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Sammanfattning 

 

Titel: ”Man har ju dubbelt upp”. En kvalitativ studie om upplevelsen av arbetsmiljön 

inom kommunal hemsjukvård.  

 

Bakgrund: Det ställs höga krav på distriktssköterskor och sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård då allt fler svårt sjuka och äldre vårdas i hemmet. Många upplever 

arbetsorsakade besvär där stress och andra psykiska påfrestningar utgör den vanligaste 

orsaken. 

 

Syfte: Att beskriva distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön 

inom kommunal hemsjukvård. 

 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design med en induktiv ansats. Fjorton 

distriktssköterskor och sjuksköterskor intervjuades med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide. Materialet analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Vid analysen framkom fyra huvudkategorier och elva underkategorier. 

Huvudkategorierna var: Fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, samarbete och hot 

och våld. 

 

Slutsats: Studien visade att många riskfaktorer för stress förelåg och sjuksköterskorna 

och distriktssköterskorna hade svårt att påverka faktorer som var av betydelse för 

arbetsmiljön. Många förslag på förbättringar av arbetsmiljön framkom under 

intervjuerna. 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, Distriktssköterska, Hemsjukvård, Sjuksköterska, Stress, 

Upplevelser 
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Abstract 

 

Title: “Choked with work”. A qualitative study of the experience of work environments 

in municipal home care. 

 

Background: There are high demands on district nurses and nurses in the municipal 

home care as more severely ill and the elderly are cared for in their homes. Many people 

experience work-related disorders where stress and other mental strain is the most 

common cause. 

 

Aim: To describe the district nurse and nurses experiences of working in municipal 

home care. 

 

Method: The study was conducted with a qualitative design with an inductive approach. 

Fourteen district nurses and nurses were interviewed using a semi-structured interview 

guide. The material was analyzed with a manifest content analysis. 

 

Results: The analysis is revealed four main categories and eleven subcategories. Main 

categories were: Physical environment, psychosocial work, collaboration and threats 

and violence. 

 

Conclusion: The study showed that many risk factors for stress existed and nurses and 

district nurses had difficulty influencing factors that were relevant to the work 

environment. Many suggestions for improvement of the working environment emerged 

during the interviews. 

 

Keywords: Working environment, District Nurse, Home Health Care, Nurse, Stress, 

Experiences 
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Tack! 

 

Stort tack till de distriktssköterskor och sjuksköterskor som genom sin medverkan delat 

med sig av sina upplevelser till oss. 

 

Vi tackar även vår handledare Kristina Schildmeijer som alltid givit oss ett gott 

bemötande och svarat på alla våra frågor. 
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Inledning 

Allt fler av Sveriges befolkning med behov av vård, vårdas idag i hemmet. Minskningen 

av antalet vårdplatser i slutenvården är en betydande orsak till detta. Den 

medicinsktekniska utvecklingen har också bidragit till att mer avancerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser kan utföras i hemmet. Genom att fler svårt sjuka och äldre patienter 

med omfattande vårdbehov bedöms som utskrivningsklara av slutenvården så har 

kraven på hemsjukvårdens innehåll ökat (Socialstyrelsen, 2008). Samtidigt pågår idag 

en omorganisation av hemsjukvården där fler kommuner har övertagit eller planerar att 

överta hemsjukvården från landstingen. Detta innebär att hemsjukvårdens innehåll och 

uppbyggnad ser olika ut i olika län beroende på om det är landsting eller kommun som 

ansvarar för hemsjukvården (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2015). 

Arbetsmiljöverket (2014) visar i sin rapport att många yrkeskategorier inom vården 

däribland sjuksköterskor inräknade har arbetsorsakade besvär, där stress och andra 

psykiska påfrestningar utgör den vanligaste orsaken. Genom denna studie hoppas 

författarna få ta del av distriktssköterskors och sjuksköterskors, fortsättningsvis 

benämnts som dsk och ssk upplevelse av arbetsmiljön i den kommunala hemsjukvården.  

