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Förord 
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Sammanfattning: 
Arbetsterapeuter som arbetar med patienten i det egna hemmet inom ett större geografiskt 
arbetsområde benämns ofta distriktsarbetsterapeuter (DAT). De har ett holistiskt perspektiv 
och skapar förutsättningar för patienten att kunna vara så aktiv och självständig som möjligt i 
sitt vardagliga liv utifrån patientens vilja, önskemål och funktions- och aktivitetsförmåga.  
Patientens hemmiljö är också distriktsarbetsterapeuternas och övrig berörd personals 
arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen ska förändringar i hemmet ske i samråd med patienten då 
det är patienten som bestämmer i sitt eget hem. Detta kan ibland innebära att det inte är enkelt 
att skapa en god arbetsmiljö. Syftet med denna studie var att undersöka 
distriktsarbetsterapeuters upplevelse av sin arbetsmiljö generellt och arbetsmiljön i patientens 
hem. Metoden var en kvalitativ intervjustudie med en öppen fråga där 7 frivilliga 
distriktsarbetsterapeuter utifrån vissa kriterier deltog. Respondenterna var kvinnor i åldrarna 
26-64 år som hade arbetat mellan 6-32 år som arbetsterapeuter och hade varierade 
arbetsområden. Under analysarbetet framkom meningsenheter, koder, underkategorier, 
kategorier, domäner och tema. Resultatet beskrivs i 2 domäner, 14 underkategorier, 6 
kategorier och 1 tema som innehåller distriktsarbetsterapeuternas beskrivning och upplevelse 
av sin arbetsmiljö. Stress och fysiskt tungt arbete var något som samtliga respondenter 
upplevde i sin arbetsmiljö. 
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1. Inledning 
Denna studie handlar om distriktsarbetsterapeuter (DAT) och deras upplevelse av sin 
generella arbetsmiljö och arbetsmiljön i patientens hem. Intresset för detta ämne uppstod i 
samband med den verksamhetsförlagda utbildning som ingick i arbetsterapeutprogrammet. I 
några tidigare C-uppsatser (Geschwind, Karlsson 2004; Åkesson 2002) hade arbetsterapeuters 
psykosociala arbetsmiljö inom kommun och landsting studerats. En studie som Förbundet 
Sveriges Arbetsterapeuter (FSA 2002) hade gjort handlade om arbetsterapeuter generellt och 
deras upplevelse kring sin psykosociala arbetsmiljö. Ingen forskning berörde specifikt 
distriktsarbetsterapeuter och deras upplevelser av sin arbetsmiljö generellt och arbetsmiljön i 
patientens hem, vilket gjorde detta ämne intressant att studera. 
 
 
 

2. Bakgrund 
Ädelreformen som genomfördes 1992 innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för 
långvarig service, vård och omsorg för äldre, psykiskt sjuka och handikappade. Kommunerna 
fick ta över ansvaret för tidigare hälso- och sjukvårdsuppgifter i det egna hemmet och 
hjälpmedelsbehov. Kommunerna fick större frihet att organisera sin vård och omsorg  
(Lindencrona 2003). Detta innebar också att verksamhet och personal inom vård och omsorg 
övergick till kommunal regi tillsammans med motsvarande finansiering. Ett nytt styrsystem 
infördes, kommunalt betalningsansvar som innebär att när läkaren bedömt patienten 
medicinskt färdigbehandlad lämnas ansvaret över till kommunen. Detta innebär idag att allt 
flera kan erbjudas avancerade sjukvårdsinsatser i det egna hemmet (Arbetsmiljöverket 2003). 
På grund av detta bor människor idag kvar hemma i sitt hem mycket längre och det innebär 
sjukare människor med ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård. Att vårda någon i 
dennes hem kan för all personal inom hemvård och hemsjukvård innebära problem i 
arbetsmiljön. Det kan handla om ergonomiskt felaktiga arbetsställningar, psykisk press, 
olycksfall- och våldsrisker. Belastningsskador är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. 
Personal inom detta område kan uppleva känslan av otillräcklighet och psykisk belastning 
som de största nackdelarna med arbetet. Problem i arbetet kan leda till hög 
personalomsättning med sjukskrivningar, frånvaro, skador och omplaceringar som följd 
(Arbetarskyddsstyrelsens Författnings Samling 1990). 
 
 
Den generella arbetsmiljön 
Arbetsmiljön har en stor betydelse och inverkan på människan samtidigt som hon är en del i 
den och kan förändra den. Med psykosocial arbetsmiljö menas det samspel som uppstår 
mellan individ och miljön runt omkring individen. För att må bra och känna sig tillfreds i sitt 
arbete ur ett psykosocialt perspektiv, bör arbetet vara kvalificerat och innehålla 
kunskapsutveckling och viss grad av självbestämmande. Det bör också innehålla ett socialt 
samspel till andra människor i form av samarbete eller social kontakt. Det är även viktigt att 
känna trygghet i sitt arbete på det fysiska, emotionella och materiella planet (Holmström et al 
1999). 
Om den psykosociala arbetsmiljön inte är tillfredställande kan det leda till sämre 
arbetsresultat och anställda som mår dåligt med ökad sjukfrånvaro som följd. Det finns flera 
faktorer som är viktiga för den psykosociala arbetsmiljön: att ha inflytande och att arbetet 
känns meningsfullt, att man har ett bra samarbete, att känna gemenskap och ha en förstående 
arbetsledning och att det i organisationen finns återkommande arbetsplatsträffar och 



personalutveckling. Det är viktigt att förebygga utmattningssyndrom hos personal genom 
arbetsledarens stöd, diskussioner i arbetsgrupp, samarbete och handledning.  
 
Den fysiska arbetsmiljön är det som omger oss i form av lokaler, redskap, ljud, buller, 
ventilation, belysning, datorer, skrivbord och stolar (Nilsson et al 1999). Fysiska riskfaktorer 
som kan leda till arbetsrelaterade sjukdomar i rörelseorganen är ett tungt fysiskt arbete, 
överbelastning, statisk belastning, tryck mot kroppsdel, ensidigt arbete, vibrationer, långvarigt 
sittande samt låsta och extrema arbetsställningar. Det finns mycket forskning kring yttre 
belastning och hur mycket kroppens muskler, senor och skelett tål att utsättas för som är en 
viktig kunskap för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar i rörelseorganen (Järvholm 1995). 
 
 
Arbetsmiljölagen 
Ändamålet med lagen är att förebygga ohälsa och olycksfall och att uppnå en god arbetsmiljö. 
För att bevara hälsan hos arbetstagarna så krävs inte bara bra arbetsförhållanden fysiskt utan 
även psykiskt och socialt. För att uppnå tillfredsställelse på arbetsplatsen så bör 
arbetsförhållandena anpassas till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar. Det ska 
ges möjlighet för arbetstagaren att kunna påverka sin arbetssituation och utveckling genom 
självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Det ska även eftersträvas att det finns variation, 
social kontakt och samarbete inom arbetet (Pellmer & Wramner 2001).  
 
