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ABSTRACT 
 
Title: How caregivers in a resource group experience their work 
situation. 
Authors: Weiser Eva and Seppänen Jessica 
Supervisor: Nilsson- Motevasel Ingrid 
Date: 05-06-03 
This is a qualitative study with the aim to find out how caregivers in a resourcegroup 
experience their work situation. We wanted to know how they where treated by the ordinary 
staff and what strains and possibilities they can encounter in their daily work. We used semi-
structured interviews to answer our questions. 
We found out that the ordinary staff of caregivers always treated the resourcegroup like one of 
them. A strain that the resourcegroup experienced was the shortage of time witch sometimes 
resulted in that they felt stressful. The resource group’s leisure time was not in any way 
influenced by work. The resourcegroup works on different floors each day, giving them a 
chance to see and learn new things. It also means that they are responsible for giving medicine 
to caretakers they do not know. They experienced this to be a strain, and when they where 
unsure they refused giving the elderly their medicine.  
Keywords: Time, stress, change, resource group, caregivers, workgroup. 
 

 
 
 



FÖRORD 
 

Vi vill börja med att tacka poolgruppen för deras medverkan i vår studie, för att de så 

öppenhjärtat delgav oss sina berättelser, utan dem hade det inte blivit någon uppsats. Vi vill 

också tacka vår väl kunniga och engagerade handledare Ingrid N Motevasel som hjälpt oss 

genom att ge konstruktiv kritik, viktiga synpunkter och för att du har stöttat oss genom hela 

processen. Vi hoppas att många framtida elever har turen att få samma handledare som vi 

haft. Sist men inte minst vill vi tacka våra respektive män, våra familjer och våra vänner som 

tvingats läsa, kommentera och leva med oss under den här kaotiska perioden.  

 

 

Tack från oss till alla Er 

 

Eva Weiser                                      Jessica Seppänen 

 

05-06-03 
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1. INLEDNING 
 

Vi är två studenter som går vår 6: e termin på sociala omsorgsprogrammet inriktning äldre 

och handikappade på högskolan Kristianstad som har valt att göra en studie om hur 

vårdbiträde som är anställda i en poolgrupp ser på sin arbetssituation. Vi vill med vår studie ta 

reda på hur vårdbiträden i poolgruppen kan möta för hinder och möjligheter i sitt dagliga 

arbete. Poolgruppspersonal är vårdbiträden som inte arbetar på en fast arbetsplats utan ska 

täcka upp på avdelningar där ordinarie personalen är underbemannade på grund av sjukdom 

eller semester. 

Vi har båda erfarenhet av praktiskt omsorgsarbete då vi arbetat som undersköterskor men 

aldrig i en poolgrupp. Vi fick båda under vår praktik vetskap om poolgrupperna. Vi ansåg att 

de hade en speciell roll i organisationen och att de var unika i deras arbetssituation. Vi valde 

att skriva om detta ämne för att vi tror att poolgrupper kommer att öka runt om i landet och 

med stor säkerhet så kommer vi någon dag vara enhetschefer över en egen poolgrupp. Vi 

tycker som blivande arbetsledare att det är viktigt att veta hur vår personals arbetssituation ser 

ut och hur personalen mår. 

Metoden vi valt för vår studie är den kvalitativa. Vår förhoppning var att intervjua alla sex 

deltagarna ut poolgruppen ur vår valda kommun. Men på grund av sjukdom fick vi ett 

bortfall. Kommunen studien är gjord i är vald utifrån geografisk tillgänglighet. I kommunen vi 

valt finns det bara en poolgrupp. Vi valde att använda oss av semistrukturerade frågor i vår 

frågeguide.  Detta för att få så uttömmande svar som möjligt men inte bli fast i att behöva 

ställa frågorna i en viss ordning.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur vårdbiträde som är anställda i en poolgrupp uppfattar 

sin arbetssituation. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

Vi vill med hjälp utav vår frågeställning ta reda på vad poolgruppen kan möta för 

påfrestningar och möjligheter i sitt dagliga arbete. I de preciserade frågeställningarna som 

följer har vi ambitionen att:  
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#  ta reda på hur poolpersonalen upplever att de bemöts av den ordinarie personalen 

#  få en inblick i  hur personalen i en poolgrupp  upplever det faktum att de arbetar på flera 

avdelningar.  

# ta reda på om personalen i poolpersonalen uppfattar det som att de har tidsbrist i sitt arbete. 

#  få en uppfattning om poolgruppen upplever att deras fritid påverkas av deras 

arbetssituation. 

 

2. BEGREPPSFÖRKLARING 
 2.1 Vad är en poolgrupp? 

 

En poolgrupp är en grupp bestående av i detta fall sex undersköterskor som inte tillhör en fast 

arbetsplats i organisationen. De ersätter olika boendes ordinarie personals sjukfrånvaro eller 

semester upp till tre veckor. De har själva valt att ingå i poolgruppen. Finns det ingen 

sjukfrånvaro ska de täcka upp på det boende som för tillfället har det tyngsta vårdtyngden 

(Lillbyns kommun1, 2004).   

 
2.2 Särskilt boende 

 

I SoL 5 kapitlet §§ 4,och 5 står det att ”socialnämnden skall verka för att äldre människor får 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialnämnden ska verka för att äldre människor 

får goda bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 

lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd” (Höglund 2003). Särskilda boende 

är alltså ett samlingsbegrepp för olika boendeformer som kommunen ska tillgodose 

behövande med. Det ska finnas service och omvårdnad att tillgå från kompetent och 

tillgänglig personal. På särskilda boende betalar den enskilda för hyra, mat men också för 

vården och omsorgen (www.ne.se).  

 

                                                           
1 Fiktivt namn på kommunen vi har gjort studien i. 
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3. BAKGRUND 
3.1 Omsorgsarbete 
3.1.1 Vad innebär omsorg? 

 

Omsorg är för många människor ett vitt begrepp som kan ha många innebörder. I en artikel 

skriven av Szebehely (1999 sid 12) beskriver hon omsorg och/eller omsorgsarbete som ”ett 

antal praktiska uppgifter utförda som hjälp åt en person som inte själv klarar av detta arbete”.  

Waerness (1983) menar att omsorg uppstår i en relation med minst två människor. Varvid den 

ena parten ger omsorg och den andra parten mottar omsorg. Omsorg betyder i Eliasson (1996) 

att ta hand om och hjälpa någon men också att känna med och för någon. Vidare menar 

Eliasson att omsorg kan vara att arbeta både med människor och saker.  

 

Omsorg kan enligt ovan nämnd författare sammanfattas in i ett antal innebörder nämligen: 

omsorg är ”praktiska sysslor utförda med noggrannhet och omtanke av en känslomässigt 

engagerad person” (ibid sid 22). Inom kvinnovetenskapen anser flertalet författare att omsorg 

innefattar känslomässigt engagemang mellan omsorgsgivare och omsorgstagare (Ingvad 

2003).  I Motevasel (2002) beskriver hemtjänstpersonal sin bild av begreppet omsorg. De 

anser att hela deras arbete går under begreppet omsorg. Vidare resonerar hemtjänstpersonalen 

att omsorg är att bry  sig om och sköta om sina vårdtagare, att hjälpa till och stötta upp när det 

behövs. Men hemtjänstpersonalen ansåg även att de utförde omsorg när de städade 

vårdtagarnas hem. En summering av deras åsikter kan vara att allt som gör vårdtagarna glada, 

trygga och gör att vårdtagarna mår bra är omsorg.  

 

Kari Waerness hävdar i boken ”Kvinnor och omsorgsarbeten” (1983) att i de fall där 

mottagarna inte själv kan klara av den hjälp och stöttning han/hon får som exempelvis de 

äldre så är omsorgen av karaktären omsorgsarbete. Hennes definition av omsorgsarbete är 

”omsorg av dem av samhällets medlemmar som enligt allmänt accepterade sociala normer 

inte kan reda sig på egen hand […]” (ibid s19). Franssén (1997) ser omsorg som ett begrepp 

som innefattar hjälp och omhändertagande. Omsorgen ska ge människor en chans till 

utveckling och skänka dem välbefinnande.  

 



 7

3.1.2 Arbetsinnehåll för en omsorgsgivare 

 

Arbetet för en omsorgsgivare, ett vårdbiträde, en undersköterska eller vilken benämning man 

väljer kan vara många. I stort ska nästan allt kopplas till omsorgstagarens behov och 

önskemål. Den största delen i deras arbete är att ge omvårdnad. Under det begreppet kan det 

exempelvis gå att hjälpa till med hygienen, på- avklädning, matning, tvättning, städning etc. 

Som omsorgspersonal är det viktigt att få omsorgtagarna att känna sig trygga. Detta innebär 

att omsorgspersonalen måste ha olika förhållningssätt gentemot olika omsorgstagare. Ibland 

räcker det att läsa tidningen för omsorgtagaren men ibland kan det krävas mycket mer. En 

omsorgsgivare måste kunna vara  flexibel i sitt omvårdnadsutövande (Franssèn 1997) 

 

Franssèn anser att en omsorggivares viktigaste uppgift emotionellt sett är att trösta, stötta, 

hjälpa till att ventilera känslor men också ge kärlek, stöd och uppskattning. En annan aspekt i 

omsorgsarbetet är att den medicinska delen exempel ge insulinsprutor, dela ut tabletter men 

också lättare såromläggningar. För detta krävs det delegation som ges av sjuksköterskan eller 

den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS). Delegation för medicindelning ges om 

omsorggivaren varit på ett boende så pass lång tid att hon både anser sig själv och anses av 

andra känna alla omsorgstagare så pass väl att ansvara för medicineringen. Andra 

arbetsuppgifter en omsorgsgivare kan ha är sådant som inte görs med omsorgtagaren. Sådana 

arbetsuppgifter kan vara städning av linneskåp, beställning av blöjor etc (ibid).  