 

Bakgrund 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är de faktorer som gemensamt påverkar personer fysiskt, psykiskt och 

socialt på arbetet (Rikstermbanken, 2013). Begreppet definieras inte i Arbetsmiljölagen 

(AML, SFS 1977:1166) men där framgår att arbetsmiljöarbetet ska omfatta såväl 

fysiska, psykiska och sociala förhållande som påverkar arbetstagarens arbetsmiljö. Inom 

hälso- och sjukvården finns flera arbetsmiljörisker. Vanligast är hög fysisk och psykisk 

belastning samt smittorisk (Arbetsmiljöverket, 2015a). I Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

för Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) står att det är arbetsgivarens ansvar att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt arbeta för en tillfredställande arbetsmiljö. 

Med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsmiljön undersökas, riskbedömas, 

åtgärdas och följas upp. Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna ska finnas skriftligt 

dokumenterade i verksamheter med minst tio arbetstagare. Våren 2016 kom 

Arbetsmiljöverket ut med en ny förskrift som kompletterar AFS 2001:1 om systematiskt 

miljöarbete. Den nya föreskriften förtydligar arbetsgivarens ansvar gällande hur 

arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstider ska hanteras (Organisatorisk 
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och social arbetsmiljö, AFS 2015:4). Syftet med föreskriften är att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av arbetsmiljön.  

 

Fysisk arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö definieras som den del av arbetsmiljön som rör biologiska, kemiska, 

biokemiska, fysikaliska och tekniska förhållanden på arbetsplatsen (Rikstermbanken, 

1995a). Arbete inom vården kan vara fysiskt krävande och belastningsorsakade 

sjukdomar svarade för en tredjedel av de sjukdomar som anmäldes inom hälso- och 

sjukvården 2008-2013.  Det är vanligt att personal får arbeta i påfrestande 

arbetsställningar under lång tid exempelvis vid såromläggningar. Dåliga 

synförhållanden påverkar också arbetsställningen negativt. Att hjälpa patienter i trånga 

utrymmen ökar risken för belastningsskador eftersom det inte finns möjlighet att röra 

sig fritt och då hjälpmedel inte får plats. De senaste åren har smitta inom vården blivit 

ett allt större problem relaterat till att arbetet innebär en nära kontakt med andra 

människor. Risken ökar där man kommer i kontakt med smittämne eller smittat 

material, eller där sprutor och kanyler används. Oro för att bli smittad kan i sig även 

utgöra en risk för psykisk påfrestning (Arbetsmiljöverket, 2015a).  

 

Friman, Klang och Ebbeskog (2011) skriver i sin studie att dsk måste vara flexibla och 

lösa problem vid såromläggningar i hemmet. Det är ofta dålig belysning, utrustning 

saknas, det är svårt att arbeta ergonomiskt och upprätthålla basala hygienrutiner. I en 

studie av Lindh, Kihlgren och Perseius (2013) visade det sig att låg kunskapsnivå om 

sambandet mellan beteende och infektionsgrad blev starten för ändrade hygienrutiner 

och nya rutiner gällande arbetskläderna för att på så sätt minska smittorisken. 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö är den del av arbetsmiljön som handlar om arbetets innehåll, de 

sociala kontakterna och arbetsorganisationen (Rikstermbanken, 1995b). I arbeten med 

människor blir det viktigaste redskapet ofta den egna personen. Sådana arbeten är 

många gånger engagerande men kan leda till påfrestningar speciellt om det är otydliga 

förväntningar på arbetsinsatsen. Detta i kombination med högt arbetstempo ökar risken 

för arbetsrelaterad stress. Hög arbetsbelastning och problem i det sociala samspelet på 

arbetsplatsen är de två främsta riskfaktorerna för att arbetsrelaterad stress ska 
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uppkomma. Andra vanliga risker är brister i den fysiska arbetsmiljön, skiftarbete och 

ensamarbete (Arbetsmiljöverket, 2015b). 

