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Sammanfattning 
Verksamheter inom den kommunala sektorn befinner sig i ständig förändring och måste 
hela tiden utvecklas för att anpassa sig till nya direktiv och förutsättningar. De flesta 
kommuner står inför utmaningen att införa heltid som norm inom bland annat vård och 
omsorg utan att försämra arbetsmiljön för undersköterskorna. Inom vård och omsorg är 
sjukfrånvaron ofta hög och möjligheten att få in nya vikarier minskar hela tiden. Heltid 
som norm är ett sätt att få de undersköterskor som arbetar att arbeta mer vilket löser en 
del av resursproblemet. En av orsakerna till ohälsa och sjukfrånvaro är höga krav i 
kombination med begränsade resurser. Syftet med studien är att belysa hur underskö-
terskor i hemtjänsten upplever att med kort varsel byta enhet inom kommunen. En kva-
litativ metod har använts och undersköterskor inom kommunal hemtjänst har intervjuats 
utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Författarna redovisar studiens resultat under 
de kategorier som utkristalliserats under studiens gång. Rubrikerna på kategorierna är 
följande:  Organisering av arbetet, Förutsättningar, Tillräcklig kunskap och kompetens 
och Bekräftad genom samarbete. Resultatet visar att det finns både positiva och nega-
tiva aspekter att ta hänsyn till när nya arbetssätt ska implementeras. Några av de förde-
lar som framkommer i resultatet är ökad hjälpsamhet mellan undersköterskor och olika 
arbetsgrupper samt att lära av varandra. En av de negativa aspekterna är minskad konti-
nuitet hos vårdtagarna och att det kan skapa stress hos undersköterskorna om det brister 
i informationsöverföring och introduktion. Resultatet visar också att undersköterskorna 
kan ha olika personliga förutsättningar för att hantera ett förändrat arbetssätt även om 
utgångsläget inte skiljer sig åt.  
 
 

Nyckelord: Hemtjänst, heltid som norm, förändringsarbete och utvecklingsarbete. 
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INLEDNING 
I många kommuner pågår nu arbetet med att införa heltid som norm inom vård och om-
sorg. Hur detta genomförs ser olika ut baserat på vilka förutsättningar den egna kom-
munen har. Flertalet undersköterskor i landet är kvinnor och de arbetar oftast deltid, 
vilket påverkar bland annat deras arbetsmiljö, möjlighet till vidareutbildning, försörj-
ning samt pension. En av utmaningarna är att kunna erbjuda alla heltid som vill ha det 
utan att försämra arbetsmiljön genom att till exempel återinföra delade turer. En av lös-
ningarna kan vara att låta undersköterskor som är övertaliga på sin egen enhet byta till 
en annan enhet som är underbemannad med kort varsel. Kommunerna behöver hitta nya 
arbetssätt för att använda befintliga resurser så effektivt som möjligt, det vill säga att 
varje arbetad timme som en medarbetare gör behöver nyttjas på bästa sätt. Samtidigt vill 
arbetsgivaren undvika att det skapar stress och ohälsa bland undersköterskorna. Genom 
hela arbetet kommer benämningen kort varsel att användas. Med kort varsel menar för-
fattarna att undersköterskan ska byta enhet med kort tid för förberedelse. Detta kan 
innebära allt från att undersköterskan får information om att byta enhet dagen innan, 
samma dag alternativt under pågående arbetspass. 
 
 
BAKGRUND  
I detta avsnitt förklarar vi bland annat vad arbetet som undersköterska innebär rent all-
mänt. Andra områden som lyfts är organisation i förändring samt vad som kännetecknar 
hållbara organisations- och verksamhetsförändringar. Det finns också en demografisk 
utmaning i form av att allt fler äldre är i behov av omsorg. Detta i kombination med att 
allt färre personer väljer att arbeta inom äldreomsorg. Slutligen beskrivs även behovet 
av nya arbetssätt för verksamheter som är i ständig förändring. 
 
 

Arbetet som undersköterska 
I arbetet som undersköterska behövs både teoretiskt inhämtande av kunskap samt prak-
tisk kunskap (Socialstyrelsen 2006). Yrkeskompetens är en sammansättning av kunskap 
och färdighet. I omsorgen av äldre benämns omvårdnadspersonalen som vårdbiträde 
eller undersköterska. Omvårdnadspersonalen ska ge god omsorg med hög kvalité och 
vården ska präglas av ett gott bemötande och hög kompetens. Omvårdnaden ska upple-
vas som säker och trygg även om behovet av omvårdnad är stort så ska den enskilde 
kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Arbetet innehåller fem kunskapsområden 
som personalen ska utföra: omsorgsuppgifter, sociala uppgifter, hushållsuppgifter, 
medicinska uppgifter och administrativa uppgifter. Omsorgsuppgifterna och medicin är 
de som ska prioriteras först (Socialstyrelsen 2006). I socialtjänstlagens 3 kap. §3 förtyd-
ligas att vid utförandet av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med 
lämplig utbildning och erfarenhet. Vårdtagaren ska ha möjlighet till stort inflytande i 
utförandet och planeringen av sina beviljade insatser. Delaktighet, kontinuitet, god till-
gänglighet och att omsorgen upplevs trygg och säker är andra viktiga faktorer 
(Socialstyrelsen 2006). I socialtjänstlagen 5 kap, 4§ står att äldre personer ska känna 
välbefinnande och få leva ett värdigt liv. Genom att upprätta en värdegrund i vård- och 
omsorg tydliggörs hur arbetet och verksamheten ska bedrivas. Rätten till omsorg, för-
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väntningar, värderingar och förhållningssätt är samma över hela landet. Ett värdigt liv 
består av integritet, insatser som har god kvalité och ett gott bemötande. Förutsättningar 
för att uppnå god kvalitet kan vara att undersköterskan har adekvat utbildning och kom-
petens. De behöver även ha vetskap om vilka omsorgs- och omvårdnadsbehov vårdtaga-
ren har. För att kunna skapa goda förutsättningar för vårdtagare när det kommer olika 
undersköterskor upprättas en genomförandeplan där vårdtagaren är delaktig. Genomfö-
randeplan är ett bra verktyg för att säkerställa att alla undersköterskor arbetar på samma 
sätt och får tillgång till samma typ av information (Socialdepartementet 2010). 
 
 
Kraven på undersköterskor ökar och de försöker skapa en omvårdnad som upplevs som 
trygg och säker för vårdtagarna. En lagom nivå av utmanande krav i kombination med 
att det finns resurser i arbetet kan stärka arbetsengagemanget. Resurser som är viktiga 
under förändringsarbete är till exempel bra ledarskap, att få återkoppling och feedback 
på sitt arbete samt att ha inflytande och kunna utvecklas i sin yrkesroll. De som har per-
sonliga resurser i form av optimism, ett öppet utforskande sinne och är positiva till för-
ändring kan bidra till att befintliga resurser tas till vara. I de fall där kraven är för högt 
ställda kan engagemanget stärkas genom att minska orimliga krav (Dellve & Eriksson 
2016). ”Det är inte hur man har det – det är hur man tar det”. Vi har alla olika sätt att 
förhålla oss till livet och upplevelsen av att kunna hantera vardagen är en viktig del för 
att utveckla välbefinnande och hälsa. Andra delar som är viktiga är att kunna skapa och 
behålla viktiga relationer, personlig utveckling, självständighet, mål och meningen med 
livet samt att acceptera sina bra och dåliga sidor (Dellve & Eriksson 2016). Som enhets-
chef kan man minska risken för ohälsa genom att erbjuda undersköterskor introduktion 
på de enheter där de kan komma att hamna med kort varsel. Då skapas möjlighet att få 
relevant information om aktuella vårdtagare. Det är fördelaktigt om undersköterskorna 
själva kan få lämna intresse för vilka enheter de vill ha introduktion. Om alla enheter 
använder sig av genomförandeplaner och överrapporteringen mellan undersköterskor 
fungerar så ökar möjligheten att skapa en hanterbar arbetsmiljö och samtidigt säkerställs 
en god omvårdnad för vårdtagaren. Enligt Dellve och Eriksson (2016) kan ökad kontroll 
i arbeten där kraven är höga minska risken för ohälsa. För att skapa en hållbar och häl-
sofrämjande arbetsmiljö är de viktigaste faktorerna samarbete, kommunikation, delak-
tighet och tillit mellan medarbetare – chef samt medarbetare – medarbetare (Larsson, 
Stier, Åkerlind & Sandmark 2015). Forskning har visat att det är mycket svårare att 
arbeta med människor än objekt och i kombination med brist på återhämtning under och 
efter arbetet kan dessa faktorer leda till ohälsa bland medarbetare (Boschman, Noor, 
Sluiter & Hagberg 2017).  
 
 
Kommunikation är också en viktig faktor för att inte riskera brister i form av avvikelser 
och vårdskador. Hälsofrämjande kommunikation kännetecknas av bland annat vetskap-
en om att den är ständigt pågående, att det är något som behöver tränas för att bli duktig 
samt att det är den viktigaste delen av arbetet som enhetschef (Hartung & Miller 2013). 
Samverkan och samarbete är väsentligt för att undvika brister i omvårdnaden samt att 
det sker ett utbyte och överföring av information vid varje överlämning mellan olika 
enheter. Särskilt utsatta grupper, där informationen mellan olika vårdgivare är extra 
viktig, är exempelvis multisjuka äldre och personer med psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 
2019). Forskning har visat att de flesta vårdtagare tycker det är viktigt att få hjälp av så 
få undersköterskor som möjligt och helst på fasta tidpunkter. De vill veta vem som 
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kommer samt när och hur länge varje besök varar. Vårdtagarna önskar också att inne-
hållet i biståndet inte är förutbestämt utan de vill kunna påverka vad som ska göras vid 
besöken (Szebehely 2006). När undersköterskor byter enhet med kort varsel innebär det 
oftast att kontinuiteten minskar. Undersköterskor som anser att kontinuiteten är viktig 
och inte vill byta enhet med kort varsel riskerar också i slutänden att drabbas av disci-
plinära åtgärder. Enligt SFS 1982:80 kan en arbetstagare drabbas av disciplinära åtgär-
der i form av tillrättavisningar, varningar samt uppsägning eller avsked beroende på 
vilka omständigheter det rör sig om i det enskilda fallet. Uppsägningar från arbetsgiva-
ren ska vara sakligt grundad. När det gäller uppsägning av personliga skäl så ska det 
grunda sig på en bedömning av arbetstagarens lämplighet att utföra arbetet och inte 
enstaka fall av misskötsamhet.  
 