 
Arbetsterapeuters arbetsuppgifter 
Arbetsterapeuter arbetar både självständigt och i team med övrig personal inom kommunal 
hälso- och sjukvård och landstingets sjukvårdsorganisation. De verkar för patienter som har 
behov av hälso- och sjukvårdsinsatser med inriktning mot rehabilitering och skapar 
förutsättningar för patienten att kunna vara så aktiv och självständig som möjligt utifrån 
patientens egna önskemål och behov. De planerar rehabiliteringen tillsammans med patient, 
personal och närstående på vårdplaneringar och upprättar vårdplaner. De informerar, 
instruerar och bedriver handledning för personal, patienter, närstående och studenter. 
Arbetsterapeuter bedömer patientens funktions- och aktivitetsförmåga, motiverar till och 
bedriver rehabiliteringsarbete, kompenserar nedsatt funktionsförmåga vid behov, förskriver 
eller rekommenderar hjälpmedel samt utreder behov av förändringar i den fysiska och sociala 
miljön. I arbetet ingår att hålla sig uppdaterad, utveckla sitt arbetssätt och delge sin kunskap 
till kollegor och team samt vara delaktig i planering och genomförande av 
kompetensutveckling för omvårdnadspersonal. Arbetsterapeuter ska inom sitt 
verksamhetsområde medverka till att verksamheten drivs så effektivt som möjligt, med god 
kvalitet och hög kostnadsmedvetenhet och vara delaktig i planering och uppföljning av 
verksamheten. För att arbetsterapeuter ska klara sitt uppdrag så behövs kontinuerligt stöd, 
handledning, fortbildning och kompetensutveckling i arbetet. 
Beträffande arbetsmiljön så ingår ett medansvar för att aktivt bidra till ett gott arbetsklimat, 
informera sig om och följa föreskrifter, instruktioner, regler och rutiner som finns på 
arbetsplatsen. Aktivt samarbeta med arbetsgivare gällande arbetsmiljöfrågor och delta i 
åtgärder som behövs för att goda arbetsförhållanden ska råda samt uppmärksamma och påtala 
risker och brister i arbetsmiljön (Uppdragshandling för Arbetsterapeut 2007). 
 
 
 



3. Problemområde 
Att vårda patienter i hemmet kan skapa problem gällande den fysiska arbetsmiljön. Om det är 
trångt hemma hos patienten, med mycket eller skrymmande möbler, eller att patienten har en 
för låg säng så kan det innebära praktiska problem. Den personal som ska hjälpa patienten i 
hemmet kan då skadas om det fattas förutsättningar för att kunna få plats med hjälpmedel eller 
genom att inte kunna arbeta i ergonomiska arbetsställningar (Nilsson et al 1999). Detta väcker 
frågor kring hur DAT upplever sin arbetsmiljö med tanke på att deras arbetsmiljö är komplex 
och består av många delar där patientens hemmiljö är en utav dem.  
 
 
 

4. Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka hur distriktsarbetsterapeuter (DAT) upplever sin 
arbetsmiljö.  
 
Frågeställningar:  

• Hur upplever DAT sin generella arbetsmiljö? 
• Hur upplever DAT arbetsmiljön i patientens hem?  

 
 
 

5. Metod 
Detta är en kvalitativ intervjustudie. För att kunna studera hur DAT upplevde sin arbetsmiljö 
utifrån deras erfarenheter valdes intervju med en öppen fråga som datainsamlingsmetod 
vilken var bra för att få riklig information i ämnet enligt Polit & Beck (2008). 
 
 
5.1 Urval 
Eftersom det var upplevelsen av arbetsterapeuters generella arbetsmiljö och arbetsmiljön i 
patientens hem som skulle undersökas valdes DAT ut för studien. Detta är enligt Polit & Beck 
(2008) ett ändamålsenligt urval.  
 
Via e-post skickades en förfrågan till medicinskt ansvariga arbetsterapeuter (MAR), om de 
kunde vara behjälpliga i att finna sammanlagt 10 stycken e-postadresser till DAT som 
motsvarade följande inklusionskriterier:  

• Respondenten skulle arbeta aktivt med hembesök  
• Respondenten skulle ha arbetat som DAT det senaste halvåret 
• Variation önskades i fråga om arbetsområde gärna både från landet och från stan 
• Variation önskades i kön och ålder.  
 

Sammanlagt blev det 7 personer som uppfyllde kriterierna och ville delta frivilligt, 3 personer 
exkluderades då dessa inte arbetade med hembesök för tillfället. Tid och plats för intervju 
gjordes upp med varje respondent via telefon eller e-post.  
 
De som blev intervjuade var alla kvinnor i åldern 26-64 år. Som arbetsterapeut hade de arbetat 
olika länge, från 6 år upp till 32 år. Deras ansvarsområden var på landet eller i stan.  
De hade arbetat som DAT olika länge, flera hade arbetat både inom kommun och landsting 
under sina arbetsår. 



5.2 Datainsamling 
Med en öppen fråga menar Lantz (2007) att den tillfrågade berättar fritt och beskriver det som 
den anser betydelsefullt i sammanhanget och ger sin bild av verkligheten. Intervjuaren följer 
upp och ställer följdfrågor för att fördjupa förståelsen i det respondenten vill belysa. I den 
öppna intervjun ställs frågor om hur något är och vilken mening det har. Respondentens 
upplevelse av för denne betydelsefulla fenomen fångas, samt att respondenten också 
avgränsar fenomenet. Polit och Beck (2008) menar att en öppen fråga ger mer frihet till 
respondenten och därför ökar möjligheten till spontanitet och detaljrikedom som leder till ett 
rikare perspektiv på ämnet. Den öppna frågan som respondenten fick var: När vi ber dig 
berätta om din arbetsmiljö, vad tänker du på då? Följdfrågorna kunde vara: Berätta mer? Hur 
menar du då? Kan du utveckla?  
Intervjuerna utfördes på den plats som respondenterna valde och det blev av praktiska skäl 
samtligas arbetsplatser, på deras kontor eller ett lugnt rum i närheten. Att intervjun skedde i 
van miljö utan störande moment var viktigt enligt Polit och Beck (2008). Författarna valde att 
spela in intervjuerna på band för att underlätta det kvalitativa analysarbetet. Vidare menar 
Polit och Beck (2008) att det är säkrare att välja bandinspelning vid kvalitativa intervjuer för 
att få med endast respondentens utsaga. En av författarna antecknade under intervjun och i 
slutet gjordes en sammanfattning för att respondenten skulle få en stunds reflektion och 
kanske komma på något ytterligare som kändes viktigt att ta upp. Båda författarna ställde 
frågor under intervjun. Intervjuerna pågick i 45-60 minuter. Intervjuerna transkriberades inom 
en till två dagar och analysering av dessa skedde fortlöpande. Genom detta parallella arbete 
utvecklades frågetekniken och intervjun blev mer effektiv ju fler intervjuer som gjordes. 
 
 
5.3  Dataanalys 
De genomförda intervjuerna transkriberades ordagrant inom en eller högst två dagar så de var 
färska i minnet för att lättare erinra sig om vad man pratat vid eventuell dålig ljudkvalitet. 
Detta var enligt Polit & Beck (2008) viktigt för en helhetstolkning. Författarna valde att följa 
den kvalitativa innehållsanalys som Granskär & Höglund-Nielsen (2008) beskriver i sin bok. 
Utifrån denna skedde en första grov indelning av den färdiga texten utifrån studiens syfte och 
två domäner skapades. En domän är en del av texten som kan identifieras med låg grad av 
tolkning. Sedan började arbetet med att leta reda på meningsbärande delar av texten, 
meningsenheter som kunde vara ord, meningar eller stycken som hörde ihop utifrån sitt 
sammanhang och innehåll (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Detta gjordes genom att båda 
författarna strök under de meningsenheter i texten som hade med arbetsmiljö och upplevelse 
att göra. De två första analyserna av meningsenheterna gjordes tillsammans, övriga delades 
upp. Därefter gjordes en noggrann jämförelse för att kontrollera samstämmigheten. 
 
