgen har blivit äldre och unga människor har inte arbete inom 

äldreomsorgen som sitt förstahandsval när de studerar på gymnasiet eller i val av studier 

på universitet (Karlsdóttir, 2011). I Sverige har frågor om äldreomsorgen och 

vårdbiträdernas arbetssituation inom hemtjänsten beskrivits en hel del (Gustafsson & 

Szebehely, 2005; Jaarnet, 2004). I sin C-uppsats inom socialt arbete, sammanställer 

Jaarnet en mängd negativa upplevelser av arbete inom äldreomsorgen och påstår att 

inom ingen annan vård skulle det tillåtas att personal med så låga utbildningar skulle få 

arbete. Det centrala i rapporten var att det saknades tid och resurser för att personalen 

skulle kunna ge en god omvårdnad till vårdtagarna. Vårdbiträden var utarbetade och det 

behövdes utbildning till hemtjänstpersonalen. Vidare gällde det frågan om att 

vårdbiträdesyrket ansågs vara ett lågstatusyrke.  

 

I Sverige förutspår man att det kommer att behövas ungefär 225 000 nyanställningar i 

vården och omsorgen fram till 2023 om det inte görs förändringar i arbetssätt och 

bemanning (Jöhnk, 2014). På Ísland finns det ingen nystatistik över framtida 

nyanställningar inom vård och omsorg men befintlig statistik säger att 65 år och äldre 

kommer att gå från att vara 13.5 % av befolkningen år 2015 till 21.4 % år 2040
5
. 

 

1.1  Problem bakgrund 

 

För några år sedan deltog Ísland i ett projekt, bekostat av EU, ett Northern Peripheri 

projekt. Projektets namn var OLE 2, our life as elderly del 2. Den del som Ísland 

arbetade aktivt i var kompetens och rekrytering
6
. Där bland annat uppmärksammades 

behovet av att rekrytera fler unga människor till äldreomsorgen och att höja 

kompetensen. Hos deltagande nationer, Island, Färöarna, Norge, Sverige och Finland, är 

det oroväckande att arbete inom äldrevården betraktas som lågstatus och anses ofta vara 

ett arbete att ha när inget annat finns. 

 

                                                 
4
 Velferðarráðuneyti är den isländska socialstyrelsen 

5
 http://www.velferdarraduneyti.is/media/Skyrslur/stefnum-aldradir.pdf  

6
 http://ourfuture.eu/our-projects/competence-development 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/Skyrslur/stefnum-aldradir.pdf
http://ourfuture.eu/our-projects/competence-development
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Projektets resultat var att det finns ett stort behov av att öka personalens kompetens 

inom äldrevården och genom kontinuerlig kompetensutveckling lockas fler till arbete 

inom äldrevården genom att bland annat hemtjänsten gör sig känd som en värdig 

arbetsplats för dem som är intresserade av att arbeta med människor. 

 

I framtiden kommer äldreomsorgen att behöva fler anställda för att kunna tillgodose 

behoven av vård och omsorg. På Island kommer allt fler äldre att bo i självständigt 

boende så länge det går. Det kommer att ställa krav på kommunerna, som ska 

tillhandahålla service till sina äldre, om att göra arbeten inom äldrevården så attraktiva 

att unga människor kan tänka sig att göra arbetet inom äldrevården till sitt. 

 

På Ísland arbetar runt 5.200 icke professionell personal med service och tjänster 

tillhanda seniorer både i deras privata hem och på vårdhem (Hagstofa Íslands, 2014). 

Det kommer att behövas många fler de närmaste åren och i framtiden 

 

1.2 Problemformulering 

 

Att rekrytera och behålla personal i äldreomsorgen är och kommer att vara ett stort 

problem för stat och kommuner på Island. Det är viktigt att förändra arbetets anseende 

och göra det attraktivt. 

 

Det diskuteras att personalen är lågavlönad, arbetar under stor tidspress och inte får den 

belöning de förtjänar för sitt arbete
7
.  

 

Det gäller för arbetsgivare att hitta nya lösningar för att göra arbete i äldreomsorgen 

attraktivt för unga som är på väg ut i arbetslivet (Jöhnk, 2014). 

 

Vad är det som lockar människor till arbete inom äldreomsorgen och vad får dem att 

stanna kvar i arbetet? Svaren till dessa frågor är säkert många, men forskning de senaste 

20-30 åren pekar på att det finns vissa gemensamma faktorer om varför människor 

väljer olika arbeten och varför de väljer att fortsätta inom samma yrke. Att arbetet har 

en mening för den anställde anses påverka både motivation och prestation samt reducera 

                                                 
7
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5709957  

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=5709957
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risken av att de anställda slutar (Saglien, 2013). Herzberg publicerade sitt arbete om 

motivation och hygienfaktorer 1959 (Jacobsen & Thorsvik,1998). Enligt de teorierna 

finns det olika faktorer som ger de anställda tillfredsställelse i arbete och andra faktorer 

som minskar missnöjet. Faktorer som ger tillfredsställelse är bland andra prestation, 

erkännande, självutveckling och arbetet i sig. Faktorer som minskar missnöjet är bland 

annat organisationsstruktur, lön och jobbsäkerhet.  

 

Andra forskare har kommit med flera motivationsteorier som Maslow med 

behovspyramiden 1943 och 1954. Maslows behovspyramid är uppdelad i fem 

grundläggande behov och gäller alla människor. Pyramiden är i en hierarkisk ordning. 

Om inte de grundläggande behoven, såsom hunger, törst, sömn samt trygghetsbehov 

och behovet av social samhörighet blir tillgodosett kan inte behoven högre upp i 

pyramiden, såsom behov av status och prestige samt behov av självförverkligande 

uppmärksammas och dessa kan därför inte inverka på beteende. Alderfer kom med en 

vidareutveckling av Maslows pyramid 1972 och kallade sin teori för ERG (existence, 

relatedness, growth). Den består av tre olika behov; behovet av existens, behovet av 

samhörighet och behov av att växa. (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Maslows fysiologiska 

behov är jämförbara med Alderfers existens behov. Alderfers behov av samhörighet 

jämförs med Maslows sociala behov och Maslows behov av självförverkligande jämförs 

med Alderfers behov av att växa. 

 

För över 30 år sedan börjar intresset för empowerment på arbetsplatsen att diskuteras 

både i forskning och hos företagsledare (Kenneth & Velthouse, 1990). Det råder olika 

meningar om begreppet empowerment, men det gemensamma är att det handlar om de 

anställdas motivation och tilfredsställelse i arbetet. Både teoretiskt och praktiskt var 

löftet om empowerment nöjd, engagerad och fullt presterande personal (Dewettinck, 

Singh och Buyens, 2003). För empowerment och äldreomsorg finns det några studier, 

men de undersöker för det mesta empowerment och sjuksköterskor inom 

äldreomsorgen. Studier om empowerment hos lågutbildad personal inom hemtjänst 

saknas. 
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De frågor som jag ställer och kommer att besvara i denna uppsats är som följer: 

 

 Hur upplever personal inom hemtjänsten empowerment i sitt arbete? 

 Hur stödjer ledarna inom hemtjänsten upplevelser av empowerment hos sina 

anställda?  

Om det är så att upplevelsen av empowerment kan leda till ökad arbetstillfredsställelse 

är problemformulering angelägen (Lindfors, 1993) och studien har således en praktisk 

relevans.  

 

1.3 Syfte och inriktning 

 

Syftet med denna uppsats är att få ökad förståelse för upplevelser av empowerment i 

hemtjänsten samt att studera på vilket sätt ledare inom hemtjänsten kan arbeta med att 

stödja upplevelser av empowerment hos sina anställda. 

 

Fördjupad förståelse för personalens upplevelser av sitt arbete och empowerment kan 

bidra till förbättring av deras arbetssituation på längre sikt. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Reykjavík med sina drygt 120 000 invånare delas upp i sex serviceområden, där 

äldreomsorgen ingår. Endast ett av dessa områden ingår i undersökningen. Äldrevården 

delas upp i vård och omsorg samt hemtjänst och andra stödtjänster för äldre och 

handikappade. I serviceområdet arbetar mellan 132 anställda inom äldreomsorgen. Inom 

hemtjänsten, utom städarbete, arbetar 47 medarbetare. Undersökningen skulle bli för 

stor och tidskrävande för att omfatta all personal inom äldreomsorgen. Avgränsning har 

gjorts på så vis att grupper som enbart arbetar med städservice inte kommer att delta i 

undersökning. De tre grupper som deltar i undersökningen har mera varierande 

uppgifter än städservice, men även städning ingår i arbetet. Det finns även en 

arbetsgrupp som tillhandahåller service och tjänster på kvällstid och på helger, men 

denna grupp kommer inte att delta i undersökningen. Även denna avgränsning p.g.a. 

tidsbrist och svåråtkomlighet.  
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I de tre grupper som deltar kommer endast två personer från varje grupp att delta i 

undersökningen. I varje grupp arbetar en ledare och en förman. Ingen avgränsning görs 

när det gäller ledare, alla deltar i undersökningen. Förmän deltar inte i undersökningen. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 

I uppsatsens första kapitel diskuteras bakgrunden till problemformuleringen och syftet. 

Olika motivationsteorier och arbetsvillkor inom hemtjänsten diskuteras samt inledning 

till diskussioner om empowerment. Vidare anges de avgränsningar som har gjorts. 

Kapitel två innehåller teoridelen. Teoridelan består av olika delar, teorier om ledarens 

möjligheter att stödja och de anställdas upplevelser av empowerment. I kapitel tre 

redogörs för olika vetenskapsteorier och kunskapssyn samt forskarens sätt att nalkas 

empirin och analysen. Kapitel fyra innehåller tolkning av den empiriska data som har 

samlats via personalpolicyn och hos anställda och ledare inom hemtjänsten i Reykjavík. 

I kapitel fem analyseras de teorier som har sammanställts och den empiri som har 

samlats via intervjuer med personal och ledare inom hemtjänsten. I kapitel sex kommer 

diskussion om empowerment och slutsats redovisas samt förslag på vidare forskning 

ges. 
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2.Teori 

I påföljande kapitel presenteras teorier om empowerment på ledares och den anställdes 

nivå. Tyngdpunkten i teorikapitlet är en diskussion om vilka element som ingår i 

empowerment och på vilket sätt ledare kan underlätta för personalens upplevelser av 

empowerment. 

 

I organisationer som är förknippade med empowerment finns tre nyckelfunktioner 

(Blanchard et al, 1999). Dessa tre nyckelfunktioner är informationsdelning, autonomi 

genom avgränsningar och ansvarstagande hos gruppen. Alla inom organisationen borde 

ha kunskap om bland annat kostnader, kvalitet och ekonomiskt resultat. Strukturer och 

metoder inom organisationen borde uppmuntra till självständigt handlande med bland 

annat tydlig vision och mål, men också arbetssätt och ansvar. Om dessa tre 

nyckelfunktioner ska leda till empowerment måste klimatet i organisationen vara på så 

sätt att exempelvis information om ekonomiskt resultat inte tolkas som sätt att styra 

löneförhöjning (Seibert, Silver & Randolph, 2004). Det är således ledarnas ansvar att 

informera sina anställda om mål för organisationen, ekonomiskt resultat och uppmuntra 

till självständigt handlande och ansvarstagande hos personalen. 

 

Empowerment definieras i termer av motiverande processer hos anställda (Conger & 

Kanungo,1988). Specifikt innebär empowerment förväntad ökning av 

ansträngningsprestanda hos de anställda, eller som Bandura (1990) nämnde det känsla 

av själveffektivitet. 

 

Empowerment är förvaltningspraxis att dela information med sina anställda så att de kan 

ta initiativ och fatta beslut om att lösa problem och förbättra service och prestanda. 

Empowerment är baserad på idéen om att ge de anställda färdigheter, resurser, 

auktoritet, möjlighet och motivering samtidigt som att man gör dem ansvariga för 

resultatet av sina handlingar. Det i sin tur leder till kompetens och tillfredsställelse
8
. 

 

Begreppet empowerment definieras således på olika sätt. I de flesta fall anses 

empowerment vara ett begrepp som består av flera olika delar. Delar som 

                                                 
8
http://www.businessdictionary.com/definition/organization.html 

 

http://www.businessdictionary.com/definition/organization.html
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självbestämmande, kompetens och påverkan, alla delarna är motiverande och leder till 

ökat ansvarstagande, högre arbetstillfredsställelse och upplevelse av mening i arbetet. 

 

Teorier om empowerment gäller dels den upplevelse som de anställda kan ha när arbetet 

fungerar på bästa sätt men också om hur ledarna kan eller borde leda för att stödja 

upplevelsen av empowerment hos den anställde. Upplevelsen av empowerment hos den 

anställde underlättar ledarens arbete och att nå uppsatta mål för den verksamhet ledarna 

styr. 

 

2.1 Ledaren och empowerment 

 

Ledare som är empowering för sina anställda har det gemensamt, att de tror på sina 

anställdas färdigheter (Gordon, 1983). Om ledarna tror på sin personal kommer 

personalen i sin tur att ha tro på sig själv. Det är, till stor del, ledarna som avgör om den 

anställde är empowered eller inte (Wilkinson, 1998). Diane Tracy beskriver vägen till 

empowerment i tio steg (1992). Hon kallar styrning med empowerment att styra med 

sunt förnuft. Tracy säger att för att lyckas som framgångsrik ledare måste hon vara 

beredd att släppa den makt hon besitter som ledare och ge till sina anställda. Tracy 

menar att personalen måste känna personlig kraft för att ge sin fulla kapacitet. Om 

personalen inte får denna uppmuntran från ledarna är det risk för att de tappar intresset 

och inte presterar till sin fulla kapacitet. Tracy presenterar sina tio steg i vad hon kallar 

för the power pyramid. 

The power pyramid 

 

Fig. 1 Diane Tracy(1992) 

Erkännande 

Återkoppling 

Kunskap och 
information 

Utbildning och utveckling 

Höga standarder 

Maktdelning 

Tydligt ansvar 

Tillit Tolerans av misstag 

Respekt 
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2.1.1 Tio steg till empowerment  

 

The power pyramid består av olika begrepp eller fenomen som alla förknippas med 

empowerment. Genom möjliggörande av dessa fenomen kan ledare underlätta eller 

försvåra för personalens upplevelser av empowerment. 

 Makt genom ansvar: Ledaren måste klargöra för sin personal vilket ansvar de 

har i sitt arbete och på vilket sätt det knyts till organisationens mål. I början av 

en anställning bör den anställde få vetskap om vilket ansvar hon har i arbetet. 

Ledaren måste upprepade gånger kommunicera med den anställde om ansvaret, 

det räcker inte att berätta i början av anställningen och hoppas att den anställde 

kommer ihåg. Ledare som är av en annan åsikt skulle framhäva att sånt 

förtydligande tar ifrån personalen kreativitet och initiativ. De flesta behöver 

gränser och en tydlig arbetsbeskrivning. För lite struktur gör att de anställda inte 

använder sin makt på effektivt sätt. Om personalen är fokuserad på sitt ansvar 

har de större chans att uppnå framgång i arbete. Om den anställde har framgång i 

arbete har ledaren också större framgång i sitt arbete. 

 Makt genom maktdelning: Ledaren måste ge sina anställda makt lika med det 

ansvar de anställda har. När människor har makt tenderar de att ta större 

initiativ. På många arbetsplatser och på alla nivåer säger personal att de har 

ansvar, men inte befogenhet till att kunna göra arbetet. Detta bidrar till mycket 

stress på arbetsplatsen. I anställningsfasen borde den nyanställde få veta vilken 

makt hon besitter. Makt och ansvar bör ledaren omvärdera och ändra allt efter 

arbetsuppgifternas komplexitet. Makt ger den anställde formell makt för att fatta 

beslut och utan beslutsfattande kan varken den anställde eller organisationen 

växa. Makt bidrar till och bygger upp stolthet och självkänsla hos de anställda. 

Med uppföljning av den anställdes användning av den makt hon har kan ledaren 

minimera risken av eventuellt maktmisbruk. Det anses också vara viktigt för 

ledaren och hennes strävan efter att uppfylla organisationens målsättning, att ge 

de anställda befogenheter så att de ska kunna fullfölja sina skyldigheter och 

ansvar. 

 Makt genom höga standarder: Genom att ha höga standarder i arbetet bidrar 

ledaren till att personalen anstränger sig ännu mer och presterar över sin egen 

förväntan, det bidrar till personalens empowerment. Genom höga standarder i 

arbetet kan personalen uppleva känsla av en riktig prestation och känna stolthet 



  
 

10 

över sitt arbete. Det gäller att sätta uppnåbara standarder, fast inte på för låg 

nivå, så att personalen inte nödvändigtvis måste engagera sig i sitt arbete för att 

uppnå standarderna. Standarderna kan vara till exempel: vad som ska göras, hur 

det ska göras och hur lång tid det får ta. Standarderna borde vara på alla nivåer: 

för organisationen, för avdelningen och för själva arbetet. Dessa standarder 

måste ledaren förmedla till sina anställda, inte bara en gång utan upprepade 

gånger, för att de ska kunna uppnå standarderna. I genom sitt eget agerande och 

sitt sätt att uppnå höga standarder kan ledaren sätta exempel för sin personal. 

När personalen är motiverade till uppnå höga standarder behöver ledaren inte 

ägna mycket tid till att rätta till beteende utan kan engagera sig i andra aktiviteter 

som ger hennes lag ännu större fördelar. 

 Makt genom personalens utbildning och uveckling: För att kunna ta ansvar för 

arbetsuppgifterna, för att kunna ha makt att utföra arbetsuppgifterna och för att 

möta de höga standarder i arbetet som diskuterades här ovan måste ledaren 

prioritera personalens utbildning och utveckling. Det är ledarens ansvar att se till 

att de anställda får tillräckligt med utbildning och utveckling i arbete. Det räcker 

inte att säga att bara individer som besitter de nödvändiga kunskaperna anställs. 

De anställda måste få ta del av organisationens värderingar, regler och normer 

och vad som specifikt gäller för de olika service och tjänster som tillhandahålls 

för brukarna. Utbildning är bästa verktyget för att uppnå starkare självkänsla hos 

individer och utan självkänsla kan man inte ha empowerment. Utbildning bidrar 

också till personalens självständighet och det underlättar arbetet för ledaren. 

Utbildning har åtminstone två syften; att lära personalen hur man utför 

arbetsuppgiften och villigheten att göra arbetsuppgiften. Olika metoder vid 

utbildningen främjar inlärningen: i klassrummet, bredvidgång, genom enskilda 

samtal med ledaren och i gruppmöten. Resultatet av kontinuerliga 

kompetenshöjande insatser är en självsäkrare personal som har större kunskaper 

och högre kompetens samt är mera motiverad att utföra arbetsuppgifterna.  

 Makt genom kunskap och information: Personalen har större möjligheter att 

uppnå framgång i arbete om de har tillräckligt med kunskap och information. 

Ledare kan inte förvänta sig att personal kan utföra ett bra jobb om de inte har 

fått kunskap och information. Ledaren bör uppmuntra personalen till att själva 

söka information och förutse vilken information och kunskap som är nödvändig. 

Ledaren måste informera och kommunicera nödvändig information utan rädsla 
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om att mista själv sin egen makt. Ledaren bör vara uppmärksam på att lämna 

information i rätt tid och inte för mycket åt gången. Information som anses vara 

nödvändig är information om organisationens syfte och mål för att inge 

personalen stolthet och mening. Information om organisationens sätt att uppnå 

sina syften och mål för att personalen ska kunna uppnå målen. Ge information 

om hur det går för laget när det gäller att uppnå målen och hur det går för andra 

lag som också jobbar mot samma mål. Ge de anställda information om 

kommande förändringar så de har möjlighet att förlika sig med tanken innan 

förändringen ska ske. Lämpligast är att ge information på personalmöten som 

måste hållas regelbundet. 