 

3.1.3 Känslomässigt  engagemang 

 

Som tidigare nämnt är det många inom kvinnovetenskapen som är av den uppfattningen att 

man som omsorgsgivare alltid åtminstone i en viss grad har ett känslomässigt engagemang för 

den som man har omsorg om. Graham (1983) har åsikten att omsorg är flerdimensionellt och 

där arbete och kärlek tillsammans blir till en helhet. De båda aspekterna ska vara ihop, utan 

den ena blir utfallet felaktigt. Ungerson (1983) anser i sin tur att utförandet av 

omsorgsuppgifter inte behöver ha känslomässiga aspekter. Hon har uppfattningen att den 

känslomässiga aspekten är socialt konstruerad. Men hon hävdar också att omsorg kan ha 

känslomässiga aspekter som inte kommer  utav utövandet av omsorg utan ifrån en känsla av 

samhörighet (ibid).  
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Ingvad (2003) menar på att utövandet av omsorg blir för både omsorggivaren och för 

omsorgstagaren i viss mån ett känslomässigt engagemang. Detta oberoende på omsorgens 

motiv.  Franssèn (1997) talar i sin avhandling om hur de kvinnliga omsorggivarna i studien 

påtalade att bekräftelse från omsorgtagarna för sina omsorginsatser var bland det mest 

positiva i deras arbete. Vidare var uppskattning från både omsorgtagare och deras anhöriga en 

stor anledning till trivsel i arbetet. De påtalar vidare att om en nära relation finns mellan 

omsorgsgivare och omsorgstagare, en relation som ger förståelse om varandra så gör det 

arbetet mer positivt.  

 

I Motevasel (2002 sid 118) kan man läsa om idealtypen ”den omhändertagande dottern”. I den 

här situationen bryr sig omsorgsgivaren om omsorgstagarna och vill skapa en relation som 

man vill ska bli bekräftad. Relationen mellan omsorgsgivaren och omsorgstagarna blir till ett 

beroende av att bry sig om och oroa sig över varandra. Detta pågår även när de inte är 

tillsammans som exempelvis när omsorgsgivaren har slutat för dagen eller har semesterledigt.  

 

3.2 Arbetsmiljö 
3.2.1 Vårdens arbetsmiljö 

 

Enligt Alfredson (2001) utgörs arbetsmiljö bland annat av fysisk miljö (rumsutformning, 

möblering, byggnader). Organisationsstrukturer (ansvarsfördelning, kommunikationsvägar, 

makt). Ekonomi och teknologiska resurser samt av arbetets egenskaper såsom mångsidighet 

och grad av självständighet. Arbetsmiljön är en betydelsefull faktor som påverkar vårdarbetet. 

Den största betydelse är de psykosociala aspekterna i arbetsmiljö. Det kan då handla om 

organisationens åsikter om motivation i arbetet, arbetstagarnas personliga egenskaper och 

även samspelet mellan individerna i arbetsmiljön (ibid). 

 

När det handlar om den psykosociala arbetsmiljön så kan miljöbetingelser vara en grad av 

stimulans och meningsfullhet och relationer till arbetskamrater. Även hur arbetet är 

organiserat och vilka möjligheter till inflytande individen har på det egna arbetet. Människor 

och miljö påverkar varandra växelvis och förändras ständigt. Personalen är den viktigaste 

aspekten av författarens miljö. Personalen och vårdtagare påverkar varandra i ett växelspel. 

Sker något med den ena partnern för det med sig konsekvenser för den andra . 
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3.2.2 Arbetets organisering 

 

Ju mer vårdbiträdet lär känna och tycka om en vårdtagare, desto svårare är det att bara snabbt 

utföra schemats sysslor och gå därifrån, för att hinna till nästa (Szebehely 1995).  Eliasson  

(1992 sid 140) skriver att “så länge medkänslan med den andra finns kvar, ger det näring åt 

det dåliga samvetet”. Att under tidspress hjälpa människor som förblir otillfredsställda är 

krävande, och vårdbiträdenas tendens att lägga skulden på sig själva, kan bli sten på börda i 

en redan fysiskt och psykiskt påfrestande situation (ibid).  

  

I  vissa organisationsmodeller är arbetsinnehållet i låg grad förhandsstyrt. Tiden är given av 

schemat i förväg,  men vad som ska göras bestäms av vårdbiträdet och den gamle  vid deras 

möte. Arbetets organisering ger därmed vårdbiträdet möjlighet till ett högt inflytande i arbetet, 

men lågt inflytande över arbetets ramar. Utan detaljstyrning uppifrån/utifrån kan hantverkaren 

själv planera arbetet, och får använda både händer, huvud och känsla i arbetet (Szebehely 

1995). Både vårdbiträden och arbetsledare definierar arbetet som en kombination av praktiska 

sysslor och  även social kontakt. Praktiska och känslomässiga behov har samma tyngd. När 

det handlar om tidsramar som innebär att vårdbiträdena måste välja mellan att antingen ta av 

sin fritid för att kompensera samhällets otillräckliga resurser,  eller ge hjälp som varken svarar 

mot de äldres behov eller deras egna ideal.  

 

Fisher och Toronto (1990) skriver om fyra nödvändiga förutsättningar för det ideala 

omsorgsarbetet. Det kräver konkret kunskap om den specifika omsorgstagaren. Tillräckligt 

med tid både för att utföra de konkreta omsorgsuppgifterna, och även för att kunna bedöma 

den enskildes föränderliga situation. Materiella resurser samt kvalifikationer, en förmåga att 

bedöma de dagliga och stundliga variationerna i omsorgsbehov och även att kunna fatta 

nödvändiga beslut. Waerness (1983 sid 19) definierar omsorgsarbete som ”omsorgen om de 

personer som enligt allmän accepterade normer inte kan klara sig på egen hand”. 

Omsorgsarbetet skiljer sig från personlig service inte genom de ingående sysslorna utan,  

genom relation mellan givare och tagare.  
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3.2.3 Organisationspsykologi 

 

Enligt Lawler (1973) betyder organisationspsykologi arbetstillfredsställelse. Positiva och 

känslomässiga attityder gentemot arbetet. Tillfredsställelse uppstår när de mål har nåtts, som 

motivation startade en process för att uppnå. Det rör sig om hur individens krav och 

förväntningar angående arbetet tillgodoses. Sociala och psykologiska faktorer i arbetsmiljön 

är de faktorer som främst orsakar skillnader mellan förväntningar och uppnådda mål. Om 

personalen ska kunna ge god omvårdnad måste de själva ha en tillfredsställande arbetsmiljö 

(ibid). Arbetsmiljöfaktorer kan inte heller ses lösryckta ur sitt vidare sammanhang av 

organisatoriska, tekniska och andra samhällsinflytanden. Inte minst det sociala livet spelar en 

stor roll för hur individen upplever sin arbetssituation.  

 

3.3 Arbetsgruppen 
3.3.1 Vad är en arbetsgrupp? 

 

Granèr (1991) definierar arbetsgrupp som att det bildats en grupp av människor för att utföra 

en uppgift. Arbetsgruppen blir till ett redskap som organisationen använder för att uppnå sitt 

syfte. Inom omsorgen används personalen för att tillgodose de äldre och funktionshindrades 

behov. En arbetsgrupp skiljer sig från kamratgrupper och familjen genom att de inte är där för 

de andra medlemmarna utan är där för att hjälpa verksamheterna uppnå sina syften (Granèr 

1994). Personalens egna syfte och motiv med att vara en del av arbetsgruppen är att få lön. 

Men gruppen ger också individerna en känsla av trygghet och  gemenskap men också en 

känsla av att betyda något i ett större sammanhang (Granèr 1991).  

 

3.3.2 Subgrupper 

 

Inom arbetsgrupper brukar deltagarna dela upp sig. Subgrupper bildas för arbetet och 

umgänget. Det finns två typer av subgrupper. Den instrumentella och den spontana. I den 

instrumentella gruppen sker uppdelningen efter arbetet de utför. Som exempelvis 

nattpersonalen på ett boende (Granèr 1991). Gällande det spontana sättet att bilda en subgrupp 

på så sker detta när medlemmarna själva väljer vilka de vill gruppera sig med. Hur man väljer 

subgrupper kan enligt Granèr (1994) bero på flertalet faktorer. Spenderar gruppdeltagarna 

mycket tid tillsammans genom exempelvis samåkning resulterar det ofta i en subgrupp på 
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arbetet. Men också faktorer som likheter och olikheter samt gemensamt ursprung kan vara 

bidragande orsaker till bildning av subgrupper.  

 

3.3.3 Grupprocessen, gruppens utvecklingsfaser 

 

Ofta när en ny individ ska gå in i en etablerad grupp har individen redan föreställningar om 

hur gruppen är, man är nervös och orolig över vad det kan innebära för risker både för 

gruppen och mig som individ, men man är också förhoppningsfull inför den nya situationen. 

Även gruppers medlemmar kan uppleva oro och förväntningar när en förändring ska bli till. 