 

Arbetet som undersköterska i hemtjänsten 
Hemtjänst innefattar omvårdnads- och serviceinsatser som den som inte kan tillgodose 
sina behov på annat vis har rätt att ansöka om med stöd av 4 kap. 1 § SoL via bistånds-
handläggaren i kommunen. Det kan vara insatser som tvätt, städ, inköp, promenad, mat-
lagning och omvårdnadsinsatser som läkemedelshantering, toalettbesök, social tid och 
hygien. Insatserna varierar i utsträckning från en gång i månaden och upp till åtta besök 
per dygn beroende på vilket behov vårdtagaren har. Hemtjänstinsatserna utförs i det 
egna hemmet och personalen har oftast vård- och omsorgsutbildning. Personalen utför 
arbetsuppgifterna på egen hand i kommunens alla geografiska delar (Lundgren 2015). 
De flesta kommuner erbjuder tillgång till bil i tjänsten och det är av stort värde om per-
sonalen har körkort. Biståndshandläggaren fattar beslut om insatser till vårdtagaren och 
skickar över beställningen till hemtjänsten som är utförare. I beställningen av insatser 
följer det med schablontider på varje insats. Det kan vara fem minuter för att bädda en 
säng, tjugo minuter för att laga middag, tio minuter för att byta inkontinensskydd och så 
vidare. I resursbudgeten baseras tilldelningen av budget på de timmar som bistånds-
handläggaren bedömer och inget annat. Handlingsutrymmet för undersköterskor är inte 
tillräckligt med tanke på de olika behov vårdtagarna har och de situationer som kan 
uppstå. En av planerarnas uppgifter är att planera besök hos vårdtagare utifrån den per-
sonalstyrka de har att tillgå den dagen. De måste ta hänsyn till vilka delegationer under-
sköterskorna har, körkort och andra arbetsanpassningar utifrån undersköterskornas och 
vårdtagarnas behov. Flera undersköterskor har förslitningsskador efter många år i vård 
och omsorg och klarar inte längre att utföra alla arbetsuppgifter (Szebehely 2006). 
Enligt Antonovsky (1991, s. 38) är känslan av sammanhang (KASAM) viktig och på-
verkar hälsan hos undersköterskor. En del av arbetsplatsens känsla av sammanhang är 
att arbetet upplevs som hanterbart. Med det menas exempelvis påverkansmöjligheter av 
arbetets planering och arbetstempot.  
 
 
Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarens arbetsmiljö. Vid ohälsosam arbetsbelast-
ning bör arbetsgivaren minska arbetsmängden och svårighetsgraden, öka bemanningen 
så det ges möjlighet till återhämtning och förebygga ohälsosam arbetsbelastning (AFS 
2015:4 s. 8). Hemtjänsten är en komplex verksamhet som är i ständig förändring. För-
ändringar i organisationen och budgetförändringar har påverkat och fortsätter att på-
verka verksamheten, exempelvis organisationsmodellen New Public Management 
(NPM). Modellen infördes i början av 2000-talet och är en beställar-utförarmodell 
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(Szebehely 2006). I samband med att NPM som styrmodell infördes har ohälsan bland 
undersköterskor ökat. Forskning har visat att för stort fokus på ekonomiska värden kan 
leda till ohälsa. För att bygga hållbara organisationer bör mer fokus ligga på vårdtagare 
och undersköterskor än på det ekonomiska perspektivet (Orvik & Axelsson 2012).  
 
 
Det är viktigt att undersköterskor upplever att de har kontroll över sin arbetsmiljö och 
vardag eftersom det påverkar hälsan. Det finns de personer som ser att saker som händer 
dem är ett resultat av deras egna beteende och det finns de personer som anser att allt 
som händer dem beror på externa omständigheter och att deras egna beteende inte kan 
påverka något. Undersköterskor som ser att saker som händer dem är ett resultat av 
deras egna beteende, har lättare att se att andra val är möjliga, att de själva kan påverka 
sin situation och välja ett alternativ som ger ett mer hälsosamt utfall (Koelen & 
Lindström 2005). Det är viktigt att medarbetare är delaktiga och kommer med idéer när 
det gäller förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Medarbetarskapet kan stärkas 
genom tillit, måltydlighet, trygghet, uppskattning och ett bra ledarskap. En god arbets-
miljö kännetecknas av att medarbetarna känner delaktighet och får erkännande för sina 
prestationer (Dellve & Eriksson 2016). Det finns psykosociala faktorer som påverkar 
arbetsmiljön inom vård och omsorg. Krav ställs exempelvis på att undersköterskor inom 
hemtjänst på ett professionellt sätt ska kunna hantera vårdtagare som har olika behov av 
stöd och hjälp samtidigt som de ska försöka tillmötesgå vårdtagares krav och önskemål. 
Arbetet sker också under tidspress och är ofta komplext (Sverke, Falkenberg, Kecklund 
& Magnusson Hansson 2016).  
 
 
Undersköterskorna i hemtjänsten arbetar i stor utsträckning deltid. Många vill arbeta 
heltid, men arbetet är många gånger för tungt för att orka med på heltid. Verksamheten 
”drivs runt” med ett flertal timanställningar som tillsätts när ordinarie personal är sjuk 
eller ledig men också vid tillfälliga ”uppgångar” i timmar. Detta för att kunna reglera 
personalstyrkan när vårdtagare med stort omvårdnadsbehov tas in på sjukhus eller avli-
der, då timmarna kan sjunka drastiskt och det blir nödvändigt att kapa personalstyrkan 
(Szebehely 2006). Enligt Stenbock-Hult (2015) bygger ett hälsofrämjande ledarskap på 
en tydlig etisk grund och innefattar etiskt bemötande, omsorg och mod. Ytterligare en 
aspekt i hälsofrämjande ledarskap är relation och situationskompetens i form av förstå-
else och växelverkan. Ett hot mot hälsofrämjande ledarskap kan vara om ledaren har för 
stort fokus på uppgifter och resultat.  
 
 

Organisation i förändring 
Omorganisation i offentlig förvaltning är ständigt pågående och påverkar alla verksam-
heter i olika grad. Samtidigt är organisationsförändring nödvändigt för att anpassa verk-
samheterna till nya förutsättningar. Senaste decennierna har vård och omsorg präglats 
av en mer åtstramad budget och organisationsmodellen NPM har varit rådande i de 
flesta kommuner (Szebehely 2006). När de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva 
god omvårdnad minskar ökar kraven på arbetsgivaren att få befintliga resurser att räcka 
till så mycket verksamhet som möjligt, till en så låg kostnad som möjligt och ändå leva 
upp till kraven på att anpassa sig till nya förutsättningar (Brorström 2010). Inom kom-
munal verksamhet läggs mycket fokus på besparingar och åtgärdspaket vilket lätt kan 



 5 

skapa stress och ohälsa. Samtidigt är det lagkrav på att arbetsgivare ska ”främja en god 
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala för-
hållanden i arbetsmiljön” (AFS 2015:4 1§). Verksamheten främjas när undersköters-
korna mår bra. Hållbara verksamheter existerar och fungerar utan att göra det på 
bekostnad av undersköterskornas hälsa (Westelius, Westelius & Brytting 2013). Studier 
har visat att ungefär 50 % – 60 % av alla förlorade arbetstillfällen är på något sätt kopp-
lade till arbetsrelaterad stress. Detta är något som inte bara leder till mänskligt lidande 
utan även en samhällsekonomisk förlust (Skakon, Nielsen, Borg, & Guzman 2010). 
Undersköterskor, framförallt kvinnor, upplever högre nivåer av samvetsstress och 
mindre socialt stöd från sina arbetskamrater. Emotionell utmattning, cynism, konflikter 
mellan medarbetare i kombination med att se sitt samvete som en börda är faktorer som 
kan leda till samvetsstress. Undersköterskor strävar efter att göra sitt bästa och får dåligt 
samvete om arbetsförhållandena försämrar kvalitén på omsorgen. Det är viktigt att ge 
undersköterskor utrymme att uttrycka och följa vad deras samvete säger för att mildra 
effekterna av samvetsstress (Åhlin 2015). 
 
 

Förändringsarbete 
Det finns vinster i att undersköterskorna är involverade i förändringsarbetet redan från 
början eftersom det påverkar deras arbetssituation. Förändringsarbeten är mer hållbara 
när undersköterskorna är motiverade att delta i utvecklingsarbetet (Dellve & Eriksson 
2016). Idéer som kommer från undersköterskorna är lättare att implementera eftersom 
de själva blir en drivkraft i utvecklingen (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2016). Några av faktorerna för att uppnå en god arbetsmiljö är att få erkännande för sina 
prestationer och känna delaktighet i förändringsarbetet. I hemtjänst där medarbetare ofta 
arbetar ensamma och får ta mycket ansvar så är det extra viktigt att ansvarsfrågan är 
tydlig och att det finns stöd från chef. Behovet av tydlighet gäller även fördelningen av 
resurser och befogenheter. Otydlighet och brist på återkoppling från chef kan leda till 
ohälsa (Lindberg & Vingård 2012). För att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö är det 
viktigt att undersköterskorna får löpande information om verksamhetsförändring. Enligt 
Larsson, Stier, Åkerlind och Sandmark (2015) är kommunikation, delaktighet, tillit och 
samarbete faktorer som är viktiga för att skapa en hållbar och hälsofrämjande arbets-
miljö. I utvecklingsarbete är det viktigt att få med undersköterskornas tankar och idéer 
kring förändringen i verksamheten (Dellve & Eriksson 2016).  
 
