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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Enligt arbetsmiljöverket är det viktigt att studera hemtjänstpersonalens arbets-

miljö. Att arbeta inom hemtjänsten idag ställer stora krav på personalen, inte minst med tanke 

på att antalet äldre som bor kvar i ordinärt boende ökar, vilket ger större arbetsbelastning på 

hemtjänsten. Syftet med studien var att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelse av sin ar-

betsmiljö. Metoden var kvalitativ och deltagarna intervjuades i fokusgrupper. Studien inklu-

derade åtta deltagare, undersköterskor och vårdbiträden. En kvalitativ innehållsanalys använ-

des vid databearbetning. Resultatet visade att hemtjänstpersonalen upplevde att det var vik-

tigt att ha erfarenhet och goda rutiner. Teknisk arbetsutrustning var stressande i vissa situat-

ioner. Att vårdtagarnas hjälpmedel ska användas ofta och på rätt sätt var en svårighet. Tiden 

var avgörande i arbetet. Slutsatsen utifrån den valda urvalsgruppen var att hemtjänstpersona-

len upplevde att det blev en påfrestande arbetsmiljö när de inte kunde tillgodose vårdtagarnas 

behov gentemot organisationens krav och förutsättningar men detta kan inte generaliseras.  
 

Nyckelord: Arbetsterapi, fokusgrupp, omvårdnadspersonal, samarbete   

 



 

 

 

Summary 
 

Titel: Home care personnel’s perceptions of their work environment.  
 

Background: According to the Swedish Work Environment Authority, research regarding 

home care staff working environment was important and essential to investigate. There is a 

great need to review the current situation due to the large increase of elderly who maintain 

living at home. This increase of elderly puts heavy demands on home care staff members. 

Aim: To describe the home care personnel's perception of their working environment. Meth-

od: A qualitative design was used and participants were interviewed in focus groups. A quali-

tative content analysis was used to analyse data. This study included eight participants; nurses 

and assistant nurses. Results: Home care staff felt that it was important and significant to 

have experience to maintain good practice. Technical work equipment was stressful in some 

situations. It was difficult to use the patient’s assistive devices frequently and correctly and 

enough time was essential. Conclusion: Home care staff felt that it was a stressful work envi-

ronment when they could not satisfy residents' needs in relation to the organization's require-

ments and prerequisites however this finding cannot be generalized. 

 

Keywords: Focus group, nursing staff, occupational therapy, teamwork  
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Inledning 
Lang (2009) menar att hemtjänstpersonal ibland känner att det inte går att följa säkerhetsruti-

ner på grund av brister i arbetsmiljön vilket innefattar tidsbrist, arbetsrutiner, brist på perso-

nal, arbetsbelastning eller psykosociala påtryckningar från klienter och/eller anhöriga. Perso-

nalens arbete består mestadels av rutiner men förhållanden ändras också, så som när det 

kommer nya klienter, förändring i personalgruppen och när krissituationer uppstår. Författar-

na har erfarenhet av att arbeta i hemtjänsten och därför finns ett intresse för hemtjänstpersona-

lens arbetssituation. Enligt arbetsmiljöverket (2015) är det viktigt att studera hemtjänstperso-

nalens arbetsmiljö. Därför var syftet att undersöka hur hemtjänstpersonalen själva upplever 

sin arbetsmiljö. För att därefter ta reda på om arbetsterapeutisk kunskap skulle kunna komma 

till nytta i verksamheten och hur de grundläggande begrepp för människans aktivitet skulle 

kunna användas i arbetet (Kielhofner 2012). Utifrån forskningskravet bör forskningen ha in-

riktning på väsentliga frågor så som individnytta, professionsnytta, samhällsnytta och kvali-

teten blir därmed hög (Vetenskapsrådet, 2002). Studien kan leda till en diskussion om arbets-

terapeuter kan arbeta med personalgrupper och på så vis se vilken nytta det kan göra för sam-

hället, individ och profession.  

Bakgrund 
Att arbeta inom hemtjänsten idag ställer stora krav på personalen, inte minst med tanke på att 

antalet äldre som bor kvar i ordinärt boende ökar, vilket ger större arbetsbelastning på hem-

tjänsten. Variationen av hem ger också olika arbetsmiljö, vilket innebär att personalen står 

inför en mängd hälsorisker (Lang et al. 2009). Kompetensutvecklingen och utbildning i de 

nya arbetsområdena är bristfällig (Socialstyrelsen, 2005). Vården har blivit mer medicinsk, 

teknisk inriktad och kompetensen är otillräcklig (Denton et al. 2002) och det leder till att det 

ställer krav på personalen (Aylward et al. 2003) och att spänning och stress kan öka i arbets-

miljön (Denton et al. 2002). 

 

Hemtjänst innefattar insatser som utförs i en persons boende och motiveras av hans eller hen-

nes behov (Westlund, 2013). Hemtjänsten i Sverige syftar till att underlätta för personer att 

leva i sitt hem även om de behöver assistans och omvårdnad. I de flesta fall är det äldre per-

soner som använder sig av hemtjänst, men i vissa fall också yngre funktionsnedsatta personer. 

I hemtjänsten arbetar undersköterskor och vårdbiträden (Socialstyrelsen, 2001). Vårdbiträden 

har i stort liknande arbetsuppgifter som undersköterskor men utbildningsbakgrunden skiljer 

sig åt. Det finns ingen direkt formell utbildning till vårdbiträde idag (Arbetsförmedlingen, 

2012). Arbetsuppgifterna som personalen utför kan handla om att utföra hushållssysslor, ge 

personlig omvårdnad eller att ge socialt stöd. Personalen i hemtjänsten måste kunna prioritera 

och fatta beslut snabbt så att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. För att arbeta inom 

hemtjänsten krävs god yrkesskicklighet och uppfinningsrikedom hos personalen. Arbetssituat-

ionen måste vara bra psykosocialt, och arbetet innebär hög fysisk och psykisk arbetsbelast-

ning (Lang et al. 2009).  