Det kan exempelvis vara rädsla för att inte klara de nya arbetsuppgifterna men också 

förväntningar över nyanställd kommande personal. Alla personalgrupper genomgår 

förändring och utveckling. Personal slutar och ny tar vid, organisationen omstruktureras etc, 

vid alla sådana förändringar påverkas gruppen. Resultatet blir att gruppen mer eller mindre 

ständigt genomgår de olika utvecklingsfaserna som är orienteringsfasen, konfliktfasen, 

närmandefasen, samarbetsfasen och separationsfasen (Granèr 1994, 1991). 

 

I orienteringsfasen känns allt nytt. Försiktighet, ytlighet och osäkerhet präglar gruppen. Man 

vill bli accepterad av gruppen och vill att gruppen ska vara värd att vara medlem i. 

Individerna drar sig undan för att inte visa för mycket av sig själv men också för att slippa 

konflikter. När jag som medlem blivit accepterad och jag vill tillhöra gruppen börjar 

orienteringsfasen. Nu börjar medlemmarna våga visa sig och hävda sig själva och sina behov. 

Konflikter om arbetsuppgifter, sociala roller och de egna instressen ökar. Maktkamper och 

relationskonflikter är vanliga. Ofta bildas subgrupper med vi-/dom-grupperingar. En vilja att 

enbart hävda egna ståndpunkter och inte bry sig om andras präglar också denna fas. När 

konfliktfasen är över och medlemmarna förstått att inget löses genom otaliga konflikter börjar 

närmandefasen. 

  

Nu vill medlemmarna hellre försöka hitta gemensamma lösningar på problemen än att hävda 

sig själva och sina behov. Denna övergång mellan faserna kan gå snabbt men ibland också 

pågå över en längre tid. Nu råder det mer samarbete i gruppen, det accepteras olikheter och 

det finns en strävan efter stillsamhet och harmoni. Fortfarande kan subgrupperna existera men 

medlemmarna arbetar på att visa varandra öppenhet och skapa ett bra samarbete, ett 

samarbete som kan innebära att lyssna på varandra, stötta varandra men också ge varandra 



 12

feed-back. Genom detta nära samarbete kan gruppens medlemmar med tid gå över till nästa 

fas nämligen samarbetsfasen.  

 

I denna fas vill medlemmarna åt samma håll, de arbetar tillsammans för att uppnå syftet och 

målen med verksamheten. Vänskapen  mellan medlemmarna är så pass god att man kan ge 

och ta emot kritik detta så att gruppen som helhet ska kunna bli mer effektiv. Men mer eller 

mindre alla grupper upphör någon gång. Även om gruppens medlemmar i sig är de samma 

kan stora förändringar innebära att det bildas en känsla av att gruppen försvunnit. I denna fas 

kommer ofta mycket känslor till ytan. Man ska bearbeta sorgen och längtan efter en medlem 

men också kunna arbeta vidare och blicka framåt. Separationsfasen kan för många grupper 

vara förödande, så det är viktigt att inte ha för långa separationsperioder som exempelvis när 

det ska bli varsel men tidpunkten för uppsägandet är inte bestämt (Granèr 94).  

 

3.4 Stress 
3.4.1 Vad är stress? 

 

Allt som hotar kroppens hälsa eller påverkar kroppens funktioner negativt kallas för stress. De 

vanligaste orsakerna till stress är skador, sjukdomar och oro (Naturmedicinskt lexicon, 1994). 

Olofsson (2001) definierar stress såsom ”en skadlig reaktion på en påfrestande situation”. 

Stress förknippas oftast med högt tempo men enligt Frankenhaeuser (1993) kan även 

monotont arbete orsaka stress. Agervold (2001) belyser att i den vetenskapliga litteraturen 

används begreppet stress på flera sätt. 

# ” Som en belastning  eller påverkan på organismen i ordets rätta bemärkelse, några talar i 

förbindelse med detta om en stressor”. 

# ” Som en fysiologisk reaktion på en stressor, som i första hand omfattar en fysiologisk 

reaktion som gör organismen redo för kamp eller flykt”. 

# ” Som beskrivning av den samverkansprocess som sätts igång vid en belastning”(Agervold, 

2001 s 61) Stress är enligt Theorell  (2003) ett stort problem som berör arbetstagaren, 

organisationen men också samhället. Stress och stressrelaterade problem ökar i samhället.  
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3.4.2 Sociala stressorsaker  

 

Här innebärs stressframkallande förhållanden i arbetsgruppen. Exempel på stressframkallande 

sociala orsaker är hög personalomsättning, dålig kommunikation på arbetsplatsen, olika 

grupper på arbetsplatsen samt dåligt stöd av ledaren (Olofsson 2001).   

 

3.4.3 Organisatoriska stressorsaker 

 

Arbetslokalen kan framkalla stress dels genom utformningen men dels också exempelvis 

genom att inte ha en egen arbetsplats. Andra bidragande orsaker kan vara skiftande 

arbetstider, hög arbetsbelastning, att målen och ansvarsområden är otydliga samt ökad 

belastning när man inom omsorg inte sätter in vikarie vid frånvaro (Olofsson 2001).  

 

3.4.4 Psykiska stressorsaker  

 

De psykiska stressorsakerna handlar oftast om att hamna i tidsstress eller att en situation blir 

för ”mäktig”. Exempel på psykisk stressorsak finner vi när nya rutiner införs, när vi byter 

arbetsplats och kollegor, när information från ledningen inte är tillräcklig (Olofsson, 2001).   

 

3.4.5 Förebygga stress på jobbet 

 

Arbetsrelaterad stress kan motverkas och förebyggas genom att arbetet struktureras om. Enligt 

Theorell (2003) kan sådana omstruktureringar bland annat vara att personalen får större 

inflytande och befogenheter. Att personalen inte behöver arbeta i ett för högt arbetstempo. 

arbeta med stor arbetsbelastning eller att belöna medarbetaren samt ge socialt och emotionellt 

stöd. Theorell påtalar vidare vikten av att anpassa arbetsmiljön efter arbetstagarnas förmågor 

men också deras behov. Viktigt är det också att ha rimliga förväntningar på sin personal. Att 

skapa en arbetsplats där du som arbetstagare ges ökat arbetstagarinflytande och 

karriärutveckling men också möjlighet till flexibla arbetstider skulle vara en av flera 

komponenter som företagen kan använda för att förebygga stressorer på arbetet (ibid).  
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3.5 Tidigare forskning 

 

År 1998 kom ett tillägg i SoL som betonar att äldreomsorgen likväl som andra delar av 

socialtjänsten ska ha god kvalitet och att den skall kvalitetssäkras. Viljan har från 

kommunerna varit stor att förändra verksamheterna så att detta ska fungera. Efter 

Ädelreformen är det enligt Szebehely (2000:38) märkbara skillnader vad gäller 

boendestandarden på särskilda boende. Denna aspekten av förändringen är positiv. Men ur 

vård och omsorgsperspektiv är det Szebehelys åsikt att kvalitetssynpunkten inte fungerar lika 

bra. De gamla som vårdas på särskilda boende och sjukhem idag är mycket mer sjuka både 

psykiskt och fysiskt än innan Ädelreformen. Vårdtyngden är hög och den blir allt högre men 

trots detta blir inte personaltätheten högre. En självklarhet för en god äldreomsorg borde 

enligt Szebehely vara en tillräcklig personaltäthet.  

 

I Szebehely m.fl.  (2000:38) kan man läsa om en studie som påvisade den låga 

personalbemanningen på äldreboenden som ett stort problem. Personalen trots sin 

hängivenhet gick på knäna. I samma SOU rapport kan man också läsa om en studie som gjorts 

av arbetsskyddsstyrelsen år 1998 som påvisar att personalen inom äldreomsorgen upplever 

ökad tidsbrist, ökad psykisk påfrestning samt upplever att arbetet är påfrestande tungt och att 

de har för mycket att göra.  

 

I Szebehely m.fl.  (2001:52) står det om en studie där det noterades att på slutet av 1990-talet 

så har kvinnor en 30% överrisk mot männen vad gäller jäktigt arbete mot vad i början av 

1990-talet bara var en liten överrisk mot männen.  

I Waerness (1983) kan man läsa om hemsamariters synpunkter på sitt arbete och sin 

arbetsmiljö. Ett stort problem ansåg de var bristen på kontakt med andra hemsamariter. 

Arbetet kändes ensamt, behovet av att några kollegor att diskutera problem med ansågs vara 

stort. Denna kontakten skulle enligt hemsamariterna på sikt innebära att de skulle utföra en 

bättre omsorg. Som situationen var nu så kände hemsamariterna att problemen ibland kunde 

vara så stora att de känslomässigt inte kunde släppa taget om dem när de lämnade 

omsorgstagaren eller när arbetsdagen var slut.  

 

I en studie av Bettina Meinow m.fl. (2002) kan man läsa att 54% av populationen av 

vårdbiträden på särskilda boende upplever att de någon/några gånger i veckan gör ett mindre 

bra jobb på grund av tidspress. I samma studie kan man vidare läsa att 39% av vårdbiträdena 



 15

anser sig vara fysiskt trött och 62% upplevde att de var psykiskt trötta efter dagens slut 

flertalet gånger i veckan. I studien får man även fram att mellan 43 och 48% av vårdbiträdena 

ibland ansåg sig ha för lite information om omsorgstagarna för att känna sig väl förberedda 

och ge en bra omsorg. 

 

I en rapport av Szebehely m.fl.  (2001) kan man läsa vårdbiträdenas upplevelser av sitt arbete. 

Rapporten visar att merparten av de medverkande i studien ligger i riskzonen för trötthet och 

fysisk och psykisk utmattning. Vidare uttryckte sig många också att de då och då känner att 

arbetet blir till en känslomässig belastning.  