 

Hållbar organisationsförändring 
Arbetslivet idag kännetecknas av hög förändringstakt samtidigt som sjukskrivningarna 
ökar och hänsyn måste tas till hållbarheten hos undersköterskorna. Enligt Dellve och 
Eriksson (2016) behöver undersköterskorna begripa, kunna hantera och se meningsfull-
heten i sitt arbete för att kunna förhålla sig på ett hållbart sätt till sin yrkesroll. 
Antonovsky (1991, s. 38) menar att välbefinnande kan uppnås av en känsla av samman-
hang (KASAM). Forskningen har visat att chefer genom organisering av arbetet och sitt 
ledarskap kan påverka undersköterskors hållbarhet. Rollen som chef är ofta komplex 
och emotionellt krävande. Det innefattar att leva upp till varierande förväntningar där 
det ställs höga krav på resultat samtidigt som arbetet är fragmenterat och sker i ett högt 
tempo (Dellve & Eriksson 2016). 
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Forskning har visat att enhetschefer har olika förutsättningar att hantera NPM baserat på 
verksamheternas genusmärkning. Det framkommer att det är vanligt att manligt genus-
märkta yrken värderas högre än kvinnligt märkta. Inom vård och omsorg är yrkena oft-
ast kvinnodominerade och arbetet anses ofta trivialt och osynliggörs i organisationer. 
Hårdare arbetsmiljökrav och ökat inflytande från vårdtagare har bidragit till att enhets-
cheferna inom vård och omsorg har fått en ökad arbetsbelastning. Arbetsuppgifter inom 
vård och omsorg är svåra att synliggöra, mäta och prissätta inom de ekonomiadministra-
tiva systemen till skillnad från arbetsuppgifter inom teknisk förvaltning. Det är svårt att 
anpassa vård och omsorgsuppgifter till standardiserade processer som innefattas i NPM. 
Enhetschefer inom kvinnligt genusmärkta verksamheter ökar sin arbetsinsats för att för-
söka upprätthålla kvalitén på omsorgen inom NPM:s ramar. Enligt styrmodellen NPM 
måste chefer anpassa sig till olika former av kontroller. Högre ledning förväntar sig att 
alla chefer ska ha en budget i balans samtidigt är det näst intill omöjligt att underlåta att 
utföra en arbetsuppgift inom vård och omsorg med hänvisning till bristande resurser 
(Björk, Forsberg Kankkunen & Bejerot 2011). Nu planerar fler och fler kommuner att 
ersätta NPM med en tillitsbaserad styrmodell. Målsättningen är att ta tillvara underskö-
terskors erfarenhet och kompetens och därmed skapa en större kvalité för vårdtagare. 
Styrningen bör utformas med så lite detaljstyrning som möjligt eftersom det sällan ger 
det önskade resultatet (Tillitsdelegationen 2018). Ett hållbart utvecklingsarbete strävar 
efter långsiktiga effekter där det är viktigt att undvika påfrestningar på exempelvis soci-
ala, humana, ekonomiska och ekologiska resurser. Job crafting innebär att både chefer 
och medarbetare ges förutsättningar att bygga resurser, optimera och utveckla sin 
arbetssituation. Medarbetare ges tillfälle att delta i utvecklingsarbeten på ett hållbart, 
stimulerande och vitaliserande sätt (Dellve & Eriksson 2016).  
 
 

En verksamhet i förändring kräver nya arbetssätt 
Formella arbetsbeskrivningar fungerar inte i dagens samhälle eftersom arbetet hela tiden 
förändras. När de befintliga personliga resurserna hos undersköterskorna transformeras, 
utvecklas och tas tillvara leder det till en hållbar arbetsförmåga och nya arbetssätt leder 
till utveckling av både medarbetare och arbete (Kira, van Eijnatten & Balkin 2010). 
SKL och Kommunal skrev 2016 ett avtal om att införa heltid inom välfärden och under 
2017 gjordes en handlingsplan för hur det skulle genomföras. Införandet av en heltids-
organisation startade i januari 2018 och målsättningen är att det ska vara implementerat 
2021 (SKL & Kommunal 2018). Förutsättningarna för att införa heltid som norm för 
alla undersköterskor är komplext och ser olika ut i landets alla kommuner. Det finns 
ingen generell modell som passar alla verksamheter utan varje enhet får utforma sin 
egen. Det viktiga är att enhetschefen sätter av tid, tar in undersköterskans synpunkter 
och ser över behovet i verksamheten. Arbetsmiljö, organisering och schemaläggning 
behöver ses över och en förändring i form av att byta enhet med kort varsel kommer att 
bli aktuellt för att åstadkomma heltid som norm. Antalet äldre ökar vilket gör att beho-
vet av kompetensförsörjning och nya arbetssätt krävs för att kunna ge en god omsorg. 
Erbjuds undersköterskorna heltidstjänster tas kompetensen tillvara och rekryteringsbe-
hovet minskar eftersom fler arbetar mer (SKL & Kommunal 2018). 
 
 
Inom vård och omsorg är det vanligare med deltidsarbete än det är i andra yrkesområ-
den. Forskning har visat att flera undersköterskor väljer att arbeta deltid eftersom arbetet 
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upplevs som tungt och slitsamt. Det finns även de undersköterskor som önskar högre 
sysselsättningsgrad och är ofrivilligt deltidsanställda (Szebehely, Stranz, & Strandell 
2017). Psykosociala krav är vanligt förekommande inom människovårdande yrken. Det 
är mestadels kvinnor som arbetar inom äldreomsorg och det är vanligt att de upplever 
arbetet som tungt och slitsamt (Sverke, Falkenberg, Kecklund och Magnusson Hansson 
2016). En orsak till att kvinnor inom äldreomsorg kan drabbas av nedsatt hälsa är att de 
ofta har färre möjligheter än män till att få återhämtning under och efter arbetet 
(Boschman, Noor, Sluiter & Hagberg 2017). Många undersköterskor funderar på att 
lämna yrket då de anser att resurserna inte räcker till för att motsvara de krav som ställs 
i arbetet (Kommunal 2018). I en studie från Arbetsmiljöverket framkommer det att det 
finns skillnader mellan könen när det gäller upplevelsen och hanteringen av psykosoci-
ala krav kontra resurser i arbetet (Sverke, Falkenberg, Kecklund & Magnusson Hansson 
2016). De resurser som lyfts som positiva psykosociala faktorer i arbetet är kontroll, 
socialt stöd, upplevd rättvisa, utvecklingsmöjligheter-, belöning- och återkoppling i 
arbetet. Kraven som ställs på undersköterskan inom hemtjänsten kan exempelvis vara 
psykologiska krav, otydliga mål, anställningsotrygghet och arbetsrelaterad stress 
(Sverke et al. 2016).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Organisationer och kommunerna verksamheter befinner sig i ständig förändring. Verk-
samheten behöver hela tiden utvecklas och förändras för att anpassa sig till mer och mer 
begränsade budgetramar. Detta skapar behov av förändrade arbetssätt för under-
sköterskor inom bland annat hemtjänst. Arbetet som undersköterska är komplext och 
det ställs höga krav inom många olika områden. Höga krav i kombination med 
begränsade resurser kan leda till ohälsa och hög sjukfrånvaro. I samband med att allt 
fler kommuner inför heltid som norm införs också ändrade förutsättningar i arbetssättet. 
Det kommer att krävas att undersköterskor är mer flexibla och kan byta enhet med kort 
varsel och vara på fler arbetsplatser. Möjligheten att få in vikarier till verksamheterna 
minskar för varje år. En lösning på detta är att fler arbetar mer. Det finns för författarna 
inga kända studier där det har undersökts hur förändringen i arbetssättet påverkar under-
sköterskorna i hemtjänsten. Studien syftar till att belysa hur undersköterskor i hem-
tjänsten upplever införandet av förändrade arbetssätt och hur det skulle kunna införas på 
ett hållbart sätt. Vilka kriterier som i så fall måste vara uppfyllda.  
 
SYFTE 
Syftet är att undersöka hur undersköterskor i hemtjänst upplever att byta enhet med kort 
varsel. 
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METOD 

Ansats 
För att få en ökad förståelse för undersköterskors upplevelse av att byta enhet med kort 
varsel, har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Stu-
dien har utgått från deltagarnas erfarenheter och upplevelser av att byta enhet med kort 
varsel. I den kvalitativa intervjun är målsättningen att få en mångfasetterad beskrivning 
av händelser och upplevelser från respondenternas livsvärld (Kvale & Brinkman 2014, 
s. 36). Enligt Polit och Beck (2012 s. 537) är intervju som datainsamlingsmetod ett sätt 
att fånga människors upplevelse.  
 