 

Arbetsmiljön är en central del i denna studie och Arbetsmiljöverket (u.å) menar att arbetsmil-

jön innefattar de tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala delarna samt vad arbetet in-

nehåller för uppgifter och hur förhållandet kring dessa är. Miljö innebär enligt Kielhofner 

(2012) är de fysiska, kulturella, sociala, ekonomiska och politiska kännetecken i omgivningen 

som påverkar människors motivation, organisation och utförande av aktivitet. Olika slags 

miljö kan påverka människors aktivitetsliv, alltså vad, hur och i vilken utsträckning männi-

skor utför aktiviteter. Miljön innefattar också lagar, regler, arbetskrav, normer och andra 
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människors förväntningar och det kan påverka människans aktivitetsmönster, handlingar och 

ibland också motivationen. Miljön kan uppmana till vissa beteenden och motverkar andra 

(Kielhofner, 2012). I en rapport från arbetsmiljöverket (2015) som jämförde hemtjänstperso-

nal och personal inom teknisk verksamhet visade på att hemtjänstpersonal hade högre arbets-

belastning och mer stress samt brist inom arbetsmiljön, angående rutiner, arbetsmiljökunskap-

er och uppgiftsfördelning. Trots att det ofta uppkom stress i interaktion med klienten, på-

tryckningar från anhöriga och krav från chefen, så verkade hemtjänstpersonal vara toleranta 

för sin arbetsmiljö (Larsson, Karlqvist, Westerberg & Gard, 2013). Personalen var orolig för 

att klienterna inte fick vara självständiga och att de själva inte uppfyllde sitt professionella 

ansvar och sin skyldighet. Detta ledde till en försämrad arbetsmiljö och gav större psykisk och 

fysisk ohälsa (VondDras, Flittner, Malcore & Pouliot, 2009). Många i personalen hade besvä-

rats av fysiska eller psykiska besvär så som sömnproblem, magbesvär, hjärtklappning, ned-

stämdhet, högt blodtryck eller smärta från rygg, händer, armar, axlar eller knän. Flertalet 

kände också att de ofta får arbetsuppgifter som de inte har resurser till. Många trodde inte 

heller att de skulle orka arbeta fram till pensionen (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

“Målet med arbetsterapi är att främja patientens/kundens möjligheter att leva ett värdefullt 

liv i enlighet med sina egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav” 

(Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005, s. 9).  Aktivitetsbalans är att ha balans mellan 

psykiska, mentala och sociala aktiviteter, självvalda aktiviteter och aktiviteter som måste gö-

ras. Inom arbetsterapi är en grundläggande tro att en hälsosam livsstil innehåller en balans 

mellan arbete, fritid, egenvård och vila, vilket främjar aktivitetsbalans. Om en individ upple-

ver psykiska påfrestningar kan denna aktivitetsbalans störas (Wilcock, 2006). Genom att an-

vända sig av ovan nämnda teorier ifrån Wilcock (2006) och Kielhofner (2012) så kan arbets-

miljön ses på ett meningsfullt sätt. Miljön innehåller resurser som kan underlätta och motivera 

aktivitetsutförandet. Återkommande och bestämda egenskaper som finns i miljön kan stödja 

vanor och roller (Kielhofner, 2012).  

 

För att arbetet ska vara med fullt fokus på klienten inom kommunal äldreomsorg så krävs det 

att arbetsterapeuter har ett nära samarbete med hemtjänstpersonalen och att en god handled-

ning finns (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2005; Lilja & Borell, 2001). Det finns teck-

en som tyder på att det läggs ner mycket resurser för att tillgodose klienternas behov men fo-

kus på personalgrupper är betydligt mindre. Det efterfrågas handledning av arbetsterapeuten 

inom kommunal äldreomsorg (Pros & Kjellberg, 2008). Arbetsgivarföreningen KFO (2012) 

har samverkan tillsammans med förbundet Sveriges arbetsterapeuter, Kommunal, Legitime-

rade sjukgymnasters riksförbund, Vision och Vårdförbundet en arbetsmiljökommitté för en 

bättre arbetsmiljö inom hälsa, vård och omsorg. Genom att undersöka hemtjänstpersonalens 

upplevelse av sin arbetsmiljö kan fokus på personalgrupper erbjudas och på så vis kan ar-

betsmiljön studeras för att se eventuella behov som behöver åtgärdas enligt arbetsmiljöverket 

(2015).  

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelse av sin arbetsmiljö 

Material och metod 
En kvalitativ metod med intervjuer i fokusgrupper har använts. Metoden valdes utifrån att det 

är en bra metod när man vill undersöka deltagarnas eget perspektiv (Creswell, 2013), och för 

att försöka förstå världen utifrån olika synvinklar och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 

2009).  
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Förförståelse 
Förförståelse är nödvändigt för att kunna förstå och rikta uppmärksamheten mot syftet (Gilje 

& Grimen, 2007). Genom praktik och jobb inom hemsjukvården har författarna fått förförstå-

else av att arbetsmiljön verkar ställa stora krav på personalen och att det upplevs vara tungt att 

jobba i hemtjänsten. Stress, tidsbrist och bristande kommunikation i övergångarna mellan 

sjukhus och hemsjukvård är några saker som tycks vara ett problem.   

Urval 
Ett bekvämlighetsurval till fokusgruppsintervju användes och det innebar att deltagare valdes 

ut som förväntades kunna bidra med information och synpunkter utifrån studiens syfte (Kris-

tensson, 2014). Urvalet var hemtjänstpersonal som arbetade i en mellanstor kommun i Sve-

rige. Inhämtning av tillstånd i form av samtycke från enhetschef och deltagare gjordes innan 

intervjuerna och i samband med rekrytering av deltagare. Deltagarna valdes ut av enhetsche-

fen för att det även skulle passa in i verksamhets schema.  De två intervjuer som genomfördes 

innehöll åtta deltagare sammanlagt, varav sju kvinnor och en man, blandat undersköterskor 

och vårdbiträden från olika kulturer.  

Datainsamling 
Utgångsläget för platsen där intervjuerna genomfördes var viktig att tillgodose då det var vik-

tigt att deltagarna kände sig trygga. Intervjuerna genomfördes därför på deltagarnas arbets-

plats. Ett runt bord användes för att inte någon plats skulle kännas mer dominant än någon 

annan, och kommunikationen var öppen åt alla håll (Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). Två 

intervjuer genomfördes med fyra deltagare i varje intervju.  

 

Vid intervjuerna styrde en författare intervjun (moderator) och den andra författaren agerade i 

bakgrunden genom att föra anteckningar. En ostrukturerad fokusgruppsintervju genomfördes 

med hjälp av frågeområden, vilket innebär att deltagarna talar så mycket som möjligt med 

varandra och inte med moderatorn. Inga specifika frågor behövde besvaras utan deltagarna 

fick själva diskutera vad de tyckte var viktigt inom ett visst ämne, moderatorns uppgift var 

mest att lyssna (Morgan, 1996). En intervjuguide (se bilaga 3) med frågeområden utformades 

för att stärka giltigheten i resultatet och för att ge ett stöd till moderatorn (Graneheim & 

Lundman, 2004). Breda frågeområden användes i intervjuguiden som stöd om ett ämne riske-

rade att övergå eller om diskussionen uteblev. De byggdes upp med hjälp av efterforskningen 

som gjordes till bakgrunden, där det klargjordes vad som var aktuellt inom denna studie och 

då ville författarna forska mer kring dessa ämnen. Ett stimulusmaterial med anknytning till 

frågeområdena användes under en av fokusgruppsintervjuerna för att ge stöd till ansvarig in-

tervjuare när gruppen hade svårt att komma igång att prata och diskutera (Wibeck, 2010).  