 

I Theorell m.fl. (1992) kan man läsa att 18 av 39 ansåg att den först mest negativa sidorna av 

omsorgsarbetet är tidsbristen, som ger en känsla av otillräcklighet och den andra mest 

negativa sidan är personalbristen. I Szebehely (1995) kan man läsa att i en enkätundersökning 

så svarade merparten vårdbiträden inom servicehusen att de känner otillräcklighets- och 

skuldkänslor för den omsorg de ger. Vidare kan man läsa att vårdbiträdena i servicehuset ville 

ha ett rullande schema, det vill säga att det är olika omsorgstagare man går till. Szebehely 

resonerar att detta kan bero på att ju mer vårdbiträdet känner för en omsorgstagare ju svårare 

kan det bli att snabbt utföra den schemalagda sysslan och sedan gå därifrån vidare till nästa 

omsorgstagare. I denna studie där Szebehely studerade tre organisationsformer nämligen den 

Traditionella hemtjänstmodellen, Självstyrande gruppen och Servicehusmodellen fann hon att 

det traditionella hemhjälpsmodellen fungerade bäst och ger en bra och trivsam omsorg, detta 

genom kontinuitet. Szebehely fann att god omsorg där både omsorgstagare och omsorgsgivare 

trivs är där det finns kontinuitet och där det skapas en personlig relation mellan 

omsorgsgivaren och omsorgstagaren.  

 

I Szebehely (2003) berättas att hemtjänstpersonalen anser att det sämsta med jobbet är 

stressen och tidsbristen. Detta ger i sin tur hemtjänspersonalen en känsla av otillräcklighet 

gentemot omsorgstagaren. Franssèn (1997) ger i sin avhandling en bild utav hur 

omsorgspersonalen ser på sitt arbete. I avhandlingen kan man exempelvis läsa att 

omsorgspersonalen känner olust, uppgivenhet och stress inför sitt arbete. Den höga 

arbetsbelastningen och den snäva tiden ansåg de gav ogynnsamma arbetsvillkor som med 

tiden kan påverka trivseln för omsorgstagarna och personalen. Arbetet går på rutin, de ansåg 

att arbeta på rutin var det enda sättet att hinna med omsorgstagarnas fysiska och praktiska  

omsorgsbehov, men den emotionella omsorgen finns det ingen tid för.  
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I en rapport skriver Wanja Astvik (arbetslivsinstitutet 2002:17) att tidsbrist och överbelastning 

är faktorer som i sig kan ge upphov till svåra möten. Klienternas behov blir mer än mer 

komplicerade och besvärliga arbetssituationer som präglas av konstant tidsbrist. En annan 

konsekvens av tidsbrist är de nödvändiga prioriteringar som innebär att vissa ”mindre viktiga” 

hjälpbehov väljs bort men eftersom behoven inte är mindre viktiga för de enskilda klienterna 

blir omsorgsgivarnas otillräcklighet också ett resultat. Svåra möten i omsorgsarbetet handlade 

också om personalens otillräcklighet. Medan det ena härrör från tidsbrist- att man skulle vilja 

ge mer hjälp än vad tidsramarna tillåter, så handlar den andra om upplevelser av egen 

oförmåga – man vill hjälpa men vet inte hur (ibid). Studien visar också att konstruktiva 

gränser handlar också om att separera arbete från fritid så att fritiden verkligen blir fri tid och 

att återhämtningen kan äga rum. Oroliga tankar och känslor kring arbetet hanteras inom 

ramen för betald arbetstid, inte under sömnlösa nätter. 

 

4. TEORIANKNYTNING 
4.1 Rollteori 

 

Vi riktar generellt olika rollförväntningar mot olika kategorier av människor, som till exempel 

mot arbetskamrater och livskamrater. Vi har multipla roller. Och i dom flesta fall spelar en 

människa inte bara en roll utan flera. Man kan till exempel samtidigt ha rollerna som maka, 

förälder och arbetskamrat (Tornstam 2001) Inom rollteorin brukar man beskriva tre olika 

typer av rollkonflikter. Man utgår då från att individen har multipla roller inom olika arenor. 

Arbetsplatsen utgör en sådan arena, familjen och umgängeskretsen. Olika personer på 

arbetsplatsen kan ha olika förväntningar på vad man ska göra. Och då kan individen befinna 

sig i en rollkonflikt. Den andra rollkonflikten innebär att de förväntningar som riktas från 

olika arenor är oförenliga. Till exempel att arbetsgivaren förväntar sig att man ska jobba över 

medan familjen förväntar sig att man ska vara hemma. Den tredje är när individens 

förväntningar  på sig själv inte uppfyller omgivningens förväntningar (ibid). 

 

 

Enligt Graner (1991) så intar en individ ständigt olika sociala roller beroende på vilket 

sammanhang han eller hon befinner sig i. Som på jobbet intar man en yrkesroll. Beroende på 



 17

det sociala sammanhanget visar individen olika sidor av sig själv, utifrån sina egna behov och 

omvärldens förväntningar (Graner 1994).   

 

I vår yrkesutövning behöver vi uppleva att vårt arbete är meningsfullt att vi gör något för 

andra. Upplevelsen att uppgifterna ligger inom vårt kompetensområde. Vilket innebär att vi 

får användning för våra kunskaper och erfarenheter och att vi värdesätts utifrån vår förmåga. 

De flesta människor behöver känna att de utvecklas och även att lära sig något nytt. I relation 

till andra behöver vi känna tillhörighet och att vara accepterad. Även att man respekteras 

utifrån sin personlighet och kunna hävda sin egenart. Och att känna närhet och gemenskap i 

en samarbetsrelation.  

 

För att det ska vara ett fungerande arbetslag så behövs både social och arbetsroll. För att en 

individ ska vara i balans mellan sina egna och gruppens behov måste han kunna kombinera 

dessa båda rollmönster. Mycket varierar på vem man är och vilka uppgifter man har i gruppen 

och hur mycket man är av det ena eller andra (ibid).  

 

4.2 Coping 

 

I copingbegreppets centrum står det klassiska psykoanalytiska försvarsprocedurerna. 

Försvarsmekanismerna används för att lösa konflikter mellan inre och yttre krafter. Samspelet 

mellan många sociala, personliga, och miljömässiga variabler skapar stora individuella 

skillnader. En bra anpassning mellan miljö och individ kan ta sig varierande uttryck. Om både 

människa och miljö är förändringsbara borde det vara möjligt att modifiera miljön eller 

människor på så sätt som ökar förutsättningarna för en bättre anpassning mellan människa och 

miljö. På så vis att anpassa vårdmiljöer, anställa lämplig personal eller genom 

utbildningsinsatser påverka befintlig personal (Lazarus 1984).  

I en rapport av Wanja Astvik (arbetslivsinstitutet 2002:17) definieras coping av Lazarus och 

Folkman som konstant föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar att hantera 

specifika externa eller interna krav som bedöms överstiga de personliga resurserna. Enligt 

Lazarus (1984) kan värderingar vara såväl avsiktlig eller i stort medveten som mer intuitiv.  
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5. METOD 
 
I denna del av vår studie så kommer vi att redovisa för vilket metodval vi valt, hur urvalet gått 

till och hur vi har samlat in data, bearbetat det men också etiska överväganden, bortfall samt 

vikten av studien. 

 

5.1 Metodval 

 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat deltagarna i en poolgrupp 

inom äldreomsorgen i en kommun i södra Sverige. Vi valde den kvalitativa metoden för att vi 

som Kvale (1997 sid 9) skriver  vill försöka ”förstå världen ur de intervjuades synvinkel […] 

Vi har använt oss av semistrukturerade frågor (se bilaga 1) där intervjupersonen får svara på 

frågorna inte nödvändigtvis i en viss ordning utan ska samtidigt får chansen att berätta fritt. Vi 

valde att göra en kvalitativ undersökning på grund av att vi ville se hela människan och 

komma i kontakt med människan på ett mer personligare plan (Kvale, 1997). Genom att 

använda oss av intervjumetod ger vi intervjupersonerna utrymme att eventuellt delge mer 

information än bara frågornas svar.  

 

5.2 Genomförande 

 

Vi började med att ta kontakt med den berörda enhetschefen för att få tillåtelse att intervjua 

personalen i poolgruppen. Kontakten togs via e-post. Med i e-posten vi skickade fanns vårt 

informationsblad (se bilaga 2). Efter godkännande från enhetschefen tog vi kontakt med 

poolgruppen och för att fråga om de är villiga att ställa upp i vår studie. Den första kontakten 

var tänkt skulle vara via vårt informationsblad. Men vid lämnandet av informationsbladet 

träffade vi på 3 deltagare av poolgruppen. Vi presenterade oss, förklarade studiens syfte, 

lämnade informationsbrevet för att efter överenskommelse dagen efter åter igen ta kontakt 

med deltagarna i gruppen. Denna kontakt togs via telefon. Vi fick godkännande av 

poolgruppens alla 6 deltagare och vi började planera in tider för intervjuer. Vi genomförde 

enskilda intervjuer. Vi använde oss av bandspelare då det tilläts av de intervjuade. Valet av 

bandspelare var mycket på grund av att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och 

intervjun (Kvale 1997). Intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen i ett särskilt rum där vi 

kunde vara ostörda. Tiderna för intervjuerna låg mellan 30-45 minuter vardera. Alla 

intervjuerna skrevs ut i sin helhet, vi skrev ordagrant ut vad intervjupersonerna sa.  Vi sökte 
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på databaser, vi var inne på Libris och sökte på sökorden arbetsmiljö/omsorgstagare, 

arbetsmiljö, arbetsmiljö/resursgrupp, resursgrupp/omsorgstagare, vårdbiträde/arbetsmiljö, 

omsorgsgivare/tidsbrist. 