 

Urval 
Antalet personer som behöver intervjuas beror på studiens syfte och vilken kunskap 
som eftersöks (Kvale 2009 s. 97). Urvalet till intervjuerna utgjordes av undersköterskor 
som arbetar inom hemtjänst i en mindre kommun i Sverige. Inklusionskriterier för att 
delta i studien bestod i att personen var undersköterska, arbetade inom hemtjänst i en 
kommun samt kunde bli flyttad till en annan enhet med kort varsel där föränd-
ringsarbetet och implementeringen av heltid som norm hade påbörjats. Enhetschefen för 
hemtjänsten i den aktuella kommunen kontaktades och gav sitt samtycke till att genom-
föra studien. Skriftligt samtycke inhämtades från alla respondenterna (Bilaga 1). Urvalet 
bestod i ett s.k. bekvämlighetsurval vilket innebar att planerarna i hemtjänsten utsåg åtta 
undersköterskor som skulle delta i studien. Valet gjordes utifrån deras tillgänglighet den 
dag som intervjuerna genomfördes samt var lämpliga utifrån syftet med studien. Enligt 
SBU (2017) kan bekvämlighetsurval vara fördelaktigt för mindre studier där resurserna 
är begränsade. Samtliga undersköterskor som deltog i studien erhöll muntlig och skrift-
lig information och samtyckte innan intervjun påbörjades. Genomsnittlig arbetslivserfa-
renhet hos respondenterna var mellan 5–32 år med ett medelvärde på 15,5 år. Det var 
sju kvinnor och en man som deltog i studien.  Alla var utbildade undersköterskor med 
en genomsnittlig ålder av 41,5 år, åldersspannet varierade mellan 32–59 år. Se tabell 1.  
 
 
Tabell 1. Information om respondenterna 

Respondenter Ålder Yrkesverksamma år 
Respondent 1 44 26 
Respondent 2 46 25 
Respondent 3 39 4 
Respondent 4 34 16 
Respondent 5 33 17 
Respondent 6 33 9 
Respondent 7 59 38 
Respondent 8 46 28 
 

Datainsamling 
Utifrån bekvämlighetsurvalet har författarna valt att intervjua de respondenter som arbe-
tade den dagen som intervjuerna genomfördes. Respondenternas grupplokal användes 
som plats för intervjuerna. En känd miljö som respondenterna var vana vid och kunde 
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känna sig bekväma med (SBU 2107, s. 78). Det var gott om tid avsatt för att kunna 
hinna genomföra intervjuerna så respondenterna behövde inte känna sig stressade. Vid 
uppstarten av varje intervju informerades respondenten om syftet med studien och att 
materialet kommer att avidentifieras. Vidare informerades de om att det var frivilligt att 
medverka samt att de kunde avbryta när de ville och samtycke (Codex 2019) skrevs 
under (Bilaga 1). Datainsamlingsmetoden i studien har varit en semi-strukturerad inter-
vju. En intervjuguide där frågorna ställdes utifrån olika teman och i en särskild ordning 
har använts (Kvale & Brinkman 2014 s. 121). Intervjufrågorna i intervjuguiden utfor-
mades för att försöka belysa undersköterskors upplevelse av att byta enhet med kort 
varsel Författarna använde sig av en diktafonapplikation som fanns förprogrammerad i 
telefonen och funktionen testades innan intervjuerna påbörjades.  För att förtydliga sva-
ren på de övergripande frågorna så har följdfrågor använts som ett komplement (Polit & 
Beck 2012, s. 537). Författarna genomförde två intervjuer gemensamt, därefter delade 
de upp intervjuerna och gjorde ytterligare tre var. Längden på intervjuerna varierade 
från tjugo minuter till sextio minuter. Alla intervjuer spelades in via mobiltelefon och 
har sparats på ett USB minne som kommer att raderas efter godkänt examensarbete. 
Enligt Kvale (2009 s. 126) så är det viktigt att respondenterna ges möjlighet att berätta 
om sina upplevelser med egna ord även om det är inom utvalda områden. Intervjuerna 
inleddes med lite bakgrundsfrågor som ålder, antal år i arbetet och övergick sedan till 
frågor som rörde arbetssättet.  
 
 

Dataanalys 
Alla intervjuerna transkriberades ordagrant inklusive suckande, hummande och pauser 
mm. Texterna lästes igenom upprepade gånger av båda författarna och materialet disku-
terades därefter för att få en mer djupgående förståelse. Det insamlade materialet analy-
serades genom kvalitativ innehållsanalys för att på ett strukturerat sätt kunna koda och 
hitta meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman 2004). Författarna gjorde de 
första två intervjuerna tillsammans, efter det genomförde de på egen hand tre intervjuer 
var. Materialet delades upp i meningsenheter och kondenserade meningsenheter. 
Tyngdpunkten var att försöka identifiera likheter och skillnader i det insamlade materi-
alet. Därefter gjordes kondenserade meningsenheter vilka sedan delades upp i koder och 
subkategorier. Författarna tog gemensamt fram subkategori och kategori enligt 
Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Texterna 
tolkades på olika nivåer vilket innebär att det har analyserats förutsättningslöst och uti-
från studiens syfte. När de nio subkategorierna tydliggjordes delades de därefter in i fyra 
övergripande kategorier utifrån skillnader och likheter i svaren. En del subkategorier 
togs bort, en del flyttades och en del hamnade under rätt kategori direkt. En översikts-
tabell i Excel användes för att skapa en struktur under analysprocessen där man tydligt 
kunde se meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod och subkategori. Exempel se 
tabell 2.  



 10 

Tabell 2 – exempel på dataanalys 
Meningsbärande 
Enhet 

Kondenserad enhet Kod Underkategori Kategori 

 Så att för verksam-
heten så har det ju bli-
vit mycket bättre för att 
man utnyttjar ju 
resurserna istället för 
att … ah …dom sitter 
och inte gör någonting 
fast det behövs 
personal så… anv… 
Det utnyttjas ju då lik-
som. Ringer man in 
personal… så att det ju 
besparingar på 
kommunen också.  
 

För verksamheten så har 
det blivit mycket bättre 
för man utnyttjar ju 
resurserna istället för att 
dom sitter och inte gör 
någonting fast det 
behövs personal.  

Använda 
resurser på 
bra sätt 

Hushålla 
med resurser 

Organisering 
av arbetet 

jag tycker bara att de e 
jättekul nu å jobba i 
hemtjänsten så atte jag 
kanske är ovanligt 
positiv till å byta grupp 
men alla gör det ju så 
att…. jag tror det är 
jätteviktigt att ändå 
känna att det är vi 
liksom som hjälps åt 

Jag tycker det är jättekul 
å jobba i hemtjänsten, 
jag kanske är ovanligt 
positiv till å byta grupp. 
Alla gör det ju! Jag tror 
det är jätteviktigt att 
känna att det är vi som 
hjälps åt.  

Positiv 
inställning 

Inre 
egenskaper 

Förutsättningar 

informationen med ee 
ombyteskläder va man 
ska va eller var man 
kan lägga sin mat o 
sånt. Toaletter. Det det 
är ju väldigt låg nivå 
men en sån grej e 
viktigt att veta 

Information om 
ombyteskläder och var 
man kan lägga sin mat. 
Toaletter. Det är ju 
väldigt låg nivå men är 
viktigt att veta 

Information Behov av 
rätt anpassad 
information 
- 
introduktion 

Tillräcklig 
kunskap och 
kompetens 

Öhh, ja… Det är väl 
lite grann som vi har 
pratat på tidigare, att 
man lär känna sina 
arbetskollegor som 
man egentligen inte… 
pratar så mycket med 
eftersom man håller sig 
till sina egna grupper. 

Det är väl lite grann som 
vi har pratat på tidigare, 
att man lär känna sina 
arbetskollegor som man 
egentligen inte pratar så 
mycket med eftersom 
man håller sig till sina 
egna grupper.  

Relationer Få nya 
relationer 

Bekräftad 
genom 
samarbete 
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Förförståelse 
Författarna har under analysfasen varit medvetna om att det kan vara problematiskt att 
tolka en text utan att använda sin egen förförståelse. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, 
s. 85) behövs en strategi för att hantera sin förförståelse. Den förförståelse som förfat-
tarna har baseras på att båda arbetar som enhetschefer inom hemtjänsten i en mindre 
kommun som står i begrepp att införa heltid som norm. Författarna har gemensamt 
reflekterat över den förförståelse de har för att undvika påverkan av studien (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström 2001). De enheter författarna ansvarar för är uppdelade i tre olika 
geografiska områden där en liten del hjälps åt över gränserna. Med de ekonomiska för-
utsättningar de flesta kommuner har idag så krävs det ett förändrat arbetssätt där alla 
befintliga resurser används så effektivt som möjligt, det vill säga varje arbetad timma 
behöver nyttjas. När antalet vårdtagartimmar sjunker i en av grupperna resulterar det i 
en övertalighet vilket gör att resurser behöver flyttas och användas i andra grupper. För-
fattarna har i sina egna grupper uppfattat att ett fåtal undersköterskor redan idag är 
bekväma med att gå över gränserna medan andra upplever oro och stress.   
 
 

Etiska överväganden 
All forskning ska enligt Vetenskapsrådet (2018) ske med respekt för människovärdet 
och mänskliga rättigheter. All information är avidentifierad och uppgifterna i studien 
har behandlats konfidentiellt enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460). Allt materi-
al från intervjuerna inklusive personuppgifter förvaras på en USB-sticka enligt konfi-
dentialitetskravet. I kvalitativ forskning är det viktigt att överväga syftet med studien 
samt om det skulle kunna leda till förbättringar för de som är berörda, det så kallade 
nyttjandekravet. Författarna informerade respondenterna om syftet med studien samt att 
deltagandet i studien var frivilligt. Samtycket till att medverka kunde när som helst tas 
tillbaka utan att de behövde uppge något skäl (Vetenskapsrådet 2018).  
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RESULTAT 
Studiens syfte var att belysa undersköterskors upplevelse av att byta enhet med kort 
varsel. Resultatet presenteras i fyra kategorier; organisering av arbetet, personliga förut-
sättningar, tillräcklig kunskap och kompetens samt bekräftad genom samarbete, se 
tabell 3. I resultatdelen har författarna valt att helt avidentifiera vilka respondenter som 
har yttrat de olika citaten.  
 
Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organisering av arbetet 
I många kommuner pågår arbetet med att införa heltid som norm för ett stort antal 
yrkeskategorier. Förutsättningarna för införandet varierar och det finns utmaningar som 
bland annat handlar om organisering, arbetsmiljö och schemaläggning. Det gäller att 
maximera användandet av varje arbetad timme så varje person är på rätt plats vid rätt 
tidpunkt. Genom att använda resurserna på ett effektivt sätt skapas en bättre arbetsmiljö 
för medarbetare eftersom de inte behöver vara underbemannade i perioder när det sam-
tidigt finns övertalighet i andra grupper.  
 
 
Kategorin byggs upp av subkategorierna Hushålla med resurser, Planeringsförutsätt-
ningar och Kontinuitet för vårdtagaren. 
 
 

Subkategori Kategori 

• Hushålla med resurser 
 

• Planeringsförutsättningar 
 

• Kontinuitet för vårdtagaren  

Organisering av arbetet 

• Upplevelser beroende på 
personen 

• Påverkan beroende på yttre 
faktorer 

Förutsättningar  

• Behov av rätt anpassad 
information 

• Utveckla ett yrkeskunnande  

Tillräcklig kunskap och kom-
petens 

 

• Få nya relationer 

• Vara delaktig 
Bekräftad genom samarbete 
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Hushålla med resurser 
Det finns olika anledningar till placering på annan enhet, det kan vara att ta tillvara och 
spara på resurserna i samband med införandet av heltid som norm. Undersköterskorna 
är överens om att det finns flera positiva effekter på att hjälpas åt mellan enheterna. Det 
kan till exempel handla om att få hjälp vid ett besök och att verksamheten inte är under-
bemannad vid exempelvis olika typer av frånvaro. Det förekommer att en del enheter är 
underbemannade samtidigt som det finns undersköterskor på andra enheter som är syss-
lolösa. Det blir en jämnare fördelning av resurserna och bättre arbetsmiljö genom att de 
hjälps åt. 
 

För verksamheten så har det blivit mycket bättre för man utnyttjar ju resur-
serna istället för att dom sitter och inte gör någonting fast det behövs perso-
nal. Att man kanske sitter två personer och så har man ingenting att göra 
och så behövs det på ett annat ställe och då ringer man in personal. Så det 
är ju besparingar för kommunen också.  

 
 
Kommunanställda på alla nivåer har vetskap om att resurserna måste användas bättre för 
att undvika neddragning av personal eller andra åtgärder.  
 
 

Planeringsförutsättningar 
Flera av undersköterskorna uppgav att en av svårigheterna var att hamna på områden 
där de inte hade varit innan och att det saknades information om vilka insatser som ska 
utföras hos vårdtagarna. I samband med införandet av heltid som norm framkommer det 
att det är viktigt att man får introduktion i samband med byte av enhet med kort varsel. 
Detta för att minska känslan av stress.  
 
 

Att man kanske inte har så stora områden som man skulle kunna arbeta och 
att man kanske ses och vet lite mer, har mer information om de ställen där 
man kan hamna.  

 
 
Samtidigt som undersköterskorna ser vinster med att hjälpas åt mellan enheterna ser de 
också att det finns kollegor där det påverkar den psykosocial arbetsmiljön negativt.  
 
 

Jag tror det är svårt för många, jag tror det påverkar hälsan. Nån slags 
stress. Jag tror att det sliter mer för man måste ställa om sig snabbt och det 
är snabba kast.  
 
 

Kontinuitet för vårdtagaren 
En annan aspekt som inte beaktas är att införandet av heltid som norm resulterar i en 
lägre kontinuitet för vårdtagaren. Detta är något som undersköterskorna påtalar när de 
beskriver de negativa konsekvenserna av det förändrade arbetssättet. Vårdtagare med 
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enklare insatser eller där det är dubbelbemanning, är lättare för nya undersköterskor att 
gå till vilket kan påverka kontinuiteten. De vårdtagare som har mer komplicerade in-
satser får ofta besök av en ordinarie undersköterska. Detta för att kunna ha kontroll på 
vårdtagarens hälsotillstånd ifall behov finns att tillkalla sjuksköterska.  
 
 
Men ska man…tänka kontinuitet för vårdtagare, då är det inte praktiskt. För de, dom 
personerna som vi ju i regel får gå till i andra grupper får alltid i regel…vilket då blir 
väldigt många för några få.  

Dom som är liksom lite jobbiga och besvärliga som… dom får i regel ordi-
narie personal då. Eller där det är tung arbetsbörda, att det är mycket som 
ska kommas ihåg, eller… så att man inte missar.  

 
 
Enligt undersköterskorna finns det också vårdtagare som tycker det är positivt med nya 
undersköterskor. En ny undersköterska som kommer till en vårdtagare på en annan 
enhet kan ibland se nya lösningar. 
 
 

Inte hört nånting negativt utan dom tycker det kan va kul, ett nytt ansikte, 
vad är detta för nåt? Kan jag…kan jag göra nya saker med dom eller?  

 
 

Förutsättningar 
Undersköterskorna beskriver både positiva och negativa aspekter av det nya arbetssättet. 
Deras upplevelse är att några av deras kollegor tycker det är utvecklande och roligt att 
byta enhet och några upplever stress och oro. 
 
 
Kategorin byggs upp av subkategorierna Upplevelser beroende på personen och Påver-
kan beroende på yttre faktorer 
 
 

Upplevelser beroende på personen 
Arbetssättet med att byta enhet har skapat en större förståelse för hur vikarierna i verk-
samheten kan ha det. Det är lätt att glömma vilka krav som ställs på vikarierna. Under-
sköterskorna beskriver också att de är vana vid att hjälpas åt med att lösa uppkomna 
situationer och de reflekterar inte så mycket över det.   
 
 

Man får så mycket inspiration av att byta grupp o det är väldigt nyttigt, plus 
att man får förståelse för vikarierna när dom kommer in. Då förstår man 
hur det e att va ny. Jag tror det är lätt att man glömmer det annars när man 
går i samma samma.  
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Det löser sig alltid o man får hjälpas åt att lösa det. Alla är så vana vid det 
så jag tror ingen reflekterar över det ens i huset.  Jag tror inte man tänker 
på det som att hjälpa nån annan.  

 
 
Att byta enhet med kort varsel påverkar personer på olika sätt beroende på personliga 
förutsättningar. En del är mer förändringsbenägna och har lättare att anpassa sig och ser 
det som inspirerande och lärorikt medan andra behöver mer tid och introduktion för att 
kunna känna att de gör ett bra arbete. En undersköterska beskriver att: Vissa blir väldigt 
stressade o det blir väl en ohälsa i sig.  

Beroende av yttre faktorer 
Den faktor som påverkar mest är planeringen. De som planerar har ansvar att varje per-
son är på rätt plats med hänsyn till bland annat delegationer, körkort mm. Vårdtagare 
och anhöriga framför sina önskemål som planerarna ska ta hänsyn till, sedan tillkommer 
arbetsanpassningar för de undersköterskor som behöver det. Orsaken till anpassningen 
kan vara av både psykisk och fysisk karaktär. 
 
 

Man var ju mer på samma ställe, man hade mer koll. Jag kan inte… om 
någon frågar mig om hon har städ imorgon, det kan jag inte svara på. Men 
det kunde jag på den tiden.  

 
 

När brorsan jobba här hade han inget körkort men han blev satt utanför 
centrum ibland. Jaja, men det är ju lite så här som han sa själv, att det får 
jag ju bara lösa. Det är mitt eget fel att jag inte har tagit körkort o då får 
jag väl ta en cykel eller se om nån kan hämta mig.  

 
 
Något som framkom i intervjuerna är att flera undersköterskor upplever att de inte har 
något val. En respondent beskriver Står det på mitt schema så gör jag det för det är ju 
min arbetsuppgift. Det är det här arbetssättet som gäller och de får anpassa sig till det 
och utföra sina arbetsuppgifter enligt det som är planerat. En del undersköterskor oroar 
sig över att drabbas av arbetsrättsliga åtgärder annars. En undersköterska säger att Man 
e ju så illa tvungen, det är ju arbetsvägran annars. 
 
 

Tillräcklig kunskap och kompetens 
Alla respondenter har påtalat vikten av att få information och introduktion i samband 
med att de byter enhet med kort varsel. En del upplever att de fått information medan 
andra upplever att den är bristfällig. Det är också viktigt att enhetschefen är tydlig med 
vad som förväntas och vad syftet med det förändrade arbetssättet är.  
 
 
Kategorin byggs upp av subkategorierna Behov av rätt anpassad information och 
Utveckla ett yrkeskunnande  
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Behov av rätt anpassad information 
Det framkommer att respondenterna har olika uppfattningar om huruvida de har fått 
information eller inte trots att undersköterskorna arbetar på samma enhet. Det handlar 
om att göra en avvägning om att ge all information direkt eller att ge anpassad inform-
ation utifrån det som enhetschefen bedömer som relevant för tillfället. Alla mottagare 
tar emot information på olika sätt. En del undersköterskor säger att det hade skapat mer 
oro i grupperna om de hade fått information om arbetsförändringen innan den genom-
fördes medan andra tycker att ledningen ska vara mer tydlig om vad som förväntas efter 
det att implementeringen har genomförts. Med rätt anpassad information kan under-
sköterskan själv välja att stanna kvar eller inte efter att arbetsförändringen är genom-
förd.    
 