 

Under fokusgruppsintervjuerna fick deltagarna diskutera fritt om det givna ämnet under cirka 

en timme (Wibeck, 2010).  Metoden användes för att få fram gruppdeltagarnas åsikter, attity-

der, tankar och uppfattningar (Kitzinger, 1994). I fokusgruppintervju har medlemmarna förde-

len att kunna fråga varandra och gemensamt utveckla sina tankegångar (Nicholson-Cole, 

2005). 

Databearbetning   
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades ordagrant i två dokument efter att alla 

intervjuer var gjorda (Wibeck, 2010). Författarna transkriberade en intervju var. Efter detta 

har texterna analyserats med hjälp av en innehållsanalys med fokus på att hitta skillnader, 
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likheter och mönster i text, och ge möjlighet att se både djup och yta (Kristensson, 2014; 

Wesslén, 1996). Detta gjordes för att dra slutsatser, finna mönster, göra jämförelser av olika 

data mot varandra (Wibeck, 2010). Metoden som användes var den traditionella, utifrån två 

kopior av varje transkription började texten att bearbetas genom att klippa och klistra. Orgina-

len fanns kvar för att kunna gå tillbaks och titta (Kreuger, 1998). Noggrannhet, flexibilitet och 

fantasi krävdes för att kunna analysera materialet (Wibeck, 2010; Graneheim & Lundman, 

2004). Triangulering har tillämpats för att stärka resultatet, då båda författarna analyserade 

och tolkade materialet tillsammans (Lincoln & Guba, 1984). Ur transkriberingen togs me-

ningsbärande enheter som relaterade till studiens syfte, varpå kodningar av de meningsbä-

rande enheterna gjordes (Kristensson, 2014). Analysen resulterade sedan i olika kategorier, se 

bilaga 5 (Lundman & Graneheim, 2008). Ur transkriberingen har citat valts ut för att stärka 

trovärdigheten (Kristensson, 2014).  

Etiska överväganden 
Deltagarna fick information via ett missiv som innehöll information om studien. Innan inter-

vjuerna genomfördes gavs ett godkännande från chefen på arbetsplatsen. De fick även muntlig 

information och skriva under en samtyckesblankett (Bilaga 4). Det var svårt att utlova full-

ständig anonymitet men konfidentialitet kunde däremot uppnås (Överlien, Aronsson & 

Hydén, 2005). Alla namn har bytts ut i transkriberingen och alla uppgifter har avidentifierats. 

Författarna har också valt att ändra namn i texten till enstaka bokstäver som inte kan förknip-

pas med deltagarna. En egengranskning har gjort i samråd med handledare.  

Resultat 
Deltagarna har kodats med nummer ett till åtta och intervjuerna har kodats med A och B. Re-

sultatet redogörs i fem kategorier som identifierades under analysprocessen. Kategorierna 

illustrerar hemtjänstpersonalens olika upplevelser av sin arbetsmiljö och alla deltagare finns 

representerade.  

Betydelsen av goda arbetsrutiner och erfarenhet i yrkesrollen 
Det framkom under en av gruppintervjuerna att alla inte arbetar likadant och det är på både 

gott och ont. Personalen tyckte att det var viktigt att skapa sina egna rutiner för att få ett flöde 

i sitt eget arbete men däremot kan det bli förvirrande för vårdtagaren. Att ha handlingplaner 

hemma hos alla vårdtagare skulle underlätta menar personalen. Personalen menade också att 

ju fler gånger man har träffat en vårdtagare desto lättare blir arbetet. De sa också att man han-

terar sitt arbete bättre och svåra situationer ju mer erfarenhet som finns. En i personalen be-

skrev också att det var svårt att komma som ny när man inte har någon vårdutbildning. Det 

som också framkom i den ena intervjun där de flesta deltagarna hade jobbat länge och var lite 

äldre sa att det var viktigt att stå upp för det man tycker och att man får lov att ha sina egna 

värderingar, vilja och att man ska lita på sin egen erfarenhet.  

 

“Det handlar väl egentligen om gruppen, om A kommer dit och gör på ett visst sätt 

och sen kommer B och gör på ett helt annat sätt. Och så kommer jag och gör som det 

står på pappret, för jag är helt ny och vet inget annat. Men det sättet som B gör 

kanske är bäst egentligen och det vet ju inte den som är ny, vi är ju faktiskt hemtjänst, 

det är inte säkert att jag har fått något intro hos den personen. Det är ofta dumt att det 

inte finns handlingsplaner hemma hos alla om hur man ska göra. Och så säger patien-

ten: ja men A, han gör ju alltid så. Varför kan inte du göra så? Det gör ju A?” (8:B) 

 

“Alltså hos mina så vet ju jag exakt hur jag vill ha det eller hur de vill ha det” (6:B).  
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Den tekniska arbetsutrustningen har fördelar och nackdelar  
I både intervju A och B beskrevs delade meningar om den tekniska arbetsutrustningen. Perso-

nalen sa att de blev stressade av den tekniska utrustningen. De ska ha med sig mobiltelefoner-

na under hela arbetspasset och logga in hos varje vårdtagare, detta för att chefen ska veta att 

personalen har varit på plats. De blev stressade när de hade glömt att logga in och sedan att 

behöva logga in på datorn och ordna upp det. Däremot kunde den tekniska utrustningen vara 

bra också menade personalen då de kunde se hur dagen är planerad när de har dagsschemat i 

mobilen.  

 

“Men med alla mobiltelefoner och larmet så kan jag tycka att det är en onödig grej, 

du ska öppna dörrar, logga in och hej å hå.”  (1:A) 

 

“...jag kan tycka att det är bra att få en överblick över hur det är. Så det är både posi-

tivt och negativt.” (5:B) 

Tidens och stressens betydelse för arbetsmiljön 
Deltagarna beskrev att tiden och stressen var av olika betydelse beroende på situation och 

person. Hos olika vårdtagare krävs olika tid. Tillräcklig tid hos vårdtagarna fanns men pro-

blemet blev när de kom efter med ett besök för då hamnade de efter hela dagen sedan. De 

beskrev också att det kunde vara jobbigt när de har mycket att göra eftersom tiden inte räcker 

till då. Däremot tyckte vissa att det var bra att ha att göra hela tiden. Deras snäva tidsscheman 

gav dock inget utrymme för dem om det skedde några akuta händelser. Personalen tyckte 

också att de var bra på att omvända något negativt till något som de kan skratta åt istället. Per-

sonalen som deltog i intervju B var eniga om att stress under någon dag inte tärde så mycket 

på dem. Men om det blev en längre period så kunde det bli mer påfrestande för alla i per-

sonalgruppen. Personalen kände ibland att de inte räckte till för vårdtagarna. Många vårdta-

gare ville att personalen skulle infinna sig på exakta tider och att vissa sysslor skulle vara ut-

förda på rätt tid och har en tendens att bli arga i annat fall. Vårdtagarna ville ha det som de 

alltid har haft det och många tyckte att personalen bara borde passa in men personalen upp-

levde att det var svårt att få vårdtagarnas tidigare vanor och rutiner att passa deras.  