Vi var även inne på Elin och sökte på sökorden omsorg, vårdbiträde, arbetsgrupper, 

resursgrupper, caregivers, arbetsmiljö/omsorgsgivare, arbetsmiljö/vårdbiträde, 

resursgrupp/omsorgstagare. 

 

5.3 Urval 

 

Syftet med studien är att ta reda på hur vårdbiträde som är anställda i en poolgrupp uppfattar 

sin arbetssituation. För att få svar på syftet valde vi att göra studien bland vårdpersonal 

anställda i en poolgrupp. Urvalet av kommun är gjord utifrån geografisk tillgänglighet. 

Urvalet av poolgrupp är gjord utifrån att det i kommunen bara fanns en poolgrupp. På det 

sättet fick vi en totalundersökning.  

 

5.4 Bortfall 

 

En deltagare i poolgruppen som var tilltänkt att medverka i studien föll bort på grund av 

sjukdom. Då hon var den enda i poolgruppen som inte kunde medverka i studien så kunde  

hon inte ersättas av någon annan. 

 

5.5 Bearbetning och analys av material 

 

Vi har läst igenom de utskriva intervjuerna ett flertal gånger. Vid varje läsning strök vi under 

gemensamma begrepp som följer de olika intervjuerna och som är relevant till vårt syfte och 

vår frågeställning. De uttalanden som går som en röd tråd genom alla utskriva intervjuerna 

sorteras i olika temat. Vi valde att använda oss av ett angreppsätt av ad hoc för att skapa 

mening i vårt resultat. ”Genom att lägga märke till mönster, teman, se rimligheten och ställa 

samman kan analytikern se vad som hör ihop med vad” (Kvale 1997 sid 185). Resultatet från 

våra intervjuer har vi valt att redovisa i form av direkta citat och förklarade text. Vi har valt att 

varsamt ändra talspråket till skriftspråk utan att förändra innehållet i citatens innehåll. ”Försök 

till ordagranna intervjuutskrifter skapar hybrider, sökta konstruktioner som inte är adekvata 

för vare sig det levda muntliga samtalet eller den skrivna textens formella stil” (Kvale 1997 

sid 152) 
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5.6 Etiska överväganden 

 

Studien är godkänd av etiska kommittén. Alla deltagarna kommer att vara anonyma. Både 

kommunens namn samt deltagarna har fiktiva namn även vid utskrift. Materialet ifrån 

intervjuerna kommer endast att användas till vår studie och därefter förstöras. All insamlad 

data har förvaras oåtkomligt för obehöriga. Vi lämnade ut ett informationsmeddelande till 

samtliga berörda. I informationen förklaras vilka vi är, vilken utbildning vi går på, studiens 

syfte, vilken roll de kommer att ha i studien, nummer att nå oss på samt information om att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan. Vid varje intervju har vi frågat om deras samtycke 

till att medverka samt bett om deras tillåtelse att spela in intervjun på band. Alla gav sina 

tillåtelser. Vid intervjumötet informerade vi även om att medverkan är frivillig samt att de när 

som  kan avbryta sin medverkan. Vi påtalade också att de kommer att förbli anonyma likaså 

kommunen de arbetar i. Det är viktigt för oss att intervjupersonerna inte ska lida skada av 

studien utan fördelarna ska överväga eventuella risker. Vi har försökt att respektera den etiska 

principen om konsekvenser i största möjliga mån (Kvale 1997).  

 

5.7 Metoddiskussion 

 

Vi valde den kvalitativa metoden därför att vi tror att det är den metoden som är lämpligast att 

använda vid en studie som denna. Vi valde att använda oss av semistrukturerade frågor för att 

få så mycket svar på frågorna som möjligt men också för att vi inte ville bli fasta i en viss 

ordning när frågorna ska ställas. Vi kände att frågorna ringade in vårt syfte och att de gav svar 

på vår frågeformulering. Men vi kände också att personerna vi intervjuade kunde utveckla 

sina svar. Vi kände att det var viktigt att först kontakta enhetschefen för att få ett 

godkännande, vi tror att hennes godkännande till stor det medverkade till att alla i 

poolgruppen ville ställa upp.  

 

Vi är väldigt glada över att göra en totalpopulationstudie, men vi tror och hoppas att bortfallet 

av en medlem i poolgruppen inte medför några stora skillnader i resultatet vi fått fram. 

Bortfallet var på grund av sjukdom. Men då vi har medverkan från de andra fem i 

poolgruppen känner vi att vi dock ändå fått resultatet vi eftersträvade. Vi kände att vi hade 

tillräckligt med tid med alla våra intervjuer. Men vi hoppas att de medverkade inte kände sig 

stressade av att intervjuerna skedde under arbetstid. Att göra intervjuerna under arbetstid 
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godkändes av enhetschefen. Personerna som intervjuades hade inte telefoncentral under tiden 

intervjun pågick, inte heller stördes vi av att andra människor kom in i intervjurummet. 

Resultatet har vi valt att redovisa i form av beskrivande citat. Citaten är skrivna i expanderat 

teckenavstånd för att ge en mer överskådlig läsning. Valet av att banda intervjuerna känns 

väldigt rätt. Vi känner att vi fått med all viktig information.  

Vår egen förförståelse om ämnet är inte stort. Vi har båda erfarenhet av arbetet inom 

äldreomsorgen men har aldrig arbetat på särskilda boende där det finns poolgrupper.  

 

Vi anser att studien har hög trovärdighet. Syftet var att ta reda på hur vårdbiträde anställda i 

en poolgrupp uppfattar sin arbetssituation. För att tar reda på svaret intervjuade vi personal ur 

en poolgrupp och använde frågor som var kopplade till vårt syfte och vår frågeställning. Vi 

tror oss ha tolkat svaren korrekt. Vi har varit kritiska till våran egen tolkning av analysen och 

har därför lyssnat av banden extra antal gånger samt läst utskrifterna upprepade extra gånger. 

Detta för att inte få en snedvriden tolkning (Kvale 1997). Vi är också medvetna om att 

intervjupersonernas möjlighet att rapportera falskt och därmed göra studien ogiltig. Detta tror 

vi oss ha förhindrat genom att göra en totalundersökning av enskilda informanter med icke 

ledande frågor. Då nästan alla intervjuade oberoende varandra gett så liknande svar vågar vi 

påstå att innehållet i deras utsagor är sanningsenliga och tillförlitliga. Vad gäller 

generaliserbarheten i vår studie anser vi att då vi gjort studien i endast en kommun och haft 

fem deltagare av sex med så kan vi inte generalisera vårt resultat.  

Jensen (1995) menar på att om man ska kunna generalisera resultatet från datamaterialet så 

”uppstår frågan om forskaren vid datainsamlingen lyckades söka av det område som utifrån 

förförståelsen bestämts i de nämnda urvalsplanerna” (ibid sid 45). Detta känner vi att vi gjort, 

vi har för att använda Jensens ord ”sökt” av vårt område som vi bestämde i urvalet. Vi fick 

med fem av sex medlemmar i poolgruppen i vår valda kommun att medverka i studien. 

 Alla intervjupersoner var samarbetsvilliga och tyckte att det skulle vara intressant att deltaga 

i studien. De gav utförliga svar på frågorna. Intervjuaren ställde frågorna i den ordning som 

kändes rätt för diskussionen. Vi anser att trots vi inte är några experter på att intervjua så var 

stämningen på intervjun lugn och trygg, vi kände att vi var tydliga och kunniga och gav en bra 

intervju. 
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5.8 Vikten av studien 

 

Vi anser att studien kan vara viktig för att vi tror att resursgrupper kommer till att öka inom 

omsorgsverksamheten. Vi tycker som blivande enhetschefer att det är viktigt att ha vetskap 

om vår personals arbetssituation. Studien kan förhoppningsvis ge en inblick i hur de själva 

uppfattar sin arbetssituation. En kunskap som vi tror är viktig för alla inom verksamheten. 

 

6. RESULTAT 
 

Vi har valt att presentera resultaten av våra fem intervjuer i form av teman,  som är begrepp, 

egenskaper och aspekter som förekommer gemensamt i de olika intervjuerna. Vi har 

intervjuat 5 vårdbiträden anställda i en poolgrupp. Vi började med att fråga deras ålder, vilken 

utbildning de har samt deras yrkesverksamma år inom vården. Åldern för medlemmarna i 

poolgruppen varierar från trettiotre upp till fyrtiotre. Alla fem har undersköterskeutbildning 

eller likvärdig påbyggnadsutbildning. De yrkesverksamma åren inom vården ligger från 

sexton år och upp till tjugotre. Alla medlemmarna i poolgruppen har tidigare arbetat på 

särskilda boende och en fast avdelning.  

 

6.1 Väl mottagna av den ordinarie personalen 

Poolgruppen upplevde att de behandlades väl och mottogs väl av den ordinarie personalen. 

Enligt poolgruppen behandlades de som en i gruppen och blev alltid uppskattade för sitt 

arbete. Att som poolpersonal komma till olika avdelningar för att ersätta ordinarie personal 

innebär att du arbetar med en mängd olika arbetskamrater. Trots att poolpersonalen går in i 

redan tätt sammanslutna arbetsgrupper så blir det väl bemötta och omhändertagna. 