 

För vad jag ser, så fort det är någon förändring… Dom går ut med den för-
ändringen innan den har verkställts så blir det rätt så tumult i huset. Och 
det har det varit hela vägen sedan… så fort det har kommit något nytt. Så 
har det liksom blivit väldigt mycket anti emot alla nya förslag.  

 
 

Jag tycker man ska som chef va mer tydlig att det här är det som gäller nu. 
Jag tycker inte dom varit så tydliga utan det har smugits in lite nu och lite 
då. Vara tydlig att så här jobbar vi här o att man som anställd får välja 
själv, antingen gå vidare eller stanna kvar i det.  

 
 
En annan aspekt som framkommer i intervjuerna är vårdtagarperspektivet. När personal 
flyttas till andra enheter innebär det att vårdtagarna får träffa fler personal och kontinui-
teten minskar. 
 
 

Jag tycker nog ändå att vi ska veta lite mer om vart vi blir förflyttade och 
lite mer om stället. Och få mer information, för att det ska bli så bra som 
möjligt för oss och dom vi går hem till.  

 
 

För det mesta får man jättebra information utav dom som jobbar i den 
gruppen plus att man kan läsa besluten  

 
 
Undersköterskorna inom hemtjänsten upplever att de behöver introduktion i form av 
bredvidgång när de ska arbeta inom exempelvis personlig assistans eftersom lagrum och 
insatser skiljer sig åt så mycket.  
 
 

Ja, det var väl ingen favorit att man blev förflyttad så. Eftersom i min värld 
så är personlig assistans och hemtjänst två skilda saker.  
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Utveckla ett yrkeskunnande 
Undersköterskan vill kunna göra så korrekta bedömningar som möjligt i mötet med 
vårdtagarna. Hälsotillståndet hos vårdtagarna kan variera över tid och det är svårare att 
göra bedömningar av en person de inte har träffat förut. De undersköterskor som ofta 
byter enhet har kännedom om fler vårdtagare än de som oftast är på samma enhet. En av 
respondenterna uttrycker att när de blir placerade på en annan enhet med kort varsel så 
känner de inte vårdtagarna lika bra som den ordinarie arbetsgruppen. Det gör det svårare 
att bedöma dagsformen hos olika vårdtagare och om detta skiljer sig från det normala. 
 
 

Jag gick ju på lösen i så många år så att då blev det ju att då kom man på 
en avdelning eller i en hemtjänstgrupp, eller… jag har inga problem med 
det.  

 
 

Bekräftad genom samarbete 
Respondenterna beskriver hur viktigt mottagandet är när de kommer till en annan enhet. 
Hur undersköterskorna blir bemötta och vilken information de får angående vårdtagare 
som har insatser. Att vara en del i arbetslaget och utbyta kunskaper och erfarenheter. 
 
 
Kategorin byggs upp av subkategorierna Få nya relationer och Vara delaktig. 
 
 

Få nya relationer 
I intervjuerna framkommer det att inställningen till det nya arbetssättet påverkar upple-
velsen av att byta enhet med kort varsel. En av de saker som lyfts som positivt är att få 
ökad kunskap och andra förhållningssätt samtidigt som gemenskapen ökar när de lär 
känna varandra mellan enheterna. De som har en positiv inställning till utveckling han-
terar förändringar på ett bättre sätt en de som har en negativ inställning. 
 
 

Positivt tänkande så ser man fördelar mer än nackdelar och jag kan se för-
delarna med att lära mig nya saker.  

 
 

Men några har man fått kontakt med i dom andra grupperna. Det är roligt o 
underlättar när det kommer ett samarbete. Man blir ganska ensam o veta att 
du ska va en hel dag i en helt annan grupp där ingen pratar med dig. 

 
 

Vara delaktig 
Det framkommer i intervjuerna att flertalet av respondenterna inte upplever att de givits 
förutsättningar att vara delaktiga och att deras tankar och åsikter inte har efterfrågats. En 
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undersköterska uttrycker det som ”Ja, det hade väl vart bra om man hade fått vara med 
kanske” […] och en annan respondent säger ”Kanske samla ihop lite feedback om vi 
tycker det är bra eller inte”. Samtidigt finns det de som inte ser arbetsförändringen som 
något stort utan tycker att det är självklart att de ska hjälpas åt. Dessa undersköterskor 
anser inte att det finns något behov av att diskutera ett arbetssätt som egentligen borde 
vara helt naturligt.  
 
 

För att det bara blev så… Det var inget konstigt för det är klart att om jag 
inte har någonting att göra och min, en ifrån grannen kommer in och säger; 
Du jag har fått ett larm. Det är klart att jag följer med på det.  
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DISKUSSION 
I diskussionen lyfter författarna det som framkommit i intervjuerna och resultatet kopp-
las därefter till relevant litteratur. Studien visar att det kan vara komplext att implemen-
tera nya arbetssätt och att olika individer har olika personliga förutsättningar att hantera 
förändringar. I resultatet framkommer både positiva och negativa aspekter när det gäller 
att byta enhet med kort varsel.  
 
 

Metoddiskussion 
Kvalitativ intervjustudie 
En kvalitativ intervju syftar till att försöka förstå den enskilda personens perspektiv på 
olika fenomen (Kvale & Brinkmann 2014, s. 45). Författarna valde att använda en kva-
litativ metod för att få en ökad förståelse för respondenternas upplevelser av det föränd-
rade arbetssättet med att byta enhet med kort varsel. Det är undersköterskornas beskriv-
ning av den upplevda känslan och hur den påverkar dem på olika sätt som är fokus för 
studien (Kvale & Brinkmann 2014, s. 17). För att samla in så mycket information som 
möjligt är intervjuer som datasamlingsmetod ett bra sätt (Polit & Beck 2012 s. 537). 
Författarnas bedömning var att åtta intervjuer var rimligt att genomföra utifrån den 
begränsade tidsram som arbetet hade. 
 
 
Intervjuerna genomfördes i hemtjänstens grupplokal. Författarna upplevde att det var en 
fördel och underlättade intervjuprocessen då undersköterskorna redan befann sig i loka-
len där intervjuerna genomfördes. Planerarna hade avsatt nittio minuter för varje 
intervju då det är viktigt att det finns tid så de med egna ord kan berätta om sina upple-
velser och inte uppleva stress (Kvale & Brinkmann 2014 s. 126). Författarna genom-
förde två intervjuer gemensamt innan de delade upp och gjorde tre intervjuer var. 
Längden på intervjuerna varierade mellan tjugo till sextio minuter. Författarna tror att 
de korta intervjuerna kunde ha blivit längre med fler följdfrågor. Intervjuerna spelades 
in på en diktafonapplikation i telefonen. Innan intervjun startade informerades respon-
denten skriftligt och muntligt om studiens syfte, att materialet avidentifieras och att de 
när som helst kan avbryta (Codex 2018). Att genomföra intervjuerna var inte helt lätt. I 
en av intervjuerna fungerade inte inspelningsfunktionen de första minuterna så namn, 
ålder och antal år i yrket kom inte med. Detta fick författarna ta reda på i efterhand 
genom att kontakta planerarna som valde ut deltagarna så rätt uppgifter kom med. 
Eftersom författarna inte har så stor erfarenhet av att intervjua så var det svårt att inte 
själva göra inlägg och kommentarer på det respondenterna sa.  
 
 
Efter slutförda intervjuer transkriberades intervjuerna ordagrant och pauser och hum-
mande skrevs ut. Författarna transkriberade fyra intervjuer var. Därefter gjordes en kva-
litativ innehållsanalys där det insamlade materialet analyserades på ett strukturerat sätt 
för att koda och se de meningsbärande enheterna (Graneheim & Lundman 2004). Var 
och en arbetade inledningsvis med ”sina” intervjuer och skrev fram meningsenhet och 
kondenserad meningsenhet för att se likheter och olikheter i materialet. De kondense-
rade meningsenheterna delades upp i koder och efter det i subkategorier. Vi tog gemen-
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samt fram subkategorier och kategorier för den kvalitativa innehållsanalysen 
(Graneheim & Lundman 2004). Utifrån studiens syfte tolkades texterna och analysera-
des för att se skillnader och likheter på ett strukturerat sätt i en översiktstabell i Excel. 
Författarna kom fram till nio subkategorier som byggde upp fyra kategorier. Det var en 
långdragen och komplex process med bra stöd av handledaren vilket gjorde att förfat-
tarna fick god kontroll på materialet. Inom samhällsvetenskaplig forskning finns viktiga 
begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Om vi hade velat öka tillförlit-
ligheten i studien, dvs reliabiliteten så hade vi behövt transkribera alla intervjuerna båda 
två (Kvale & Brinkmann 2014 s. 225). Författarna delade upp materialet och transkribe-
rade fyra intervjuer var. Författarna anser att det har varit en fördel att vara två som har 
analyserat och tolkat materialet. Förförståelsen hos författarna för studiens forsk-
ningsområde är ganska stor. Båda arbetar som enhetschefer för hemtjänst i en mindre 
kommun som står inför införandet av heltid som norm med förändrat arbetssätt som 
följd. Det finns både fördelar och nackdelar med att ha förförståelse inom området. En 
av fördelarna är att det är lätt att ställa följdfrågor och följa respondentens utveckling av 
svaren. En nackdel med förförståelse skulle kunna vara att man förväntar sig en viss typ 
av svar. Författarna upplevde inga nackdelar med att ha förförståelse inom området utan 
det var snarare en fördel.  
 
 
I studien har åtta undersköterskor intervjuats. Författarna bedömer att det finns möjlig-
het att få ett mer tillförlitligt och mättat resultat om fler undersköterskor inom olika 
kommuner i landet skulle intervjuas. Baserat på den begränsade tid som författarna har 
haft till sitt förfogande har de valt att begränsa antalet respondenter till åtta under-
sköterskor. Författarna bedömer att mättningsgraden av det insamlade materialet är ca 
80 %.  
 