 Makt genom feedback: Genom att ge de anställda feedback på deras prestationer 

i arbete bidrar ledaren till deras upplevelser av empowerment. Avsikten med 

feedback är att förstärka positivt beteende, att visa den anställde på vilket sätt 

hon kan göra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt, motivera till högre prestanda 

och att åstadkomma stolthet i arbete. Feedback ges inte bara för att tillrättavisa 

den anställde utan ledare går i genom hur väl hon presterar, var hennes styrka 

och svagheter ligger och på vilket sätt hon kan utvecklas, eventuellt till ett annat 

arbete. Feedback ges vid rådgivning eller i ett utvecklingssamtal. Om den 

anställde har utfört sina arbetsuppgifter på ett utmärkt sätt kan det vara lämpligt 

att chef högre upp i hierarkin ger feedback. Ledaren kan också ge feedback i 

möten, men då bara positivt feedback. Feedback bör ges åtminstone en gång var 

tredje månad, en gång om året bör det vara skriftligt, två gånger i månaden på 

möten och ris och ros ger ledaren så ofta det behövs.  

 Makt genom erkännande: Med att ge de anställda erkännande för deras arbete 

höjer ledaren känslan av självtillit och motiverar dem till fortsatt hög prestanda. 

Människor vill alla få ett erkännande, alla vill räknas med och känna att man ger 

ett intryck. För utveckling och välbefinnande behöver personalen erkännande 

lika mycket som de behöver mat och husrum. Att känna sig som en del av en 

grupp som får erkännande för sitt arbete uppfyller en del av socialt behov och 

bidrar till stolthet. Erkännande kan vara i form av några väl valda ord, klapp på 

axeln, eller det kan vara i ändrade arbetsuppgifter och mer makt. Erkännande 

kan vara ekonomisk ersättning eller det kan vara i form av friheter av olika slag. 

Ledaren får se till att personalen får erkännande för sina arbetsuppgifter och inte 

hur ledaren personligen känner för den anställde.  
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 Makt genom tillit: Genom att lita på sin personal kan ledaren bidra till att stärka 

deras självförtroende. Tillit är en förutsättning för en sund relation. När 

personalen känner tillit kan de koncentrera sig på att prestera till sin fulla 

kapacitet. Med tillit bygger ledaren upp personalens självförtroende och 

självkänsla och det räcker ibland att säga till den som har lågt självförtroende; 

jag litar på dig. Ledaren kan ha förtroende för personalens integritet och karaktär 

eller deras förmåga att utföra ett arbete. Tillit mellan anställd och ledare finns 

eventuellt inte från början utan måste förtjänas. Ledaren måste ha den 

människosyn att människor är i grunden goda och vill göra ett bra jobb. Om 

ledaren förväntar sig att den anställde alltid gör sitt bästa har hon lagt grunden 

för tillit som kan sedan växa. Ledare visar tillit genom att ge den anställde 

viktiga arbetsupgifter, genom att delegera befogenheter och att inte övervaka 

dem. Om personalen känner ledarens tillit reagerar de oftast med hög prestanda.  

 Makt genom tillåtelse att göra misstag: Genom att tillåta misstag bidrar ledaren 

till empowerment hos personalen. De anställda försöker andra vägar att lösa 

problem och är orädda om att de får tilltal för försöket. Om personal inte tillåts 

göra misstag vågar de heller inget. Misstag kan vara av olika storleksgrader och 

det är nödvändigt att stora och allvarliga misstag sätter igång en process för att 

eliminera risk av upprepning. Det är klart att den anställde aldrig ska få tilltal 

inför sina arbetskamrater. De anställda är mer motiverade, mera skapande och 

presterar bättre när de har ledarens stöd, särskilt när de har gjort ett misstag. 

 Makt genom respekt och värdighet: I all kommunikation människor emellan 

borde det finnas respekt och värdighet. Ledaren bidrar till de anställdas  

empowerment med att visa dem respekt och värdighet. Alla människor vill bli 

sedda och inte bara vara en kugge i maskineriet. Visar ledaren sin värdighet och 

respekt bygger hon upp de anställdas självkänsla. De anställdas självkänsla 

speglas alltid i deras sätt att arbeta. Ledaren visar personalen respekt genom att 

ge dem tydligt ansvar, tillhandahålla resurser, informera, delegera makt lika med 

ansvar. Att lyssna på sina anställda är ledarnas viktigaste gåva till dem. När 

ledaren lyssnar ger hon sina anställda både tid och uppmärksamhet. Respekt är 

grunden till makt. Genom att bevara de anställdas självrespekt och värdighet får 

ledaren deras lojalitet och åtagande. 
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Vilka åtgärder ledare har till sitt förfogande kan bero på deras plats i organisationen. 

Om ledaren sitter högt i hierarkin har ledaren möjlighet att påverka struktur och policy, 

men också strategier och förfaranden (Block, 1990). Om ledarens position är på låg nivå 

är det troligt att hon inte har möjlighet att påverka mer än sin egen enhet, eller bara sig 

själv. Trots det handlar kärnan i empowerment om att driva visionen med så mycket 

mod och kraft ledaren besitter. Det sägs även att varaktig förändring sker inte i 

uttalanden eller offentliga program, förändringen sker sakta inom oss själva och med de 

val vi tänker igenom, i gryningen, innan vi stiger upp. 

 

Beroende på ledarens stil kan hon förmedla både beroende hos sina anställda, men 

också empowerment (Kark, Shamir & Chen, 2003). Många års studier av empowerment 

från olika perspektiv visar att empowerment kan skaffa fördelar till organisationer (Yukl 

& Becker, 2006). Anställda måste lära sig att ta initiativ, vara kreativa och ta ansvar för 

sina handlingar (Spreitzer, 1996). Empowerment anses vara viktigt på grund av de 

konsekvenser som det kan medföra, bland annat ökat engagemang, bättre beslut, 

förbättrad kvalitet, mer innovation och ökad trivsel hos arbetsgruppen (Yukl & Becker, 

2006).  

 

2.2 Personalen och empowerment  

 

Att vara empowered, vad innebär det? Är det att ha makt, kontroll och självtillit så som 

Forsberg och Starrin frågade sig (1997)
9
? 

 

Är det ledarens roll att medvetandegöra och stärka tilltron till personalens egen 

förmåga, deras kunskap och kompetens frågar sig Svederberg et al., (2010)
10

?
 
 

 

Finns det risk för att personalen formulerar sina egna definitioner om empowerment 

som kan sedan påverka deras förväntningar (Huq, 2010)? Vad är det vi menar när vi 

pratar om empowerment och har vi en gemensam definition? Morell och Wilkinson 

varnar för att ordet empowerment är komplext och föremål för olika tolkningar (Huq, 

2010). 

                                                 
9
 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1330963&fileOId=1330964 

10
 http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/10014/PanagiotisSidiropoulos5.pdf?sequence=1 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1330963&fileOId=1330964
http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/10014/PanagiotisSidiropoulos5.pdf?sequence=1
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Empowerment har med de anställdas tro på att de kan påverka förändringar och 

förbättra sin arbetssituation att göra. Maktdelning bidrar till dynamik och energi i 

organisationer. För förespråkare av empowerment är det ett humanistiskt sätt att 

förbättra livskvalitén hos den enskilde anställde. Det handlar inte bara om att ha mer 

makt utan snarare att känna sig mer kraftfull. 

 

Empowerment skiljer sig från andra human resource management åtgärder på några 

områden, bland annat maktdelning, beslut och befogenheter samt implementering av 

egna beslut. (Huq, 2010) 

 

2.2.1 Strukturell empowerment 

 

Kanter (1993) identifierade fyra stukturella förhållanden som är viktiga bidragande 

faktorer till de anställdas empowerment; möjligheter för befordran eller möjlighet att 

delta i aktiviteter utanför ens egen arbetsbeskrivning, tillgång till information om alla 

delar av organisationen, tillgång för support för ens ansvar i arbetet och beslutsfattande, 

tillgång till resurser i den grad personalen är i behov av (Lau, 2010). Kanter (1993) 

håller med Tracy om att ledaren skaffar sig positiva fördelar med maktfördelning
11

. 

Spreitzer (2007) har argumenterat för att även personal på låg nivå i en organisation kan 

känna sig empowered om de har tillgång till dessa strukturella förhållanden. Det räcker 

dock inte med enbart strukturell empowerment eftersom den inte handlar om 

personalens upplevelser av empowerments innersta kärna. 

 

2.2.2 Psykologiskt empowerment 

 

Spreitzer (1995) talar om att det finns ett växande intresse för psykologiskt 

empowerment på grund av att organisationer behöver personal med initiativ och 

innovationsförmåga. Hon berättar att de psykologiska delarna av empowerment består 

av fyra kognitioner: mening, kompetens, självbestämmande och påverkan. 

 

 Mening uppstår vid överensstämmelse av ens roll i arbetet och övertygelser, 

värderingar och beteende. 

                                                 
11

 http://structuralempowerment.weebly.com/kanters-theory.html 

http://structuralempowerment.weebly.com/kanters-theory.html
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 Kompetens syftar till den självtillit människan har till sitt arbete och om hon tror 

på sina möjligheter att utföra sitt arbete med kompetens. 

 Självbestämmande är att ha möjlighet att initiera och reglera egna aktiviteter. Att 

själv kunna bestämma över hur man bland annat utövar sitt arbete och i vilken 

takt. 

 Påverkan handlar om till hur stor del man kan påverka strategiskt-, 

administrativt- och/ eller driftmässigt resultat i sitt arbete. (Spreitzer, 2007) 

 

Delarna i den psykologiska empowerment har andra forskare uttryckt i liknande termer. 

 

 Mening i arbete: Har arbetet någon betydelse för mig? Spelar titeln någon roll, 

spela arbetsuppgifterna någon roll, borde jag hålla på med något annat eller är 

mitt arbete viktigt? Motsvarar arbetet mina grundvärderingar? Målet är att hjälpa 

andra att öka sin självkänsla. (Clinebell, 1992) 

 

 Kompetens: Att ha social kompetens och kunna att samarbeta, att ha analytisk 

förmåga och kunna hitta lösningar på inte förutsedda problem, att ha 

kommunikationsförmåga och kunna samtala med sin ledare, kollegor och 

brukare, att ha kunskap och färdighet om det arbete som ska utföras. Till slut att 

ha självförtroende, att se sig själv som kunnig och kompetent människa 

(Gordon,1991). 

 

 Självbestämmande: Självbestämmande innebär en känsla av självständighet i att 

initiera och reglera arbetet. Självbestämmande är en viktig del av inre 

motivation, som leder till intresse, lärande och motståndskraft i motgångar 

(Wang & Lee, 2009). 

 

 Påverkan: För att ha någon påverkan måste den enskilde vara delaktig i att sätta 

mål för verksamheten och beslutsprocessen. Eventuellt skulle detta kunna 

uppnås med demokratisering i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 1999). Det 

räcker dock inte för att det att vara delaktig är inte detsamma som att bestämma. 

I enlighet med Hackmans och Oldhams motivationsmodell finnst det samband 
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mellan autonomi och upplevt ansvar för resultat (Kraimer, Seibert & Liden, 

1999). 

Den sociotekniska skolan är i många avseenden föregångare till empowerment (Bakka, 

Fivelsdal & Lindkvist, 1990). Thorsrud och Emery genomförde en kritisk analys (1969) 

av organisatoriska reformer. Det gällde ”att förbättra villkoren för personlig medverkan 

i den konkreta arbetssituationen med sikte på att frigöra mänskliga resurser”. Det ställde 

upp sex psykologiska arbetskrav som berör olika behov bland annat; innehåll i arbetet, 

lära och fortsätta lära i arbetet, att kunna besluta om något man kan kalla eget, anseende 

och social gemenskap, sammanhang mellan jobbet och omgivningen samt att arbetet 

leder till en önskvärd framtid. Forskarnas arbete utmynnade kriterier för självstyre och 

självstyrande grupper. 

 

2.2.3 Jobbegenskaper och upplevelsen av empowerment  

 

Olika jobbegenskaper är starkt anknytna till upplevelser av empowerment enligt 

Hackman och Oldham (Kraimer, Seibert & Liden, 1999). Arbetsutformningen består av 

tre element; jobbmeningsfullhet som i sin tur består av en blandning av betydelsen av 

aktiviteten, identiteten med aktiviteten och hur skicklig personalen är på aktiviteten. 

Andra elementet är jobbautonomin och det tredje är återkopplingen till aktiviteten. 

 

 
Fig. 2: Nomological network of psychological empowerment (Kramer et al, 1999, 

förenklad version) 
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Modellen (se figur 2) visar hur arbetsutformingen är relaterad till upplevelser av 

empowerment och i sin tur hur empowerment påverkar karriärsval och engagemang för 

organisationen. Arbetsutformningen har en avgörande betydelse för upplevelsen av 

empowerment. Det finns ett positivt samband mellan jobbmeningsfullhet och mening 

för individen. Det finns ett positivt samband mellan jobbautonomin och 

självbestämmande. Det finns även ett positivt samband mellan återkoppling til 

uppgiften och kompetens samt påverkan. Det finns ett positivt samband mellan mening 

och karriärsval, men negativt samband mellan kompetens och karriärsval. Slutligen 

finns det ett positivt samband mellan självbestämmande och engagemang för 

organisationen samt positivt samband mellan påverkan och engagemang. Det finns även 

ett positivt samband mellan självbestämmande och påverkan. Sammanfattningsvis kan 

mening i arbete, autonomi i arbetet och återkoppling till arbetsuppgifterna leda till 

upplevelser av psykologisk empowerment som kan i sin tur leda till att personal väljer 

att göra karriär i arbete och är mera engagerad i sitt arbete  

 

Personal som är empowered drivs av egen motivation och har tro på sin förmåga att 

klara sig och att prestera till belåtenhet (Kark, Shamir & Chen, 2003). 

 

De teorier, om strukturell empowerment och psykologisk empowerment, som 

sammanställs här går i samma riktning. Det handlar om att personal måste uppleva sitt 

arbete som meningsfullt, ha en viss autonomi och självständighet och få feedback på 

hur de utför sina arbetsuppgifter. Personalen bör ha kunskap för att klara av sina 

arbetsuppgifter och få stöd och uppmuntran vid svårigheter. Vidare ska personalen 

känna att de har tillit, att de får respekt och behandlas med värdighet. Empowerment är 

som Tracy (1992) skriver i sin bok The power pyramid common sense management. 
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2.3 Begrepp i empowerment 

 
Fig. 3. Begrepp i empowerment 

 

I kapitel 2.1. Ledaren och empowerment, om ledarens möjligheter till att stödja 

upplevelser av empowerment är teorierna sammanställda i en pyramid. För att 

sammanställa de begrepp eller fenomen som empowerment teorier för personalen består 

av, har jag byggt upp en pyramid av dessa begrepp, se figur 3 här ovan. Det finns inga 

under- eller överordnade begrepp utan de är alla jämnställda. Pyramiden bör ses som ett 

sätt att åskådliggöra komplexiteten av fenomenet empowerment. 

 

2.4 Sammanfattning av teorier om begreppet empowerment 

 

För att sammanfatta strukturell och psykologisk empowerment samt att göra begreppen 

som empowerment består av, enligt de valda teorierna, mera hanterlig i empiri och 

analys kommer följande gruppering att användas. 

 

 Arbete och mening som också innefattar begreppen socialt samspel, vilja, 

organisatoriskt åtagande och självförtroende. 

 

 Ansvar, makt och kompetens som också innehåller begreppen motivation, 

självbestämmande, kunna och krav. 
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 Standarder i hemtjänsten, information och tillåtelse av misstag, men också 

begreppen stöd och förstå. 

 

 Feedback och erkännande som också innehåller resurser, kontroll och 

möjligheter till befordran. 

 

 Tillit, respekt och värdighet 
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3. Metod 

I följande kapitel kommer den samhällsvetenskapliga metod som används vid insamling 

av empiriskt material att presenteras samt diskussion om för- och nackdelar med den. 

Den förförståelse som finns för det som behandlas i uppsatsen kommer att redogöras 

för. Val av forskningsdesign kommer att diskuteras och motiveras, datakällor och 

datainsamling samt bearbetning och analys av materialet kommer att redovisas. 

Slutligen kommer urval och sanningskriterier att redogöras för samt metod för analys 

och metodkritik. 

 

Vid samhällsvetenskaplig metod tar forskaren ställning till hur hon nalkas vetenskapen. 

Det finns två vetenskapliga huvudinrikningar (Thurén, 1991); positivism som har sitt 

ursprung i naturvetenskapen och hermeneutiken som har sitt ursprung i teologi 

(Bryman, 2012). Vägval av det här slaget är epistemologiskt och tas i början av 

vetenskaplig undersökning. När det gäller sambandet mellan teorier och empiri finns det 

olika sätt att gå fram; deduktivt när forskaren utgår från teorier, induktivt när forskaren 

utgår från empiri och det tredje alternativet är abduktivt där forskaren rör sig mellan 

teori och empiri och tillbaka till teori. Frågor om hur forskaren ser på samhället är av 

ontologisk karaktär. Om forskaren anser att människan påverkar sociala fenomen, antar 

hon konstruktionism. Om forskaren anser att människan inte kan påverka sociala 

fenomen, antar hon objektivism. Forskningsdesignen bestäms av syftet. Valet av en 

kvalitativ eller en kvantitativ undersökning bestäms av problemställningen (Halvorsen, 

1992). 

 

3.1 Förförståelse 

 

Förförståelse hänvisar till den kunskap, insikt och erfarenhet som forskaren har till det 

ämne som han studerar (Bryman & Bell, 2011). För ganska många år sedan praktiserade 

jag i hemtjänsten i Sverige. Jag tyckte att arbetet var mycket givande. När jag klarade av 

mina arbetsuppgifter, och kände att jag gjorde bra ifrån mig, samt att ingen klagade 

upplevde jag stor arbetstillfredsställelse. 

 

De senaste 13 åren har jag både arbetat som handläggare inom hemtjänsten och som 

ledare för personalen i hemtjänsten i Hafnarfjörður. Innan dess arbetade jag inom 
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Arbetsförmedlingen i Sverige. Redan på den tiden jag arbetade hos Arbetsförmedlingen 

diskuterades det om den personalbrist som eventuellt skulle kunna uppstå inom 

äldrevården om några år. Det diskuterades om dåliga arbetsvillkor hos 

omvårdnadspersonal och flera faktorer som skulle bidra till att unga människor inte 

skulle välja arbete inom vård och omsorg som sitt förstahandsval. 

 

Som ledare inom hemtjänsten har jag sett det som min uppgift att bland annat höja 

personalens självuppskattning. Jag har ansett det vara av stort värde för personalen att se 

arbete inom hemtjänsten i ett större sammanhang och har på så sätt bidragit till att 

personalen finner samhällelig mening, och eventuellt någon mening för sig själva, i sina 

arbeten inom hemtjänsten.  

 

Jag har således en förförståelse om äldreomsorgen i helhet och hemtjänsten i synnerhet, 

utifrån anställds, handläggares och ledares perspektiv. 

 

3.2 Forskningsmetod 

 

Undersökningen omfattade personal och ledare inom hemtjänsten hos ett av 

serviceområdena i Reykjavík. Sex anställda intervjuades och 3 ledare.  

 

I problemformuleringen undrar jag om hur anställda inom hemtjänsten upplever 

empowerment i sina arbeten. Jag undrar också på vilket sätt ledarna inom hemtjänsten 

kan stödja upplevelser av empowerment hos sina anställda. 

 

Syftet med undersökningen är att få ökad förståelse för upplevelser hos personalen samt 

att studera hur ledarna inom hemtjänsten kan arbeta med empowerment i arbetet. Jag är 

ute efter att få en förståelse och tolka de anställdas upplevelser av detta fenomen. Min 

inriktning är således hermeneutisk (Halvorsen, 1992). Förstå och tolka i hermeneutikens 

anda innebär att det inte finns objektivitet mellan forskare och fenomen som forskas i 

(Lindfors, 1993). 