När alla relevanta meningsenheter var utplockade från huvudtexten innebar nästa steg en 
kondensering av meningsenheterna där de gjordes till ännu kortare text med det centrala 
innehållet kvar. Därefter abstraherades den kondenserade meningsenheten till en högre logisk 
nivå och en kod utformades. En kod är en etikett på en meningsenhet. Kärnan i koden 
utformades till en underkategori och flera underkategorier sammanfogades under en kategori. 
För att tydliggöra författarnas tillvägagångssätt i analysarbetet ges ett exempel på detta i tabell 
1.  
 
 
 
 



5.4 Tabell 1 Exempel på stegen i analysprocessen 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Ibland är det 
väldigt knepiga 
arbetsställningar 
man får ha 
eftersom man är i 
personens hem 
då….och som 
t.ex. montera en 
toa förhöjning så 
blir det ju 
konstiga 
ställningar och 
det är ofta trånga 
toaletter och 
svårt att komma 
åt 

Ibland knepiga 
arbetsställningar 
p.g.a. trånga 
utrymmen där 
det kan vara svårt 
att komma åt 

Knepig 
arbetsställning 

Arbetsställning Kroppsarbete 

Man ska bära en 
arbetsstol en 
trappa upp….det 
är ju tungt…. 

Tungt att bära 
arbetsstol i 
trappor 

Tungt bärande Fysiskt tungt 
arbete 

Kroppsarbete 

 
 
 

6. Etiska överväganden 
Innan intervjuerna hade respondenterna fått en kort information, via e-post eller 
telefonkontakt, om avsikten med studien. Samtliga respondenter informerades innan intervjun 
påbörjades mer utförligt om studiens syfte, hur intervjun skulle läggas upp och att den 
spelades in på band. Information gavs också om att deltagandet var frivilligt och att de när 
som helst hade rätt att avbryta utan att ange orsak. Innan intervjun påbörjades tillfrågades 
respondenterna om de hade några frågor och om de gav sitt samtycke till medverkan. 
Respondenternas identitet skyddades genom säker hantering av råmaterialet och band och 
övrigt material kommer att förstöras när studien är avslutad och godkänd. Detta informerades 
respondenterna om innan intervjuerna påbörjades (Vetenskapsrådet 2008). 

 
 
 
7. Resultat 
Resultatet redovisas i en översiktstabell (Tabell 2) som är indelad i 2 domäner med 14 
underkategorier, 6 kategorier och 1 tema. Vidare redovisas dessa domäner som 
huvudrubriker, de 6 kategorierna som underrubriker med de 14 underkategorierna som 
löpande text i den ordning som presenteras i tabellen nedan. 
 
 
 
 
 



7.1 Tabell 2  Resultatöversikt 
Domäner Underkategori Kategori Tema 

  Ensamarbete Psykosociala   
Den Inflytande  faktorer   

  Stress i organisationen Hur 
generella Otrygghet som påverkade   

  Teamarbete arbetsmiljön   
  Kontorsmiljö Fysiska faktorer i DAT 

arbetsmiljön   organisationen som    
    påverkade arbetsmiljön   

      upplevde 
  Allergiframkallande miljö Hälsopåverkande    
Patientens hem  Hygienproblematik   arbetsmiljö   
  Arbetsställning Kroppsarbete sin 

som Fysiskt tungt arbete     
  Transport av hjälpmedel      

  Nya människor varje dag Omväxlande arbete arbetsmiljö 
arbetsmiljö Bemötande  Terapeutiskt    

  Motivationsarbete  förhållningssätt   
        
 
 
 
7.1.1 Den generella arbetsmiljön 
 
Psykosociala faktorer i organisationen som påverkade arbetsmiljön 
Ensamarbete 
DAT hade ansvar för patienter i både primär- och kommunalvård. De allra flesta hembesöken 
gjorde DAT oftast ensamma. När hembesöken till primärvårdspatienter gjordes var DAT den 
enda kontakten mellan sjukhuset och patienten. Detta ledde till mycket personkontakt och 
många beslut måste tas av DAT eftersom ingen mer var insatt i ärendet, vilket kunde kännas 
ensamt. Hos hemvårdspatienterna gjordes ibland gemensamma hembesök tillsammans med 
hemvårdspersonal. Det var mer kontinuitet i dessa kontakter genom teamarbetet med 
hemvårdspersonalen.  
 
Att arbeta ensam innebar också att det kunde vara lugnt och skönt att vara den enda som 
bestämde. Ibland ställdes DAT inför besvärliga situationer gällande hemmiljön där patienten 
inte ville förändra något i sitt hem. Någon upplevde sig vara ensam i diskussionen med 
patienten gällande hemmiljön och tyckte att det fanns dåligt med stöd från ledningen som 
dock var ytterst ansvarig för personalens arbetsmiljö. Flera av respondenterna hade ett bra 
samarbete med chefen i sådana här fall, att ha klara regler upplevdes tryggt. DAT:s uppgift 
var att motivera och diskutera med patient och personal varför förändringar behövdes göras. 
Vissa tyckte att det kunde vara svårt att avgöra i vilket skede chefen skulle kopplas in. 
 
 
 
Inflytande 
Det upplevdes som en viktig och positiv bit att man kunde påverka sitt arbete, lägga upp sitt 
arbete och planera sin tid självständigt. Att även kunna påverka eventuella utbildningar utifrån 
sitt eget intresse och engagemang var positivt. På det fysiska planet upplevdes det rörliga 



arbete som positivt. Det kunde handla om friskvårdspengen som kunde disponeras efter eget 
val men också att jobbet i sig gav automatiskt friskvård då cykel eller promenader ofta 
användes för att ta sig till patienter samt vid elrullstols- och trehjulingsträning. 
 
Utbildningar som anordnades av arbetsgivaren upplevdes både positiv och negativ. Det kunde 
kännas tungt att gå utbildningar då arbetsmängden var stor men det var också positivt att få 
byta kunskaper med andra kollegor och att själv kunna planera arbetet tidsmässigt utifrån de 
utbildningar som fanns. Arbetet i sig som DAT upplevdes även det som kunskapsutvecklande 
då hembesök kunde vara utmanade och när olika lösningar skulle tas fram för olika patienter. 
 
Arbetet som DAT var varierande, flexibelt, fritt, värdefullt, viktigt och självständigt vilket 
upplevdes som positivt. I arbetet som DAT kunde man påverka patientens möjligheter till ett 
mer självständigt och aktivt liv vilket upplevdes som tillfredställande. 
 
 
Otrygghet 
DAT kunde någon gång känna ovisshet och otrygghet när de skulle gå hem till patienter då de 
inte visste vad eller vem de skulle möta när de ringde på dörren. En annan faktor som gav en 
känsla av otrygghet var att på grund av variationen av diagnoser och människor var känslan 
att man sällan blev duktig på något specifikt område, en känsla av okunnighet kunde finnas på 
grund av detta. 
 
Att använda hemtransport av hjälpmedel var inte alltid lämpligt om DAT inte kunde närvara 
då det fanns risk för skador och olyckor om patienten började använda hjälpmedlet innan det 
provats ut ordentligt och patienten fått instruktion om det och detta kändes otryggt vilket 
ledde till att denna tjänst inte utnyttjades alla gånger.  
 
Omorganisationer och förändringar upplevdes även det som otryggt, ovisst och stressande. 
DAT hade under årens lopp upplevt många förändringar och tyckte att det nästan pågick 
omorganisation ständigt vilket kunde ge en känsla av att inte hinna med att utvärdera innan 
nästa förändring sattes igång. Detta upplevdes som jobbigt men det gemensamma angående 
förändringar var att genom att lära sig se positivt på förändringar var det lättare att ta sig 
igenom dessa. Många chefsbyten upplevdes frustrerande då det tar tid för en ny chef att sätta 
sig in i DAT: s arbetsuppgifter. Det kunde se olika ut hur ledningen upplevdes på olika 
distrikt, några var nöjda med chefen och dess stöttning medan andra inte upplevde att de fick 
någon stöttning alls av chefen. Flera av DAT upplevde att det fanns brist på 
forum/reflektionsgrupper och rutiner kring detta. Det fanns ett stort behov av att få träffa 
andra kollegor att utbyta kunskaper med.   
 