 

Kvalitativ innehållsanalys 
Författarna har använt en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2004) för att analysera materialet. Inledningsvis framkom väldigt många subkategorier 
som sedan arbetades ner till totalt nio, ett arbete och en process som tog lång tid. Under 
denna tiden fick författarna hjälp och stöd från handledaren för att förstå analysproces-
sen. Genom att plocka ut och slå ihop de subkategorier som hörde ihop, både det som 
var positivt och negativt det vill säga visa på variationer, genom att lägga dem under en 
övergripande kategori resulterade i att antalet subkategorier minskade. Vi har använt oss 
av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) vilket resulterade i 
fyra kategorier och nio subkategorier men inget övergripande tema. Det har varit en 
styrka att vara två författare i uppsats- och analysarbetet. Kvale och Brinkmann (2014, 
ss. 224-225) menar att reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, i en intervju-
undersökning ökar om båda författarna transkriberar allt material var och en för sig för 
att sedan jämföra skillnader i utskrifterna. Författarna i den här studien har delat upp 
arbetet och transkriberat fyra intervjuer var. All tolkning och analys av materialet har 
gjorts gemensamt för att minska risken för subjektiva tolkningar. Validering i en inter-
vjustudie kan göras i flera steg och är en kvalitetskontroll som bör finnas med under 
hela processen. Frågorna i intervjuguiden är ställda utifrån teman och innehåller inte 
ledande frågor. Kvale (2009, s. 227) menar att för stort fokus på validitet kan motverka 
sitt eget syfte och leda till att författarna inte låter innehållet i studien tala för sig själv. 
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För att resultaten ska kunna vara generaliserbara måste validiteten och reliabiliteten 
upplevas som pålitligt. Författarna tror att resultaten skulle kunna spegla liknande orga-
nisationsförändringar.  
 
 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur undersköterskor i hemtjänst upplever att med kort 
varsel byta enhet inom kommunen. Resultatet visar att det finns både fördelar och nack-
delar som behöver beaktas vid implementering av nya arbetssätt. Vi har valt att presen-
tera resultatet under de fyra kategorier som utkristalliserat sig under arbetets gång: 
Organisering av arbetet, Personliga förutsättningar, Tillräcklig kunskap och kompetens 
samt Bekräftad genom samarbete. 
 
 

Organisering av arbetet 
Resultatet visar att det finns både för och nackdelar med att byta enhet med kort varsel. 
En av fördelarna är att det blir en jämnare fördelning då de ibland är övertaliga i grup-
pen eller är underbemannade på grund av brist på vikarier när ordinarie undersköterska 
exempelvis är sjuk. Enligt AFS 2015:4 1§ ska arbetsgivaren främja en god arbetsmiljö 
och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i 
arbetsmiljön, vilket styrker att ett annat arbetssätt krävs för att undvika ojämn arbetsför-
delning. Det framkommer också i resultatet att det är en resursbesparing för kommunen 
att använda resurserna där det behövs bäst. Szebehely (2006) beskriver att under de sen-
aste decennierna har äldreomsorgen behövt anpassa sig till organisationsmodellen NPM 
och en allt mer minskad ekonomisk ram. Även Brorström (2010) menar att kraven på 
arbetsgivaren att få befintliga resurser att räcka till så mycket verksamhet som möjligt 
till så låg kostnad som möjligt inte innebär några inskränkningar i kraven på att anpassa 
sig till nya förutsättningar. Arbetsuppgifter inom t ex teknisk förvaltning är lättare att 
synliggöra och mäta än de arbetsuppgifter som undersköterskorna utför i hemtjänsten. 
Vård och omsorgsuppgifter är svåra att standardisera och enhetschefer i kvinnligt 
genusmärkta enheter ökar sin egen arbetsinsats för att inte sänka kvalitetsnivåerna på 
insatserna till vårdtagarna (Björk, Forsberg, Kankkunen & Bejerot 2011). Många kom-
muner planerar att övergå till en mer tillitsbaserad styrmodell med mindre detaljstyrning 
(Tillitsdelegationen 2018). En av svårigheterna är brist på information om de enheter 
som undersköterskorna kommer till och att det är stora områden. Arbetssättet med att 
byta enhet med kort varsel kan skapa stress och påverka hälsan negativt hos en del 
undersköterskor. Introduktion inför byte av enhet med kort varsel medverkar till att 
minska känslan av stress. Inom hemtjänst finns det psykosociala faktorer i arbetet som 
kan påverka hälsan på olika sätt eftersom det ställs krav på att varje medarbetare på ett 
professionellt sätt ska kunna hantera vårdtagare som har olika krav, önskemål och 
behov av stöd och hjälp. Arbetet som undersköterska i hemtjänsten är ofta komplext och 
sker under tidspress (Sverke, Falkenberg, Kecklund & Magnusson Hansson 2016). 
Introduktion på de enheter där undersköterskorna kan komma att hamna på med kort 
varsel kan minska risken för ohälsa. Det finns fördelar med att enhetschefen låter under-
sköterskorna själva få lämna intresse för de enheter där de vill ha introduktion. I 
förändringsarbete är kommunikation en viktig faktor. Enligt Hartung och Miller (2013) 
kännetecknas en hälsofrämjande kommunikation av bland annat vetskapen om att det är 
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något som behöver tränas, att den är ständigt pågående samt att det är den viktigaste 
delen för att som enhetschef kunna uppnå en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö för 
undersköterskor. 
 
 
Med det nya arbetssättet blir kontinuiteten för vårdtagaren försämrad, främst hos vård-
tagare med lättare insatser eller där det förekommer dubbelbemanning. Samtidigt finns 
det vårdtagare som är positivt inställda till att det kommer nya undersköterskor som kan 
se andra lösningar. Szebehely (2006) beskriver i sin forskning att för de flesta vårdta-
gare är det viktigt att få hjälp av så få undersköterskor som möjligt och att veta vem som 
kommer samt när och hur länge besöken varar. Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 
framgår det att äldre personer ska känna välbefinnande och få leva ett värdigt liv. 
Genom att vårdtagarna är delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen skapas goda 
förutsättningar för att insatserna utförs på samma sätt även om det utförs av olika under-
sköterskor. Kontinuiteten blir på det viset inte personbunden utan baseras på insatsernas 
utförande.  
 
 

Förutsättningar 
Resultatet visar på variationen av undersköterskornas upplevelser där utgångsläget är 
lika men de personliga förutsättningarna skiljer sig åt. Spannet är ganska stort från de 
som upplever det nya arbetssättet som utvecklande till de som drabbas av stress och 
psykisk ohälsa när de ska byta enhet med kort varsel. Enligt Dellve och Eriksson (2016) 
är upplevelsen av att hantera vardagen viktig för känslan av välbefinnande och hälsa. 
Två personer kan få samma förutsättningar i arbetet men hanterar det på två helt olika 
sätt. De personer som är öppna för nya erfarenheter och personlig utveckling har lättare 
att hantera förändringar, exempelvis med att byta enhet med kort varsel. Reflekterande 
team kan vara ett bra sätt att tillsammans hitta ett sätt att hantera och uppfatta det som 
händer. I reflekterande team deltar professionella och en samtalsledare för att tillsam-
man reflektera över en specifik händelse eller situation. Målet är att använda den sam-
lade kompetens som finns för att enligt vetenskap och beprövad erfarenhet komma fram 
till en hållbar lösning på den uppkomna situationen (Jonasson, Nyström & Rydström 
2017). Den främsta anledningen till att använda sig av reflekterande team är utgångs-
punkten att det är undersköterskorna som utför den dagliga omvårdnaden som besitter 
störst kompetens när det gäller vårdsituationer och att den kompetensen bör tas tillvara 
på ett bra sätt för att utveckla en hållbar vård och omsorg (Jonasson, Carlsson & 
Nyström 2014). 
 
 
Den yttre faktor som har störst betydelse är planeringen och den baseras på flera olika 
aspekter som exempelvis arbetsanpassningar för personal, delegationer, körkort och 
vårdtagares önskemål. Känslan av hanterbarhet i arbetslivet påverkas av olika delar 
exempelvis arbetstakt och planering av arbetet (Dellve & Eriksson 2016). Sedan styr-
modellen NPM infördes har ohälsan hos undersköterskorna ökat. Fokus på ekonomiska 
värden istället för att ha fokus på vårdtagare och undersköterskor kan leda till ohälsa 
(Orvik & Axelsson 2012). För att skapa en hållbar arbetsmiljö är det viktigt att under-
sköterskor upplever att de har kontroll över sin vardag eftersom känslan av att ha kon-
troll påverkar hälsan. Undersköterskor har olika personliga förutsättningar att hantera 
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förändringar. En del upplever att deras egna val kan påverka utfallet av arbetsdagen 
medan andra upplever att de inte kan påverka något vilket kan leda till en känsla av inte 
kunna hantera vardagen, vilket i sin tur kan leda till ohälsa (Koelen & Lindström 2005). 
En annan viktig synpunkt som framkommer är att flera undersköterskor upplever att de 
måste anpassa sig till det nya arbetssättet för att inte riskera att drabbas av disciplinära 
åtgärder. I SFS 1982:80 framkommer det att arbetsgivaren kan ge disciplinära åtgärder i 
de fall där arbetstagaren har åsidosatt sina åtaganden mot arbetsgivaren men de ska vara 
sakligt grundade. Det krävs upprepade tillfällen av misskötsamhet för att det ska leda 
till disciplinära åtgärder.  
 