 

Min undersökning är explorativ. Det finns en del skrivet om empowerment, men det 

finns ganska stora brister i kunskap om empowerment och hemtjänsten. Utifrån typen 
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av undersökning och problemfrågorna har jag valt en kvalitativ metod (Patel & 

Tebelius, 1987). 

 

Eftersom undersökningens syfte är att öka förståelse av upplevelser anses fallstudien 

vara ett lämplig vetenskaplig forskningsdesign. Lindfors (1993) skriver att interpretativa 

eller förståelseorienterade problemställningar eftersträvar förståelse bland annat av 

subjektiva meningar och gemensamma tolkningar. Hade undersökningen varit större 

och omfattat flera serviceområden skulle det ha varit lämpligt med en survey 

undersökning eller en komparativ studie (Bryman, 2012). Om avsikten hade varit att 

förändra arbetsförhållandena hos anställda inom hemtjänsten skulle en action research 

design lämpad sig bättre. 

 

Jag använder ett intensivt upplägg i undersökningen som bedrivs på en enda arbetsplats. 

Det är tre olika arbetslag som omfattas av studien: således skulle det vara möjligt att ha 

ett extensivt upplägg och undersöka varje arbetslag för sig, men på grund av dessa 

arbetslag delar arbetsplats och ledarna för lagen har ett nära samarbete, väljer jag att se 

arbetsplatsen som en helhet. 

 

Studiens vetenskapliga ansats är abduktiv. Min bakgrund i hemtjänsten ger en empirisk 

grund att stå på. Jag har skaffat mig kunskap om empowerment genom litteratur som 

har valts med internetsökning med begrepp som är förknippade med hemtjänst, 

äldrevård och empowerment. Genom den litteratur som sökningen har resulterat i har 

jag sammanställt olika teorier som för problemställningen är relevanta. Jag har sedan 

gått ut i empirin och undersökt hur upplevelser av fenomenet empowerment jämförs 

med teorier om empowerment (Bryman, 2012). Att röra sig fritt emellan empiri och 

teori är ett återkommande teman i kvalitativa undersökningar (Dubois & Gibbert, 2010). 

 

3.2.1 Tillämplighet 

 

Om problemet känns angeläget för den grupp som ska ge information blir 

tillämpligheten större (Patel & Tebelius, 1987). För att öka tillämpligheten ombads 

berörd personal om att anmäla sitt intresse för att delta i intervjuer. De flesta anställda 

visade ett tydligt intresse för deltagande, men en anställd blev dock utvald av sin ledare. 
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3.2.2 Rimlighet  

 

Hur väl överensstämmer verkligheten med den information som forskaren får vid 

informationsinhämtningen är en fråga om graden av rimlighet i informationen och 

tolkningen av dessa (Patel & Tebelius, 1987). För att försöka uppnå så hög 

överensstämmelse som möjligt intervjuades sex anställda inom hemtjänsten samt tre 

ledare och deras svar tolkades och översattes. Dessa sex anställda har olika bakgrund, 

olika åldrar, olika lång erfarenhet av arbete inom hemtjänsten och de är av båda könen. 

De sex anställda är således ganska bred grupp och framkom olika perspektiv som 

sammanställdes och tolkades.  

 

3.2.3 Extern validitet  

 

Extern validitet eller generaliserbarhet är viktig när det gäller studier. I fallstudier har 

det diskuterats om det går att generalisera från ett fall till ett annat och alla är inte 

överens (Bryman & Bell, 2011). Lindfors (1993) uppfattning är att “fåtal fall kan ge en 

bra bild av den företeelse eller det allmänna fenomen som studeras även om denna bild 

inte är att likställa med vad som brukar betecknas som generaliserbar kunskap“. Genom 

skapad förståelse kan kunskapen uppfattas som ett synsätt eller ett tankesätt i olika 

situationer. Förståelsen kan även vara användbar i egen verklighet. Denna studie 

eftersträvar inte att uppnå extern validitet utan har för avsikt att öka egen förståelse för 

upplevelsen av empowerment i hemtjänsten. 

 

3.3 Datainsamling 

 

För att ha möjlighet att få problemfrågan besvarad, måste data insamlas. Man skiljer 

mellan primär data, som forskaren själv samlar in och sekundär data, som någon annan 

har samlat in och forskaren tagit del av (Halvorsen, 1992).  

 

I denna undersökning väljer jag, som primärdata, att intervjua personal i hemtjänsten 

och deras ledare. Anledningen till detta val är tillgänglighet till personalen och ledarna 

och storleken på studien, förutom att målet med studien är att få bättre förståelse för 

upplevelser av empowerment och tolka dessa upplevelser.  

 



  
 

24 

Det finns ett antal typer av sekundärdata; processdata (som tidningsartiklar), 

bokföringsdata (som företagsredovisningar) och forskningsdata (som är data som andra 

forskare har samlat med till exempel intervjuer) (Halvorsen, 1992). 

 

Den sekundära data som jag tog del av är dels personalpolicyn i Reykjavík och 

organisationschema för hemtjänsten i Reykjavík, men också den data som samlades 

genom litteratursökning på nätet. I undersökningen skedde litteratursökningen via 

google.com och googelscholar.com. Begrepp som har använts vid sökningen har varit: 

empowerment, personal, hemtjänst och äldreomsorg, samt deras motsvarigheter på 

engelska och isländska. Sökresultaten har skådats och deras källor för studien relevanta 

områden har i sin tur sökts.  

 

3.3.1 Intervjuer 

 

I en kvalitativ undersökning är intervjuen den mest använda metoden för 

informationsinsamling (Bryman, 2012). De två vanligaste formerna av intervjuer i 

kvalitativa undersökningar är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Medan 

ostrukturerad intervju fortlöper nästan som ett samtal där respondenten kan berätta vad 

hon känner för och forskaren ställer följdfrågor när intresse väckts. Däremot vid en 

semistrukturerad intervju har forskaren några förutbestämda frågor som respondenten 

har ganska stort spelrum att svara på (Lindfors, 1993). Andra fördelar med intervjuer är 

att det är lättare att motivera de intervjuade och på så sätt fånga deras upplevelser och 

tankar för det ämne som studeras. 

 

Jag har valt att använda semistrukurerade intervjuer istället för strukurerade intervjuer. 

Med en hermeneutisk inriktning och vid användning av en kvalitativ metod där språket 

spelar en stor roll och vilka ord och begrepp som används ter det sig naturligt att välja 

semistrukturerade intervjuer, där den intervjuade kan fritt uttrycka sig. 

Forskningsintervjuer som är kvalitativt orienterade är i de flesta fall semistrukurerade 

(Angelöv & Jonsson, 1990). 

 

En intervjuguide har utformats (bilaga 1 & bilaga 2) (Bryman & Bell, 2012) vilka 

användes i intervjuerna med ledare och anställda. För säkerhets skull och för att se om 

frågorna i intervjuguiden var förståeliga testades de på en anställd inom hemtjänsten på 
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en annan ort än den som studerades. Intervjuguiden styrde inte samtalet utan var 

utgångspunkt för utveckling av samtalet kring de fenomen som studeras. Frågorna i 

intervjuguiden är utformade efter teorierna i 10 steg till empowerment. Personalen 

frågades dessutom om anledning till arbete i hemtjänsten och om de hade tänkt sig 

fortsätta arbeta i hemtjänsten. 

 

Intervjuerna har ägt rum i lokaler avskilda från daglig verksamhet. I en av intervjuerna 

förekom en hel del störningar, men annars var samtalen ostörda. Intervjuerna har ägt 

rum på arbetstid och ledare har planerat de anställdas arbete så att de har haft möjlighet 

att medverka och inte känt sig jäktade. Samtalspartner har varit placerade i cirka 90 

graders vinkel så att ögonkontakt har kunnat nås utan att partnerna har känt sig tvungna 

att ständigt ha den ögonkontakten. Intervjuerna inleddes med mera utförlig information 

om studien och hur den insamlade datan kommer att behandlas. En kort diskussion om 

dagens arbete har också förekommit. När intervjuerna var avslutade tillfrågades den 

intervjuade om sina upplevelser av intervjuen och tankar kring studien och arbetet. De 

intervjuade tyckte att deltagandet var spännande och vissa uttryckte det så att det var 

skönt att få berätta om arbetsförhållandena. Även dessa diskussioner redogörs för i den 

empiriska delen av denna uppsats. 

 

För varje intervju avsattes en halvtimme till en timme. I flesta fall har denna tid varit 

tillräcklig och samtalspartner inte känt sig stressade. De flesta intervjuerna ägde rum i 

slutet av de anställdas arbetsdag.  

 

Intervjuaren fick tillåtelse för att spela in samtalen på sin telefon. Inspelningen har 

sedan kopierats till datorn och där bearbetats, transkriberats och översatts som kommer 

att redovisas i följande kapitel. 

 

Jag frågade också och fick tillstånd till att få återkomma om det behövdes för att 

maximera förståelsen. Jag återkom till ledarna angående antal anställda. 

 

3.3.2 Personalpolicy  

 

Personalpolicyn (bilaga 3) är den sekundära data som jag har tagit del av för studien. I 

Reykjavík har man en nerskriven personalpolicy som är tillgänglig på nätet. 

Personalpolicyn är i sju kapitel och sträcker sig över personalarbetets alla delar, så som 
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den anställdes rättigheter och ansvar samt de krav man gör till den anställde. 

Personalpolicyn handlar om anställningsförfarandet, personalens utbildning och 

utveckling, arbetsförhållanden, lön och arbetsskydd samt direktiv om hur och när 

verksamhetsplaner ska uppföras och presenteras för personalen. Slutligen anger 

personalpolicyn på vilket sätt genomförandet av den ska övervakas. 

 

3.4 Urval 

 

För att ha möjlighet att svara på forskningsfrågorna måste forskaren få information från 

berörda individer. Det finns ett antal sätt att välja informanter beroende på vad 

informationen ska leda till (Lindfors, 1993). Representativt urval eller sannoliktsurval 

vore lämpligt om tanken är att generalisera resultaten till en viss grupp till exempel 

hemtjänstpersonal på Island. Jag har inte den motivationen för att kunna generalisera 

resultaten utan är ute efter att få ta del av de upplevelser som ett antal anställda inom 

hemtjänsten får i sitt arbete. Ett riktat urval eftersträvar varken representativitet eller 

generaliserbarhet.  

 

Inom hemtjänsten i Reykjavík arbetar 190 medarbetare. Val av serviceområde styrdes 

av ett samtal med en av ledarna i området, som trodde att chefen för verksamheten 

skulle vara intresserad av en studie av den här typen. Ledaren som jag samtalade med är 

inte med i studien. 

 

I det serviceområde som har studerats, arbetar 132 medarbetare med vård, omsorg och 

hemtjänst. Studien är begränsad till tre grupper i hemtjänsten där 47 anställda arbetar. 

Alla dessa grupper arbetar på dagtid. Det är således tilgängligheten till respondenter 

som gör att endast sex anställda förekommer i studien. När det gäller ledarna kommer 

alla tre ledarna att delta i undersökningen.  

 

Jag kontaktade ledarna och undrade om jag fick möjlighet att presentera studien för de 

anställda vid deras morgonmöte. Ledarna var mycket tillmötesgående. Studien 

presenterades i var och en av de tre grupper och de anställda ombads anmäla sitt 

intresse, en typ av självselektion (Halvorsen, 1992). På så sätt fick jag samtal med 

individer som har intresse av studien och är beredda att ge den tid och tankar. De som 
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anmälde sitt intresse var av båda könen, dock fler kvinnor än män och de hade 

varierande anställningstid inom hemtjänsten. 

 

3.5 Etiska överväganden 

 

I början av arbetet med uppsatsen undrade jag om det vore nödvändigt att få tillstånd till 

att genomföra undersökningen. I fall avsikten hade varit att samla data från brukarna 

inom hemtjänsten skulle det ha varit skäligt. Då brukarna i hemtjänsten inte kommer att 

intervjuas och chef för hemtjänsten, ledarna och personalen har gett sitt samtycke till att 

bistå mig i studien har jag inte sökt och kommer inte att behöva godkännande från 

etiska nämnden. 

 

Vid intervjuerna poängterades det för personalen och ledarna att jag inte är ute efter att 

skada dem och anonymitet kommer att eftersträvas i såväl redogörelse av intervjuerna 

som och i analysen av dessa (Bryman & Bell, 2011). 

 

Eftersom jag anser det vara viktigt att förmedla forskningsresultat (Halvorsen, 1992) har 

jag berättat för alla intervjuade att resultaten av denna undersökning kommer att 

redovisas för de berörda. Jag har för avsikt att återigen få komma till morgonmöten hos 

de tre grupper som deltog i studien och berätta för dem om de resultat som jag har 

kommit fram till utifrån de svar jag har fått från anställda och ledarna. 

 

Studien är inte beställd av något företag eller en organisation. Den är inte betald av 

någon annan en författaren själv. Uppsatsen är ett självständigt arbete på c-nivå och 

leder till Fil.kand. examen. 

 

3.6 Analys av empirin  

 

I kvalitativa undersökningar brukar det samlas in en stor mängd data som måste 

bearbetas på något sätt för att kunna hanteras och analyseras (Bryman, 2012). Några av 

samtalen var omkring en timme medan andra var kortare.  

 

Vid analys av de nio intervjuerna användes tematisk analys (Bryman, 2012). De teman 

som har arbetats fram utifrån teorier är: arbete och mening, ansvar, makt och 
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kompetens, standarder i arbete, information och tillåtelse av misstag, feedback och 

erkännande samt tillit, respekt och värdighet och hur dessa förhåller sig till teorier om 

empowerment, samt ledarnas stöd för upplevelser av empowerment. Dessa teman har 

använts för att strukturera både empirin och analysen. 

 

De svar som de intervjuade har gett till de frågor som har ställts och de begrepp som 

används i samtalet utgör min tolkning av deras upplevelser av fenomenet. Det som 

sades och inte sades i intervjuerna samt mina upplevelser kommer också att påverka 

tolkning av dessa.  

 

Att hålla kontakten vid den ursprungliga texten är viktigt i en kvalitativ undersökning 

(Patel & Tebelius, 1987). Intervjuerna är på isländska. Intervjuerna transskriberades, 

tolkades och översattes med fokus på att varken begrepp eller meningar skulle förlora 

sin kontext. För att undvika eller att minimera risken för feltolkning eller felaktig 

översättning har två svensk/isländsk talande individer översatt samma meningar som 

författaren och en jämförelse av översättningen har gjorts. 

 

3.7 Metodkritik 

 

I denna studie har jag valt att använda mig av en fallstudie, som enligt min uppfattning 

lämpade sig ganska väl till problemformuleringen. Jag har också valt att använda mig 

av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Dessa val har jag gjort för att 

kunna skapa förtroende och få närhet till de intervjuade. Utifrån dessa val som jag har 

gjort kan studien inte generaliseras men det var inte mitt syfte, utan mitt syfte var att 

skapa förståelse för fenomenet empowerment i hemtjänsten. Jag utger mig inte heller 

för att ge en helhetsbild av upplevelser av empowerment i hemtjänsten utan 

undersökningen ägde rum i ett av sex serviceområdena i Reykjavík. 

 

Till stor del utformades intervjuguiden utifrån Tracys teorier (1992) om ledarens sätt att 

stödja empowerment. Det är möjligt att om jag hade valt att utforma frågor utifrån 

psykologisk- eller strukurell empowerment då skulle resultatet blivit annat. Intervjuerna 

följde dock inte intervjuguiden till fullo utan intervjuguiden var som stöd för ämnen att 

diskutera. För att motverka intervjueffekt har frågor som kan uppfattas ledande 
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uteslutits. Respondenterna har i slutet av intervjuerna frågats om upplevelser av 

intervjuerna, även detta gjorts för att minimera risk för intervjueffekt. 

 

Om studien hade varit större skulle helt andra val av metod gjorts till exempel 

flerfallstudie eller en survey undersökning. Jag är övertygad om att jag skulle ha fått ett 

annat resultat om jag hade använt kvantitativ metod med en survey-undersökning, 

strukturerade frågor och fasta svarsalternativ. 

 

Jag har arbetat ganska länge i hemtjänsten och har haft stort intresse av det ämne som 

har studerats i denna uppsats och kan därför inte påstå att jag är helt objektiv som 

forskare. Mitt intresse har påverkat mitt val av teorier, val av studieobjekt och 

intervjuade samt analys av empirin. För att minimera subjektiviteten har jag fått andra 

att läsa igenom översättningen av intervjuerna. Jag har i kapitel 3.1 Förförståelse 

redogjort för min förförståelse. I hermeneutikens anda, behöver det inte finnas 

objektivitet mellan forskaren och studieobjektet. 
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4. Empiri  

I detta kapitel redovisas Hemtjänsten i Reykjavík,vilken är en del av äldreomsorgen i 

Reykjavík. Äldreomsorgen i Reykjavík är delad upp på sex serviceområden och 

genomfördes studien i ett av dessa områden. Vidare redovisas de intervjuer som har 

gjorts med såväl anställda som deras ledare utifrån de teman som framkom i teorierna. 

Slutligen redovisas personalpolitiken i Reykjavík. 

 

Studien omfattar hemtjänsten i ett av Reykjavíks sex serviceområden. Anställda är 132 

personer; sjuksköterskor, undersköterskor, socialpedagoger och allmän personal. 

Tjänsterna delas upp i vård och omsorg och hemtjänst. Arbetar med vård och omsorg 

gör sjuksköterskor och undersköterskor, men i hemtjänsten arbetar socialpedagoger och 

allmän personal. Hemtjänsten delas upp i fyra grupper, varav tre grupper arbetar dagtid. 

Arbetsuppgifter för den personal som deltog i undersökningen är: socialt stöd och 

engagemang, motiverande verksamhet, hjälp med mediciner tillsammans med städning 

och inköp.  

 

En typisk arbetsdag börjar med morgonmöte där arbetsuppgifter för dagen delas ut. De 

flesta anställda har möjlighet att delta i morgonmöten, men inte alla. De som börjar sin 

arbetsdag ute hos brukare kl. åtta har inte möjlighet att delta. Andra möten där 

personalen träffas förekommer inte ofta. På arbetsplatsen finns möjlighet för social 

samvaro vid lunchtid och det går att beställa lunch och äta i matsalen. Det ges även tid 

för social samvaro i slutet av dagen om arbetsplanen
12

 är organiserad på så sätt.  

 

En psykolog som ska vara till hjälp för personal inom äldreomsorgen har anställts. 

Personalen uppmuntras att boka tid och utrymme för de samtalen ges i personalens 

arbetsplaner. 

                                                 
12

 Arbetsplaner är en lista med brukarnas namn, adresser, arbetsuppgifter som ska utföras samt klockslag 

för varje dag. 
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4.1 Organisationsschema för hemtjänsten 

 

Fig. 4 Förenklad organisationsschema för hemtjänsten i Reykjavík. 

 

Det är klart att organisationschemat når endast över den del av verksamheten som är 

hemtjänsten. Utöver de som ingår i organisationsschemat, är all den personal och 

verksamhet som vård och omsorg består av, samt handläggare som arbetar inom 

organisationen. 

 

Lokaler som dessa tre grupper använder är väldigt olika. Två av grupperna har tillgång 

till lediga grupprum, där de kan vara ostörda. Tredje gruppen har sina morgonmöten i 

samma lokaler som personal från vård och omsorg sitter. Det har sina fördelar när det 

gäller samarbete om brukarna, men har sina nackdelar när det gäller diskussioner, råd 

och stöd från ledare till personal. All personal inom hemtjänsten har arbetstelefoner och 

nyckelkort till arbetsplatsen.  

 

4.2 Personalpolicy i Reykjavík  

 

Övergripande mål med personalpolicyn är att alltid ha en kompetent och engagerad 

medarbetare som kan ta initiativ, ge bra service och kan reagera vid föränderligt behov 

hos arbetsgivaren. Ledstjärnan i policyn är respekt för människor, samarbete och 

flexibilitet, jämlikhet, kompetens och initiativ samt serviceorientering.  