 

Flera tidigare studier visar att många dsk/ssk upplever stor arbetsbörda och har svårt att 

hinna med sitt arbete. Kraven från patienter, kollegor och anhöriga har ökat, ett ökat 

patientantal har bidragit till att arbetet blivit mer tidskrävande och många upplever en 

oro för att något oplanerat ska dyka upp (Karlsson, Morberg & Lagerström 2006, Hallin 

& Danielsson 2007, Haycock Stuart, Jarvis & Daniel 2008). I en studie av Josefsson 

(2012) framkommer det att dsk/ssk kan ha svårt att släppa arbetet efter att arbetsdagen 

är slut och upplever att de periodvis känner sig olyckliga och ledsna över 

arbetssituationen. Detta medför att arbetet i hemsjukvården i det långa loppet blir 

psykiskt stressande. 

 

Dsk/ssk upplever ofta att självständigheten i arbetet är positivt och viktigt men att det 

ibland kan vara en balansgång då de även kan känna sig ensamma och utlämnade i vissa 

situationer (Karlsson et al., 2006, Carlson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson 2014). 

 

Hemsjukvård 

Definitionen av hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som ges i hemmet det vill säga 

i ordinärt och särskilt boende (Socialstyrelsen, 2008). Tröskelprincipen avgör vem som 

är berättigad till sjukvård i hemmet. Detta innebär att kommunens hemsjukvårdsansvar 

bara gäller för de patienter som inte själva kan ta sig till sin vårdcentral för behandling 

(Bökberg & Drevenhorn, 2010). Det är landstingets läkare som bär det övergripande 

ansvaret för patienternas vård och behandling men de har inget ledningsansvar utan en 

konsultroll i den kommunala hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Josefsson och Ljung (2010) skriver att det inte är helt lätt att göra avgränsningar för vad 

som ingår i hemsjukvården. Det är svårt att definiera vad som är landstingets ansvar och 

vad som är kommunernas ansvar. Otydligheter i ansvarsförhållandet kan innebära att 

patienter och deras anhöriga hamnar mellan stolarna och kan också försvåra för dsk/ssk 

att genomföra sitt arbete. 

 

I föreliggande studies län kommunaliserades hemsjukvården 2008 (Sveriges Kommuner 

och Landsting [SKL], 2015) och kommunernas hemsjukvård ansvarar för patienter 
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oavsett ålder och diagnos. Således omfattar kommunens ansvar även barn och patienter 

med psykiatrisk diagnos (Landstinget i Kalmar län [ltkalmar] 2015). 

 

Dsk/ssk´s roll i hemsjukvården 

Ssk är ansvarig för att tillvarata det friska hos patienter och tillgodose deras 

omvårdnadsbehov samt organisera och delta i teamarbete kring patienten. De är också 

ansvariga för att leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet. Det ingår 

även att informera och undervisa patienter och närstående samt att utföra och medverka 

i undersökningar och behandlingar. De ska likaså samverka med andra aktörer i 

vårdkedjan. I dsk’s uppdrag ingår särskilt att identifiera ohälsa och ordna förebyggande 

och hälsofrämjande insatser. En annan viktig uppgift är att uppmärksamma de 

psykosociala problem som kan uppstå till följd av sjukdom, funktionshinder och 

åldrande. Vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter kan delegeras och i samband med det ska 

dsk/ssk utbilda, instruera och handleda personalen. Dsk/ssk kan under vissa 

förutsättningar förskriva en del läkemedel i enighet med Socialstyrelsens föreskrifter 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

Teoretisk referensram 

Alla människor kommer under sin livstid att utsättas för på frestningar både fysiska, 

psykiska och sociala. Aron Antonovsky, (1923-1994) professor i medicinsk sociologi 

intresserade sig för vad som gör att vissa människor trots stora påfrestningar kan 

upprätthålla hälsa samtidigt som andra blir sjuka av dem. KASAM, Känsla av 

sammanhang, är den modell som han utvecklade. KASAM består av tre komponenter 

som samspelar med varandra. Den första är begriplighet som syftar till huruvida 

människan upplever situationer hon ställs inför som begripliga rent förnuftsmässigt. Att 

intryck och information upplevs som strukturerat, förståligt och förutsägbart. 