 

“Tiden är ju planerad, det är bestämt hela tiden vad man ska göra. Varje minut.” 

(6:B) 

 

“Nämen vi får ju bara gör vad vi kan… vad ska vi göra… sen det klart kan man ju få 

sig en skopa av den man kommer till sen för de är ju vana med att vi kommer med en 

gång” (1:A). 

Olika förhållningssätt beroende på kön 
I intervju B uppstod en diskussion om genus. Många i personalgruppen upplevde att männen i 

arbetslaget inte klagade så mycket på eller om arbetet, eller att de inte pratade så mycket om 

arbetet överlag. De tyckte också att männen var bättre på att lämna det som skedde på arbetet 

på plats och inte ta med sig det hem och fundera.  

 

“Det sa ju hon J, hennes man har jobbat inom vården i sju år, han klagar aldrig, ald-

rig hört han klaga, jag har jobbat en månad jag klagar varje dag” (8:B). 

 

“Det är inget problem, det är ju som det som är jobbigt här tar jag inte hem och det 

som är jobbigt hemma tar jag inte hit. Jag har bra psykiskt så” (7:B).  
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Viktigt med bra samarbete inom vården 
I både intervju A och B uppstod tankar och funderingar kring det fysiska arbetet. Det var 

framförallt tungt. För att underlätta det fysiska arbetet var det viktigt att övriga professioner 

och vårdtagarna förstod situationen menar personalen. När de behövde hjälp med till exempel 

liftar eller mer personal så var det viktigt att den hjälpen kom fort. Det framkom att en del 

vårdtagare inte ville använda hjälpmedel, vilket resulterade i att personalen använde sin egen 

kropp på ett felaktigt sätt. Personalen sa också att miljön och vad som finns i den var viktig 

för hur de kunde utföra sitt arbete. De upplevde också att handledning i hur hjälpmedel funge-

rade var något bristfällig, men också att det stod gamla hjälpmedel kvar som inte användes 

vilket tog upp plats och förvirrade dem. Många i personalen kände att alla hjälper varandra 

och att de hjälptes åt så att ingen behövde arbeta övertid för att vissa besök gick över tiden. 

Vissa tyckte också att en del i personalgruppen hade svårt att be om hjälp när det behövdes 

men också att vissa var lite sämre på att hjälpa till. De tyckte att de var duktiga på att prata ut 

om orosmoment innan de gick hem för dagen.  

 

“Mycket fysiskt underlättar när hjälp kommer fort.” (3:A) 

 

“… Som C här uppe vill inte använda ett hjälpmedel, och då hoppar vi över det för C 

tycker inte det behövs. Och det blir ju också fel egentligen. Visst man ska ju hjälpa 

dem, men vi måste ju också tänka lite mer på oss själva. Och en del av de skador som 

har skett de senaste åren när jag har varit skyddsombud, det är för att folk inte har 

använt hjälpmedlen som har funnits till hands…”(6:B). 

Diskussion 

Metoddiskussion  
Genom att den kvalitativa metoden användes i studien så kunde syftet belysas, kvalitativ me-

tod kan användas för att hjälpa forskaren att förstå upplevelser, tankar och erfarenheter hos 

människor (Kristensson, 2014).  
  

Något som kunde vara ett hot mot validiteten i fokusgruppsintervjuerna var grupptryck och 

starka övertygande åsikter (Krueger, 1998).  Vissa var väldigt tysta och tog inte så mycket 

plats, deltagarna höll ofta med varandra så känslan av att de inte vågade säga vad de tyckte 

eller att de bara höll med fanns. För att undvika detta så skulle enskilda intervjuer med en 

deltagare i taget ha kunnat vara ett bättre sätt för att få ett mer nyanserat och bredare resultat. 

Genom att göra enskilda intervjuer hade deltagarna varit tvungna att svara själva och bara 

deras åsikter hade hörts och därmed fastställs (Kristensson, 2014). Dock samlades inte till-

räcklig data in för att kunna generalisera resultatet för större grupper. Hot mot trovärdigheten 

var att moderatorn blev omedvetet färgad av den tidigare intervjun och då den första gruppen 

var lite svårpratad i början och då drogs slutsatsen att den andra också var det och på så vis så 

kanske för många ledande frågor ställdes (Wibeck, 2010). För att öka reliabiliteten så höll 

samma författare i alla de fokusgruppsintervjuer som ingick i studien (Albrecht, Johnson & 

Walther, 1993). Moderatorn var dock en ovan intervjuare, och det kanske hade varit bättre om 

det gjorts en provintervju innan de riktiga intervjuerna. Författarna har haft en praktikperiod 

på arbetsplatsen där intervjuerna ägde rum. I slutet av praktiken valde författarna att genom-

föra intervjuerna. Vid närmare eftertanke kunde det dock varit bättre att börja med intervjuer-

na i starten av praktiken, när inte författarna hade lärt känna personalen och verksamheten. 
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Mycket om personalens arbetsmiljö framkom under praktikperioden och därför trodde perso-

nalen att mycket var självklart för intervjuarna. På så vis kom inte all information fram under 

intervjuerna och information som kunde ha berikat innehållet ytterligare blev inte uttalat och 

kunde alltså inte användas.  
 

Eftersom deltagarna valdes ut av enhetschefen för att det skulle passa in i verksamheten så 

gjordes ett bekvämlighetsurval. Detta kan ha påverkat resultatet genom att enhetschefen valde 

ut de deltagarna som hon trodde skulle bidra med information som skulle gynna henne och 

verksamheten och på så vis egentligen inte berätta hur verkligheten faktiskt såg ut. Det kanske 

hade varit bättre om det hade skickades ut en förfrågan och att deltagarna själva hade fått av-

göra om de var av intresserade eller inte, på så vis hade kanske mer intresserade deltagare 

deltagit och djupare diskussioner kanske hade uppstått.  
 

Vissa källor som har använts i arbetet är av äldre datum men motiveringen till detta är att 

dessa är ursprungskällorna som kommer ur en nyare bok så därför var ändå relevant att ta med 

dem.  