 

För att uppnå uppsatta mål ställs det krav på organisationer och avdelningar i 

Reykjavík. Det ställs krav på ledare, men också på allmän personal. All personal och 

Chef för hemtjänsten  
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hemtjänst 
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deras synpunkter ska respekteras. De anställda bör aktiveras för att forma och förbättra 

verksamheten. Erbjuda arbetsuppgifter som tillmötesgår de anställdas färdigheter och 

deras kunskap kommer väl till rätta. Personal ska ha möjlighet att öka sin kunskap och 

kompetens. Reykjavík ska ha höga kvalitets- och servicenivåer. Personalen ska vara 

upplyst om sin roll och ansvar. 

 

Enligt personalpolicyn får det inte förekomma diskriminering på grund av kön, , 

religion eller politiska åsikter. Vid anställning av invandrare bör man se till att 

möjlighet till kurser i isländska finns om det skulle behövas.  

 

Vad gäller lärande på jobbet eller utan, ska de anställda ha möjlighet att utbilda sig för 

att öka sin kompetens och att bli mer kvalificerade i sina arbeten. Det är både den 

anställdes ansvar och deras ledares att upprätthålla och förbättra deras professionella- 

och specialist kunskap. Att öka sin kompetens ses som den anställdes möjlighet till att 

öka sin trygghet i anställningen. 

 

Målet är att personalen kan utnyttja sina talanger till fullo. All personal anställda i 

Reykjavík har rätt till utvecklingssamtal åtminstone en gång om året. 

Utvecklingssamtalen är bland annat till för att klargöra båda parters krav och 

förväntningar. I utvecklingssamtalen bör också frågan om kompetensutveckling 

behandlas och möjlighet för den. I utvecklingssamtal kan den anställde diskutera hur de 

mår på arbetsplatsen samt lägga fram önskningar om karriärutveckling. 

Arbetsutveckling ses som den anställdes och dennes ledares ansvar. 

 

Ett av målen är att förtroende råder i kommunikationen mellan anställda på alla nivåer. 

Regler om kommunikation och information ska vara tydliga och tillgängliga för alla. 

Sinsemellan ska personalen visa respekt och man eftersträvar god arbetsmoral. Personal 

ska kunna kombinera arbete med familjeliv. Personal ska kunna ha flexibla arbetstider.  

 

Reykjavíks lönepolitik ska locka kompetent och engagerad personal till arbete. Personal 

som kan stödja och utföra tjänster med kvalitet och effektivitet. 

 

Chefer ska tillämpa ett bra och modernt styre som bland annat visar sig i positiv attityd 

gentemot sina medarbetare, aktivt informationsflöde och fördelning av makt och ansvar. 
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Chefer ska ha samråd med personal angående frågor om arbetsplatsen och ska se till att 

uppnå ett brett samförstånd. 

Personalen bör utföra sina arbeten noggrannt och samvetsgrannt. De bör vara artiga, 

hjälpsamma och rättvisa i sina arbeten. De ska lyda order av sina ledare. Personalen ska 

respektera tystnadsplikten både i arbetet och efter att anställning är avslutad. Personalen 

ska se till att deras beteende överensstämmer med det arbete de utför. De bör hedra de 

yttersta krav på integritet, ärlighet och rättvisa i sina arbeten för staden. 

 

4.3 Intervjuer med personal i hemtjänsten 

 

Intervjuerna med personalen ägde alla rum på deras arbetsplats i de lokaler som var 

lediga vid de tillfällena. Eftersom det arbetar fler kvinnor än män inom hemtjänsten och 

fler kvinnor än män deltog i studien kommer alla intervjuade att omskrivas som hon. 

 

För att få en verklighetsnära upplevelse av intervjuerna skrivs begrepp och meningar 

med kursiv stil och är de då så ordagrannt som en översättning kan vara. 

 

Intervjuerna kommer att delas upp i följande teman; arbete och mening, ansvar, makt 

och kompetens, standarder i arbete, information och tillåtelse för misstag, feedback och 

erkännande samt tillit, respekt och värdighet. 

 

4.3.1 Intervju med anställd nummer 1 

 

Arbete och mening: 

Hon hade haft intresse av arbeten inom hemtjänsten, men varit mest intresserad av de 

arbeten som socialpedagogerna utförde. Hon har ett intresse för människor, inte bara att 

hjälpa människor utan själva idéen bakom det hela - att underlätta och handleda. Att 

kunna närvara på morgonmöten anser hon vara väldigt viktigt för då träffar hon sina 

arbetskamrater. Hennes arbetsuppgifter består av städ och annat socialt stöd samt att 

uppmuntra och aktivera sina brukare. Hon tycker inte att det är roligt med städning, men 

säger själv att hon gör ett bra jobb. Att arbeta i den allmänna hemtjänsten i flera år till 

är helt uteslutet. Hon kan tänka sig att arbete i hemtjänsten skulle kunna vara hennes 

framtida arbetsplats, fast inte på Island, då hon inte har för avsikt att bo kvar på Island. 
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Ansvar, makt och kompetens: 

Det man kan styra och har ansvar för, kan man förändra. När det gäller ansvar, fattas 

det tydlig information om ansvarsområden. Hon tycker att arbetsuppgifter och ansvar 

borde vara kristallklart för den anställde.  

 

Makt och ansvarsområden är ganska oklara. Hon vet inte vilken makt hon har eller om 

hon har någon makt, det diskuteras inte. Hon säger att för mycket är oklart om vem ska 

göra vad. 

 

För att hantera osäkerhet vad gäller ansvar och makt har hon själv utarbetat ett eget 

system för att kunna vara produktiv. 

 

Bredvidgången är för kort och med bara en anställd. De nyanställda ges inte tillräckligt 

med information och utbildning. Obligatoriska kurser för nyanställda tyckte hon inte var 

vidare lyckade. Hon tyckte att kurserna borde uppdateras, gärna med stöd av anställda i 

hemtjänsten. Städkursen, anser hon, var bra. Att hon är mest intresserad av att ge socialt 

stöd har förstärkt hennes idé om att utbilda sig till socialpedagog. Det finns möjligheter 

att gå på kurser i arbetet om man anmäler sitt intresse. Ofta är kurserna fullsatta. Det är 

inte bara så att man anmäler sitt intresse och så får man gå. Nästa dag skulle hon på en 

kurs som hon var väldigt intresserad av. 

 

Standarder i hemtjänsten, information och tillåtelse av misstag: 

Det berättas inte om standarder i arbetet. Arbetsplaner är inte uppförda och ofta svårt att 

veta vad de ska göra. De anställda får för lite information, det borde vara möjligt att ha 

kort information i arbetsplanerna, då behövs inte information från ledarna. Information 

om brukarna borde ges och då helst om brukaren lider av psykiska sjukdomar samt 

hantering av mediciner. Jag läste om målsättning för hemtjänsten i dagstidningar.Det är 

på morgonmöten som de anställda får sin information. 

 

Hon har inte gjort några misstag i sitt arbete, men tycker att ibland känns det som storm 

i vattenglas. Misstag kan hända på grund av att den anställde har fått fel information. 
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Feedback och erkännande: 

Det är viktigt att man vet själv att man har gjort bra ifrån sig. Hon har fått erkännande 

när något stort har hänt, ”breakthrough”. Hon har själv önskat få påpekanden om sitt 

arbete för att kunna göra ett bättre jobb. 

 

Tillit, respekt och värdighet: 

Personalen behandlas med respekt och värdighet både i hemmen och på arbetsplatsen. 

Hon tycker att hon har blivit väl bemött av personal inom Socialtjänsten och upplevt 

trevliga stunder i gemensam matsal. 

 

4.3.2 Intervju med anställd nummer 2  

 

Arbete och mening: 

Hon hade varit arbetslös under en längre period och sökte jobb i hemtjänsten eftersom 

det är lätt att få jobb där. Det var inte av vision eller några djupare tankar kring arbetet 

och hon var fullt beredd att sluta om arbetet inte passade.Hon tror att hemtjänsten ger 

god service. Hennes arbetsuppgifter består, för det mesta, av städning. Hon har den 

inställningen att att vilket arbete som gud ger dig utför det av liv och själ och det spelar 

ingen roll vad du gör. Hon känner att hon har inte tid för att prestera i topp. Hon vill 

inte uttrycka sig när det gäller arbetet: ett arbete är bara ett arbete. Hon känner ingen 

större arbetsglädje, men heller ingen oro. Samtalen med människor är den starkaste 

upplevelsen i arbetet. 

 

Ansvar, makt och kompetens: 

Hon känner inte till att det har pratats om ansvar eller makt. Hon har den attityden att 

alla har allmänt ansvar för det de gör. Hon tycker dock inte att hon kan ha något 

ekonomiskt ansvar eftersom lönerna inte tillåter det. Hon har den makt att få säga nej 

när brukare vill att hon utför till exempel julstädning, det har hon blivit varnad för. Hon 

har inte tagit initiativ, det har hon inte behövt göra. Hon har satt sina egna regler i 

arbetet och arbetar efter det. Man har en ram som man inte överskrider.  

 

I början av sin anställning gick hon två - tre kurser. Kurserna var inte bra, men heller 

inte dåliga, tyckte hon. Det finns inte alltid kurser att gå på, de pågår inte jämt. Hon 



  
 

36 

tyckte att istället för att samla massor av människor tillsammans i en utbildning borde 

det vara möjligt att ge skriftlig information.  

 

Standarder i hemtjänsten, information och tillåtelse av misstag: 

Den anställde har inte sett något om standarder på arbetsplatsen, men sätter hög 

standard för sitt eget arbete och håller sig väl till de standarder som hon har satt sig. 

 

Det ges tillräcklig med information och om hon är osäker frågar hon själv ledaren, de 

har erfarenhet. Ibland får hon information om brukarna innan hon går till dem för första 

gången. Hon har inte fått någon information om målsättning för hemtjänsten, men 

förmodar att det handlar om omvårdnad och att ta hand om människor och att se till att 

ingen glöms bort. 

 

Om misstag hade hon bara ett att säga; om jag gör misstag blir jag mest irriterad själv.  

 

Feedback och erkännande: 

Hon får feedback om sitt arbete genom ledaren i fall någon har ringt och visat sin 

uppskattning för henne. Erkännande har hon inte en aning om och tycker att det är olika 

beroende på människor. Hon får oftare komplimanger från sina brukare än sina ledare 

eller kollegor. Man får själv uppskatta om man är nöjd eller inte. 

 

Tillit, respekt och värdighet: 

Hon upplever tillit och känner att hon får respekt i arbetet. Hon behandlas med 

värdighet, men kanske inte hos vissa brukare eller dem man inte får igång samtal med. 

 

4.3.3 Intervju med anställd nummer 3 

 

Arbete och mening: 

För länge sen hade hon ett annat yrke, men prövade att arbeta inom hemtjänsten på 

deltid och tyckte att jobbet var väldigt intressant. Hon har nu arbetat länge inom 

hemtjänsten. Förr var vi inte så jäktade som nu. Hon har under årens lopp arbetat heltid, 

men har nu gått ner till deltid igen och verkligen uppskattar det för att det går inte i alla 

yrken att man får välja sin arbetstid. Visserligen kunde lönen vara bättre. Hon har 

utbildat sig i arbetet och därigenom fått en annan syn på sitt arbete. Hennes 
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arbetsuppgifter består, för det mesta, i att ge socialt stöd. De flesta av hennes brukare 

blir glada när de ser henne och hon kommer förmodligen att fortsätta arbeta i 

hemtjänsten och har även vissa förhoppningar om att klättra upp i hierarkin. Hon 

beskriver sitt arbete som utmanande, intressant och komplicerat och är stolt av det. 

 

Ansvar, makt och kompetens: 

Det ansvar som diskuteras är tystnadsplikten, men hon upplever själv att hon ansvarar 

för sina brukare och ser till att allt fungerar hos dem. Så har hon ansvar för sig själv, att 

vara på jobbet och göra sitt jobb. Det diskuteras inte så mycket om ansvar, men det finns 

oskrivna lagar. 

 

Det pratas heller inte mycket om makt. Hon har dock insett att hon har, i genom åren, 

skaffat sig en hel del makt. Hon har varit med om att sätta mål för verksamheten, men 

upplevde att det var mer prat och lite gjort. Hon rådfrågar sin ledare om hon känner att 

hon har överskridit sina befogenheter. 

 

Hon är delaktig i organiseringen och planeringen av service till de brukare som hon 

kallar sina egna. När hon började arbeta i hemtjänsten hade hon ingen social utbildning, 

men har utbildat sig till socialpedagog och har nu även fortsatt med vidare utbildning av 

den och har fått stöd från sin arbetsplats för detta. Hon är mycket intresserad av 

utveckling i och av hemtjänsten. 

 

Standarder i hemtjänsten, information och tillåtelse av misstag: 

Hon har inte tänkt så mycket på standarder men har sin egen standard på sitt arbete. 

 

Information om brukare, regler och policy för hemtjänsten finns i datorerna som de 

anställda inte har tillgång till. Förr fanns information i pärmar som de anställda kunde 

bläddra i och få information om sina brukare. Vid något tillfälle fick hon information 

om brukare utskriven, men tyckte inte om det. Hon vill helst ha tillgång till en dator och 

kunna läsa själv. Hon får inte tillräckligt med information om brukarna, ibland får hon 

veta att han är väldigt snäll, eller något liknande. Det räcker inte, för då måste hon 

börja från början och det kan vara känsliga frågor hon måste ställa. Ibland måste hon 

backa ur situationen. 
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Det talas en hel del om mänsklighet, alla kan göra misstag. Misstagen kan vara 

allvarliga, särskilt när det gäller medicinering, så hon kollar alltid två gånger för 

säkerhets skull och observerar hos vissa brukare att de tar sina mediciner.  

 

Feedback och erkännande: 

Hon har bra kontakt med sin ledare och kan prata med henne om sitt arbete. Hon får 

kommentarer om sitt arbete och erkännande, inte för ofta men ungefär, så där en gång i 

veckan. Eventuellt är det därför man är på jobbet. 

 

Tillit, respekt och värdighet: 

Hon upplever att man litar på henne. Hon har en del nycklar och ger många brukare 

deras mediciner. 

 

I flesta fall behandlas man med värdighet och respekt. 

 

4.3.4 Intervju med anställd nummer 4 

 

Arbete och mening: 

Hon har alltid haft lätt för att få jobb och då hon har för avsikt att utbilda sig i socialt 

arbete ville hon först pröva på jobbet. Hon tänker inte arbeta länge i hemtjänsten. Hon 

kommer att utbilda sig och jobba i en annan sektor. Hon skulle gärna stannat kvar om. 

det inte vore för de dåliga löner hon har i hemtjänsten. Det mesta jag jobbar med 

intresserar mig, ibland är det enkla uppgifter, ibland är uppgifterna svåra. Om man 

hälsar på samma brukare varje dag börjar man tycka om dem och då blir det lättare. 

Hennes arbetsuppgifter består av städ och socialt stöd. 

 

Jobbet är bara positivt. Hon tycker att om hon skulle beskriva arbetet i ett ord då vore 

det lycka. Det är lycka att få hjälpa människor och bygga upp en relation till dem. 

 

Ansvar, makt och kompetens: 

Jag vet inte vad menas med ansvar säger hon, men tror att det kan vara att ta hand om 

nycklarna och tystnadsplikten. Jag vet dock att arbetsuppgiften jag fick i dag, fick jag 

för att den innebär ett stort ansvar,  
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Hon vet inte heller om den makt hon har och tror att det kan handla om sin vetorätt 

gentemot omfattande städning. Brukarna får mig inte till att göra vad som helst. Hon 

försöker vara kreativ även om hon inte bestämmer. Hon tycker dock att hon kan 

bestämma för hon är på egen hand hos brukarna. Ledara har stöttat henne vad gäller 

initiativtagande och brukarna är nöjda med det. 

 

I början av sin anställning fick hon gå nybörjarkurser. Sedan dess har hon önskat och 

anmält sig till flera kurser, men hon har inte fått gå och har inte fått någon förklaring till 

varför.  

 

Standarder i hemtjänsten, information och tillåtelse av misstag: 

Hon känner inte till att det finns några standarder i arbetet, hon blir tillsagd att göra ett 

gott arbete. Hon har sin arbetsplan och följer den.  

 

Att få tillräckligt med information är lätt, särskilt om hon söker den. Ibland ringer hon 

till ledaren. Hon vet att både ledaren och förmannen ger henne den information hon 

behöver.  

 

Att göra misstag upplever hon som mänskligt och tycker att man måste försöka rätta till 

de misstag hon har gjort, om det är några. 

 

Feedback och erkännande: 

Hon får feedback, ledaren berättar för henne om någon brukare har varit i kontakt. Hon 

känner också att hon kan rådfråga sin ledare och även få handledning om hon skulle 

behöva det.  

 

Erkännande för arbetet kommer både från ledarna och brukarna. Brukarna har alltid 

visat sin uppskattning. 

 

Tillit, respekt och värdighet: 

Både ledare och brukare litar på henne, upplever hon och säger att brukarna allmänt är 

artiga gentemot henne och tackar för sig. Det upplever hon som respekt och värdighet. 
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4.3.5 Intervju med anställd nummer 5 

 

Arbete och mening: 

Hon skulle bara jobba som sommarvikarie, sedan dess har det gått nästan två år. Jag 

tycker jättemycket om alla mina brukare och jag älskar mitt arbete, men lönerna är för 

låga. Hon tycker också att arbetet är psykiskt jobbigt. Eftersom vi inte har haft någon 

arbetsledare eller dåliga arbetsledare så länge, då har vi i teamet skött oss själva. Om 

någon har varit frånvarande på grund av sjukdom fick vi själva se till att alla på dennes 

arbetsplan också fick hjälp den dagen. De hjälper varandra med arbetsplanen, ibland är 

det för att de ska kunna äta lunch tillsammans. De har blivit kompisar och umgås även 

på fritiden. Det håller oss på plats i arbetet också. 

 

Ansvar, makt och kompetens: 

Hon känner att hon inte riktigt vet vad som menas med ansvar, men känner själv att hon 

har jättemycket ansvar som till exempel för nycklar och medicinering. Hon tycker inte 

att ledaren har pratat om vilket ansvar de anställda har utan det är något som hon själv 

har insett. En brukare som hon går till behöver avancerad omvårdnad och hon känner att 

hon har ansvar för det sjuksköterskorna visste inte ens att brukaren behövde den här 

hjälpen. Hon säger att om hon är i hemmet till exempel för att ge mediciner men ser att 

det har skett en olycka i sängen då byter jag lakan och säger inte till brukaren att den 

servicen kommer om tre dagar. 

 

Hon tycker inte att det diskuteras något om makt; jag tror inte jag har någon makt, det 

känns inte så. Hon tycker att det råder en del osäkerhet om vad de får göra och vad inte 

särskilt när det gäller brukare som inte behandlar personalen väl. 

 

Hon har tänkt på, utbildning till socialpedagog. Hon har bara gått grundläggande kurser 

inom arbetet och har inte fått gå på några fler kurser. En kurs som hon gick handlade om 

psykiska sjukdomar och symptom och inte hur man ska bete sig gentemot psykiskt 

sjuka. 

 

Standarder i hemtjänsten, information och tillåtelse av misstag: 

Hon tycker själv att hon har en hög standard, men ledaren har inte pratat om standard. 

Ledaren har gett anvisningar om vad som ska göras, men inte hur. Den nye ledaren är 
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mycket bättre än de som jag har haft tidigare fast hon är lite ”by the book”. Hon tycker 

att ledarna borde ha tydliga regler. 

 

Hon får inte tillräckligt med information, nyligen började personalen informeras om 

dödsfall hos deras brukare. 

 

Vad gäller misstag säger hon jag får göra misstag, men jag får tilltal för det. Hon säger 

att ibland är misstagen på grund av fel information och ibland är det andras misstag. Det 

är alltid hennes ledare som ger henne tilltal vid misstag.  