Stress 
Genom kommunens interna datajournalsystem kunde meddelande skickas. Ibland var det 
många meddelanden på en gång att besvara och prioritera mellan, -vilket var mest akut? Detta 
kunde upplevas som väldigt stressande när almanackan redan var fulltecknad. Det kunde 
kännas som om problem och beslut lämpades över på DAT ibland och en känsla av att ingen 
förstod hur mycket de hade att göra. Ibland var det enklare att ha telefonkontakt då frågor och 
svar kunde avhandlas direkt. 
 
Dokumentationen kunde vara ett stressmoment, men det gällde att anpassa hembesöken så att 
det fanns tid för dokumentation efter detta. Vid administrativt arbete upplevdes ibland stress 
och irritation då fler skulle prata i telefon samtidigt. Viktiga samtal sköts ibland upp till ett 



bättre tillfälle vilket skapade stress i sig att inte kunna ringa när det egentligen fanns tid. Det 
kunde vara energikrävande att vara nära inpå varandra. Det upplevdes positivt att kunna 
stänga om sig och få vara ifred när administrativt arbete skulle utföras.  
 
Det upplevdes ibland stressigt att ha ansvar och hålla reda på vilka som var inlagda på 
sjukhuset och när de skulle komma hem igen. Nollvisionen innebar att alla patienter skulle 
hem från sjukhuset så fort de var medicinskt färdigbehandlade för att kommunen skulle slippa 
betalningsansvaret. Detta innebar fler akuta ärenden med sjukare människor, mycket 
kontakter och DAT fick genomföra snabba hembesök och hjälpmedelsutprovningar på kort 
tid. Flera DAT upplevde detta som väldigt stressande då almanackan redan var full och det 
krävdes omprioritering, flexibilitet och övertidsarbete. Att ärenden fick skjutas upp skapade 
ett stressmoment i sig. Vid många tyngre ärenden kunde det upplevas som om man inte hann 
med och arbetsmängden kunde ibland kännas övermäktigt. Själva ovissheten om att inte 
kunna förutse veckan och vetskapen om att det när som helst kunde komma ett nytt tungt 
ärende som ändrade planeringen var också ett stressmoment. Nollvisionen kunde ibland bidra 
till att det inte fanns tid för återhämtning. Ofta fanns ingen tid för reflektion utan det fick i så 
fall planeras in i almanackan. Att inte kunna få reflektera över dagen eller veckan kunde 
upplevas stressande ibland. I samband med nollvisionen fick en del anhöriga ta hem sin svårt 
sjuke make/maka fast de inte önskade det. Det upplevdes som en etisk stress när man gjorde 
något mot någons vilja och kanske sin egen utan att kunna påverka det. 
 
Att ständigt vara tillgänglig och att ha krav på sig att delta i alla träffar och möten kunde bli 
ett stressmoment ibland. Periodvis var det mycket information och lösningar att hålla reda på 
och det kunde upplevas som ett stressmoment, en ständig oro för att glömma bort någonting. 
Om hemvårdspersonal väntade med sina frågor till teamträffar där de hade dem mer sällan 
kunde fler ärenden anhopas och det upplevdes stressande. 
 
Vid sjukdom eller semester så täckte man upp för varandra och vid något akut fall i kollegans 
område så fick egna ärenden ibland strykas och prioriteras om. Detta upplevdes som ett 
stressmoment då man hade bra koll på sitt eget område men inte kollegans. 
Det kunde vara många DAT som delade på en tjänstebil vilket påverkade vid planering av 
hembesök. Det ansågs nödvändigt att man vid dessa tillfällen kunde diskutera och ge och ta så 
att alla kunde utföra sina hembesök. Detta kunde ibland vara ett stressmoment. Någon 
upplevde det tidskrävande att sköta bilen. Att cykla eller gå kunde en del uppleva som 
tidskrävande. 
 
 
Teamarbete 
De flesta upplevde teamarbetet med hemvårdspersonal och andra yrkeskategorier som bra och 
kände att man fyllde en viktig funktion i teamen. Någon upplevde att samarbetet var bättre 
och utökat med hemvårdspersonalen vid jämförelse av hur det sett ut tidigare, medan någon 
tyckte att hemvårdspersonalen inte räknade med DAT som en i ”gänget”. 
 
I rehabiliteringsarbetet med patienten kunde teamet och DAT ha olika uppfattning om vad 
som var viktigt för patienten att träna på. Detta kunde upplevas som ett problem då DAT ville 
att patienten skulle göra så mycket som möjligt själv medan hemvårdspersonalen hjälpte 
patienten mer.  
 



Det fanns variation på hur ofta teamträffar var inplanerade på olika distrikt, från varje vecka 
till en gång i månaden. För kontinuiteten var upplevelsen att det var bättre att ha teamträffar 
ofta. Detta berodde på hur man tidsmässigt kunde få in träffarna på schemat. 
 
Det upplevdes positivt att ha nära samarbete med teamet och även ha kollegor att diskutera 
eventuella problem med, byta erfarenheter med och få stöttning ifrån. Att trivas med sina 
arbetskollegor under både arbete och rast ansågs som en påverkande faktor för arbetsmiljön.  
 
 
Fysiska faktorer i organisationen som påverkade arbetsmiljön 
Kontorsmiljö 
Kontorsmiljön upplevde DAT som positiv med bra kontorsstolar och bord, belysningen 
upplevdes dock som dålig på något ställe. Någon tyckte att om kontor delas var det bra att 
tänka på att inte skrivborden satt ihop, då den ena som arbetar vid skrivbordet kanske behövde 
ett högt bord och bara kunde arbeta stående medan den andra arbetade bäst sittande. 
Ventilationen sågs även som ett problem på ett område då rökare stod utanför så röklukt drog 
in om fönster öppnades och ville man öppna dörren till kontoret var det stökig miljö utanför 
som störde. Kontorens placering varierade, på några ställen var kontoren placerade i närheten 
av hemvårdspersonal, distriktssjuksköterska och enhetschef och på andra ställen satt de lite 
mer avsides för sig själva i ett annat hus. Detta upplevdes både positivt och negativt. Att dela 
kontor eller att ha närhet till andra kollegor gav en känsla av gemenskap medan någon då 
kunde sakna lugn och ro. 
  
 
 
 
7.1.2 Patientens hem som arbetsmiljö 
 
Hälsopåverkande arbetsmiljö 
Allergiframkallande miljö 
Vid hembesöken var det varierande fysisk arbetsmiljö. Ibland förekom det mycket damm, 
hundar och katter inomhus och ibland i stort antal. Om det var mycket damm eller djurhår 
kunde någon ibland uppleva andnöd. Ibland innebar det starka dofter som parfym och 
cigarettlukt i hemmen. Det upplevdes ofräscht att gå i kläder som luktade rök. Det kunde vara 
ett problem med lukt i kläderna som satt i då de gick mellan patienter och dessa var känsliga. 
Detta innebar att DAT fick ha med sig extra kläder ibland. Rökning upplevdes jobbigt att 
vistas i men också för att de inte kunde påverka situationen eller ställa krav eftersom det var 
patientens hem. Det enda de kunde göra var att be patienten att inte röka under tiden de var 
där. Om man som DAT hade allergiska besvär så fick man be en kollega att ta de hembesök 
där en allergiframkallande miljö fanns om de visste om det innan.  
 