Resultatdiskussion och Betydelsen för arbetsterapi  
Resultatet visade att det fanns möjlighet till att koppla ihop arbetsterapeutiska teorier och öv-

rig litteratur med personalens upplevelser. Vi kunde se att en central del i resultatet var bety-

delsen av trygghet och erfarenhet i sin arbetsroll och att ha ett gott samarbete mellan profess-

ionerna och till vårdtagarna. Personalen upplevde att mycket handlar om att man måste känna 

sig trygg i sin arbetsroll, ha erfarenhet och vana för att kunna få ett flöde, effektivisering och 

rutiner i sitt arbete och det stämmer väl överens med tidigare forskning (Lang el al. 2009) där 

det framkommit att det krävs god yrkesskicklighet inom hemtjänsten. Uppfattningen om den 

egna förmågan handlar om den känsla individen har för sin kapacitet och effektivitet 

(Kielhofner, 2012) och det passar väl ihop med personalens diskussion om trygghet. Vidare 

kan vanor skapas utifrån miljön vilket handlar om anpassning till tid, fysiska och sociala mil-

jöer. Vanor i sin tur handlar om att svara och automatiskt reagera på ett konsekvent sätt i väl-

bekanta miljöer och situationer. Det är precis detta som krävs enligt personalen, att kunna 

vara trygg i sina vanor utifrån den miljön de befinner sig i. Personalen kände ibland påfrest-

ningar från vårdtagarna, vilket kunde leda till frustration. Men i enighet med Karlqvist, Wes-

terberg och Gard (2013) så var hemtjänstpersonalen ganska toleranta för sin egen arbetsmiljö 

och många hade lärt sig hantera den.  
 

Personalen upplevde att miljön och vad som fanns i den var viktig för att de ska kunna utföra 

sitt arbete på ett bra sätt. De vill säga utrymmen och tillgängligheten av hjälpmedel. De ansåg 

att hjälpmedel från rehab levererades fort, men det framkom också att det fanns ingen stött-

ning i att få hjälpmedlet som en rutin i vardagen för varken personal och vårdtagare. De be-

skrev också att de inte hade tillräcklig handledning i hur hjälpmedel skulle användas och att 

det stod kvar gamla hjälpmedel som tog upp plats och skapade förvirring när det gällde vilket 

som ska användas. Vägledning och instruktion av en arbetsterapeut skulle kunna användas 

som en resurs för att underlätta personalens aktivitetsutförande. Förbundet Sveriges arbetste-

rapeuter (2005) liksom Lilja och Borell (2001) menar att det krävs ett nära samarbete mellan 

hemtjänstpersonal och arbetsterapeuter för att skapa en god handledning och för att vårdtaga-

ren ska få en så god vård som möjligt. Några kände att deras scheman var väldigt tidspäckade 

och att det inte fanns tid över eller rutiner för hur de skulle göra om det skedde någon akut 

händelse medan andra tyckte att det var skönt att ha att göra hela tiden. Det både överens-

stämmer och inte överensstämmer med en rapport från arbetsmiljöverket (2015) som visar att 

hemtjänstpersonal har hög arbetsbelastning, bristande rutiner och mycket stress i sitt arbete.  
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Genom resultatet fick vi också fram att personalens dagar var väldigt tidsspäckade och att det 

inte fanns tid eller rutiner för om något oväntat hände som inte fanns med i schemat. Att da-

garna var väldigt späckade kan kanske ge en förståelse för andra yrkesgrupper om att hem-

tjänstpersonal emellanåt har ett väldigt tufft arbete. En arbetsterapeut skulle sannolikt kunna 

hjälpa personalgruppen med att strukturera upp sina dagar, så att alla arbetar ungefär likadant, 

vilket inte var fallet i det aktuella läget. Arbetsterapeuten skulle kunna göra detta genom att 

handleda personalen och/eller vårdtagare i olika situationer. Detta minskar förvirringen hos 

vårdtagarna och skapar bättre rutiner och förutsättningar för personalen. En viktig arbetsupp-

gift för kommunens arbetsterapeut är att handleda hemtjänstpersonalen i vardagsrehabilite-

ringen få då kommer de delegerade rehabiliteringsinsatserna till nytta för vårdtagaren (FSA 

2005). 

Ett behov som framkom i resultatet var samarbetet mellan de olika professionerna. Ett tätare 

samarbete borde finnas. För att möta vårdtagarnas behov krävs ett samarbete mellan flera yr-

kesgrupper och samverkan över organisationsgränserna (Vårdförbundet & Svensk sjukskö-

terskeföreningen, 2010). Det framkom att personalen upplevde att handledning av hjälpmedel 

var bristfällig och det var viktigt för personalen att de andra professionerna förstod deras situ-

ationer. Genom ett gott samarbete kan positiv och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård skapas 

(Xyrichis & Ream, 2007). Det kan vara hotande för professionerna och för patienten om inte 

samarbete finns i ett vårdteam. Om det finns brister i helhetssynen och i samarbetet mellan 

professioner i ett team så kan det riskera patientsäkerheten (Baldwin och Daugherty 2006) 

men även också patientens egen möjlighet att ta ansvar för sin situation (Willlumsen 2006). 

Att sätta samman olika kunskaper från de olika professionerna så kan det underlätta att för-

ändringar genomförs (Thor, 2012). Det är viktigt att arbetsterapeuten främjar lagarbete och 

samarbetar med andra professioner för att tillgodose vårdtagarens behov (Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2005). Arbetsterapeutiska insatser har setts vara kostnadseffektiva och kan 

bidra till en bättre situation för individen och samhället (Zingmark, 2015). Då andelen äldre 

ökar (Zingmark, 2015) liksom andelen äldre som bor hemma (Socialstyrelsen, 2005) så är det 

viktigt att utreda och förbättra metoder som gynnar att äldres resurser och förmågor tas till-

vara och vara aktiva, på så sätt kan den äldre påverka sin hälsa (Zingmark, 2015). En idé till 

en arbetsterapeutisk insats i denna personalgrupp är att skapa ett teamarbete som ett sätt att 

arbeta. Teamarbete kan påverka hur säker vården av vårdtagaren kan bli (Leonard, Graham & 

Bonacum, 2004). På så vis får det en betydande del för arbetsterapin, personalgruppen och i 

sin tur det viktigaste, vårdtagaren. Med teamarbete kan personalen fånga upp saker som är 

viktiga innan det skapar problem för personalen och/eller vårdtagarna. Saker som arbetstera-

peuten är bra på kommer att utnyttjas under detta teamarbete och arbetsterapeuten kan ta del 

av övrigas kompetens. Resultatet av studien kan få betydelse för arbetsterapi på så vis att det 

kan ge en bättre förståelse för hur hemtjänstpersonalen arbetar och genom det så kan arbetste-

rapin bli av högre kvalitet och samarbetet bättre, vilket gynnar all personal men framförallt 

vårdtagarna. 
 

 

Det framkom i resultatet att det fanns för- och nackdelar med den tekniska utrustningen. Per-

sonalen kände ibland att det var stressande och det ställde krav på personalen precis som 

Aylward et al. (2003) har redovisat. Den tekniska arbetsutrustningen utgjorde också en hjäl-

pande hand för personalen och precis som Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby & Letts 

(1996) skriver så finns hjälpmedel och teknisk arbetsutrustning till för att underlätta för per-
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sonalen. Vidare stödjer Kielhofner (2012) att verktyg, instruktioner och andra människors 

vägledning kan underlätta aktivitetsutförande. 
 