Poolgruppen känner att de uppskattas av den ordinarie personalen som upplevs vara genuint 

är glada över hjälpen de får. De upplever också att de behandlas som om de vore ordinarie 

personal och att de kommer med i kompisgängen överallt. Den ordinarie personalen berättar 

gärna om avdelningens rutiner samt annan viktig information om arbetet på avdelningen som 

kan vara bra att veta som poolpersonal. Arbetstagarna i poolgruppen säger: 

 

”Jag är flexibel så jag tycker att jag tillhör där jag kommer. Vart 

man än kommer så blir man väl bemött”. 
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” Personalen är alltid positiva och säger Oj kommer du idag”. 

 

”…man behandlas som ordinarie personal. Man kommer med i 

kompisgänget”.  

 

”Jag tycker att jag är med i gruppen var jag än befinner mig, vilken 

avdelning som helst”. 

  

6.2 Inre stress och stress vid sjukanmälningar- en känsla av att inte räcka till 

En vanligt förekommen påfrestning i arbetet som poolpersonal är den stressen som generellt 

förekommer när poolpersonalen arbetar på en avdelning och är upptagna med vårdtagare och 

det vardagliga arbetet på avdelningen och flera sjukanmälningar kommer in.  

Det är då poolgruppens ansvar att vid sjukanmälningarna fixa in vikarier. Även när de är 

stationerade på en avdelning är det deras arbetsuppgift att ringa in vikarier. Ofta upplever de 

en känsla av stress och en upplevelse av att inte räcka till. Speciellt upplever poolpersonalen 

detta när det är många som ringer in och sjukanmäler sig samtidigt som det är mycket att göra 

på de stationerade avdelningarna. Det förekommer även som ett resultat av den upplevda 

stressen en känsla av dåligt samvete av att lämna avdelningen och den ordinarie personalen 

när de har mycket att göra för att gå iväg och ringa in vikarie.  

 

”…när det är många som ska upp och sedan ringer de och                   

sjukskriver sig på ett annat plan då kan det bli stressigt…att behöva 

avbryta sitt  arbete och in och försöka ordna vikarier är sådant jag 

personligen kan bli  stressad av”. 

 

”Man kan ju bli stressad att  man inte räcka till… det ringer många 

samma dag och sjukanmäler sig och man ska försöka få in en 

vikarie…och man inte får tag på någon med en gång”.   

 

”…när man ska sitta och ringa in vikarie och kanske ersätter på 

någon avdelning och känner att man måste lämna dom och dom 

kanske har mycket att  göra. Då kan jag känna den inre stressen”.  
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6.3 Tidsbrist i arbetet 

Poolgruppens upplevelser av tidsbrist i deras arbete är nära relaterat till de många 

ansvarsuppgifter poolgruppen har. Tidsbristen uppmärksammas som mest när 

arbetsuppgifterna blir många och de ska bli klara så snabbt som möjligt. En upplevelse av att 

inte hinna med att göra ett bra jobb på grund av tidsbrist är en genomgående oro bland 

poolgruppen. De upplever att det finns en känsla av att inte ha tid för vårdtagarna och de är 

oroliga över att göra något fel. Tidsbristen upplevs som mest när poolpersonalen har 

telefoncentral och den ordinarie personalen sjukanmäler sig i mängder. Poolpersonalen 

upplever att de måste skynda sig för att bli färdiga med omsorgstagarna för att så snabbt som 

möjligt återgå till kontoret för att ringa in vikarier i tid. Poolpersonalen upplever oro över att 

inte hinna med, att de har mycket att göra på ibland väldigt lite tid. 

 

” …när man håller på med en patient och någon sjukskriver 

sig…och man har telefoncentral och får släppa det man håller på 

med och återgå till  kontoret och försöka få in vikarier så fort man 

kan”.  

 

”När det kör ihop sig kan jag känna att nej,  det här hann jag inte 

och jag kanske var lite kort mot någon när jag var inne och hjälpte 

någon. Jag liksom gick in och gjorde det jag skulle och sedan gick 

jag ut”.  

 

”…det är i  perioder om jag har mycket och om det är många som är 

sjuka känner jag tidsbrist”. 

 

” …om man blir stressad så märker oftast vårdtagarna det.  Och då 

om det är tidsbrist är man rädd att  man ska göra fel ”.  

 

6.4 Otrygghet i medicindelningen till omsorgstagare 

Att ha olika arbetsplatser innebär också att man ansvarar för olika omsorgstagare. 

Poolgruppen undanbad sig att ge medicin till de vårdtagare som de ansåg sig inte känna till. 

Otryggheten i medicindelning var en genomgående oro bland deltagarna i poolgruppen. Att 

arbeta på olika avdelningar upplevs av poolgruppen som det mest positiva med deras arbete. 

Men det finns också en problematik i att byta arbetsplats. Du har som poolpersonal ansvar för 
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många olika omsorgstagare på olika avdelningar. Har poolpersonalen inte kontroll på, och 

inte helt säkert känner till omsorgstagarna upplever de oro över medicindelningen. Men då 

den ordinarie personalen är insatta i poolgruppens speciella situation så tar de gärna över 

ansvaret för medicindelningen eller ställer upp genom att visa och förklara. Speciellt upplever 

poolpersonalen oro när de blir stationerade på en avdelning de inte placeras på så ofta. Men på 

avdelningar de arbetar på ofta upplevs inte medicindelningen som ett orosmoment för då är 

poolpersonalen väl bekanta med omsorgstagarna.  

 

”…det känns inte tryggt för mig att ge någon medicin om man 

kanske inte är helt  100% säker att det är just till  den 

patienten…ibland känns det otryggt när man hamnar på en 

avdelning man inte är så jättevan att  arbeta på” 

 

”…i början brydde jag mig inte om mediciner, det fick någon annan 

ta som visste […]” 

 

”…Har jag inte varit på en avdelning på länge, så säger jag till  

ordinarie personalen det var så längesedan jag var här så nu vill  

jag inte dela ut medicin” 

 

6.5 Omväxlande arbete  

Arbetet i en poolgrupp innebär omväxlande arbetsplats med ny personal och nya 

omsorgstagare. Inte en enda medlem av poolgruppen har svarat att det upplevs negativt utan 

alla ansåg att omväxlingen var en positiv aspekt av deras arbetssituation.  

En del i att vara poolpersonal är att inte veta från dag till dag på vilken avdelning man ska 

arbeta på. De tillsätts på de avdelningar som behovet av personal är störst på. Detta innebär att 

de får möjligheten att arbeta med mer personal samt också möjligheten att arbeta med och lära 

känna fler vårdtagare. Poolgruppen anser att flexibiliteten är det mest positiva med deras 

arbete. De anser att möjligheten att lära sig mer och se mycket gör att arbetet aldrig blir 

tråkigt. Som poolpersonal är det viktigt att du kan anpassa dig efter de rutiner som finns på 

avdelningen du är stationerad på. För detta anser poolpersonalen att det krävs att man som 

person är anpassningsbar och att man trivs med ny omgivning.  
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”…det är omväxling man varierar lite…jag tycker om att röra på 

mig” 

 

” Man känner betydligt mer arbetskamrater än de som är 

fasta…man får se mycket och lära sig mycket nya grejer […]” 

 

”…man får hoppa runt på avdelningarna…man kan inte veta allt  på 

alla avdelningar, men det finns alltid nån att fråga […]” 

 

”…kan vara omväxlande…att man får vara någon annanstans” 

 

6.6 Fritiden påverkas inte av arbetet 

Trots den tidigare nämnda upplevda stressen hos poolpersonalen så känner de att när 

arbetsdagen är slut så börjar deras egna tid. Fritiden blev inte påverkad för någon deltagare av 

poolgruppen. Genomgående kände de att fritiden var deras tid och arbetet lämnades vid 

ytterdörren när arbetsdagen var slut.  

 När de är på arbetsplatsen arbetar de och när de är lediga så litar de på att de som arbetar gör 

sitt jobb. I början av deras karriär kände några medlemmar av poolgruppen att de funderade 

mycket på arbetet under fritiden. Men under de gångna åren har medlemmarna lärt sig att de 

måste lämna arbetet på arbetsplatsen för att kunna orka göra ett bra jobb under arbetstid.  

 
                    ”Jag är bra på att stänga av när jag lämnar dörren”. 

 

”Jag tror inte den påverkas…jag är ganska flexibel av mig”. 

 

”Är jag inte på jobbet så stänger jag av… De som jobbar gör sitt  

arbete och så gör jag mitt när jag är här”. 

 

                  ”Jag brukar inte ta jobbet med mig hem, faktiskt inte”.  

 

   ”Man kan fundera men det är inget som påverkar. Det var mer 

när man började”. 
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7. RESULTATDISKUSSION 
 

7.1 Bemötande av annan personal 

Alla i poolgruppen upplevde att dem blev väl mottagna av den ordinarie personalen. I tidigare 

forskningsstudier visar Waerness (1983) att hemsamariter upplever ensamhet med tanke på att 

det inte finns någon att prata med. Men om vi jämför hemtjänsten med poolgruppen så 

upplever inte poolgruppen någon ensamhet. Och de är ju också nya när de kommer till en 

annan arbetsplats. 