 
Hygienproblematik 
DAT kunde ibland mötas av patienter som inte klarade av toalettbesök, hygien eller sin bostad 
och det kunde innebära en arbetsmiljö med smuts, mögel, dålig lukt, flugor och sopor. Ibland 
var sanering nödvändig och vid sådana tillfällen upplevdes det oftast som DAT hade bra stöd 
av ledningen. Att arbeta i sina egna kläder där det var väldigt smutsigt upplevdes ibland som 
otrevligt. En samlad upplevelse hos DAT var att de saknade arbetskläder, dels med tanke på 
den smuts de fick arbeta i men även att de gick från patient till patient och smitta kunde 
spridas. Någon gång kunde det också förekomma smitta som hiv och gulsot. Det var 



varierande tillgång till skyddskläder så som gula rockar, men överallt användes 
plastförkläden, skoskydd, plasthandskar och handsprit som de hade med sig själva. Att sätta 
på sig gul rock kunde ibland kännas genant inför patienten som kanske kunde ta det som en 
pik för att de hade det smutsigt. Att ha riktlinjer angående hygien kändes tryggt att hänvisa till 
i sådana lägen. 
 
 
Kroppsarbete 
Arbetsställning 
DAT fick ibland ha ergonomiskt felaktiga arbetsställningar på grund av trånga utrymmen som 
krävde god rörlighet. Det kunde innebära att stå på knä framför toaletten med snedvriden 
kropp för att komma åt och skruva fast en toalettförhöjning. Om det var riktigt smutsigt på 
och omkring toaletten kunde arbetsställningen försvåras.  
 
DAT fick ofta tänka på hur de skulle arbeta så skonsamt som möjligt för kroppen. Vid 
montering av elsängryggstöd fick DAT även där ha ergonomiskt felaktiga arbetsställningar 
och ha viss teknik för att klara det. I en dubbelsäng med ram skulle madrassen lyftas upp 
samtidigt som banden från elsängryggstödet träddes ner emellan så att dessa sedan kunde 
spännas under sängen. När banden skulle spännas runt madrassen låg DAT på rygg under 
sängen och drog åt. Vid låg säng upplevdes en risk för att fastna ibland. DAT fick ha olika 
teknik för att inte få ont i ryggen. Det upplevdes som bökigt ibland för att få till bra 
arbetsställning. Vid sängförhöjning skulle förhöjningsklossar sättas på sängbenen samtidigt 
som sängen lyftes. DAT upplevde att det var trångt ibland när de skulle sätta dit dem och fick 
då lov att plocka bort en del möbler innan.  
 
Arbetsställningarna var omväxlande mellan att sitta, gå, cykla eller åka bil. Vid det 
administrativa arbetet var det mer stillasittande än vid hembesöken. Det upplevdes 
fördelaktigt att kunna planera och påverka variationen, kunna varva administrativt arbete med 
hembesök, promenera eller cykla till och från hembesök med tanke på sin kropp. 
 
 
Fysiskt tungt arbete 
Upplevelsen var att det har blivit en ökning av hjälpmedel jämfört med för ca 10 år sedan. 
Det fanns en oro för att inte orka i framtiden. Transport av hjälpmedel förekom för det mesta 
dagligen och upplevdes som den stora tunga biten i arbetet. Det blev ofta mycket bärande, 
ibland var det otympliga hjälpmedel i kartong. Styrka och smidighet behövdes i arbetet med 
hjälpmedel. Det upplevdes att det blev tungt i längden trots lätta hjälpmedel. Att bära 
hjälpmedel i trappor upplevdes som tungt, svårt, bökigt och ibland tröttande. Arbetsstolar var 
särskilt tunga. Det var fysiskt tungt att lyfta hjälpmedel i och ur bilen ofta, det krävdes höga 
lyft och bra lyftteknik, trots anpassad bil.  
 
När patienter hade mycket möbler, trångt och dåligt med utrymme fick DAT ibland börja med 
att plocka undan saker eller flytta på möbler innan de kunde påbörja själva 
hjälpmedelsmonteringen, vilket var energikrävande och tog extra tid i anspråk. Det var tungt 
att höja upp sängar och särskilt dubbelsängar. Riktigt tungt var det när dubbelsäng med motor 
skulle lyftas, men i sådana fall togs det hjälp. Montering av elsängryggstöd upplevdes som 
fysiskt krävande. Elsängryggstödet var otympligt, tungt att bära och få bra grepp om. Vid 
tunga lyft gjordes försök att hjälpa varandra och hjälp togs av vaktmästare, hemvårdspersonal, 
anhöriga eller kollegor om det gick att lösa utifrån tidsplanering och tillgänglighet. En del 
upplevde att de var bra på att hjälpas åt medan andra ofta lyfte ensamma. Eftersom det 



krävdes planering och samordning innebar det att det blev enklare att lyfta själv. Större 
hjälpmedel kunde mot betalning transporteras direkt hem till patienten av servicecentralen och 
utnyttjades ibland.   
 
 
Transport av hjälpmedel 
I arbetet som DAT ingick det mycket transport av hjälpmedel. En bra bil som var lätt att lasta 
i och ur var då nödvändig. Detta upplevde DAT att de hade. Hjälpmedel transporterades 
mellan förråd och bil, lastades i och ur bil, hjälpmedel bars uppför trappor eller staplades i 
hiss för vidare transport till patient. Vissa hade långt avstånd mellan bil och förråd medan 
andra hade kortare avstånd. De som arbetade på landet hade mest villor och inte lika mycket 
trappor att bära i som DAT inom stan där flera av hyreshusen kunde vara flera våningar utan 
hiss. Detta kändes ibland tungt, jobbigt och tröttande. Med ett geografiskt stort distrikt 
tillbringade en DAT mycket tid i bilen varje dag, medan en DAT på ett mindre distrikt ofta 
valde att cykla eller promenera p.g.a. att det var nära eller att parkeringsplats var svår att hitta. 
Att cykla upplevde någon som tidskrävande och osäkert vid halt väglag medan andra 
upplevde det mer positivt. Det upplevdes positivt att halkkörning för bil erbjöds inför vintern. 
På vissa distrikt delades bilen med annan personal inom vård och omsorg och detta kunde 
ibland utgöra ett problem då olika krav ställdes på bilen beroende på vilken personal som ska 
använda den. 
 
 
Omväxlande arbete 
Nya människor varje dag 
Det kunde ibland vara upp till fyra hembesök under en dag med vitt skilda ärenden, patienter 
med olika problem och sjukdomar. Det var stor variation i hemmiljöer bland patienterna och 
varierade bostadsområden. Hembesöken varierades ibland med hjälpmedelsutprovning 
utomhus vilket upplevdes som positivt. Det upplevdes positivt, kul och roligt att möta nya 
människor varje dag. Omväxlingen innebar att arbetet kändes fritt, flexibelt, självständigt, 
stimulerande och en känsla av att ständigt lära sig nya saker hela tiden. 
Det fanns en tjusning i att inte veta hur dagen ska sluta. 
 
 
Terapeutiskt förhållningssätt 
Bemötande 
Hur man som DAT bemötte patienter i deras hem upplevdes som en faktor som påverkade 
deras arbetsmiljö. Det upplevdes som viktigt att vara försiktig och ödmjuk, men samtidigt 
lyssna in och försöka vara så öppen som möjligt för att få en helhetsbild av patientens 
situation utan att vara påträngande.  
 