 

Kraus (2008) menar att hemtjänstpersonal ofta ställs inför dilemman som handlar om att vara 

flexibel i olika vårdsituationer som uppstår och lyssna på vårdtagarens önskningar och behov, 

vilket ofta krockar med biståndsbeslut, där insatserna för vårdtagaren är bestämda i förväg. 

Detta påverkar ofta kvaliteten och effektiviteten i äldrevården och det påverkar även persona-

lens arbetsmiljö. Författarna hade en förförståelse som bland annat innefattade en känsla av 

att det eftersträvas ett fullt fokus på vårdtagarna. Att personalen gör allt de kan för att få vård-

tagarna att känna sig tillgodosedd. Förförståelsen stämde väl in på materialet som vi fick 

fram, på så vis att det uppdagades under intervjuerna att personalen ofta pratade ur vårdtaga-

rens perspektiv trots att intervjuerna handlade om deras arbetsmiljö.  Personalen sa att de ofta 

använder sin egen kropp i stället för att använda hjälpmedel, detta för att tillfredsställa vårdta-

garna och det stämmer väl in på hur författarna upplevde intervjuerna. Personalen tänkte ge-

nerellt alltid på och talade utifrån vårdtagarnas perspektiv och inte utifrån sitt eget perspektiv 

eller arbetsmiljö. Detta skiljer sig gentemot en studie av VondDras et. al (2009) där det fram-

kom att hemtjänstpersonal var oroliga för att vårdtagarna inte var tillräckligt självständiga och 

att de som personalen inte uppfyllde sitt ansvar och sin skyldighet. 
 

Det framkom en upplevelse av att män till stor del tänkte annorlunda i sitt arbete och persona-

len menade att fler borde tänka som män gör för att skapa ett bättre arbetsklimat. Det var end-

ast en man med och det var alltså kvinnorna som uttryckte sig om hur män tänkte. Utifrån det 

sett så kan inte några egentliga slutsatser dras om mäns åsikter. Detta kan tolkas som att det 

behövs fler män inom vården. Vårdtagarnas behov verkar kunna tillgodoses bättre med en 

jämnare fördelning av män och kvinnor i vården, det kan leda ett mer kreativt, stimulerande 

och bättre arbetsklimat (Pingel, 2002).  

Förslag till kommande undersökningar 

En idé skulle kunna vara att komplettera studien med hjälp av tillexempel observation för att 

på så vis se mer av verkligheten. En annan idé är att genomföra enskilda intervjuer för att få 

en annan typ av data.  

 

Slutsatser  

En generell slutsats går inte att dra eftersom det var för få deltagare men sammanfattningsvis 

visar studien att den valda hemtjänstgruppen upplevde att det var viktigt att deras arbetsmiljö 

innehöll goda rutiner och att erfarenhet gav en säkerhet. Den tekniska arbetsutrustningen upp-

levdes stressande men också som ett bra redskap för personalen. Tiden kändes knapp och kra-

ven från vårdtagarna var betydande. Det upplevdes bland personalen att det var jobbigt när 

hjälpmedel används på vårdtagarnas villkor och när övriga professioner inte förstod olika si-

tuationer som uppstod. Ett gott samarbete var också viktigt för att det skulle gynna vårdsituat-

ionen. En generell slutsats går som sagt inte att dra men för denna personalgrupp var det att de 

hade krav på sig från organisationen vilket resulterade i att de måste arbeta på ett visst sätt och 

det krockar med kraven från vårdtagarna. Det var först då som personalen tyckte att det var en 

påfrestande arbetsmiljö, för att vikten av att tillgodose vårdtagarnas behov, krav och förutsätt-

ningar var större än att tillgodose organisationens. 
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Omnämnanden     
Författarna vill tacka de yrkesverksamma undersköterskorna och vårdbiträdena som deltog i 

studien. Ett stort tack riktas även till handledaren Christina Ekelund och handledargrupp B för 

vägledning och support genom arbetet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

Informationsbrev (till enhetschef) 

 

Vi är två studenter som studerar till arbetsterapeuter vid Hälsohögskolan i Jönköping och som 

nu ska skriva ett examensarbete i samband med vår praktik hos er. Vi har valt att skriva ett 

examensarbete som handlar om hemtjänstpersonalens arbetsmiljö och hur arbetsterapi skulle 

kunna implementeras. Syftet med studien är att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelse av 

sin arbetsmiljö. 

Vi vill göra denna undersökning för att det finns en del skrivet om hemtjänstpersonalens ar-

betsmiljö och att den behöver förbättras. Arbetsmiljöverket har till exempel skrivit en rapport 

från 2015, där de har jämfört arbetsmiljön hos hemtjänstpersonal och personal inom teknisk 

verksamhet via en enkätundersökning. För att få djupare förståelse i detta vill vi intervjua 

hemtjänstpersonal för att få vetskap om deras uppfattningar för att sedan se om arbetsterapi 

skulle kunna användas. 

Intervjuer kommer att göras i form av två fokusgrupper med fyra personer åt gången, som 

intervjuas i grupp i cirka en timma. En av oss är då moderator och håller i gruppen och den 

andra sitter med och antecknar. En bandinspelning kommer att ske med ert samtycke. Delta-

garnas medverkan är frivillig och de kan när som helst avbryta  intervjun och på så vis delta-

gandet också. Uppgifterna från fokusgruppsintervjuerna kommer behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål. 

Det skulle vara av stor betydelse att få tillgång till er personal för att vi ska få en bra bild av 

hur verksamheten fungerar och hur de ser på sin arbetsmiljö. Vi undrar också om du har möj-

lighet att välja ut och förmedla missiven till deltagare som du tycker är lämpliga. Vi behöver 

också ditt skriftliga tillstånd för att kunna genomföra intervjuerna. 

………………………… 

Underskrift och datum 

                                                         

Om du har några frågor eller vill ta del av resultatet är du välkommen att vända dig till: 

 

Student: Julia Gillén                                                                                   

Tel: 073-833 26 63                                                             

Mail: ellajuliagillen@gmail.com                                           

 

Student: Hanna Ohlsson                                        

Tel: 072-2436121                           

Mail: hanna92ohlsson_@hotmail.com 

Handledare: Christina Ekelund, Vik. Lektor, Hälsohögskolan i Jönköping 

Mail: christina.ekelund@hhj.hj.se 

 

Hoppas vi ses!  
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Bilaga 2  

Informationsbrev (till deltagarna) 
 

Vi är två studenter som studerar till arbetsterapeuter vid Hälsohögskolan i Jönköping och som 

nu ska skriva ett examensarbete i samband med vår praktik hos er. Vi har valt att skriva ett 

examensarbete som handlar om hemtjänstpersonalens arbetsmiljö och hur arbetsterapi skulle 

kunna implementeras. Syftet med studien är att beskriva hemtjänstpersonalens upplevelse av 

sin arbetsmiljö. 