 

Feedback och erkännande: 

Hon tycker att hon får uppskattning för sitt arbete och säger; vi får uppskattning från 

våra brukare, åtminstone från de som vet vilka vi är.Hon säger att det är tydligt att 

brukarna i området tycker om personalen i hemtjänsten. Hon tycker att ledaren är bra på 

att visa uppskattning; vi får också uppskattning från förmannen på morgonmöten och 

alltid när en brukare har ringt till henne. Hon tycker att hon får mest uppskattning när 

hon gör nånting extra för brukaren och nåt som inte står på listan över arbetsuppgifter. 

 

Tillit, respekt och värdighet: 

Hon känner att hon har förmannens tillit, åtminstone när det gäller nycklar och 

mediciner. Ofta blir de ombedda att göra som de tycker är bäst och det ser hon som 

tillit. Detta har blivit mycket bättre nu sedan den nye ledaren och förmannen började. 

Hon säger; vi får inte respekt från sjuksköterskorna i omvårdnaden, de föraktar oss och 

tycker att hemtjänsten gör inget. Hon har diskuterat detta med förmannen och 

situationen har blivit bättre. Hennes brukare litar på henne, upplever hon. 

 

Hon känner att hon får respekt från förmannen. 

 

4.3.6 Intervju med anställd nummer 6 

 

Arbete och mening: 

Hon hade jobbat inom hemtjänsten tidigare och var arbetslös. Hon tycker att 

arbetsplatsen är rolig och kan tänka sig att jobba kvar, men om hemtjänsten ska bli mitt 

framtida jobb då måste en del förändras som till exempel lönen. Hon trivs med sina 
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arbetsuppgifter (att) ge service till de äldre ger en själv en hel del. Hon har för avsikt att 

byta arbete trots att hon säger jag är väldigt stolt av mitt jobb. 

 

Ansvar, makt och kompetens: 

Hon känner själv att hon har en hel del ansvar, som till exempel för brukarnas 

medicinering och näring, men det har inte diskuterats. Hon har inte någon aning om den 

makt eller befogenheter hon har och tycker inte att det diskuteras tillräckligt om makt på 

jobbet. Hos de brukare hon har varit hos länge känner hon att hon kan ta initiativ och 

fatta beslut jag är bara den sortens människa. Hon har jobbat ganska länge inom 

hemtjänsten, men har inte för avsikt att utbilda sig inom sociala sektorn. Hon har tagit 

några kurser i arbetet, som till exempel första hjälpen, kommunikation med brukare och 

nybörjarkursen. Hon tycker inte att kurserna ges tillräckligt ofta (särskilt inte i år) vilket 

hon tycker är tråkigt. Dessutom har de kurser som hon har varit intresserad av varit 

uppbokade eller så har ledaren inte anmält henne till kurserna trots att hon har anmält 

sitt intresse, vilket hon tycker är mycket negativt. 

 

Standarder i hemtjänsten, information och tillåtelse av misstag: 

Hon tycker att det är bra standard i arbetet, men kan inte minnas att hon har sett någon 

lista med standarder. Hon har själv varit delaktig i att sätta mål för verksamheten målet 

är att tillhandahålla service och tjänster, att prata. Hon tycker att det ges tillräckligt 

med information, vad som ska göras den dagen och vilka brukare hon ska gå till. 

Informationen om brukarna kunde vara bättre, men ledare eller förman finns alltid på 

plats om man känner sig osäker. Hon känner att det är klart att det är tillåtet att göra 

misstag men hon har inte gjort några, varken små eller seriösa misstag. 

 

Feedback och erkännande: 

Hon tycker inte att hon får tillräckligt med feedback från sin ledare, men hon får 

uppmuntran från sin ledare och också från sina brukare. Det är fantastiskt, jag växer 

och det spelar en stor roll för en i arbetet.  

 

Tillit, respekt och värdighet: 

Hon känner att ledare och brukare litar på henne och visar henne förtroende jag får 

respekt och blir behandlad med värdighet på jobbet.  
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4.4 Intervjuer med ledare i hemtjänsten 

 

Samtalen med ledarna ägde rum i de lokaler som hyser hela verksamheten. I två av 

fallen var vi i andra lokaler än dem som ledarna arbetar i. I ett av fallen var vi i det 

grupprum som ledaren arbetar i varje dag. I två av intervjuerna blev vi störda av 

personal som behövde hämta och lämna papper och grejer på rummen där intervjuerna 

pågick. I en av intervjuerna fick samtalet pågå utan störning. 

 

Intervjuerna tog från 20 minuter till en timme och spelades in för att sedan 

transkriberas, tolkas och översättas. I början av alla intervjuer gavs information om vad 

studien gick ut på och i vilket syfte den gjordes.  

 

Ledarna har varierande anställningstid bakom sig, från väldigt kort anställning till 

väldigt lång anställning.  

 

Ledarna är mellanchefer och deras närmaste chef är chef för hemtjänsten i området. 

Ledarna har förmän vid sin sida. Förmännens arbetsuppgifter är att föreslå daglig 

arbetsplanering för varje anställd, bistå med stöd till de anställda och vikariera på möten 

för ledaren. Förmannen vikarierar aldrig för ledare när det gäller personalfrågor och är 

inte de anställdas chef.  

 

4.4.1 Intervju med ledare nummer 1 

 

Ansvar, makt och kompetens: 

Hon tycker inte att det pratas tillräckligt om ansvar. Hon försöker träffa alla anställda 

varje morgon. På morgonmöten behandlas olika frågor, ibland är det frågor om hur 

någon brukare har det och ibland är det att berätta för personalen om vad som ska göras 

hos någon bestämd brukare. Hos brukarna finns det pärmar som måste ses över och de 

anställda får ansvaret att genomföra denna uppdatering hos sina brukare. Vi behöver 

vara tydligare med det ansvar som personalen har.  

 

Jag tror att frågan om makt ter sig som frågan om ansvar, ganska otydligt. Som en del 

av en kvalitetshandbok har man gjort en arbetsbeskrivning på medicineringen. 

Hemtjänstpersonal kan inte ta ansvar för medicinering om medicinerna inte förvaras i 
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låsta medicinskåp. Man håller på att utarbeta andra arbetsförfaranden och vi får regler 

att hålla oss till. För inte så länge sedan fick de anställda föreläsning om hur 

kommunikation och gränssättningar för brukare samt säkerhet i situationer diskuterades. 

Hon tycker att eventuellt borde det vara flera såna föreläsningar. 

 

Personalen erbjuds gå på kurser, men ibland har det varit svårt att anmäla till de olika 

kurserna. Personalen har inte varit duktig på att gå på kurser den senaste tiden, men 

någon tar kvällskurs. I fall personal studerar på sin fritid har de fått sluta tidigare någon 

dag i veckan för att kunna komma i tid till skolan. Ledarna har inte befogenhet att 

bevilja såna ledigheter, utan dessa frågor måste tas upp på ledningsmöte. Några får gå 

kurs i isländska på arbetstid. Vissa kurser är obligatoriska som till exempel; första 

hjälpen, städning och arbetsteknik. Ledaren har inte kommit igång med 

utvecklingssamtal, men har för avsikt att börja i höst och vara klar före jul. 

 

Standarder i hemtjänsten, information och tillåtelse av misstag: 

Vad gäller standarder i hemtjänsten då finns det arbetsförfaranden, säger ledaren. Det 

finns definitioner på prioriteringar och något finns om städning. Personalen får inte ta 

del av dessa regelverk, de är för ledarna och handläggarna, det är vad de rättar sig efter. 

Eventuellt borde de anställda också att kunna ta del av, åtminstone att ha informationen 

tillgänglig på inre nätet. 

 

Det är inte alltid lätt att ge information. Morgonmöten är en bra plats för det, men 

personalen uteblir från dessa möten, kommer för sent eller har fått börja sina arbeten 

hos brukare tidigare. Ledaren är alltid tillgänglig per telefon, men det är svårt att nå 

henne för enskilda samtal. Att ge information till sina anställda upplever ledaren som 

lätt och tycker inte att hon ger ifrån sig makt. Personalen är i behov av information om 

de ska kunna sköta sitt arbete. I hemtjänsten har de tystnadsplikt. Ledaren tyckte att 

personalen borde kunna ta initiativ i hemmen men inte hur mycket som helst utan att ha 

diskuterat med henne. De kan vara flexibla, åtminstone de som man litar på. Några kan 

organisera sina arbetsplaner själva, säger ledaren och hon får ofta fråga personalen hur 

det går och be dem komma med förslag. Jag säger till dem att det är ni som vet, det är 

ni som jobbar med detta. Vi jobbar ofta under tidspress.  
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Misstag är tillåtna, men det kan vara enkla misstag och de kan vara mycket allvarliga. 

Vi ansvarar för medicinering, säger ledaren. Hon poängterar ibland för personalen att 

läsa på medicinpåsarna. Nyligen har ett indikationssystem tagits i bruk, det är en del av 

kvalitetssystemet. Det är tänkt att alla påpekanden och avvikande händelser ska 

registreras. All registrering går till kvalitetschefen. På så vis blir det bättre struktur och 

en process sätts igång om något har hänt. 

 

Feedback och erkännande: 

När det gäller feedback och råd hoppas ledaren att hon gör det, åtminstone till en viss 

del. Det kanske inte blir tillräckligt med att visa uppskattning, för det får personalen 

inte för mycket av, men arbetsbördan är sådan att ledaren inte hinner med. Lönen för 

personalen är alldeles för låg och omvärdering av deras arbetsuppgifter har inte blivit 

av. Man försöker säga till dem att de gör ett bra jobb, men yttre ramarna hänger inte 

med, det finns inte utrymme för ekonomiska förmåner. Det som man kan göra är att ge 

dem lite extra ledighet.  

 

Tillit, respekt och värdighet: 

Ledaren anser att det råder tillit mellan henne och de anställda. När det gäller respekt 

och värdighet försöker jag prata med dem, ge dem den information jag har. Hon 

försöker vara varsam med kommunikationen med de anställda och hon har respekt för 

dem. Personalen vet att de kan kontakta henne vid behov. 

 

4.4.2 Intervju med ledare nummer 2 

 

Ansvar, makt och kompetens: 

Det ansvar som diskuteras med de anställda är att de har ett ansvar för sina arbetsplaner 

och att de följer instruktioner på sina arbetsplaner. När det gäller att ta initiativ så får de 

ta det, men inte för mycket. Man får inte bli för förtrolig med brukarna och gå långt 

utanför ramarna. Man behöver styrning. Ledaren tycker att de anställda borde kunna 

avgöra själva, till en viss grad, om vad de gör på en förutbestämd tid. Om det finns ett 

omfattande behov av andra arbetsuppgifter än de som är föreskrivna vill hon veta så att 

hon ibland kan be en annan anställd att följa med så att de anställda hinner med allt det 

som behöver göras. 
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De anställda har inte tillgång till datorer på arbetsplatsen, men ledaren har en önskan om 

att personalen hade den möjligheten. Som det är nu så antecknar den anställde för hand i 

arbetsplanen information och ledaren får skriva av i brukarens journal i datorn. Det vore 

bättre om personalen kunde göra detta själv. 

 

Ledare känner sig osäker på vad menas med makt. Personalen vet att hemtjänsten 

arbetar i enlighet med regler och vissa uppgifter utförs inte, till exempel byta 

sopcontainrar. Då säger vi nej! Det finns andra arbeten som personalen inte borde göra, 

men väljer de att utföra dessa extra arbeten får de göra det ändå. Vi borde dock 

diskutera det här med makt mer än vad vi gör. 

 

Personalavdelningen för Reykjavík har hand om utbildningar. Tre olika kurser är 

obligatoriska: första hjälpen, städkurs och arbetsteknik. Kursutbudet presenteras för 

höst- och vårtermin och de anställda kan genom ledarna anmäla sig till, för dem 

intressanta, kurser. Om personalen kommer in på kursen görs det luckor i deras 

arbetsplaner så att de hinner gå på kursen. Ledarna har befogenheter att bevilja 

ledigheter av det här slaget. Det är inte säkert, bara för att personalen har anmält sitt 

intresse för kursen att de får gå, lykligtvis finns det ofta möjlighet att gå vid ett senare 

tillfälle. Personalen har inte visat störra intresse för befintliga utbildningar och har inte 

kommit med förslag till andra intressanta kurser. De som redan är utbildade inom 

sociala sektorn är duktigare att anmäla sig till olika kurser än de som ingen utbildning 

har. 

 

Utvecklingssamtal har inte påbörjats, men kommer att hållas till hösten. På grund av 

förflyttning från ett annat område och tidsbrist har utvecklingssamtalen inte hållits de 

senaste två åren. Allt tar sin tid även om det inte är önskvärt. 

 

Standarder i hemtjänsten, information och tillåtelse av misstag: 

Det har ännu inte hunnits med att sätta standarder för verksamheten. En 

kvalitetshandbok planeras, i den kommer det att vara både arbetsbeskrivningar och 

arbetsförfaranden. Personalen vet om detta. Det som händer härnäst är att en anställd 

från varje lag blir utsedd för att berätta för de andra i laget om kvalitetshandboken, 

uppmuntra och stötta sina kollegor att använda den. Regler om nycklarna och handtvätt 
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finns redan i handboken. Allt det här arbetet tar tid, men det är på gång. Vår 

målsättning är att all personal bidrar till arbetet. 

 

Ledaren känner att hon inte har tid med information, men känner inte att hon förlorar 

egen makt om hon ger information till de anställda. Om jag litar på att en anställd kan 

utföra ett visst arbete då kan hon ge mig information. 

 

Ledaren berättar om indikationssystemet som de har precis börjat använda och förklarar 

att den anställde ska själv registrera om de tagit sönder något i hemmen. Om personalen 

har gjort misstag är det ledaren som ska registrera misstaget. Om personalen blir 

antastade är det personalen själv som registrera det. Vi försöker arbeta på ett 

professionellt sätt och lära av våra misstag. Fast det är klart, om någon anställd jämt 

gör misstag får man sätta igång med en varning.  

 

Feedback och erkännande: 

Vad gäller feedback så tycker ledaren att det borde hon kunna ge mycket mer av än vad 

hon gör nu, men på grund av tidsbrist så hinner hon inte med det. Hon tar hjälp av andra 

professionella på arbetsplatsen för att stötta de anställda som jobbar mycket med 

brukare som har psykiska besvär. Ledaren har för avsikt att bilda team om brukare med 

omfattande servicebehov, där personalen i hemtjänsten vore en del av teamet 

tillsammans med handläggare, psykologer och sjuksköterska. 

 

Hon ger sina anställda erkännande och komplimanger. Ibland måste jag ta det försiktigt 

med komplimanger, för ger man dem för ofta så uppmärksammas de inte. 

 

Tillit, respekt och värdighet: 

Hon litar på sina anställda och ber att de kontaktar henne. Om arbetsplanen är för 

jobbig måste de säga ifrån annars kommer inget att förändras.  

 

Hon visar sina anställda respekt och värdighet med att lyssna och uppmuntra. På grund 

av min arbetsbörda hinner jag inte göra så mycket som jag önskar. 
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4.4.3 Intervju med ledare nummer 3 

 

Ansvar, makt och kompetens: 

När det gäller ansvar träffas gruppen varje morgon i ungefär en halvtimme. Mötet är 

tudelat; dels diskuteras dagens arbetsuppgifter och dels diskuteras andra saker bland 

annat ansvar. Ja jag säger att vi pratar om ansvar,säger ledaren. 

 

Makt, nej jag känner mig inte säker och tvivlar på att man har diskuterat systematiskt 

om makt. Alla mår bättre av att ha ramar. Jag vill inte döda initiativet. Det tycker jag 

är fantastiskt. Om man ska kunna ta initiativ då måste man veta vilken makt man har. 

Hon är mycket nöjd med sin personal som hon anser vara flexibla och kunna tänka 

utanför ramarna. Hon uppmuntrar dem att göra det och tror att om personalen inte får ta 

initiativ då blir arbetet tråkigt och enformigt.  

 

Ledaren upplever inte att hennes makt minskar om hon delar information med en 

anställd, men anser att det kan uppstå en situation där ledaren får kolla hur nära relation 

hon har till sina anställda. Man måste kunna ta tag i situationen om något tråkigt 

händer. Ledaren anser att hon bör vara uppmärksam på medberoende och att inte hamna 

i fällan att vara bästis med sina underställda. Man ska ha lite distans och inte vara 

någon hönsmamma. 

 

Personalen uppmuntras anmäla sig till kurser och man försöker planera 

arbetsuppgifterna på så vis att personalen kan ta andra kurser än de obligatoriska, till 

exempel utbildning till socialpedagog. Utvecklingsplaner finns inte och 

utvecklingssamtal har inte påbörjats än. De har rätt till ett utvecklingssamtal om året. 

Vart leder utveckling i hemtjänsten? 

 

Standard, information och tillåtelse av misstag: 

Det finns lagar och regler och Reykjavík har satt standarder för verksamheten. Det är en 

fördel att arbeta i Reykjavík. Personalen på alla nivåer uppmuntras gå på kurser. I kurser 

på ledningsnivå diskuteras standarder i arbetet.samt makt och hierarki. Även om hon är 

väl insatt i dessa frågor tvivlar hon på att hennes anställda är det. De kurser som är 

obligatoriska för personalen tar inte upp dessa frågor. Som ledare är det här något som 

jag kan ta upp i min grupp. 
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Ledaren säger att hon ger anställda den information de bör ha reda på. De har 

morgonmöten och i slutet av dagen kommer de anställda och sätter sig för att prata lite. 

Mål med verksamheten diskuteras inte så mycket. Den anställde vet vad som gäller hos 

varje enskild brukare och de får själva ändra tiderna i hemmen. Vi lyssnar på våra 

anställda, de är den bästa informationskällan om det som händer i hemmen.  

 

Som tur är så har ledaren inte erfarit några större misstag. Vi är mänskliga och vi kan 

göra misstag. Hon har som motto att lära sig av de misstag som görs.Vi får försöka lösa 

och åtgärda och se till att det inte händer åter. 

 

Feedback och erkännande: 

Hon ser det som sin uppgift att ge feedback och råd. Personalen kan alltid kontakta 

henne om något är på tok.Vad gäller uppskattning då får personalen höra hur nöjd hon 

är med sin personal. 

 

Tillit, respekt och värdighet: 

Hon tycker att hon har fått deras tillit trots att hon inte har varit i arbete så länge och det 

gäller inte bara arbete men även privata angelägenheter.  

 

Jag visar personalen respekt och värdighet genom våra samtal. Respekt är en del av 

mänsklig kommunikation.  
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5. Analys 

I följande kapitel kommer intervjuerna med anställda inom hemtjänsten och deras 

ledare samt personalpolicyn att analyseras mot de teorier om empowerment som har 

sammanställts i denna uppsats. 

 

5.1 Analys av intervjuer med anställda och ledare inom hemtjänsten 

 

Teman har delats upp i 5 olika grupperingar: Arbete och mening; ansvar, makt och 

kompetens; standarder i hemtjänsten, information och tillåtelse av misstag; feedback 

och erkännande samt tillit, respekt och värdighet. Dessa grupper analyses mot teorier 

om empowerment, personalpolicy samt empirin och leder till en förståelse för 

personalens upplevelser av empowerment. 

 

Eftersom många av formuleringarna i personalpolicyn syftar till empowerment och i 

den finns en mängd begrepp som förknippas med empowerment så som ansvar, 

fördelning av makt, krav, informationsflöde och flera, tas även den med i analysen. 

 

5.1.1 Arbete och mening och upplevelser av empowerment 

 

5.1.1.1 Arbete och upplevelser av empowerment: 

Det finns olika anledningar till att människor söker sig till arbete i hemtjänsten. 