 

Poolgruppen upplever att behandlas som ordinarie personal. De uppfattar det som om de 

kommer med i arbetsgruppen överallt. Det är som Granér (1994) skriver att i relation till 

andra behöver vi känna tillhörighet och att vara accepterad. Och det är viktigt att känna närhet 

och gemenskap i en samarbetsrelation.  Poolgruppen känner sig uppskattade och upplever att 

de bemöts positivt av den ordinarie personalen. För att det ska vara ett fungerande arbetslag så 

behövs både en social roll och en arbetsroll detta för att individen ska vara i balans mellan 

sina egna och gruppens behov (ibid). Poolgruppen beskriver det såsom att de måste vara 

flexibla för att kunna arbeta på så många avdelningar och med så många olika personal. Det 

rör sig  om hur individens krav och förväntningar angående arbetet tillgodoses (Lawler 1973).  

 

Det är som Graner (1991) beskriver att personalens egna syfte och motiv med att vara en del 

av arbetsgruppen är att få lön. Men gruppen ger också individerna en känsla av trygghet och 

gemenskap men också en känsla av att betyda något i ett större sammanhang. Poolgruppen 

beskriver det så att med tanke på att de är på olika avdelningar så känner de sig alltid 

välkomna i de arbetsgrupper som man kommer till. Granèr (1991) påstår att alla 

personalgrupper ständigt genomgår de olika utvecklingsfaserna och en stor anledning till det 

är när ny personal kommer och gammal personal lämnar. Men i de ordinarie grupperna 

mottags poolgruppen som ”en i gänget”, de ses inte som ny personal. Deras nya ankomst in i 

gruppen ses inte som en förändring och grupprocesserna uteblir. Granèr (1991) hävdar att alla 

som ska in i en ny arbetsgrupp känner oro och nervositet för vad deras inträde kan innebära 

för förändring både för sig själva och för gruppen men poolpersonalen känner heller varken 

oro eller nervositet när det går in i redan etablerade arbetsgrupper.  
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När det gäller subgrupper så bildas de för arbete och umgänget. Det finns två olika, den 

instrumentella  och spontana. Den instrumentella gruppen sker efter arbetet de utför. Den 

spontana är när medlemmarna själv väljer vilka dom vill gruppera sig med (ibid). När det 

gäller poolgruppen så tillhör dom både ock. För att dom har själva valt att arbeta i 

poolgruppen. Och därefter så blir de stationerade vart efter det behövs täckas upp för någon 

på avdelningarna.  

 

7.2 Påfrestningar 

Stress och tidsbrist 

Vad vi förstod vid intervjutillfällena så uppmärksammades tidsbristen som mest när 

arbetsuppgifterna blev för många och de skulle bli klara så snabbt som möjligt. Poolgruppen 

har många ansvarsuppgifter. Stress förknippas ofta med högt tempo och är en skadlig reaktion 

på en påfrestande situation (Olofsson 2001). Poolgruppen upplever stressen väldigt tydligt när 

de håller på med en patient och får släppa det för att gå till kontoret och ringa in personal. 

Men de känner även tidvis att de överger den ordinarie personalen. Detta var genomgående i 

alla intervjuerna. Det står i  SOU rapporten (2000:38) att personalen inom äldreomsorgen 

upplever ökad tidsbrist, ökad psykisk påfrestning samt upplever att arbetet är påfrestande 

tungt och att de har mycket att göra. Tiden gör att det kan uppstå en rollkonflikt. När 

exempelvis medlemmarna i poolgruppen går in till en omsorgstagare och gör det man ska för 

att sedan gå ut lika snabbt. De vill åstadkomma mer men det man vill åstadkomma hinner man 

inte med. Det är som Tornstam (2001) beskriver det att en rollkonflikt kan uppstå när olika 

personer på en arbetsplats har olika förväntningar på vad man ska göra. Men också när det 

uppstår en konflikt inom dig över vad du vill göra men inte kan. Upplevelser av att inte hinna 

allt och göra ett bra jobb och ge en bra omsorg förekommer som oftast när stressen är som 

mest påtaglig.  
 

Ett sätt att handskas med den här stressen och tidsbristen är att försöka modifiera miljön till 

att anpassa förutsättningarna, att använda sig av ”coping”. Genom att skapa ett bra samarbete 

mellan den ordinarie gruppen och sig själva har poolgruppen lärt sig att arbeta i stressen.  

En annan konsekvens av tidsbrist (Arbetslivsinstitutet 2002:17) är de nödvändiga 

prioriteringar som innebär att vissa ”mindre viktiga” hjälpbehov väljs bort men eftersom 

behoven är mindre viktiga för den enskilda klienten blir omsorgsgivarens otillräcklighet också 

ett resultat. Medan det ena härrör från tidsbrist- att man skulle vilja ge mer hjälp än vad 

tidsramarna tillåter, så handlar den andra om upplevelse av egen förmåga man vill hjälpa men 
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vet inte hur (ibid). Poolgruppen upplever att stressen och tidsbristen kan göra att de blir rädda 

att göra fel. Men också rädda för att omsorgstagarna märka av stressen och påverkas av den. 

 

Det sämsta med omsorgsarbetet är stressen och tidsbristen (Szebehely 2003). Det ger en 

känsla av otillräcklighet gentemot omsorgstagaren. Theorell (1992) kom i sin studie fram till 

att tidsbrist för vårdbiträdena i servicehusen ger dem en känsla av otillräcklighet och skuld 

gentemot omsorgstagarna för den omsorg de ger. Att under tidspress hjälpa människor som 

förblir otillfredsställda är krävande. ”Vårdbiträdenas tendens att lägga skulden på sig själva, 

kan bli sten på börda i en redan fysiskt och psykiskt påfrestande situation” (Eliasson 1992 sid 

140). De psykiska stressorsaker handlar oftast om att hamna i tidsstress eller att en situation 

blir ” för mäktig” det kan exempelvis vara när nya rutiner införs, när vi byter arbetsplats och 

kollegor (Olofsson 2001). Det är något som poolgruppen gör dagligen i sitt arbete. Likaså 

som organisatoriska stressorsaker som att inte ha en egen arbetsplats (Olofsson 2001). 

 

Att ha olika arbetsplatser innebär att man ansvarar för olika omsorgstagare och något som 

också var genomgående i intervjuerna var just otryggheten i medicindelningen. Så därför 

undanbad sig poolgruppen att dela ut medicin till vårdtagare de inte kände så pass bra. Det 

framkom utav intervjuerna att det respekterades av den ordinarie personalen. Delegation för 

medicindelning ges om omsorgsgivarens varit på ett boende så pass lång tid att hon både 

anser sig själv och anses av andra känna alla omsorgstagare så pass väl att ansvara för 

medicineringen (Franssèn 1997). 

  

När oron fanns över att behöva del ut medicin till omsorgstagare de inte känner till så väl  

påtalar poolpersonalen detta för den ordinarie personalen som då ger ut medicinen istället. 

Vårt resultat från vår studie kan relateras till Meinows (2002) studie, där hon kom fram till att 

mellan 43% och 48% av vårdbiträdena ansågs sig ha för lite information om omsorgstagarna 

för att kunna känns sig förberedda och kunna ge en bra omsorg. Poolgruppens kontakt med 

den ordinarie arbetsgruppen ger dem möjlighet att avböja medicineringen om de känner sig 

oroliga. Utifrån denna synvinkel kan man diskutera kring idén att poolgruppen modifierar sin 

omgivning, alltså den ordinarie personalen för att anpassa den efter sina möjligheter. Det 

kanske är ett  sätt att använda sig av ”coping” för att klara av sin arbetssituation.  

 

Ser man tillbaka på tidigare forskning kan man se att exempelvis Szebehely (2003) anser att 

bra omsorg som den som är kontinuerlig. Där omsorgstagaren och omsorgsgivaren trivs och 
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skapar en personlig relation till varandra. Poolpersonalen ser sin ”hoppande” arbetssituation 

som positiv både för sig själva och för omsorgstagarna. De blir inte trötta på omsorgstagarna, 

arbetet blir inte tjatigt och omsorgstagarna får träffa ny personal. Utförandet av 

omsorgsuppgifter behöver inte ha känslomässiga aspekter (Ungerson 1983). Hon har den 

uppfattningen att den känslomässiga aspekten är socialt konstruerad. Men hon hävdar också 

att omsorg kan ha känslomässiga aspekter som inte kommer utav utövandet av omsorg utan 

ifrån en känsla av samhörighet. Eliasson (1996 sid 22) hävdar att omsorg är ”praktiska sysslor 

utförda med noggrannhet och omtanke av en känslomässigt engagerad person”.  

 
Ingvads (2003) menar att omsorg blir både för omsorgsgivaren och för omsorgstagaren i viss 

mån ett känslomässigt engagemang detta oberoende på omsorgens motiv . Franssèn (1997) 

hävdar i sin studie att om det finns en nära relation mellan omsorgsgivare och omsorgstagare 

som inger förståelse för varandra så blir arbetet mer positivt. Men i vår studie kom vi fram till 

att poolgruppen upplever det som en bra sätt att arbeta med många olika omsorgstagare. De  

måste vara flexibla i sitt omsorgsutövande. Vilket de måste vara för att kunna växla om från 

nya omsorgstagare, avdelningar och personal. Det är som deltagarna beskriver att med tanke 

på att de träffar så många nya omsorgstagare så hinner poolgruppen inte fästa sig vid dem. 

Inte på samma sätt som den ordinarie personalen. Utan att man känner samhörighet den 

stunden man är hos omsorgtagaren.  