Vi vill göra denna undersökning för att det finns en del skrivet om hemtjänstpersonalens ar-

betsmiljö och att den behöver förbättras. Arbetsmiljöverket har till exmepel skrivit en rapport 

från 2015, där de har jämfört arbetsmiljön hos hemtjänstpersonal och personal inom teknisk 

verksamhet via en enkätundersökning. För att få djupare förståelse i detta vill vi intervjua dig 

tillsammans med andra som har kunskap och erfarenhet för att samla värdefull data. 

Intervjuer kommer att göras i form av två fokusgrupper med fyra personer åt gången, som 

intervjuas i grupp i cirka en timma. En av oss är då moderator och håller i gruppen och den 

andra sitter med och antecknar. En bandinspelning kommer att ske med ert samtycke. Det 

betyder att din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta din intervjun och på så 

vis deltagandet också. Uppgifterna från fokusgruppsintervjuerna kommer behandlas konfiden-

tiellt och resultatet kommer endast att användas i forskningsändamål. 

                                                         

Om du har några frågor eller vill ta del av resultatet är du välkommen att vända dig till: 

Student: Julia Gillén                                                                                   

Tel: 073-833 26 63                                                             

Mail: ellajuliagillen@gmail.com                                           

Student: Hanna Ohlsson                                        

Tel: 072-2436121                           

Mail: hanna92ohlsson_@hotmail.com 

Handledare: Christina Ekelund, Vik. Lektor, Hälsohögskolan i Jönköping 

Mail: christina.ekelund@hhj.hj.se 

Hoppas vi ses! 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Informera om: 

- Datan behandlas med konfidentialitet. 

- Är det okej att vi spelar in och antecknar det som sägs? 

- Göra deltagarna införstådda med att de har rätt till att dra sig ur och avbryta om/när 

de vill utan vidare förklaring. 

 

Fågeområden: Arbetsmiljö 

- Stress 

- Tid 

- Psykiska besvär 

- Fysiska besvär 

- Akuta situationer 

 

Stimulusmaterial 

- Rapport från arbetsmiljöverket (2015). 

 

Avslutningsvis 

- Är det någon som vill tillägga något? 
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Bilaga 4 

 

Formulär för samtycke avseende deltagande i studien 

 

Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö och eventuella behov av arbetsterapi.  

Var vänlig att kryssa i rutorna: 
 

 Jag har läst informationsbladet och förstår vad det innebär _  

 Jag förstår att informationen som jag delger kommer att användas i studien, på ett sätt 

som gör att min personliga integritet inte kränks _ 

 Jag förstår att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i studien _  

 Jag är villig att delta i denna studie _  

 

 

 

 

Underskrift: …………………………………Datum: ………………………. 
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Bilaga 5 

 

Schematisk bild över analysprocessen  
 

Nr på Intervju 

och deltagare 
Meningsbärande enhet  Kod  Kategori 

Intervju: B 
Deltagare: 8 

Det handlar väl egentligen om gruppen: Om A kommer 

dit och gör på ett visst sätt och sen kommer B och gör på 

ett helt annat sätt. Och så kommer jag och gör som det 

står på pappret, för jag är helt ny och vet inget annat. Men 

det sättet som B gör kanske är bäst egentligen och det vet 

ju inte den som är ny, vi är ju faktiskt hemtjänst, det är 

inte säkert att jag har fått något intro hos den personen. 

Det är ofta dumt att det inte finns handlingsplaner hemma 

hos alla om hur man ska göra. Och så säger patienten: ja 

men A, han gör ju alltid så. Varför kan inte du göra så? 

Det gör ju A?  

Alla arbetar inte 

likadant, borde finnas 

handlingplaner 

hemma hos alla 

vårdtagare.  

Betydelsen av goda 

arbetsrutiner och 

erfarenheter i yrkes-

rollen 
 

Intervju: B 
Deltagare: 6 

Ja det är väl lite hur man lägger upp det själv, det står vad 

man ska göra, men det spelar ju liksom ingen roll vilken 

ordning man gör det i. Jag vet inte hur noga folk läser det 

där liksom att: ja men då ska jag bädda först och sen ska 

man ta på stödstrumporna. Men det funkar ju inte så, du 

kanske måste få ur dem ur sängen innan.  

Det är viktigt att 

skapa sina egna 

rutiner för att få ett 

flöde i arbetet.  

Betydelsen av goda 

arbetsrutiner och 

erfarenheter i yrkes-

rollen 
 

Intervju: A 
Deltagare: 1 

Men med alla mobiltelefoner och larmet så kan jag tycka 

att det är en onödig grejj, du ska öppna dörrar, logga in 

och hej å  hå.  

Stressad av mobilte-

lefoner och inlogg-

ning.  

Den tekniska arbetsut-

rustningen har förde-

lar och nackdelar 

Intervju: A 
Deltagare: 4 

Till exempel jag glömde, logga in vid varje besök och det 

tar tid att komma ihåg det och då blev jag stressad för det 

förföljde mig hela dagen sedan.  
 

Stressad av att 

glömma logga in.  
Den tekniska arbetsut-

rustningen har förde-

lar och nackdelar 

Intervju: A 
Deltagare: 1 

Men det bästa är ju då att vi hjälps åt och då vinner man 

ju lite tid och man hjälper varandra, att inte än ska behöva 

stå och jobba över  

Hjälps åt, så man inte 

behöver arbeta över-

tid.  

Tidens och stressens 

betydelse för arbets-

miljön 

Intervju: A 
Deltagare: 2 

ja det är väl det att vi ställer upp för varandra hela tiden. 

Vill man ha hjälp så får man det, från både AT och SSK 

och SKG.  

Alla ställer upp för 

varandra.  
Viktigt med bra sam-

arbete inom vården. 

Intevju: A 
Deltagare: 1 

Ja men precis, det var ju faktiskt en period nu i sommar 

då det var en situation som nästan inte går att beskriva, 

ibland fick vi vara tre och fyra stycken inne hos den 

patienten. Resurserna fanns inte. Det tog väldigt lång tid 

innan övriga team förstod situationen, typ som rehab och 

chefer liksom.  

Jobbigt när övriga 

proffessioner inte 

förstår.  
 

Viktigt med bra sam-

arbete inom vården. 

Intervju: B 
Deltagare: 5 

Sen är ju folk också olika bra på att säga till om dom 

behöver hjälp. Men behöver man det så brukar det alltid 

ordna sig på något vis. Men det är olika, ibland är det lite 

trögt.   

Vissa kan ha svårt att 

be om hjälp när det 

behövs 

Viktigt med bra sam-

arbete inom vården. 

Intervju: A 
Deltagare: 3  

Tiden är inte generell, går inte att ha samma tid hos alla 

vårdtagare, vissa sitter på toa 5 minuter och andra 1 

timme.  
 