En känsla av osäkerhet i hur man skulle bemöta arga patienter eller anhöriga kunde ibland 
upplevas av DAT. Vid otrygghet inför ett hembesök gjordes detta med någon kollega eller 
tillsammans med hemvårdspersonal om denna var involverad. DAT kunde också känna en 
osäkerhet när det gällde hur man skulle bemöta och hantera psykiskt sjuka patienter och 
patienter med svåra sjukdomar och de som fick palliativ vård. Det kunde vara tungt och 
sorgligt att möta dessa patienter med svåra sjukdomar. 
 
Motivationsarbete 
Det fanns vissa patienter som motsatte sig en förändring i hemmet, de ville att det skulle se ut 
som det alltid hade gjort. Ofta hade DAT en helhetssyn som inte patienten hade och fick 



ibland kompromissa trots att patienten skulle bli mer självständig om åtgärderna genomfördes 
som DAT föreslog. DAT kunde bara föra en diskussion med patient och personal, ge råd, 
motivera och förklara för patienten varför förändringar var nödvändiga men aldrig tvinga 
någon till det. Förändringsprocesserna i hemmet kunde ibland vara långa, svåra och 
energikrävande. När patient och DAT inte var överens kunde det upplevas psykiskt tungt. Vid 
motsättning till förändringar i hemmet och svårlösta situationer fick chefen ta det slutgiltiga 
ansvaret. Det upplevdes för det mesta som om chefen tog sitt ansvar i dessa frågor, men 
någon uttryckte att det fungerade dåligt och fick ta ett stort ansvar själv. 
 
Mattor var det många som hade och de utgjorde ofta en halkrisk för patienten, då kunde DAT 
bara motivera varför de behövdes tas bort och det var ofta inget större problem. Att prova ut 
rullstol eller rollator i hemmen kunde ibland försvåras av att det var möbler och mattor i 
vägen. En del var ensamma och hade inga anhöriga som kunde hjälpa till med borttransport, 
då fick DAT lösa det tillsammans med övrig personal och ledning. Då patientens hem var all 
personals arbetsmiljö kunde patientens motsättning till förändring försvåra utformningen av 
en säker och trygg arbetsmiljö. DAT kunde endast be om förståelse för sin arbetsmiljö. 
 
 
 
 

8.  Diskussion 
 
8.1 Resultatdiskussion  
Den öppna frågan gav bredd och spontanitet i resultatet. Respondenternas 
information kring ämnet gav en bredd samtidigt som det också begränsade innehållet. 
Upplevelsen som spontant togs upp i början av intervjun var ovissheten de kunde känna inför 
hembesöket då de inte visste vem de skulle möta och att de var ett fysiskt tungt arbete. 
Resultatet stämde väl överens med den litteratur som fanns kring dessa ämnen. 
 
 
8.1.1 Den generella arbetsmiljön 
Psykosociala faktorer i organisationen som påverkade arbetsmiljön 
Stress 
Det intressanta som framkom under intervjuns gång var att stress var något som alla tog upp 
och det var en tydlig psykosocialt påverkande faktor. Det verkade som om stressen de 
upplevde inte kunde ses av andra, bara de själva såg hur mycket det var att göra. Enligt 
Theorell (2003) har sjukskrivningarna ökat dramatiskt under 2000-talet och statistiken visar 
tendenser till långvariga sjukskrivningar och sjukdomsfallen är ofta orsakade av stress och 
psykisk ohälsa. Kvinnor drabbas oftare än män och mest utsatta är kvinnor i den offentliga 
sektorn. I den offentliga sektorn har det skett förändringar och det uppstår ibland obalans 
mellan arbetskrav och personlig resurs och detta bidrar till stress. Tidspressen och 
informationsmängden har ökat då man ständigt är uppkopplad på arbetet. Detta stämmer med 
vad DAT kände då det fanns en rädsla för att glömma något viktigt och att det var mycket att 
hålla reda på. Någon upplevde stress när det var många meddelanden att svara på. De kunde 
få arbetstoppar med ökad arbetsmängd med jämna mellanrum vilket delvis berodde på 
nollvisionen i kommunen, och det upplevde de som väldigt stressande. Någon uttryckte att det 
ibland inte ens fanns tid för återhämtning på grund av många tunga ärenden. 
Arbetsmiljöverket (2002) beskriver att om en stor arbetsmängd, ett högt arbetstempo eller 
arbete under tidspress kombineras med små möjligheter att påverka den egna 
arbetssituationen kan detta ge konsekvenser i form av ohälsa. Långvarigt arbete under 



tidspress är tärande på hälsan. Övertid under lång tid med små möjligheter till återhämtning 
kan också ge konsekvenser för hälsan. Att fördela om arbetet mellan arbetstagarna är en 
uppgift för chefen och en åtgärd kan vara att hjälpa till med att prioritera arbetsuppgifterna. 
Detta är inte enkelt att lösa då DAT oftast var den enda som var insatt i sitt område och 
dessutom var de på de flesta ställen inte så många DAT som arbetade. 
 
De flesta DAT upplevde dock att de kunde planera och påverka sin egen arbetsfördelning till 
stor del och detta kanske bidrog till att stressen kunde hållas på jämn nivå. Alla upplevde trots 
stress sitt arbete som självständigt och positivt. Enligt Nilsson et al (1999) så är inflytandet 
viktigt för tillfredställelsen i arbetet samt att inflytande och egenkontroll är viktigt för att 
kunna hantera arbetsbelastning. Möter man höga krav och har god kontroll, kan stressen bidra 
till arbetsglädje och effektivitet. Saknas däremot kontroll och inflytande vid höga krav kan det 
leda till anspänning, olustkänslor och bristande engagemang.  
Handlingsutrymmet har alltså stor betydelse för hur man upplever en stressfylld situation. 
Finns handlingsutrymme så att man hinner agera och att en balans mellan omgivningens krav 
och egen kapacitet finns, föreligger de bästa förutsättningarna för hälsa (Nilsson et al 1999; 
Arbetsmiljöverket 2002; Eile 1997). Då det var många och tunga ärenden på en gång 
upplevde DAT att det då uppstod situationer som kändes övermäktiga. Upplevelserna i arbetet 
kan då påverka hela livssituationen. Bra arbetsvillkor ökar hälsan i arbetslivet och minskar 
risken för arbetsrelaterad ohälsa och bidrar till en allmän förbättrad folkhälsa. Kraven i 
arbetslivet måste vara anpassade efter människans möjligheter att klara ett arbete och orka 
vara verksam under hela sitt arbetsliv. För att främja hälsa ska det finnas en balans mellan 
arbete och fritid. Det ska finnas en säker miljö både fysiskt, psykiskt och socialt. För att 
arbetet ska vara tillfredsställande bör arbetstagaren känna delaktighet, ha kontroll och 
inflytande och kunna påverka sitt arbete. Det är viktigt för arbetstagaren att ha en identitet i 
arbetet och få möjligheter att utvecklas (Ewles och Simnet 2005). 
 