Hanterbarhet handlar om vilka resurser människan har att hantera de krav som ställs i 

olika situationer. Resurser både i form av egna personliga, men även resurser som 

tillhandahålls från andra runtomkring. Den tredje komponenten meningsfullhet handlar 

om att huruvida det går att uppleva att det finns en mening i livet eller åtminstone att de 

situationer människan ställs inför är värda att satsa energi och engagemang på. 

Antonovsky menar att upplevelse av sammanhang är avgörande för hur framgångsrikt 

det går att hantera livets problem och utmaningar och därmed behålla hälsan 

(Antonovsky, 2005).  
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Som vuxen tillbringas en stor del av livet på arbetsplatsen, att ha inflytande över sitt 

arbete påverkar känslan av att arbetet känns meningsfullt. Inflytande innebär att ha makt 

att påverka de beslut som fattas antingen enskilt eller som en del i arbetslaget. 

Belastningsbalans har en väsentlig betydelse för känslan av hanterbarhet. 

Överbelastning i arbetet uppstår om nödvändiga resurser i form av kunskap, färdigheter 

och material inte finns för att lösa de problem denne ställs inför. Känslan av att ha gjort 

ett bra arbete är oftast beroende av att de som organiserat arbetet tycker detsamma. De 

sociala relationerna spelar en stor roll, kommer någon att ta över arbetet om människan 

mår dåligt? Ställer någon annan upp vid misslyckanden? Kronisk eller ofta 

återkommande överbelastning utan möjlighet till vila och återhämtning är det största 

problemet för känslan av hanterbarhet. Upplevelsen av begriplighet är beroende av 

känslan av trygghet i arbetet, d.v.s. att arbetssituationen är förutsägbar och att den 

enskildas roll är tydlig i den. Denna förutsägbarhet underlättar kommunikation och 

återkoppling mellan individer på arbetsplatsen (Antonovsky, 2005).  

 

Mycket forskning och nya modeller har utvecklats efter att Antonovsky skrev sin bok. 

Krav-kontrollmodellen är en sådan som kompletterar Antonovskys teori (Levi, 2005). 

 

Krav-kontroll modellen 

En modell som ofta används för att undersöka psykosociala arbetsförhållandes effekt på 

hälsan är krav-kontrollmodellen. Modellen handlar om sambandet mellan yttre krav i 

förhållande till de möjligheter som finns till beslutsutrymme d.v.s. möjlighet att utöva 

kontroll och tillgången till stöd i människans miljö. Sambandet mellan krav och kontroll 

kan uppstå som fyra extremsituationer. Den avspända, där kraven inte är extremt höga 

och där beslutsutrymmet är högt. Här är arbetsbelastningen lagom och möjligheten att 

lägga upp sitt arbete själv stor. Den passiva, där kraven är låga men även ett litet 

beslutsutrymme. Den aktiva, där både krav och beslutsutrymme är höga. I denna 

situation utvecklar man sina kunskaper i att utöva kontroll, vilket gör att det blir lättare 

att hantera tillfälliga perioder av spänt arbete. Den spända, där kraven är höga och 

beslutsutrymmet lågt. I denna situation ökar risken för sjukdom. Stöd innebär både 

praktisk och känslomässig hjälp från chefer och arbetskamrater och minskar risken för 

sjukdom. Även socialt stöd utanför arbetet har betydelse för hälsan. Lägger man till 

stöddimensionen i modellen uppstår ”idealarbetet” vilket innebär att ha ett bra stöd. 
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Motsatsen iso-spänd med lågt stöd leder till kraftigt ökad risk för sjukdom(Theorell, 

2012). 