Hos olika vårdtagare 

krävs olika tid.  
Tidens och stressens 

betydelse för arbets-

miljön 
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Intervju: A 
Deltagare: 2 

Men annars så tycker jag att vi har ganska gott om tid hos 

vårtagarna men det som blir jobbigt med tiden är om man 

kommer efter i början av ett arbetspass så förföljer det en 

hela dagen sedan.  

Tillräcklig tid hos 

vårdtagarna, kommer 

man efter med ett 

besök så hamnar man 

efter hela dagen.  

Tidens och stressens 

betydelse för arbets-

miljön 

Intervju: B 
Deltagare: 6 

Ja men det som är nackdelen ibland också är att när man 

har så mycket på sig, att du vet liksom att det här ska jag 

hinna innan jag går hem. För det är ju så, tiden är ju 

planerad, det är bestämt hela tiden vad man ska göra. 

Varje minut. 

Det kan vara jobbigt 

när man har mycket 

att göra och så räcker 

inte tiden till. 

Tidens och stressens 

betydelse för arbets-

miljön 

Intervju: B 
Deltagare: 8 

nej men som jag sa att det är gött att ha att göra hela 

tiden, men sen finns det ju ingen tid om det händer något. 

Det finns ju ingen tid där emellan. 
 

Bra att ha att göra 

hela tiden men finns 

ingen tid om det 

händer något.  

Tidens och stressens 

betydelse för arbets-

miljön 

Intervju: A 
Deltagare: 1 

Nämen vi får ju bara gör vad vi kan… vad ska vi göra… 

sen det klart kan man ju få sig en skopa av den man 

kommer till sen för de är ju vana med att vi kommer med 

en gång.  

Vårdtagarna blir arga 

vid sen ankomst.  
Tidens och stressens 

betydelse för arbets-

miljön 

Intervju: A 
Deltagare: 2 

Så är det väl för många, att man känner att man inte 

räcker till på något vis för vårdtagarna.  
Känner att man inte 

räcker till.  
 

Tidens och stressens 

betydelse för arbets-

miljön 

Intervju: B 
Deltagare: 5 

Ja och man bara ska bädda en säng så spelar det ju egent-

ligen inte så stor roll om man gör det klockan åtta eller 

klockan elva. Men en del är ju så himla tydliga med att 

det ska vara bäddat före klockan nio på morgonen.  

Vårdtagarna vill ha 

det som de alltid haft 

och det är svårt som 

personal att få det att 

passa in i schemat.  

Tidens och stressens 

betydelse för arbets-

miljön 

Intervju: B  
Deltagare: 7 

Det är inget problem, det är ju som det som är jobbigt här 

tar jag inte hem och det som är jobbigt hemma tar jag inte 

hit. Jag har bra psykiskt så. 

Tar inte med sig 

arbetet hem och 

tvärtom. 

Olika förhållningssätt 

beroende på kön 

Intervju: B 
Deltagar: 8 

Så ju fler gånger vi vart hos en vårdtagare, desto mer 

säkra är vi och desto mindre stressade på ett sätt.  
Ju fler gånger gånger 

man har träffat en 

vårdtagare desto 

säkrare och mindre 

stressade blir man.  

Betydelsen av goda 

arbetsrutiner och 

erfarenheter i yrkes-

rollen 
 

Intervju: A 
Deltagare: 1  

Har du jobbat längre kan du hantera det på ett annat sätt 

än en på 19 år som är ny i yrket.  
Hanterar arbetet 

bättre med erfarenhet.  
Betydelsen av goda 

arbetsrutiner och 

erfarenheter i yrkes-

rollen 

Intervju: B 
Deltagare: 7  

Stress, jag tycker det är bra med stress för min egen del. 

Arbetet blir inte så tråkigt. Tvärtom kanske det är många 

som tycker men inte för mig.  

Arbetet blir inte så 

tråkigt om det är lite 

stressigt.  

Tidens och stressens 

betydelse för arbets-

miljön 

Intervju: B  
Deltagare: 5 

Men om det är en tuff period så som vi har haft nu, influ-

ensa och allt vad det har vart. Om det är stressigt en dag 

så spelar det inte så stor roll men om det blir under en 

period, då blir det nötande på ett annat vis.  

Det blir jobbigt först 

när det varit stressigt 

i en lång period. 

Tidens och stressens 

betydelse för arbets-

miljön 
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Intervju: B 
Deltagare: 6 

Irritation och frustration. Så som vi har haft det nu, det är 

ju något som vi inte är vana vid. Att vi inte får gjort det vi 

ska. Och det blir också en oro för alla. Det märks verklig-

en i gruppen. Men vi har vart duktiga på att ta upp det, att 

man har fått pratat av sig innan man har gått hem. 

Duktiga på att prata 

ut om orosmoment 

innan man går hem 

för dagen.  

Viktigt med bra sam-

arbete inom vården. 

Intervju: B 
Deltagare: 8 

Men så tycker jag ofta det är med killar inom vården. 

Dom tar ofta skillnad på arbete och hemma.  
Killar ser bra skillnad 

på arbete och fritid.  
Olika förhållningssätt 

beroende på kön. 

Intervju: B 
Deltagare: 6 

Jag tror inte någon av killarna har klagat på att det är 

jobbigt att vara hos någon sådär efteråt, de säger inte så 

mycket. 

Killarna klagar inte 

på/om arbetet.  
Olika förhållningssätt 

beroende på kön. 

Intervju: B 
Deltagare: 6 

Men här kan jag känna att som situationen varit här de två 

senaste somrarna. Som C här uppe vill inte använda ett 

hjälpmedel, och då hoppar vi över det för C tycker inte 

det behövs. Och det blir ju också fel egentligen.  Visst 

man ska ju hjälpa dem, men vi måste ju också tänka lite 

mer på oss själva. Och en del av de skador som har skett 

de senaste åren när jag har varit skyddsombud, det är för 

att folk inte har använt hjälpmedlen som har funnits till 

hands. Sedan är det ju också jättetungt på vissa ställen, 

absolut.  

Hoppar över hjälp-

medel ibland ef-

tersom vårdtagare 

inte vill. Behöver 

tänka mer på sig 

själva eftersom ska-

dor uppstår.  

Viktigt med bra sam-

arbete inom vården. 

Intervju: B 
Deltagare: 5 

Då vill dom hellre ha så lite grejer som möjligt, och att 

man istället hjälper till med sin egna kropp istället.  
Vårdtagarna vill inte 

alltid ha hjälpmedel, 

vill att personalen 

använder sin  
kropp.  

Viktigt med bra sam-

arbete inom vården. 

Intervju: A 
Deltagare: 3 

Mycket fysiskt underlättas ju när hjälp kommer fort.  Mycket fysiskt un-

derlättar när hjälp 

kommer fort.  

Viktigt med bra sam-

arbete inom vården. 

 

 

 

 

 

 

 
 