Att arbeta med människor kan enligt Arbetsmiljöverket (2002) innebära att det kan bli tärande 
eftersom arbetsuppgifterna ofta innebär engagemang och i kombination med ett högt 
arbetstempo kan det vara förenat med stressymtom. Detta visas i arbeten där det viktigaste 
redskapet är den egna personen, t.ex. vård och omsorgspersonal och socialarbetare. Åtgärder 
som kan mildra är att tillföra kompetens och öka professionalismen i arbetet, till exempel 
genom handledning. Handledning används för att ge råd och stöd i svåra yrkessituationer och 
för utveckling inom yrkesområdet. Personal inom sjukvården kan behöva diskutera något de 
upplevt t.ex. svåra patienter, krävande anhöriga eller någon form av etiska problem. Det är en 
fördel med kontinuerliga träffar, dessa leder till öppenhet och utveckling (Nilsson et al 1999).  
Handledning var något som DAT saknade och uttryckte ett stort behov av. På grund av 
ensamarbetet och mötet med svårt sjuka människor behövdes problem och situationer få 
ventileras. Alla uttryckte ett behov av reflektionsgrupp eller forum där de kunde diskutera och 
bolla frågor som var viktiga. På grund av stor arbetsmängd fanns sällan tid för reflektion för 
sig själv eller med kollegor. Enligt Nilsson (2005) är reflektion en viktig del utav det dagliga 
lärandet. Reflekterandet är en tankeprocess gällande egna erfarenheter och handling. I en 
reflektion bearbetas en aktuell situation eller händelse. Genom detta ökar förståelsen och man 
lär sig något nytt av det som man har nytta av i sitt arbete. Reflektion sker under arbetets gång 
inom individen men det är viktigt att ha möjlighet att kunna få reflektera på avsatt tid med 
kollegor. 
 
Otrygghet 
Enligt Arbetsmiljöverket (2002) är förändringar i arbetslivet oundvikliga och innebär oftast en 
påfrestning. Avgörande från arbetsmiljösynpunkt och för konsekvenserna för den anställde är 



ofta hur förändringar genomförs och i vilken utsträckning den anställde ges information och 
möjlighet att vara delaktig i förändringen. Enligt Parmander (2005) har förändringar p.g.a. 
ekonomiska problem för allra helst kommuner och landsting blivit ett måste då man ser 
förändringar som en lösning på dessa problem. Negativt är att dessa förändringar sker i så stor 
skala och utan inflytande av medarbetarna så det skapar ilska och frustration. När människor 
upplever att de inte kan påverka sin situation finns risken att motivation och arbetslust 
försvinner. Att förändra för ofta och för oplanerat kan leda till ökad ohälsa och 
sjukskrivningar bland medarbetarna. Resultatet av en förändring kan ses på helt olika vis av 
ledning och medarbetare. Ledningen kanske ser positiva förändringar medan medarbetarna 
bara ser negativa effekter av förändringen. En känsla av att förändringen varit meningslös är 
då naturlig för medarbetarna. DAT upplevde att det pågick ständiga förändringar och hade 
genom årens lopp upplevt många. Det fanns en känsla av att man inte hann utvärdera den ena 
förändringen innan den nästa förändring startade. Detta upplevdes som stressande och otryggt 
ibland men de flesta DAT försökte ändå se förändringar som något positivt.  
 
Teamarbete  
Kollegor att kunna diskutera med och rådfråga sågs som en stor och viktig bit. De flesta hade 
kollegor och kände sig trygga men någon upplevde att det inte fanns lika bra samarbete till 
hemvårdsgrupperna vilket kunde resultera i att viss information aldrig delgavs DAT. 
Precis som Arbetsmiljöverket skriver (2002) är människorna på arbetsplatsen en del av 
arbetsmiljön och hur relationerna är mellan arbetskamrater och chefer på arbetsplatsen har 
stor betydelse för hur man mår i arbetet. Att synliggöra normer och skapa ett gott 
omhändertagande och bra introduktion vid nyanställningar är exempel på åtgärder som 
underlättar tryggheten i arbetsmiljön 
 
 
8.1.2 Patientens hem som arbetsmiljö 
Hälsopåverkande arbetsmiljö 
Hygienproblematik  
Eftersom det ibland var en smutsig miljö som DAT arbetade i så var det många som önskade 
att det skulle finnas tillgång till arbetskläder. Ibland behövdes extra kläder att bytas till efter 
hembesök där patient rökt inomhus. Westergren och Englund (2006) menar att enligt 
arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren skaffa fram personlig skyddsutrustning som är 
ändamålsenlig. Den ska vara anpassad till arbetsplatsen i stort och aktuella arbetsställningar 
och arbetsrörelser. Viss skyddsutrustning kan användas av flera personer. Arbetstagaren har 
också ett ansvar angående den personliga skyddsutrustningen, de måste använda 
skyddsutrustningen som behövs för det aktuella arbetet, vara aktsamma och sköta den på 
korrekt sätt. Det ska också finnas rutiner för hur utrustningen vårdas eller förvaras. 
 
 
Kroppsarbete 
Arbetsställning 
Trots kunskap om att arbeta rätt tvingades respondenterna i studien ofta arbeta med 
snedvridna arbetsställningar för att komma åt vid hjälpmedelsmontering i trånga utrymmen. 
Vid montering av elsängryggstöd fick de krypa under sängen, lyfta och vara snedvriden 
samtidigt. Detta upplevdes ibland påfrestande och de konstaterade att det behövdes smidighet 
och god fysik. De upplevde också att deras arbete var rörligt och omväxlande ifråga om 
arbetsställningar mellan att cykla, gå och åka bil, vilket de tyckte var positivt. Likaså att de 
kunde påverka dagens arbetsställningar genom sin planering. Holmström et al (1999) menar 
att det förändringsarbetet måste riktas mot arbetsställningar, repetitiva rörelser och tung 



manuell hantering som bidrar till problemet. Det gäller också att träna arbetsteknik, kondition, 
muskelstyrka och avslappning. Den kan också innebära ändringar på arbetsplatsen och 
verktygens/hjälpmedlens utformning.  
 
 
Fysiskt tungt arbete 
En samlad upplevelse hos DAT var att de hade ett tungt och fysiskt krävande arbete. Arbetet 
innebar dagligt bärande av hjälpmedel och trots att de ibland bar lätta hjälpmedel kunde en del 
känna en trötthet. 
 
Skador kan uppkomma genom tunga lyft men också genom lättare lyft som upprepas ofta. 
Inom belastningsergonomin har man kommit fram till att även belastningens frekvens och 
duration är av stor betydelse för hur snabbt smärta och trötthet i rörelse- och stödjeorganen 
uppträder. En trötthet och smärta som i längden kan övergå till akuta eller kroniska besvär och 
sjukdomar. Arbetet måste utformas så att det ger en belastningsvariation med omväxlande 
lätta och tunga belastningar med tillräckligt många och långa pauser emellan. Tiden för 
återhämtning avgörs av pausens karaktär. Tre huvudtyper av hälsofarliga fysiska belastningar 
kan vara enstaka mycket höga belastningar, upprepade måttliga till höga belastningar eller 
långvarig belastning med låga eller mycket låga belastningsnivåer (Holmström et al 1999; 
Hultgren 1994). Holmström et al (1999) menar att lyfta och bära tungt innebär en signifikant 
risk för ländryggssmärtor. Smärttillstånd i ländryggen är vanligt förekommande och sätts i 
samband med fysiska och psykosociala faktorer. Nio av tio studier dokumenterar risker när 
det gäller arbetsmoment som kräver upprepade framåtböjningar och vridningar, det fanns ett 
klart samband mellan duration i exponeringen och förekomsten av ryggbesvär.  
 
Orsaker och lösningar på belastningsergonomiska problem i yrkeslivet ligger på olika 
organisatoriska nivåer. Det kan handla om politiska direktiv och snabba omprioriteringar på 
den politiska och samhälleliga nivån. På den arbetsorganisatoriska nivån finns idag kunskap 
om hur en god arbetsmiljö ska formas och det genom ledarskap, arbetsplatsens utformning 
och arbetsklimat. På gruppnivå är det faktorer som innehåll i arbetet, teamarbete, lärande och 
reflektion av arbetsresultat, trivsel och stress. På individ nivå är det ålder, kön och utförandet 
som har betydelse för belastningsergonomiska problem (Holmström et al 1999).  
När det handlade om riktigt tunga hjälpmedel som elrullstol, elsängryggstöd, arbetsstol och 
hygienstol så kunde det skickas via hemtransport genom servicecentralen mot en kostnad för 
patienten. Detta utnyttjades på lite olika sätt på alla platserna beroende på patientsäkerheten 
eller om patienten inte var villig att betala för den tjänsten. Någon önskade klarare rutiner så 
alla gjorde lika. Detta var en fråga som hade tagits upp men bör säkert tas upp igen. 
 