Arbetsuppgifter i hemtjänsten är bland annat städning och socialt stöd till de äldre och 

handikappade. Enligt personalpolicyn ska de anställda försäkras vissa arbetsvillkor och 

de ska ha möjlighet att växa och utvecklas i arbetet. Enligt teorierna ska de anställda 

vilja arbeta samt kunna och förstå arbetet. De ska ha motivation och uppleva ett visst 

självbestämmande. 

 

Några av de intervjuade hade arbetat inom andra sektorer innan de började arbeta i 

hemtjänsten. En annan som ville prova något nytt och har jobbat i omkring två år, men 

kan inte tänka sig arbetet som framtidsjobb på grund av låga löner. Någon tyckte att det 

var bra att ha flexibla arbetstider och tror inte att det skulle gå i andra sektorer. Några 

sökte sig till hemtjänsten för att det är lätt att få jobb och de hade varit arbetslösa. De 
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som verkligen sökte sig till arbete inom hemtjänsten gjorde det på grund av att de ville 

arbeta med människor och uppgifterna i hemtjänsten lockade. 

 

I en av grupperna som intervjuades har det varit mycket ombyte av ledningspersonal de 

två senaste åren. På grund av bristande ledning hade laget själva skött planeringen av 

sina arbetsuppgifter, vilket har inneburit att de har åtagit sig varandras arbetsuppgifter 

vid sjukdomar och annan frånvaro från arbetet. Detta ökade ansvar har bidragit till att 

laget har mycket god sammanhållning och håller ihop även på fritiden. Det håller oss på 

plats i arbetet också. 

 

Arbete är inte bara de arbetsuppgifter du har utan också den mening som du upplever i 

arbetet enligt teorierna om empowerment (Spreitzer, 2007). Att ha möjlighet att närvara 

vid morgonmötet anser de anställda vara viktigt, inte bara för att få information utan 

också för att träffa sina arbetskamrater. 

 

Av alla anställda som intervjuades var det bara en som tyckte att hon kunde fortsätta att 

arbeta i hemtjänsten i Reykjavík. Hon ser befordran som möjlig karriärväg, som enligt 

Kanter (1993) är en av viktiga faktorer till empowerment.  

 

5.1.1.2 Mening och upplevelser av empowerment: 

Mening uppstår vid överensstämmelse av ens roll i arbetet och övertygelser, värderingar 

och beteende (Spreitzer, 2007). Oavsett varför de intervjuade sökte sig till arbete då 

verkar de alla finna någon mening i arbetet. Denna mening i arbetet uttrycker de 

anställda som en slags lycka. De uttrycker det också som att de tycker mycket om sina 

brukare och att ha möjligheten att hjälpa andra. De tycker att när de ger service till de 

äldre får de en hel del tillbaka. Alla intervjuade var intresserade av människor, att hjälpa 

dem eller att kommunicera med dem. Någan tyckte att samtalen med brukarna var den 

största upplevelsen i arbetet. Enligt Hackman och Oldham (Kraimer, Seibert & Liden, 

1999) är jobbmeningsfullhet, som en del av jobbegenskaper, knutet till upplevelsen av 

empowerment. 

 

Många av de anställda kände sig kraftfulla och en anställd beskrev sitt arbete som enbart 

positivt. Hon har eventuellt inte formell makt, men känner sig kraftfull (Huq, 2010). 
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5.1.1.3 Sammanfattning: 

De intervjuade sökte jobb i hemtjänsten av olika anledningar bland annat; det är lätt att 

få jobb i hemtjänsten, jag vill arbeta med människor och vi har flexibla arbetstider. Vid 

intervjuerna syntes glädje och entusiasm i deras ansikten när de pratade om hemtjänsten 

och sina brukare. För mig verkade det tydligt att de upplevde sitt arbete som 

meningsfullt. 

 

5.1.2 Ansvar, makt, kompetens och upplevelser av empowerment 

 

5.1.2.1 Ansvar och upplevelser av empowerment: 

Enligt teorierna om empowerment är det viktigt när det gäller ansvar, makt och 

kompetens att de anställda bland annat har tillgång till information om alla delar av 

organisationen och att de har tillgång till support för sitt ansvar i arbetet (Kanter, 1993). 

Dessa två faktorer är en del av strukurell empowerment. Enligt Spreitzer (2007) kan 

även personal på låg nivå i en organisation känna sig empowered om de har tillgång till 

dessa strukturella förhållanden. Ambitionen i personalpolicyn är att det ska tillämpas 

fördelning av makt och ansvar, samt personal ska uppmuntras till att utbilda sig både på 

sitt arbete och på sin fritid. Genom att klargöra ansvar för den anställde kan ledaren ger 

hon de anställda möjlighet att vara fokuserade på sina uppgifter och därigenom uppnå 

framgång i arbetet, vilket leder till empowerment. 

 

De flesta anställda känner sig mycket osäkra på sina ansvarsområden. De anställda 

tycker att både arbetsuppgifter och ansvar borde vara tydligt. Information om 

ansvarsområden var inte tillgänglig för de anställda och det har inte diskuteras om 

ansvar. Några anställda förstod inte frågan och undrade om det handlade om 

medicinering, tystnadplikt och att ta hand om brukarnas behov. De anser också att de 

har det ansvar att komma till jobbet i rätt tid och sköta sig. 

 

Personalen berättar om otydlighet när det gäller ansvarsområden men de upplever att 

när de får ändrade arbetsuppgifter och större ansvar, känner de större självtillit vilket 

leder till upplevelser av empowerment Alla anställda upplevde att de hade ansvar för 

sina brukare. På grund av denna otydlighet när det gäller ansvar, tar personalen själv 

det ansvar de behöver för att sköta om sina brukare på bästa sätt. 
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Ledarna uppger att det inte pratas tillräckligt mycket om ansvar, men en ledare tycker 

att de diskuterar ansvar på morgonmöten. Hos varje brukare finns det pärmar med 

arbetsuppgifter, men pärmarna har inte uppdaterats på länge och är inaktuella. En av 

ledarna tycker att de borde vara tydligare när det gäller det ansvar som personalen har. 

Det ansvar som diskuteras med de anställda är att de har ett ansvar för och ska följa 

instruktioner i sina arbetsplaner. Enligt Tracy (1990) ska ledaren diskutera de anställdas 

ansvar vid mer än ett tillfälle under anställningen: de flesta behöver gränser och en 

tydlig arbetsbeskrivning. 

 

5.1.2.2 Makt och upplevelser av empowerment: 

Information eller diskussion om makt eller maktdelning förekommer knappt. En 

anställd sa att hon inte visste vilken makt hon hade eller om hon någon makt 

överhuvudtaget. De anställda upplever stor osäkerhet om vem ska göra vad. De flesta 

anställda visste att de hade makt att säga nej när de blev ombedda att göra en 

omfattande städning eller att göra något som inte står i arbetsplanerna. De var däremot 

inte säkra om och när de kunde överge brukares hem om brukaren uppförde sig hotfullt. 

De flesta kände dock att de hade en hel del makt och kunde utöva den hos de brukare de 

hade varit hos länge. 

 

Ledarna är medvetna om att de har inte informerat sina anställda om den makt de har i 

sitt arbete. En kvalitetshandbok är under konstruktion och när den är klar får personalen 

regler att hålla sig till. Det finns redan nu tillvägagångsätt när det gäller medicinering. 

Ledarna anser att de borde diskutera mer om makt.  

  

Det har hållits en föreläsning, med psykolog där man diskuterade bland annat att sätta 

gränser. Den föreläsningen uppskattades högt av personalen och ledarna tycker att 

eventuellt borde de ha flera såna. 

 

En av ledarna tycker att de anställda borde kunna avgöra själva, till en viss grad, om vad 

de gör på en förutbestämd tid vilket innebär en hel del makt. Ledarna uppskattar när 

personalen tar initiativ till olika arbetsuppgifter, men för att kunna ta initiativ måste 

personalen vara säker på den makt de har. 
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Enligt Tracy (1992) ska ledaren ge sina anställda makt lika med de ansvar de anställda 

har och säger att när människor har makt tar de större initiativ, vilket skulle kunna leda 

till större flexibilitet och bättre service samt högre arbetstillfredsställelse i enlighet med 

teorier om självbestämmande. 

 

5.1.2.3 Kompetens och upplevelser av empowerment: 

Alla nyanställda går på tre obligatoriska kurser. De handlar om städning, arbetsteknik 

och första hjälpen. Andra kurser erbjuds under höst- och vår. De anställda måste ansöka 

till sin ledare om att få gå på kurser och se om den inte är fullsatt. Enligt 

personalpolicyn ska alla anställda ha möjlighet att utveckla sin kompetens. Det är den 

enskildes och ledarens ansvar att denna utveckling sker. Teorier om empowerment 

beskriver alla hur viktigt det är med kompetens för upplevelse av empowerment. Enligt 

Spreitzer (2007) syftar kompetens till den självtillit som människan har till sitt arbete 

och om hon tror på sina möjligheter att utföra sitt arbete med kompetens. 

 

De obligatoriska kurserna upplevs inte som särskilt bra av många av de anställda. Det 

vanligaste klagomålet var att kurserna var förlegade och att de borde uppdateras, 

lämpligen med stöd av personal som har arbetat länge och vet vad arbetet går ut på. Om 

de anställda vore delaktiga i att utforma kursutbud skulle det vara helt i enlighet med 

teorier om empowerment, det vill säga påverkan, när det gäller psykologiskt 

empowerment och möjlighet att delta i aktiviteter utanför ens arbetsbeskrivning när det 

gäller strukturell empowerment. 

 

Bredvidgång för den nyanställde kan ses som en kompetensutveckling. En anställd 

tyckte att den var för kort och att hon borde ha haft möjlighet att gå bredvid flera 

anställda.  

 

De kurser som personalen kan anmäla sitt intresse för är ofta fullsatta och de får därför 

inte gå. Några anställda undrade om de var, över huvud, anmälda till kurserna. 

Kursutbudet har minskat och det var svårare att komma in på kurserna. De kurser som 

erbjuds är inte de kurser som personalen behöver, tycker personalen. 

 

Några anställda håller på med att utbilda sig på sin fritid och det ges ledighet i 

arbetsplanen för denna utbildning. Ledarna besitter inte makt för att bevilja ledighet av 
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det här slaget. De får ta upp såna frågor på ledningsmöten. Beroende på var ledarna är i 

hierarkin har de olika åtgärder till sitt förfogande enligt Block (1990). All utbildning 

som personalen går på påverkar inte lönesättning, vilket kan minska entusiasm för 

utbildningar. 

 

Ledarna uppmuntrar sina anställda att ansöka om att gå de kurser som erbjuds och 

försöker således stötta sina anställda i kompetensutveckling. Ledarna erkänner dock att 

det har varit ganska svårt att komma in på kurserna och att utbudet har inte varit så bra 

på sista tiden. Ledarna menar att de anställda är inte duktiga nog att anmäla sitt intresse 

för utbildningar. Ledarna har bett personalen om förslag till utbildningar men förslagen 

har uteblivit. Ledarna har makt att bevilja den anställde ledighet om hon kommer in på 

kurs på arbetstid som hon har anmält sig till. 

 

Enligt personalpolicyn är utvecklingssamtal en del av lärandet. Utvecklingssamtal bör 

hållas åtminstone en gång om året. Hemtjänsten har genomgått en del förändringar de 

senaste åren och mycket tid har gått åt att hitta nya arbetsrutiner. På grund av 

omorganisering och förflyttning har ledarna inte kommit i gång med 

utvecklingssamtalen ännu. Alla ledarna kommer att börja med utvecklingssamtalen i 

höst och förväntas avsluta dem före jul.  

 

Enligt Tracy är utbildning, utveckling samt kunskap något som ledarna måste prioritera. 

Det är viktigt att personalen får till exempel ta del av organisationens värderingar, regler 

och normer. I enlighet med Kanter (1993) om strukturell empowerment är det viktigt att 

personalen har tillgång till information om alla delar av organisationen. Spreitzer (2007) 

har också argumenterat för att personal på låg nivå kan känna sig empowered om de har 

tillgång till dessa strukturella förhållanden. Här finns det möjligheter för ledarna att 

utveckla stöd till sin personal och informera mera om organisationens alla delar. 

 

5.1.2.4 Sammanfattning: 

I intervjuerna visade alla mycket känslor när vi pratade om ansvar, makt och 

kompetens. De anställda verkade alla känna ansvar för sina brukare och de tog initiativ 

till att göra mera än det som stod skrivet i arbetsplanen. Det visar att de tar sig den makt 

de behöver för att kunna göra det som de känner att behövs. De var dock alla överens 

om att ingen hade informerat dem formellt om varken ansvar eller makt och ledarna höll 
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delvis med. Tydlighet med makt och ansvarsområde kan leda till högre grad av 

självbestämmande som i sin tur leder till upplevelser av empowerment. 

 

När det gäller kompetens så var de besvikna på att inte kunna/få gå fler kurser samt att 

den utbildning som de hade skaffat sig på sin fritid inte togs hänsyn till vid lönesättning. 

Ledarna försöker uppmuntra sina anställda att gå kurser och försöker få dem att komma 

med förslag till nya kurser, men hittills har det inte gett resultat. Det är viktigt, att även 

om att utbildningar inte ger högre löner att de leder till eventuellt andra arbetsuppgifter. 

På så vis främjar utbildningen empowerment för den anställda. De som uttryckte en viss 

osäkerhet med sin kompetens för att utföra arbetsuppgifterna kontaktade sin ledare för 

råd och stöd. 

 

5.1.3 Standarder i hemtjänsten, information, tillåtelse av misstag och upplevelser 

av empowerment 

 

5.1.3.1 Standarder i hemtjänsten och upplevelser av empowerment: 

Fokus på kvalitets- och servicenivåer är ett av de främsta målen för verksamheten i 

Reykjavík, enligt personalpolicyn. För upplevelse av empowerment måste de anställda 

känna stolthet för sitt arbete. Stolthet av sitt arbete känner de anställda när de har 

presterat över förväntan eller åtminstone mött de standarder som gäller för 

verksamheten (Tracy, 1992). 

 

Personalen är informerad om standarder i arbetet, vad gäller arbetsuppgifter och tider. 

De anställda är tillsagda att göra ett gott jobb, men måste själv bestämma vad ett gott 

jobb är. Därför sätter personalen egna standarder för sitt arbete och följer dem. De flesta 

verkar vara mycket ambitiösa och sätter höga standarder. Spreitzer (2007) säger att 

självbestämmande är en del av psykologiskt empowerment. De anställda säger att 

arbetsplanerna inte är uppförda regelbundet, vilket gör deras arbete svårare. 

 

Genom höga standarder i arbetet kan personalen uppleva känsla av en riktig prestation 

och känna stolthet över sitt arbete, vilket leder till upplevelse av empowerment säger 

Tracy (1992). 
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Ledarna är medvetna om vilka standarder och regler gäller för hemtjänsten samt de mål 

som ska uppnås, men de har inte förmedlat dessa till personalen utom vilka 

arbetsuppgifter ska utföra och vilka tider de har för att utföra dem. I de obligatoriska 

nybörjarkurser tas frågor om standarder inte upp, men på ledningsnivå görs det. En av 

ledarna tyckte att hon kunde återge den information som hon hade fått om standarder, 

regler och mål för hemtjänsten på kurs. 

 

5.1.3.2 Information och upplevelser av empowerment: 

Informationsdelning sker på olika sätt. Informationen kan ges på morgonmöten; hindret 

där är att personalen uteblir. Ibland är det för att personalen har arbetsuppgifter från 

klockan åtta och möten börjar klockan halv nio. Ibland finns inte den förklaringen. 

Några av de anställda tyckte att det var viktigt att närvara på morgonmöten, dels för att 

få information men också att träffa arbetskamraterna. Information kan också ges per 

telefon och det är alla överens om att de kan oftast nå sin ledare eller förman för att få 

information om arbetsuppgifter eller om brukaren själv. De anställda upplever att den 

information de får om sina brukare inte är tillräcklig, ibland får de veta att han är 

väldigt snäll. Det räcker inte för då måste de eventuellt börja med att ställa känsliga 

frågor i hemmet och det händer att de får backa ur situationen. Informationsdelning 

anses vara en viktigt faktor i upplevelsen av empowerment (Tracy, 1992). Det finns 

vissa brister i informationsdelning på arbetsplatsen, då främst vad gäller lagar och regler 

som gäller för hemtjänsten samt mål för verksamheten. Om informationen vore mera 

standardiserad, regler och rutiner upprättade skulle informationshantering vara lättare 

och nå till alla berörda parter. (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 

 

Ledarna informerar vid morgonmöten och telefonsamtal. Informationen handlar mest 

om arbetsuppgifter och brukarna. Att ha informationen tillgänglig på inre nätet 

förutsätter att personalen har tillgång till datorer, vilket de inte har i dagens läge. Men 

om personalen hade tillgång till datorer skulle det underlätta informationsdelningen. Här 

finns det stora möjligheter för ledarna att informera sin personal och stödja på så vis 

upplevelser av empowerment.  

 

5.1.3.3 Tillåtelse av misstag och upplevelsen av empowerment: 

Att få göra misstag kan bidra till empowerment. De anställda är orädda när de löser 

problem som uppkommer i hemmen (Tracy, 1992). De flesta intervjuade uttryckte det 
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så att de var alla mänskliga och det är mänskligt att göra misstag. Om personalen gör 

misstag, oavsett om det är på grund av felaktig information eller att misstaget är någon 

annans får de tilltal av ledaren. Det är annars tydligt att man vill lära av misstagen och 

rätta till dem om det är möjligt. Tracy (1992) menar att genom att tillåta misstag bidrar 

ledaren till empowerment hos personalen. Personalen vågar ta initiativ och hitta 

lösningar och är orädda trots att de kan få tilltal för försöket. 

 

Kvalitetshandbok håller på att upprättas. En del av kvalitetsarbetet är ett 

indikationssystem där både ledaren och den anställde dokumenterar alla misstag och 

trakasserier av olika slag Ledarna försöker arbeta på ett professionelt sätt och lära av 

misstagen. De misstag som händer kan vara av olika slag, enkla som att en staty går 

sönder när personalen dammat, eller betydligt allvarligare, som att ge fel mediciner eller 

för många tabletter. För att minimera denna risk uppmanar ledarna personalen att kolla 

åtminstone två gånger innan de ger medicinerna. Det är tänkt att all personal ska vara 

engagerade i arbetet med kvalitetshandboken och när den är klar ska ledarna välja en 

anställd i varje grupp till att vara lagets ledare när det gäller användandet av handboken. 

Arbete av det här slaget borde leda till personalens upplevelser av empowerment. Det är 

nödvändigt att lära sig av de misstag som görs; att inleda ett indikationssystem verkar 

vara ett bra sätt för att förhindra upprepning av misstag.  

 

5.1.3.4. Sammanfattning: 

När de intervjuade diskuterade olika frågor som ställdes vid intervjuerna, framgick det 

att de inte var kunniga om formella standarder i arbetet, men de flesta hade satt sina 

egna höga standarder och visat på så vis att de var måna om att deras insatser skulle 

vara på hög nivå, vilket tyder på mening i arbete och ambition. Det var tydligt att de var 

stolta och nöjda med sina insatser. De var inte lika nöjda med informationsdelningen 

och tyckte att den behövde bli bättre och till en viss del höll ledarna med. Blanchard et 

al (1999) säger att informationsdelning är livsnerven i en empowered organisation. 

 

5.1.4 Feedback, erkännande och upplevelser av empowerment 

 

5.1.4.1 Feedback och upplevelser av empowerment: 

Personalpolicyn i Reykjavík förutsätter att utvecklingssamtal hålles åtminstone en gång 

om året. Det som bland annat diskuteras i ett utvecklingssamtal är hur den anställde 
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sköter sitt arbete. I utvecklingssamtal har ledaren möjlighet att ge feedback på 

arbetsprestationer och bidra till den anställdes upplevelse av empowerment. Tracy 

(1992) säger att med feedback förstärker ledaren positivt beteende hos den anställde. 