 

7.3 Möjligheter 

Omväxling –fritid 

Alla i poolgruppen upplever att de har ett omväxlande arbete. Man träffar ny personal och är 

på olika arbetsplatser som medför att man även träffar nya omsorgstagare. Detta upplever de 

positivt, det ger en känsla av omväxling. En omsorgstagare måste kunna vara flexibel i sitt 

omvårdnadsutövande. Vilket också innebär att man måste ha olika förhållningssätt gentemot 

olika omsorgstagare (Franssèn 1997).  Med tanke på att poolgruppen har så många 

arbetsplatser så känns det inte ensidigt för dem. Utan de får möjlighet att lära sig mycket nytt, 

träffa nya omsorgstagare men också arbeta med flera av den ordinarie personalen. Enligt 

Frankenhauser (1993) så menar hon att även ett monotont arbete kan orsaka stress. 

Poolgruppen upplever att sitt arbete blir aldrig tråkigt. De är inte på en avdelning så lång tid 

att hinna känna att jobbet blir tjatigt. Det är viktigt att anpassa arbetsmiljön efter 

arbetstagarnas förmågor men också deras behov. Viktigt är det också att ha rimliga 

förväntningar på sin personal (Theorell 2003). Poolpersonalen erkänner att när de inte känner 
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till en avdelnings rutiner så väl så frågar de den ordinarie personalen om hjälp. Den ordinarie 

personalen förstår poolgruppens situation och sätter därefter rimliga förväntningar på deras 

kunskaper om avdelningarna och avdelningarnas rutiner. 

 

Enligt poolgruppen så verkar den fasta personalen ha överseende och förståelse för detta och 

det uppskattas. För att den ordinarie personalen vet att poolgruppen även har andra 

arbetsuppgifter på andra avdelningar att ansvara för. Det är som Alfredsson (2001) beskriver 

det att arbetsmiljön är en betydelsefull faktor som påverkar vårdarbetet. Det kan då handla om 

motivation i arbetet. Arbetstagarnas personliga egenskaper och även samspelet mellan 

individerna i arbetsmiljön Även hur arbetet är organiserat och vilka möjligheter till inflytande 

individen har på det egna arbetet (ibid). Detta stämmer bra när man talar om coping teorin 

(Lazarus 1984). Om både människa och miljö är förändringsbara borde det vara möjligt att 

modifiera miljön eller människor. På så sätt som ökar förutsättningarna för en bättre 

anpassning mellan människa och miljö (ibid). Det är väldigt viktigt att både den fasta 

personalen och poolgruppen kan anpassa sig  och har förståelse för varandras ansvarsområde. 

Det gör att arbetet kan rulla på och inte uppstår några yttre påfrestningar. Det är så som 

poolgruppen beskriver det att man lär sig ständigt nya saker.  

 

Det framkom också under intervjuerna att den fasta personalen upplevde poolgruppen som en 

extra resurs. När någon till exempel blev hastigt sjuk så kunde man ta in någon omgående från 

poolgruppen. Det upplever man väldigt positivt både från den ordinarie personalen samt 

poolgruppen . Det är Szebehely m.fl.  (2000) som skriver att en självklarhet för en god 

äldreomsorg borde enligt henne vara en tillräcklig personaltäthet. Det tycker vi att 

poolgruppen är ett lysande exempel på. Det står även i samma rapport att den låga 

personalbemanningen på äldreboende är ett stort problem. Vi tycker att poolgruppen då kan 

vara ett sätt att få bukt med detta. 

 

När det handlar om fritid så inte tycker någon utav deltagarna att den påverkades. Efter 

arbetsdagen var slut så lämnade man arbetet vid ytterdörren. Är poolgruppen inte på jobbet så 

stänger de av. De har tilltro till att de som jobbar gör sitt arbete och de gör sitt när de är 

jobbar. Astviks rapport (arbetslivsinstitutet 2002:17) visar att konstruktiva gränser handlar 

också om att separera arbete från fritid så att fritiden verkligen blir fri tid och att 

återhämtningen kan äga rum. Det handlar om att lämna alla tankar kring arbetet när du lämnar 

arbetsplatsen. Vanja Astvik (ibid) skriver att oroliga tankar och känslor kring arbetet hanteras 
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inom ramen för betald arbetstid, inte under sömnlösa nätter. Alla deltagarna i poolgruppen 

kände att deras fritid var deras egna tid och inte påverkades av arbetet. Inte minst det sociala 

livet spelar en stor roll för hur individen upplever sin arbetssituation (Lawler 1973). 

Deltagarna sa också att de litar så pass mycket på sina arbetskamrater, så att de kan lämna 

över det. Så när arbetsdagen är slut så behöver man inte ta jobbet med sig hem. Att kunna 

stänga av arbetet när du lämnar arbetsplatsen är ett sätt att ”copa”. Att hitta ett samspel mellan 

din sociala och personliga sida samt det och miljömässiga är ett sätt anpassa miljö och individ 

så att man kan klara av vissa förutsättningar som exempelvis arbetets stress.  

 

7.4 Sammanfattande slutord 
 
Slutsatsen av denna studie är att poolgruppen upplever sig bli väl bemötta av den ordinarie 

personalen på avdelningarna.  De känner sig uppskattade och behandlas som en i 

arbetsgruppen. De påfrestningar som poolgruppen kan möta i sitt dagliga arbete består av 

tidsbrist och stress. Som vanligtvis förekommer när de arbetar på en avdelning och sköter 

sysslorna där och många av den ordinarie personalen ringer in och sjukanmäler sig. 

Poolgruppen ska då snabbt färda sysslorna på avdelningen för att återvända till kontoret för att 

ringa in vikarier, en syssla som ibland kan ta lång tid.  

 

Poolgruppen anser sig ha ett omväxlande jobb, som de upplever aldrig blir tråkigt. Att arbeta 

på många avdelningar ger dem möjlighet att lära känna många andra av personalen. De får se 

och lära sig mycket och arbetet känns inte monotont. Poolgruppen upplever att deras arbete 

inte på något vis påverkar deras fritid. De upplever att när de är på arbetsplatsen ska man göra 

sitt jobb och när man lämnar dörren bakom sig så börjar deras egna tid.  
 
En allvarlig påfrestning som poolgruppen upplever är utdelning av medicin till omsorgstagare 

de inte känner till väl. Detta är väl förekommande när poolgruppen stationeras på en 

avdelning de inte arbetar på så ofta. Men den nära kontakten med den ordinarie personalen 

gör att poolgruppen kan avsäga sig utdelningen av medicin och arbetetssysslan utförs då 

istället av den ordinarie personalen. Att detta fungerar är vanligtvis viktigt för de äldre, vidare 

forskning av andra poolgrupper och medicinutdelning kan vara av vikt och intresse. 
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                                                                                                                       Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
 
Ålder 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur många år har du arbetat inom vården? 
 
Beskriv din arbetssituation som resurspersonal? 
 
Jämför din arbetssituation som resurspersonal gentemot att arbeta på en fast 
arbetsplats 
 
Upplever du tidsbrist i ditt arbete? 
Vid tidsbrist, påverkas dina arbetssituationer? 
Vid tidsbrist, känner du oro över att inte kunna fullgöra ditt arbete? 
 
Vilka för och nackdelar upplever du med att inte tillhöra den ordinarie 
personalstyrkan? 
 
Känner du dig trygg i utövandet av din omsorg till vårdtagarna? 
 
Vilka för och nackdelar finns det i att inte ha en fast arbetsplats? 
 
Är du orolig över att fritiden påverkas av din arbetssituation? Om ja, på vilket 
sätt upplever du att den påverkas? 
 
Finns det situationer på arbetet som gör dig stressad, i så fall vilka? 
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                                                                                                       Bilaga 2 
 
Informationsblad 

Hej! 
 

 
Vi heter Jessica Seppänen och Eva Weiser och läser på sociala omsorgsprogrammet inriktning 

äldre och handikappade i Kristianstad. Vår önskan är att skriva en c-uppsats med syftet 

”Resursgruppens uppfattning om sin arbetssituation”. Alla i studien kommer att vara 

anonyma. Vi kommer givetvis och ta kontakt med er enhetschef för samtycke. Er roll i studien 

är att ni får medverka i en intervju angående arbetsförhållanden i resursgruppen. Vi hoppas att 

ni vill medverka i den här studien men vi vill också påtala att ni när som helst under studiens 

gång kan avbryta er medverkan. 

 
Med  vänlig hälsning 

Jessica Seppänen            xxx mobil xxx 

Eva Weiser           xxx mobil xxx  
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                                                                                                          Bilaga 3 

Arbetsfördelning vid uppsatsarbetet 

 

Vi har valt att dela upp ansvaret för vårt arbete.  

Jessica Seppänen ansvarar för: 

Begreppsförklaring  

Vad innebär omsorg 

Arbetsinnehåll för en omsorgsgivare 

Känslomässigt engagemang 

Vad är en arbetsgrupp? 

Subgrupper 

Grupprocessen, gruppens utvecklingsfaser 

Organisatoriska stressorsaker 

Psykiska stressorsaker 

Förebygga stress på arbetet 

 

Eva Weiser ansvarar för: 

Vårdens arbetsmiljö 

Arbetets organisering 

Organisationspsykologi 

Vad är stress? 

Sociala stressorsaker 

Teorianknytning 

 

Tillsammans har vi delat ansvar för inledningen, syfte och frågeställningar men också delen 

tidigare forskning. Metoddelen i vilket metodval, genomförande, urval, bortfall, bearbetning 

och analys av material, etiska överväganden, metoddiskussion samt vikten av studien ingår. 

Vi har även delat ansvar för resultat, resultatdiskussion samt sammanfattande slutord. Delat 

ansvar har vi även för abstract, innehållsförteckning, källförteckning, framsida samt språket 

och struktureringen av arbetet igenom. 