 

Tillräcklig kunskap och kompetens 
Information är svår att ge så alla uppfattar den på samma sätt. Enhetschefens roll kan 
vara svår, särskilt i samband med införandet av nya arbetssätt. Det kan skapa oro om det 
blir för mycket information medan andra vill ha all information från början. Även med-
arbetare har ett ansvar att vara delaktiga och komma med förslag när det gäller verk-
samhetsutveckling. Dellve och Eriksson (2016) menar att medarbetarskap stärks genom 
ett bra ledarskap, måltydlighet, tillit, uppskattning och trygghet. För att uppnå en god 
arbetsmiljö är det viktigt att känna delaktighet och få erkännande för sina prestationer. 
En brist på återkoppling och otydlighet kan leda till ohälsa. Inom hemtjänst där under-
sköterskor ofta arbetar ensamma och måste fatta beslut i många olika situationer är det 
viktigt att ansvarsfrågan är tydlig och att de har stöd av sin chef (Lindberg & Vingård 
2012). För att skapa en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö är de viktigaste faktorer-
na samarbete, kommunikation, delaktighet och tillit mellan medarbetare – chef samt 
medarbetare – medarbetare (Larsson, Stier, Åkerlind & Sandmark 2015). 
 
 
Resultatet visar att undersköterskorna tar hänsyn till vårdtagarperspektivet och de lyfter 
både positiva och negativa aspekter när det gäller kontinuitet och introduktion. Behovet 
av introduktion på en annan enhet ökar när den skiljer sig mycket åt från den ordinarie 
arbetsplatsen. Det framkommer i resultatet att kontinuiteten minskar i samband med det 
nya arbetssättet att byta enhet med kort varsel. Enligt Socialstyrelsen (2006) är det vik-
tigt att vårdtagare ges möjlighet till inflytande och delaktighet, kontinuitet och god till-
gänglighet. Omvårdnaden ska upplevas trygg så det är viktigt att de undersköterskor 
som går till samma vårdtagare enas om ett likartat arbetssätt så det blir kontinuitet i 
handling utan att vara personanknutet. Eftersom många kommuner har en allt mer 
ansträngd budget så går det inte längre att enbart tänka kontinuitet kopplat till person 
utan även här behövs det andra arbetssätt.  
 
 
För att kunna göra ett bra arbete anser undersköterskorna att de behöver kunskap om 
varje vårdtagare innan de gör besök för att göra rätt bedömning. De baserar den syn-
punkten på att hälsotillståndet hos vårdtagare varierar över tid och är svårbedömt om det 
är en person de inte känner. Enligt Boschman, Noor, Sluiter och Hagberg (2017) är det 
svårare att arbeta med människor än objekt och brist på återhämtning under och efter 
arbetet kan bidra till psykisk ohälsa. De undersköterskor som inte känner att de kan göra 
ett bra arbete har högre sjukfrånvaro, detta gäller framförallt korttidsfrånvaro (Marmot, 
Feeney, Shipley, North & Syme 1995). 
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Bekräftad genom samarbete 
Några av vinsterna med det nya arbetssättet som flera av undersköterskorna lyfter är 
ökad kunskap och gemenskap mellan de olika enheterna. En positiv inställning till för-
ändring underlättar vid införandet av nya arbetssätt, framkommer i intervjuerna. Resul-
tatet understryker även vikten av ett bra mottagande när de kommer till en ny arbets-
grupp. Faktorer som är viktiga för att skapa en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö 
är samarbete, delaktighet, kommunikation och tillit mellan chef och medarbetare samt 
arbetskamrater emellan (Larsson, Stier, Åkerlind & Sandmark 2015). Resultatet visar att 
upplevelsen av delaktighet i förändringsarbete är av stor betydelse för en del, medan 
andra tycker att det nya arbetssättet är en naturlig del i arbetet. Det är lättare att imple-
mentera idéer som kommer från undersköterskorna eftersom de själva då blir en driv-
kraft i arbetet (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2016). Undersköterskors 
medverkan med tankar och idéer samt feedback är viktigt att få med i ett hållbart 
utvecklingsarbete (Dellve & Eriksson 2016). Fokus på ekonomiska värden och mins-
kade budgetramar har medfört att möjligheten för undersköterskor att vara delaktiga i 
förändringsarbeten har minskat. Genom att flytta fokus från det ekonomiska perspekti-
vet till att ha ett större fokus på vårdtagare och undersköterskor så skapas hållbara orga-
nisationer (Orvik & Axelsson 2012). Upplevelsen av att kunna påverka sin situation är 
viktig och gör att undersköterskorna lättare kan se att andra val är möjliga och kan där-
för välja ett alternativ som är mer hälsofrämjande (Koelen & Lindström 2005). 
 
 

SLUTSATS 
Undersköterskornas upplevelse av att byta enhet med kort varsel varierar från individ 
till individ beroende på olika förutsättningar. Det finns många aspekter att ta hänsyn till 
vilket kan handla om allt från organisatoriska till individuella förutsättningar. Enhets-
chefens roll är många gånger svår och det gäller att möta varje medarbetare utifrån den 
specifika individens behov. Även enhetschefen måste hålla sig till organisatoriska och 
ekonomiska förutsättningar. Vikten av att undersköterskorna får information och intro-
duktion i samband med byte av enhet med kort varsel är det som har synliggjorts mest i 
studien.  
 
 

Hållbar utveckling 
I förändringsarbete är information och delaktighet betydelsefullt. Känslan av att få vara 
med och påverka och komma med idéer som testas och sedan utvärderas visar att allas 
förslag har betydelse i utvecklingsarbeten. Det är viktigt att undersköterskorna ges möj-
lighet att förstå, kunna hantera och se meningsfullhet i sin yrkesroll för att kunna för-
hålla sig på ett hållbart sätt till sitt arbete (Dellve & Eriksson 2016). Undersköterskorna 
anser att ingen ska behöva tvingas att byta enhet med kort varsel om det medför stress 
och oro. Det kan finnas en vinst med att de som upplever stress och oro istället är goda 
ambassadörer på den egna enheten för att ta emot de undersköterskor som kommer till 
dem med kort varsel. För att undvika ohälsa är viktigt att undersköterskor upplever att 
de har kontroll över sin miljö och sina personliga omständigheter (Koelen & Lindström 
2005).  
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Framtida forskning 
Många kommuner har de senaste åren haft NPM som styrmodell. Nu överväger flertalet 
att i stället övergå till en tillitsbaserad styrmodell. Samtidigt använder de flesta verk-
samheter kontrollfunktioner i form av olika typer av mätningar. Frågan är vad som hän-
der när organisationer ska gå från att vara styrande till att vara tillitsbaserade. Inom 
genusmärkta verksamheter som exempelvis hemtjänst mäts och dokumenteras varenda 
minut och allt ska effektiviseras medan andra verksamheter redan är tillitsbaserade inom 
mansdominerade yrken som exempelvis fastighetsskötare.  
 
 

Kliniska implikationer 
Kliniska implikationer utifrån studiens resultat är följande: 
 
 

• Enhetschefen ger undersköterskorna relevant information gällande införandet av 
förändrade arbetssätt. Exempelvis vilka enheter som är inkluderade samt vilka 
insatser som ska utföras hos de vårdtagare som bor i det aktuella området.   

• Undersköterskorna erbjuds introduktion på den eller de enheter där de kan be-
höva arbeta med kort varsel. 

• De undersköterskor som upplever stress och oro inför byte av enhet med kort 
varsel kan erbjudas andra uppdrag på sin enhet. Det behöver finnas goda ambas-
sadörer som kan skapa en hållbar introduktion för nya vikarier.  

• Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar behöver ses över inför imple-
mentering av nya arbetssätt så att det finns möjligheter att det sker på ett hållbart 
och hälsofrämjande sätt. 
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Samtycke till deltagande i en forskningsstudie 

Vi är två studenter, Pernilla Jansson & Jackie Evensson, som studerar magisterpro-
grammet i ”hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg” 
vid Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 
nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper om upplevelsen att som 
hemtjänstpersonal bli placerad på en annan avdelning/enhet med kort varsel.  

Vår avsikt är att göra kvalitativa intervjuer med undersköterskor för att få en djupare 
förståelse för hur de upplever att med kort varsel få byta arbetsplats. Vi vill också få 
mer kunskap om hur man på bästa sätt skulle kunna införa så kallade resursturer i verk-
samheter inom vård och omsorg. Det finns inte så mycket forskning kring hur under-
sköterskor upplever att få byta arbetsplats med kort varsel. 

Datainsamling kommer att ske genom intervjuer som sedan analyseras utifrån kvalitativ 
innehållsanalys. Enskilda intervjuer kommer att utföras under ca en timma med under-
sköterskor inom kommunal hemtjänst. Intervjuerna kommer att ske vintern 2019, på 
arbetsplatsen under ordinarie arbetspass. Tidsåtgången beräknar vi vara ca en timma.   

Att medverka i studien är frivilligt och undersköterskan kan när som helst avbryta sitt 
deltagande utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till 
deltagarna vid publiceringen.  

Godkännande från enhetschef är inhämtat innan deltagande undersköterska tillfrågas 
och datainsamling uppstartas.  

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare  

 

Hälsningar  

Pernilla Jansson 0725441873 pernilla.jansson@munkedal.se 

Jackie Evensson 0702690603 jackie.evensson@munkedal.se 

 

Handledare  

Lise-Lotte Jonasson lise-lotte.jonasson@hb.se 

mailto:pernilla.jansson@munkedal.se
mailto:jackie.evensson@munkedal.se
mailto:lise-lotte.jonasson@hb.se
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Samtycke  

Undertecknad undersköterska samtycker härmed till deltagande i ovan nämnda exa-
mensarbete. Pernilla Jansson och Jackie Evensson genomför datainsamling inom ramen 
för vad som ovan beskrivits. 

 

Ort/datum 

 

 

__________________________________________________ 

Namn 
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