Återkoppling till arbetet är också del av Hackman och Oldham modell (fig.2) om hur 

jobbegenskaper är knutna till empowerment. Det råder positivt samband mellan 

återkoppling till uppgiften och kompetens samt påverkan, som också är en del av 

strukturell empowerment. 

 

Personalen vill få feedback på sina arbetsinsatser. De får feedback när deras 

arbetsinsatser räknas som breakthrough. En annan anställd upplever att hon får 

feedback ungefär engång i veckan och tror att eventuellt är det därför hon fortfarande 

arbetar i hemtjänsten. 

 

Utvecklingssamtal har ännu inte påbörjats och därför har inte ledarna haft den 

möjligheten att ”formellt”ge feedback, men till hösten är det tänkt att 

utvecklingssamtalen ska börja. 

 

Personalen får också feedback från sina brukare, ibland bara i hemmet men brukarna 

ringer också till ledarna och berättar hur den anställde sköter sina arbetsuppgifter. 

Ledaren eller förmannen återger alltid dessa samtal till den anställde. 

 

5.1.4.2 Erkännande och upplevelser av empowerment: 

En av Herzbergs motivationsfaktorer är erkännande för väl utfört arbete (Jacobsen & 

Thorsvik, 1995). En av de anställda tyckte att hon fick mest erkännande från brukarna 

och särskilt när hon hade gjort något extra för dem. Att få erkännande från brukarna 

uppskattar personalen väldigt högt och tycker att de själva växer vid kunskapen om 

uppskattningen.  

 

Ledarna tycker kanske inte att de visar sina anställda tillräckligt med uppskattning. En 

av ledarna tycker att arbete i hemtjänsten inte får den uppmärksamhet som den borde. 

Lönerna är för låga och omvärdering av deras arbetsuppgifter har det inte blivit av. 

Ledaren försöker säga till sin personal att det gör ett bra jobb, men då de yttre ramarna 

inte hänger med och det finns inte utrymme för ekonomiska förmåner kan ledaren bara 

ge lite extra ledighet någon gång då och då. Enligt Tracy (1992) kan erkännande vara i 
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form av friheter av olika slag. Ledarna ser det som sin uppgift att ge sina anställda 

erkännande och komplimanger, men tror att om det ges för ofta då uppmärksammas det 

inte på samma sätt. 

 

5.1.4.3 Sammanfattning: 

Maslow (Jacobsen & Thorsvik, 1995) säger att det är viktigt att få erkännande från 

andra för att individen värdesätter och värderar sig själv och sina prestationer högt. 

Erkännande är en del i att uppfylla behov av status och prestige. 

 

När de anställda diskuterade feedback och erkännande var det tydligt att det fick de från 

sina brukare i första hand, men de fick också feedback och erkännande från sin ledare 

och förmannen; här är område som kan bara bli bättre för det blir som en anställd sa, det 

är fantastiskt, jag växer och det spelar en stor roll för en i arbetet. 

 

5.1.5 Tillit, respekt, värdighet och upplevelser av empowerment 

 

5.1.5.1 Tillit och upplevelser av empowerment: 

Enligt Tracy (1992) är tillit en förutsättning för en sund relation. Tillit stärker också 

personalens självförtroende. Av personalpolicyn framgår att mellan anställd och ledare 

ska det råda förtroende. Att dela information och även känslig information med de 

anställda bygger upp förtroende i relationen (Blanchard, Carlos & Randolph, 1991). 

 

De anställda upplever att tillit från sina brukare i första hand men även från sin ledare 

och förmän. De upplever att de är betrodda för nycklar till brukarnas bostäder och att ge 

mediciner. Någon anställd undrade om det handlade om förtroende eller likgiltighet. 

Personalen blir ibland tillsagd att göra som de tycker och de anställda tar de som tillit. 

 

Ledarna upplevde alla att det fanns ett ömsesidigt tillit mellan dem och de anställda 

även på det personliga planet. Ledarna tycker att de har personalens förtroende och att 

de kan lita på varandra. Ledarna ber personalen att berätta för dem, om arbetsplanerna 

är för tunga och om de inte klarar av sina arbetsuppgifter med syfte att hjälpa dem och 

stötta och personalen gör det. 
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5.1.5.2 Respekt och upplevelser av empowerment: 

Genom att visa de anställda respekt bygger ledaren upp de anställdas självkänsla som 

speglas sedan i de anställdas arbete. (Tracy, 1992). Självkänsla är en del av mening i 

arbetet (Clinebell, 1992). Ledstjärnan i personalpolicyn i Reykjavík är respekt. Både 

personal och deras synpunkter ska respekteras samt personalen sins emellan ska 

respektera varandra. 

 

De anställda upplever att de får respekt från sina brukare, utom dem som inte känner 

igen dem. De anställda upplever också respekt från sina ledare och förmän. Någon 

anställde tyckte inte att hon fick respekt från personal inom omvårdnad, tyckte till och 

med att personal från omvårdnad föraktade personal från hemtjänsten. Förmannen var 

informerad om situationen och tog tag i den och situationen har blivit något bättre, men 

fortfarande råder det en viss misstro mellan personal från omvårdnad och hemtjänst. De 

anställda var inte säkra på att de var respekterade av allmänheten i samhället. 

 

Ledarna visar sin respekt genom att ge information och att vara tillgängliga när 

personalen behöver. Ledarna visar också sina anställda respekt med att lyssna och 

uppmuntra vilket överensstämmer med teorier om empowerment, enligt Tracy (1992). 

Ledarna upplever att de inte hinner med allt som de borde och önskar göra. Det är 

igenom samtal som jag visar min respekt för de anställda, respekt är en del av mänsklig 

kommunikation, säger en ledare. 

 

5.1.5.3 Värdighet och upplevelser av empowerment: 

Tracy (1992) säger att alla människor vill bli sedda och inte vara en kugge i maskineriet. 

Genom att bevara de anställdas självrespekt och värdighet får ledaren de anställdas 

lojalitet och åtaganden. I personalpolicyn i Reykjavík behandlas frågan om värdighet 

med diskussion om diskriminering, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet, mångfald samt 

erbjudande av arbete som tillmötesgår de anställdas färdigheter. Det är ledarens ansvar 

att se till att de anställda behandlas på ett humant sätt och i enlighet med bestämmelser i 

policyn, 

 

De anställda upplever att de behandlas med värdighet av sina brukare i 95 % av fallen. 

De upplever också att de behandlas med värdighet av sina ledare och förmän. De blir 

även väl bemötta av övrig personal i service området. Deras brukare är artiga och det 
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upplever personalen som att de behandlas med värdighet. I något fall där en anställd inte 

fick i gång något samtal upplevdes det som brist på värdighet. 

 

Ledarna uppger att de behandlar sina anställda med värdighet genom att lyssna på dem. 

 

5.1.5.4 Sammanfattning: 

De anställda och ledarna har ett förtroligt samband. I enlighet med Tracys teorier (1992) 

försöker ledarna ge de anställda så mycket tid de kan för att lyssna, informera, ge råd 

och stöd. De anställda i sin tur känner att ledarna litar på dem och visar dem både 

respekt och värdighet. Det råder ett ömsesidigt tillit, respekt och värdighet mellan ledare 

och anställda. 
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6. Diskussion och slutsats 

I slutkapitlet kommer problemformulering om upplevelser av empowerment och 

ledarnas möjlighet att stödja den upplevelsen att diskuteras och besvaras. Slutligen 

kommer frågor om vidare studier i hemtjänsten att diskuteras. 

 

6.1 Diskussion och slutsats 

 

I denna uppsats har upplevelser av empowerment hos hemtjänsten i Reykjavík studerats 

samt på vilket sätt ledarna i hemtjänsten kan stödja dessa upplevelser. Genom litteratur 

som jag har tagit del av, teorier som gäller för det valda fenomen som studerats, 

personalpolitiken i Reykjavík och genom intervjuer med sex anställda och tre ledare har 

jag nu fått bättre uppfattning om empowerment och arbetsvillkor i hemtjänsten i 

Reykjavík.  

 

I början av denna resa hade jag som forskare bara en oklar uppfattning om 

empowerment och hur upplevelser av empowerment skulle kunna gestalta sig i 

hemtjänsten och vilka möjligheter ledarna hade för att stödja sina medarbetare. 

 

6.1.1 Hur upplever personal inom hemtjänsten empowerment i sitt arbete? 

 

Vad gäller val av arbete är hemtjänsten inte nödvändigtvis förstahandsval hos någon av 

dem som intervjuades, men de verkar flesta finna mening i sitt arbete. Att arbetet 

överensstämmer med yrkesroll och värderingar är en förutsättning för upplevelser av 

empowerment. 

 

Vad gäller ansvar,tycks det inte diskuteras mycket. De anställda känner stort ansvar för 

sina arbetsuppgifter och är medvetna om när de får arbetsuppgifter som innebär större 

ansvar. Personalen både kan och vill ta ansvar.  

 

Samma sak gällde med makt där de flesta, både personal och ledare, inte var säkra på 

vad begreppet innebar. Att inte veta vilken makt man har som anställd skulle kunna leda 

till personalens osäkerhet gällande arbetsuppgifter som inte står skrivna på arbetsplanen. 

Det gör det dock inte, personalen tar initiativ och ansvar utan att ha formell makt. 
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Kompetensutveckling och utbildningar i arbete och på fritid. Bara två av de anställda 

ville eller hade utbildat sig inom den sociala sektorn. Personalen visade dock tydligt 

intresse för utbildningar. Största intressed var utbildning på jobbet. Kursutbudet har 

dock blivit sämre och det är svårare att komma in på kurserna. Om den anställde 

kommer in på kurs ges möjlighet i arbetsplanen att delta. Likaså om någon utbildar sig 

på sin fritid ges möjlighet att ta ledigt för att kunna studera.  

 

Personalen är inte medvetna om de standarder som gäller för verksamheten men sätter 

höga standarder för eget arbete och arbeter mot dessa. Det finns standarder för 

verksamheten men personalen är bara delvis informerade om dessa. 

 

Information finns inte tillgänglig för personalen och inte tillräckligt med tid avses för 

information. Det saknas skriftlig information samt tillgång till datorer. Den information 

som finns, är förlegad och inaktuell. Personalen upplever dock att de kan alltid fråga sin 

ledare eller förman och på så vis få den information de behöver. 

 

Personalen upplever att det är tillåtit att göra obetydliga misstag. Misstag kan vara av 

varierande grad och om allvarliga misstag görs får personalen tilltal från sin ledare. 

 

Personalen får feedback från sina ledare på möten och i enskilda samtal. 

Utvecklingssamtal har inte kommit i gång ännu, men kommer att göra det till hösten. 

Utvecklingssamtal är ett mycket bra forum för att ge feedback. 

 

Personalen får erkännande från sina brukare och sina ledare. Det sker inte varje dag 

men tas emot med mycket nöje och inre tillfredsställelse.  

 

Personalen upplever att de kan lita på sina ledare och ledarna i sin tur kan lita på sin 

personal. Detta tillit uppstår inte med engång utan de anställda och ledare måste 

förvärva tillitet. 

 

De anställda upplever att de får respekt och värdighet genom att ledarna lyssnar på dem 

och genom att brukarna visar sin uppskattning och tackar för den service de får från de 

anställda. 
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Personalen är mycket självständig och finner mening i sitt arbete. De är övertygade om 

egen kompetens när det gäller arbetet och tror sig kunna påverka driftmässigt resultat i 

sitt arbete. 

 

När det gäller strukurell empowement i hemtjänsten (Kanter, 1993) saknas det en del. 

Personalen har inte stora möjligheter till befordran, det vill säga om befordran ska ske 

hierarkiskt, men möjligheten till jobb utvidgning finns. Möjlighet för att delta i 

aktiviteter utanför ens arbetsbeskrivning finns och några av de anställda hade varit med 

om det. Det råder en tydlig brist på information vad gäller olika delar av verksamheten. 

Personalen får information om brukarna men obetydligt med en annan information. De 

har tillgång till support ifrån ledarna och annan personal i service enheten till exempel 

psykolog. Personalen har de resurser de är i behov av. 

 

Vad gäller psykologisk empowerment (Spreitzer, 2007) så visar personalen väldigt 

tydlig att de upplever sitt arbete som meningsfullt. Det var också tydligt att personalen 

anser sig vara kompetent att utföra de arbetsuppgifter som de har, men de tyckte att det 

fanns brist på de rätta utbildningarna i vissa fall till exempel när det gäller bemötande av 

pyskist sjuka brukare. Vad gäller självbestämmande då har personalen stora friheter att 

bestämma över eget arbete i hemmen. Personalen får tidsplan och arbetsuppgifter på 

morgonen, men ute i hemmen kan de, i stort sätt, göra vad de vill så länge brukaren är 

nöjd. Personalen kan påverka driftmässigt resultat i sitt arbete men inte strategiskt eller 

administrativt. 

 

Vad gäller jobbegenskaper och upplevelsen av empowerment (Kraimer, Seibert & 

Liden, 1999) upplever personalen sitt arbete som meningsfullt och viktigt. De 

identifierar sig med uppgiften och är stolta av att arbeta med de uppgifter som de har. 

Vidare anser personalen att de är skickliga i sina arbeten. De är självständiga i sitt arbete 

men får eventuellt inte tillräckligt feedback från sina ledare. Det finns möjlighet för 

karriärutveckling när det gäller arbetsutvidgning men inte stor möjlighet när det gäller 

befordran som innebär ledarskap. Personalen är engagerad i sina brukare men upplever 

inte något större engagemang för organisationen som sådan. 

 

Problemfrågan var: Hur upplever personal inom hemtjänsten empowerment i sitt 

arbete? Svaret blir att de upplever delvis strukturell empowerment i och med 
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möjligheter för aktiviteter utanför ens arbetsbeskrivningar och tillgång för support och 

resurser. Personalen upplever psykologisk empowerment genom alla fyra 

kognitionerna; mening, kompetens, självbestämmande och delvis påverkan. Genom 

jobbegenskaperna upplever personalen empowerment genom jobb meningsfullhet och 

autonomi men bara delvis genom återkopplingen till aktiviteten. 

 

6.1.2 Hur kan ledarna inom hemtjänsten stödja upplevelser av empowerment hos 
sina anställda?  

 

Ledarna är inte tydliga nog när det gäller frågor om ansvar och makt. Det ges en 

knapphändig information om det ansvar som personalen har, men det diskuteras inte om 

den makt som de har. Enligt Tracy (1992) är det viktigt att vara mycket tydlig när det 

gäller dessa två faktorer som leder till upplevelser av empowerment. Brist på 

informationsdelning skulle man kunna råda bot på, genom att utarbeta bättre 

introduktionsmaterial till nyanställda. En av de obligatoriska kurserna kan också 

innehålla information om dessa faktorer. Vid morgonmöten med personalen ges ledarna 

ett gott tillfälle att diskutera med personalen frågor om ansvar och makt samt att ge dem 

information om dagens uppgifter. Svårigheten är att inte all personal närvarar på mötena 

som innebär att informationsmaterial måste också finnast utskrivet. 

 

Ledarna vet om de standarder som finns för verksamheten, men delar bara ut 

information om tider och arbetsuppgifter och inte om övriga standarder som gäller för 

verksamheten eller tar för givet att de anställda vet om dem. Ett område som man kan 

råda bot på genom att ha utskrivet informationsmaterial. 

 

Ledarna är så mycket tillgängliga som de kan om och när personalen behöver, vilket ger 

de anställda stort stöd och känsla av samhörighet. Ledarna är fullt medvetna om vikten 

av kompetenshöjande åtgärder och informationsdelning. Utvecklingssamtal ska komma 

igång till hösten vilket ger ledarna möjlighet att ge var och en anställd feedback och för 

de anställda en möjlighet att diskutera hur de mår i arbetet och att ange sina önskningar 

om kurser och annat som rör deras framtid i arbetet. 

 

Ledarna har planer på att få personalen att medverka i team vilket höjer självkänslan hos 

de anställda. Till hösten kommer personalen i hemtjänsten, till slut, att bli fullständiga 

medlemmar i personalklubben i serviceområdet vilket ger de anställda upplevelse av 
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tillhörighet med en större enhet och borde leda till ännu bättre upplevelser av 

empowerment. 

 

Alla ledarna verkar ha vilja till och använder moderna styrmetoder samt tillämpar 

maktdelning. Det som sätter käppar i hjulen är tidsbrist, arbetsbelastning, brist på rutiner 

och brist på resurser. Det råder också ganska stor osäkerhet bland personalen om vem 

deras ledare är och tyckte några att förmannen var deras närmaste chef. Att inte veta 

vem ens ledare eller chef är kan skapa mycket stress för de anställda (Block,1990). 

 

Problemfrågan var: Hur kan ledarna inom hemtjänsten stödja upplevelser av 

empowerment hos sina anställda. Ledarna stödjer upplevelser av empowerment genom 

tillit, respekt och värdighet samt tillåtelse att göra misstag och till viss del erkännande i 

form av ledigheter. Ledarna kan stödja upplevelser av empowerment hos sina anställda 

med mer information om hela verksamheten, mera feedback, bättre utbud- och mera 

lättilgängliga kurser. Ledarna kan stödja upplevelsen av empowerment genom tydlighet 

om ansvar och maktfördelning. Det som hindrar ledarna i stötta personalen är 

arbetsbelastning och för lite tid. Ledarna är alla införstådda i vad som krävs för att 

personalen skulle kunna uppleva empowerment i arbeten. Deras förståelse för de 

anställdas arbetssituation samt viljan till förbättring av dessa var tydlig. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

I problemformuleringen framkommer att det kan bli svårt med bemanning inom 

äldrevården i framtiden. Anledningar till bemanningsproblem kan vara av olika skäl. 

Med bättre vetskap om hur personal i hemtjänst upplever sin arbetssituation kan man 

eventuellt göra nödvändiga förändringar av arbetsförhållandena för att göra arbeten 

inom äldreomsorgen mer attraktiva. 

 

Jag anser att det finns en hel del att studera inom området äldreomsorg, hemtjänst och 

empowerment. Personal i hemtjänsten är en grupp människor som, för det mesta, 

arbetar i det tysta. Dessa människor som arbetar inom äldrevården gör det möjligt för 

brukarna att bo kvar i sina hem vilket kan höja brukarnas livskvalitet, men kan också 

bidra till minskade kostnader för långvården. 
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 Det vore intressant att studera på vilket sätt personal som upplever 

empowerment i sitt arbete skiljer sig från dem som inte har dessa upplevelser 

med avseende på brukarnas upplevelse av tjänsten. 

 

 Jag kan också tänka mig en studie där förhållandena i hemtjänsten jämförs till 

exempel på Island och Sverige eller en jämförelse mellan anställda inom 

hemtjänst och på långvården. I Sverige håller attityden på att förändras - de unga 

vill arbeta med Sveriges viktigaste jobb. De vill utbilda sig till arbete och det 

finns arbeten inom äldreomsorgen (Jöhnk, 2014).  

 

 Det vore intressant att studera om upplevelser av arbete skiljer sig mellan 

personal med utbildning som socialpedagoger och personal som inte har den 

utbildning, men har samma arbetsuppgifter. 

 

Mål för all forskning inom äldreomsorgen borde vara att bidra till bättre 

arbetsförhållanden tillhanda personalen och bättre levnadsvillkor för de äldre. 
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Magisteruppsats, 10 poäng 61-80 poäng Pedogogikens institutionen Lunds Universitet, 

2005. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1330963&fileOId=1

330964 (Hämtat 19.april 2014 kl.14.00)  

 

Empowerment – En litteraturstudie om att motivera DMT2 patienter till ökad egenvård. 