 
Terapeutiskt förhållningssätt 
Motiveringsarbete 
När förändringar i hemmen var tvungna att göras för att skapa bra arbetsmiljö så uppgav de 
flesta att det kunde vara svårlösta problem ibland. Det kunde innebära tids och 
energikrävande processer. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1990) så 
är det tre lagar som gäller parallellt när en patient vårdas i hemmet. Det är arbetsmiljölagen 
med det övergripande kravet på fysisk och psykiskt god arbetsmiljö avseende personalen som 
arbetar i hemmet. Kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen och landstingets ansvar enligt 
hälso- och sjukvårdslagen som innebär att människor ska kunna få vård och service i sitt hem. 
Ingen av lagarna har företräde framför den andra. Det är viktigt att de olika yrkesgrupper som 
berörs ges möjlighet att medverka vid planering av vården och att arbetsgivaren bedriver ett 



aktivt miljöarbete med förebyggande åtgärder. Allt arbete i det enskilda hemmet ska planeras 
i nära samarbete med patienten eller dennes företrädare. DAT förde alltid en diskussion med 
patienten enskilt och på vårdplaneringen, motiverade och förklarade varför ändringar borde 
göras i hemmet. Ett bra samarbete med patienten upplevdes som det bästa sättet att få till en 
bra arbetsmiljö i hemmet. 
 
Bemötande 
Thorsén (1997) menar att inom vård och omsorg är integritet ett lagstiftat begrepp och bygger 
på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. Gränsen vid personlig 
integritet är personens jag och överskrids denna gräns kränks personens integritet. Kränkning 
kan ske när någon rör eller använder personliga ägodelar eller kanske möblerar om mot 
personens vilja eller kommer för nära inpå personens kroppsliga revir. Integritetskränkande är 
också att tvingas avstå från sitt självbestämmande. I rollen som patient eller anhörig kan 
självbestämmandet ibland vara hotat i en främmande miljö eller av vårdare som man uppfattar 
som experter. Detta stämde med DAT: s upplevelse då de alltid var försiktiga i sitt bemötande 
vid hembesöket, lyssnade in och visade respekt för patienten. Bra bemötande var grunden till 
ett bra samarbete med patienten menade DAT och upplevde att genom sitt bemötande kunde 
de utveckla ett förtroende hos patienten som underlättade nödvändiga förändringar i hemmet. 
 
 
8.2 Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats valdes eftersom syftet var att studera DAT och deras arbetsmiljö. 
Att välja intervju som metod tycktes passa eftersom det var upplevelsen och ett inifrån 
perspektiv utifrån erfarenheterna som var intressant (Lantz 2007).  
 
Den ostrukturerade intervjun innebar konversation och ett interaktivt samspel och är enligt 
Polit och Beck (2008) en bra datainsamlingsmetod när forskarna inte hade en klar uppfattning 
om vad de ville få fram ur sin forskning. För att undvika bias menade de vidare att det var 
bättre att använda sig av en öppen fråga vid ett outforskat ämne utan förkunskaper för att inte 
påverka resultatet. Detta stärkte säkerheten i författarnas val av öppen fråga vid 
datainsamling. 
 
Eftersom författarna ville undersöka upplevelserna hos DAT gällande deras arbetsmiljö 
inklusive hembesök söktes en grupp frivilliga respondenter som gärna ville berätta och dela 
med sig om upplevelser kring sin arbetsmiljö utifrån deras erfarenheter. För att uppfylla syftet 
valdes frivilliga arbetsterapeuter på distrikt, DAT som arbetade med hembesök. Detta är 
enligt Polit & Beck (2008) ett ändamålsenligt urval.  
 
Inklusionskriteriet gällande arbetsområde gav variation i upplevelser medan variationen i 
ålder inte hade någon märkbar betydelse för upplevelserna. Då det inte fanns någon manlig 
DAT som deltog i studien kunde heller inte deras upplevelser undersökas. Det hade varit 
intressant att se om någon skillnad i upplevelsen hade funnits mellan könen.  
 
Att ställa en öppen fråga innebar att det ibland var svårt att veta hur frågorna skulle ställas för 
att inte påverka. Precis som Polit & Beck (2008) nämner så krävdes det mycket känslomässigt 
engagemang av författarna som intervjuare. Det krävdes koncentration och fokus hela tiden 
för att haka på något som sades och en försiktighet inför att ställa ledande frågor. Det kunde 
ibland vara svårt att veta hur frågorna skulle ställas på bästa sätt för att få inifrån perspektivet 
och upplevelsen ifråga om arbetsmiljö. Under själva intervjun pågick en ständig reflektion 
inom författarna för hur följdfrågorna ställdes och om de var relevanta. Genom att 



transkribering och analysarbete pågick parallellt med intervjuerna så ökade medvetenheten 
och författarna utvecklade sin intervjuteknik. Den första transkriberingen gjorde författarna 
tillsammans för att bli mer samspelta, de övriga delades upp. 
 
Tillförlitligheten menar Polit och Beck (2008) uppnås genom att god kontakt etableras vid 
intervjutillfället och att informationsrikedom erhålls. För att öka validiteten ska frågorna 
ställas utifrån sitt syfte, det mäts det som ska mätas utifrån deltagare och i sitt sammanhang, 
kontexten. Det gjordes i denna studie då författarna uppnådde ett förtroende i samspelet och 
samtalet som ledde till god information om respondenternas upplevelser och frågorna ställdes 
på bästa sätt för att fånga upplevelsen. 
 
Vid analysarbetet då meningsenheterna skulle tas fram gjordes detta av båda författarna på 
varsitt håll och det visade sig att författarna hade strukit under på samma ställen i texten.  
Detta talar för objektivitet och tillförlitlighet enligt Polit och Beck (2008) som menar att 
bekräftelsebarhet uppnås genom objektivitet i analysering av data, att det inte finns risk för 
forskarens tolkning utan det ska reflektera respondentens upplevelse och tillförlitlighet 
innebär att det finns en säkerhet på att funnen data är sann utifrån det syfte som finns.  
 
I analysarbetet upptäcktes en svårighet kring begreppet upplevelse eftersom respondenterna 
kunde beskriva sin arbetsmiljö objektivt och samtidigt förklara hur de upplevde den 
subjektivt. Till exempel kunde de säga: ”Det är väldigt smutsigt och det känns ofräscht.” 
Författarna tog hänsyn till helheten i meningsenheterna i sitt analysarbete då känslan i en 
upplevelse påverkas av olika faktorer. Författarna har inte sorterat resultatet i negativa och 
positiva upplevelser.   
 
 
Slutsats: 
Studien visade att det fanns en genomgående upplevelse av stress och fysiskt tungt arbete 
inom yrket men genom att arbetet var omväxlande och självständigt kunde DAT ändå hantera 
detta och upplevde sitt yrke positivt. Författarna hoppas att studien ska leda till medvetenhet 
och ökad förståelse kring vilka faktorer som kan påverka DAT: s  arbetsmiljö. Då behovet var 
stort av reflektionsgrupper eller forum finns förhoppningar att detta kommer att prioriteras då 
det kändes som en viktig fråga. Förslag till vidare studier: en observation/tidsstudie för att 
kartlägga belastningens frekvens och duration i DAT: s arbete. 
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