Panagiotis Sidiropoulos examensarbete i omvårdnad. Nivå 61-90 

sjuksköterskoprogrammet Malmö högskola 2010. 

http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/10014/PanagiotisSidiropoulos5.pdf?

sequence=1 (Hämtat 19.april 2014 kl. 14.30) 

 

Viðbrögð og fyrirbyggjandi aðgerðir á vinnustöðum Reykjavíkurborgar. Áreitni och 

einelti. 

http://reykjavik.is/sites/default/files/skrifstofur_radhuss/mannaudsskrifstofa/areitni_eine

ilti_301209_LOKA.pdf      (Hämtat 18.maj 2014 kl. 11.30) 

 

Skýrsla stýrihóps um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015. Heilbrigðis- og 

tryggingarmálaráðuneytið mars 2003. 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/Skyrslur/stefnum-aldradir.pdf  (Hämtat 22.maj 

2014 kl. 21.00) 

 

Hvað eru margir jafn gamlir og þú? Langflestir Íslendingar eru 23 ára  

http://spyr.is/grein/ahugavert/6812  (Hämtat 24.maj 2014 kl. 17.00) 

  

 

 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1330963&fileOId=1330964
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1330963&fileOId=1330964
http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/10014/PanagiotisSidiropoulos5.pdf?sequence=1
http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/10014/PanagiotisSidiropoulos5.pdf?sequence=1
http://reykjavik.is/sites/default/files/skrifstofur_radhuss/mannaudsskrifstofa/areitni_eineilti_301209_LOKA.pdf
http://reykjavik.is/sites/default/files/skrifstofur_radhuss/mannaudsskrifstofa/areitni_eineilti_301209_LOKA.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/Skyrslur/stefnum-aldradir.pdf
http://spyr.is/grein/ahugavert/6812
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Figurer 
 

Figur 1; s. 8. The power pyramid. Hämtat från Diane Tracy´s bok The power pyramid 

(1992) begreppen är översatta från engelska. Inte alla texter är i samma storlek, det ska 

inte tolkas som den större texten har större betydelse, det har endast med plats för texten 

att göra. 

 

Figur 2; s.16. Nomological network of psychological empowerment Hämtat från en 

artikel på Internet, omarbetat och översatt.(Kramer et al, 1999, förenklad version). 

Figuren gör sambandet mellan arbetsutformning och upplevelser av psychologiskt 

empowerment överskådligt och visar olika samband mellan dessa faktorer. 

 

Figur 3: s.18. Begreppspyramid. Egen konstruktion utifrån de begrepp som redovisas i 

teorierna om empowerment. 

 

Figur 4. S.31. Organisationsschema över hemtjänsten i Reykjavík i det serviceområde 

som studien bedrevs. Egen konstruktion utifrån information från ledare inom 

hemtjänsten. 
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Bilaga 1. Intervjuguide till personal inom hemtjänsten 
 

Frågor om element av empowerment i 

hemtjänsten 

Förklara undersökningen, hemtjänsten, empowerment och powerpyramiden 

 

1. Hvað fékk þig til að byrja að vinna í heimaþjónustunni? 

1. Vad fick dig att börja att jobba inom hemtjänsten? 

2. Af hverju heldur þú áfram að vinna í heimaþjónustunni? 

2. Varför fortsätter du att arbeta inom hemtjänsten? 

3. Heldur þú að þú haldir áfram að vinna í heimaþjónustunni? Eða 

þarf eitthvað að breytast svo að það geti orðið? 

3. Tror du att du kommer att fortsätta arbete inom hemtjänsten? Om 

det ska ske måste någonting förändras i ditt arbete? 

1.Ledaren måste klargöra för sin personal vilket ansvar de har i sitt arbete och på vilket 

sätt det knyts till organisationens mål. Ledare som är av annan åsikt skulle framhäva att 

sånt tydligande tar ifrån personalen kreativitet och initiativ. 

4. Á hvern hátt hefur verið rætt um þína ábyrgð á vinnustaðnum? 

Veistu hvaða markmið stofnunin hefur fyrir sína starfsemi? 

4. På vilket sätt har ditt ansvar i arbetet diskuterats på din arbetsplats. 

Vet du vilka mål organisationen har för sin verksamhet? 

2. Ledaren måste ge sina anställda makt lika med det ansvar de anställda har. När 

människor har makt tenderar de att ta större initiativ. 

5. Er rætt um það vald sem þú hefur sem starfsmaður á þínum 

vinnustað?  

6. Hefur þú möguleika á að sýna frumkvæði í starfi? 

5. Diskuterar man frågan om den makt som du har som anställd.  

6. Har du möjlighet att ta initiativ i ditt arbete? 
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3. Genom att ha höga standarder i arbetet bidrar ledaren till sin personals 

empowerment. Dessa standarder måste ledaren förmedla till sina anställda för att de 

skal kunna uppnå standarderna. 

7. Hvernig upplifir þú þá staðla sem eru á vinnustaðnum? Ræðir 

yfirmaður þinn um þessa staðla við þig?  

7. Hur upplever du de standarder som finns för verksamheten? 

Diskuterar ledarna med personalen om dessa? 

4. Prioritera personale personalens utbildning och uveckling för att uppnå starkare 

självkänsla hos dem. 

8. Eru námskeið í boði fyrir starfsmenn í heimaþjónustunni?  

8. Vilka kurser erbjuds du som anställd att gå på?  

5. Kunskap ger makt. Informera och kommunicera nödvändig information utan rädsla 

om att mista själv makt. 

9. Færð þú nægar upplýsingar frá yfirmanni þínum til að klára þau 

verkefni sem þú átt að inna af hendi?  

10. Hefur þú möguleika á að ræða nánar um nauðsynlegar upplýsingar 

við þinn yfirmann? 

9. Får du tillräckligt med information som du behöver från din ledare, 

för att klara dina arbetsuppgifter? 

10. Har du möjlighet att kommunicera ingående med din ledare om 

nödvändig information? 

6.Ge feedback och råd till personalen så ofta det behövs. 

11. Færð þú feedback og ráðgjöf frá þínum yfirmanni? 

11. Får du feedback och råd från din ledare? 

7. Ge personalen och det arbete de utför erkännande. 

12. Færð þú og þitt starf viðurkenningu? Hrós og hvatningur  

12. Får du som anställd och ditt arbete erkännande från ledaren? 

8. Genom att lita på sin personal, tillåta misslyckanden och behandla dem med 

värdighet och respekt förmedlar ledaren empowerment.  

13. Upplifir þú að þér sé treyst? 

14. Upplifir þú að þú megir gera mistök í starfi?  
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15. Upplifir þú að það sé komið fram við þig av reisn og virðingu? 

13. Upplever du att din ledare litar på dig? 

14. Upplever du att du får göra misstag i arbetet. 

15. Upplever du att du möts med värdighet och respekt? 

 

Bakgrundsmaterial 

16. Hversu lengi hefur þú unnið hjá heimaþjónustunni? 

16. Hur länge har du arbetat inom hemtjänsten? 

17. Ertu með fagmenntun?  

17. Har du utbildning inom vård, omsorg eller socialt arbete? 

18.Varstu með fagmenntun þegar að þú hófst störf hjá 

heimaþjónustunni? 

18. Var du redan utbildad när du började arbeta inom hemtjänsten? 

 

Tack för din hjälp vid denna uppsats. 

 

Förklaringar till intervjuguide 

Kursiv text: 10 steg till empowerment 

Frågor till personalen (både på isländska och svenska) 

 

(Frågorna skrivs ut i Times New Roman font 14. Denna storlek är för att underlätta i 

intervjuerna då författaren inte behöver använda glasögon och kan se den intervjuades 

ansikte under intervjuen) 
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Bilaga 2. Intervjuguide till ledare inom hemtjänsten 

 

Frågor om element av empowerment i hemtjänsten 

 

Förklara undersökningen, hemtjänsten, empowerment och powerpyramiden 

 

1.Ledaren måste klargöra för sin personal vilket ansvar de har i sitt arbete och på vilket 

sätt det knyts till organisationens mål. Ledare som är av annan åsikt skulle framhäva att 

sånt tydligande tar ifrån personalen kreativitet och initiativ. 

1. Ræðir þú um ábyrgð við starfsmennina. Taka starfsmennirnir þátt í 

markmiðssetningu fyrir stofnunina? 

1. Diskuterar du ansvar med din personal? Är personalen delaktig i att 

sätta mål för organisationen? 

2. Ledaren måste ge sina anställda makt lika med det ansvar de anställda har. När 

människor har makt tenderar de att ta större initiativ. 

2. Vita starfsmennirnir um það vald sem þeir hafa í vinnunni? 

3. Er leyfilegt að hafa frumkvæði í starfi? 

2. Informeras personalen om den makt de har i arbetet? 

3.Vilka initiativ är tillåtna? 

3. Genom att ha höga standarder i arbetet bidrar ledaren till sin personals 

empowerment. Dessa standarder måste ledaren förmedla till sina anställda för att de 

skal kunna uppnå standarderna. 

4. Hverjir setja staðlana fyrir starfsemina og hvernig fær starfsfólkið 

upplýsingar um þá? 

4. Vilka är det som sätter standarder i verksamheten och på vilket sätt 

har personalen informerats om dessa? 

4. Prioritera personale personalens utbildning och uveckling för att uppnå starkare 

självkänsla hos dem. 

5. Á hvern hátt auðveldið þið starfsfólkinu að mennta sig? 

6. Er hver starfsmaður með eigið starfsþróunarplan? 

5. På vilket sätt underlättar ni för personalen att utbilda sig? 
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6. Uppförs individuella utvecklingsplaner för personalen? 

5. Kunskap ger makt. Informera och kommunicera nödvändig information utan rädsla 

om att mista själv makt. 

7. Veitir þú undirmanni þínum nauðsynlegar upplýsingar og hefur þú 

tíma til að eiga samskipti. (framhald spurningar fer eftir aðstæðum), 

án þess að óttast að þú sjálf missir eitthvað af þínu valdi? 

7. Ger du dina underställda nödvändig information och har du tid att 

kommunicera med dina underställda (optionalt med fortsättning på 

frågan beror på omständigheter och tillit) utan att vara rädd att du 

förlorar delar av din makt? 

6.Ge feedback och råd till personalen så ofta det behövs. 

8.Veitir þú starfmönnunum endurgjöf og ráð? 

8. Ger du dina anställda feedback och råd? 

7. Ge personalen och det arbete de utför erkännande. 

9. Fá starfsmenn og þeirra störf viðurkenningu frá þér? 

9. Får personalen och det arbete de utför erkännande från dig som 

ledare? 

8. Genom att lita på sin personal, tillåta misslyckanden och behandla dem med 

värdighet och respekt förmedlar ledaren empowerment.  

10. Upplifir þú að það ríki traust á milli þín og starfsmannanna? 

11. Hvernig er tekið á mistökum starfsmanna í starfi? 

12. Á hvern hátt sýnir þú starfsmönnunum reisn og virðingu? 

10. Upplever du att det råder tillit mellan dig och dina anställda? 

11. Hur hanterar ni de misstag de anställda gör i arbetet? 

12. På vilket sätt visar du dina anställda respekt och värdighet? 
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Bilaga 3 Personalpolicy i Reykjavik ( på engelska) 
 

Human Resource Policies  

The objective of the human resource policy is that the City of Reykjavík should 

always have competent, motivated staff at its disposal, who can ensure that the 

necessary initiative will be shown in their work, provide good service, and 

respond to the constantly-changing needs of the city. The human resource 

policy is intended to ensure employees certain working conditions, as well as 

the potential to grow and develop in their work. Efforts shall be made to create 

conditions which enable staff to coordinate their work with their family life.  

Principles:  
• Respect for the individual  

• Collaboration and flexibility  

• Equality  

• Knowledge and initiative  

• Service mentality  

 

This entails that the institutions and companies of the city of Reykjavík:  
• Respect their staff and their views.  

• Motivate staff in order to develop and improve their work.  

• Work in the spirit of fairness and equal rights.  

• Offer tasks which suit the talents of each individual.  

 Provide conditions for staff to add to their knowledge and professional  

 skills.  

• Prioritise a high standard of quality and service.  

• Keep staff informed of their role and responsibilities.  

 

This entails that staff must:  
• Respect their co-workers.  

• Be prepared for development and change, and participate in them.  

• Maintain and increase their knowledge.  

• Carry out their work conscientiously and in accord with high standards.  

• Show responsibility.  
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Details of Procedure  

1. Staff Employment Rights  

-Vacancies  

Municipal institutions and companies shall advertise vacancies in accord with 

the principal rules of the City of Reykjavík. The principle of fairness shall be 

maintained during the hiring process. The choice of candidate should be based 

upon the competence of the applicant to perform the work of the advertised 

post. In making the appointment, account shall be taken of the City’s equal 

rights programme and cultural diversity policy. Fairness shall be maintained at 

the job interview, and the appointment shall be made in a formal manner. New 

staff shall receive information on the municipal system as applicable in each 

case.  

-Equality  

Municipal institutions and companies shall comply with the City of Reykjavík’s 

cultural diversity policy and equality programme. It shall be ensured that no 

discrimination in terms of employment is made between members of staff on 

grounds of gender, race, political views or religious conviction, or for other 

subjective reasons. Managers must promote the effective assimilation of foreign 

staff in the workplace, and arrange for studies in Icelandic if necessary.  

-Termination of employment  

Dismissal must be based upon objective grounds. An employee has a right to 

receive a written explanation of the reasons for the decision to dismiss him/her. 

In the case of alleged dereliction of duty, the supervisor must issue a reprimand, 

first giving the employee chance to express his/her views on the matter, unless 

the offence is so serious as to warrant immediate dismissal. The employee shall 

have the opportunity for an interview with a member of management on 

termination of employment. Employees shall retire not later than the end of the 

month in which they reach the age of 70 years.  
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2. Employees’ continous learning, professional skills and 
job development.  

-Continous learning  

The City of Reykjavík strives to ensure that employees have opportunities for 

continous learning , both within their institutions and outside, in order to add to 

their knowledge and professional skills, which will prove useful in their work. It is 

the shared responsibility of the employee and management to maintain and add 

to professional knowledge and other specialised knowledge required in the 

employee’s work. Employees’ efforts in enhancing their skills in this manner 

contribute to their job security.  

-Personnel interviews  

The City of Reykjavík wishes its employees’ talents to be able to flourish in their 

work. Employees of municipal institutons and companies are entitled to a 

personnel interview at least once a year. The purpose of such interviews is to 

ensure that the demands and expectations of management and employees are 

clear, and that consultation takes place regarding improvements, when these 

are necessary. Personnel interviews include discussion on the need for training, 

and means of improvement. At the personnel interview, the employee should be 

able to discuss how he/she feels in the workplace, performance, and his/her 

wishes for job development.  

-Job development  

Employees shall seek to adapt to the demands made upon them by their work, 

such as technical and professional development, and shall be prepared for 

training for new and different tasks. Job development is the responsibility of the 

employee and his/her manager. This is carried out e.g. by the employee’s 

participation in personnel interviews, ongoing education and collaboration. Job 

development and job security are directly linked. Job development takes place 

when an employee undertakes a task or new project which makes new 

demands upon him/her. The purpose is that the employee be able to produce 

more valuable work, to his/her own benefit and that of the people of Reykjavík.  
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3. Working environment  

- Interaction  

The City of Reykjavík wishes to promote trust in interaction between 

employees, between city employees and elected representatives, and between 

employees and the inhabitants of the city. The City of Reykjavík stresses 

equality in interaction between municipal employees. Rules on communications, 

chain of command and information flow shall be clear, simple and accessible to 

all. The City of Reykjavík wishes to promote a good work morale, and 

encourage employees to show their co-workers and others appropriate respect, 

tolerance and a pleasant manner.  

- Measures to be taken if rules of interaction are violated  

A member of staff who verbally, by gesture or by other conduct threatens, 

disturbs or provokes others in the workplace, bullies another employee or 

sexually harasses him/her, is deemed to have violated the essential rules of 

workplace interaction. Such conduct may lead to a reprimand and dismissal.  

- Workplace safety  

Managers must seek to make the workplace environment healthy. Seeking to 

ensure the well being and healthiness of staff serves the interests both of the 

city and of its employees. Staff are responsible for taking care of their own 

health. The working environment shall be free of harmful substances and other 

hazards, as far as possible. Staff must also comply with requirements regarding 

safety and care in their work. In a workplace where handling of hazardous 

substances is necessitated by the nature of the work, it shall be ensured that 

the utmost safety is observed, and clear instructions shall be given on the 

response to mishaps and accidents. It shall also be ensured that overtime is 

within reasonable limits.  

Drug-free workplaces  
 

The City of Reykjavík wishes to keep its workplaces smoke-free. Employees are 

prohibited from use of alcohol or other substances at work. The city of Reykjavik 

 

- Coordination of work and private life The City of Reykjavík wishes to create 

conditions for its employees to coordinate the demands of their professional and 

private lives as far as possible. The City of Reykjavík wishes its employees to 

have flexibility at work wherever possible. Men and women shall have the 

option of reducing their working hours temporarily due to family responsibilities.  
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Employees shall have the option of working part-time and flexible working 

hours, as far as conditions will allow. Managers shall encourage expectant 

fathers to take the parental leave to which they are entitled. They shall also 

encourage fathers, no less than mothers, to stay home when their children are 

ill.  

 

4. Wage Policy and Determination of Salaries  

 

Wage Policy The objective of the City of Reykjavík is that competent staff be 

employed by municipal institutions and companies, and that they be contended 

with their work and seek to perform their allotted tasks well. The City of 

Reykjavík wage policy is intended to support and promote the city’s services in 

quality and effectiveness. It shall take account of the city’s general objectives 

and the human resource programmes of institutions and companies. Special 

attention shall be paid to those who perform tasks which are exclusively in the 

field of municipal public services.  

 

- Determination of salaries  

 

Salaries shall be determined in a manner that is transparent and objective. It is 

important that salaries take account of the demands made upon the employee 

by the job with respect to responsibility, (physical and mental) strain and 

specialisation. It is also important that salaries take account of employees’ skills 

and performance, and provide an incentive to give the optimum service.  

 

5 Responsibilities and duties of managers and other staff. 

 

Management and staff of individual institutions and companies are jointly 

responsible for providing the best possible service and ensuring that long-term 

objectives are attained. Managers must apply good, up-to-date management 

methods. These entail, for instance, a positive attitude to staff, active 

information flow, and decentralisation of power and responsibility. A manager 

shall normally seek to confer with co-workers on matters concerning the 

workplace, and seek to achieve a broad consensus. Managers are responsible 

for the work of their staff. Managers are to work towards the objectives which 

have been set. The City of Reykjavík stresses that staff be punctual, and that 

they be at work at the times agreed, which are stated in the contract of 

employment. Managers must monitor employees’ attendance. Employees are to 

perform their work meticulously and conscientiously in every way and be polite, 

helpful and fair in their work. They are to work honourably with others towards 

the objectives which have been set. They must comply with the lawful 

instructions of their superiors. They must observe confidentiality regarding 

matters of which they become aware in their work, and which are subject to 

confidentiality. This duty of confidentiality remains in force after termination of 

employment. Employees should take care that their conduct and behaviour is 



  
 

XII 

consistent with their position, and avoid any action which would reflect upon 

them or their reputation, or which might bring discredit upon the post or 

profession in which they work. Employees are to take care not to accept 

payment or other goods from clients which could be interpreted as a 

remuneration for a favour. They must maintain the highest standards of probity, 

integrity and fairness in their work for the city.  

 

6. Institutions’ and companies’ action plans  

 

Every other year, municipal agencies and companies must make an action plan 

for the implementation of the human resource policy, in connection with the 

drawing up of work and financial plans; this plan must be presented to staff and 

submitted to the Human Resources Department. This shall include details of 

how the human resource policy is to 6 be applied, and the measures envisaged 

for this purpose. At the end of each year institutions and companies shall 

evaluate the success of the plan.  

 

7. Monitoring  

 

The Human Resources Department supervises the personnel affairs of the City 

of Reykjavík’s institutions and companies, and ensures that consistency is 

observed and that decisions in personnel matters are consistent with overall 

objectives. The Human Resources Department issues further rules and 

guidances on the application of the human resource policy, and monitors its 

implementation by institutions and co  