 

Att ha kontroll över sitt liv och kunna hantera de flesta vardagssituationer och även de 

flesta oväntade situationer man ställs inför är fundamentalt för människan. Stress och 

utövandet av kontroll är tätt sammankopplat. Stressreaktionen inträffar framförallt när 

kontrollen över situationen håller på att förloras och man fortfarande kämpar för att 

behålla den. Beslutsutrymme handlar om den anställdes möjlighet att fatta beslut om sitt 

arbete och består av två komponenter. Den första, påverkansmöjlighet hänger samman 

med den anställdes möjlighet att påverka vad som ska göras och hur det ska göras. Den 

andra, kunskapskontroll eller stimulans handlar om hur den anställdes kunskap används 

och utvecklas. Anställda som har goda möjligheter till kompetensutveckling i form av 

utbildning, handledning och arbetsrotation har förhållandevis stor möjlighet att ta 

kontroll över situationer de ställs inför (Theorell, 2012). 

 

Problemformulering 

Då allt fler svårt sjuka och äldre idag vårdas i hemmet så ökar kraven på dsk/ssk i den 

kommunala hemsjukvården. Att arbeta i någons hem medför också att dsk/ssk har en 

arbetsmiljö som ställer särskilda krav på denne (Josefsson & Ljung, 2010). Höga krav i 

sig behöver inte inverka negativt på hälsan om möjligheten samtidigt finns att påverka 

sin arbetssituation (Theorell, 2012). Studier som gjorts visar dock att dsk/ssk upplever 

ett minskat inflytande över sin arbetssituation och arbetsbelastning (Josefsson 2012, 

Karlsson et al., 2006, Hallin & Danielsson 2007, Haycock et al., 2008). Josefsson 

(2012) skriver att 37 procent av ssk hade perioder av trötthet och sorgsenhet på grund av 
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sitt arbete och hade svårt att komma över dessa känslor. I arbetsmiljöverkets rapport 

(2014) uppgav 26,5 procent av dsk att de led av stress och andra psykiska påfrestningar 

till följd av arbetet. Drygt 10 procent av dsk uppgav att de hade besvär i form av oro, 

ångest, depression och sömnsvårigheter. Ingen ska behöva bli sjuk till följd av sitt 

arbete, författarnas förhoppning är därför att med hjälp av denna studie få större insikt i 

dsk/ssk´s upplevelser av arbetsmiljön i kommunal hemsjukvård och på så sätt kunna 

påverka arbetsmiljön positivt i framtiden. 

 

Syfte 

Att beskriva dsk/ssk´s upplevelse av arbetsmiljön inom kommunal hemsjukvård. 

 

Metod 

Design 

En kvalitativ studie med induktiv ansats genomfördes då författarna ville beskriva 

dsk/ssk´s upplevelse av arbetsmiljön inom kommunal hemsjukvård. En kvalitativ metod 

lämpar sig väl när en förståelse för helheten eftersträvas (Polit & Beck, 2012). Induktiv 

ansats är en förutsättningslös analys av människors upplevelser av en företeelse 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval gjordes genom att alla dsk/ssk som varit anställda minst ett år i 

hemsjukvården i en större kommun i södra Sverige tillfrågades om deltagande. Det 

fanns en bredd i populationen redan från början gällande ålder, antalet verksamma år 

inom verksamheten och vidareutbildning. Enligt Henricson och Billhult (2012) görs ett 

ändamålsenligt urval för att få så informationsrika beskrivningar som möjligt och 

därigenom få ett underlag som svarar på syftet. Godkännande inhämtades först från 

verksamhetschefen, se bilaga A. Därefter skickades ett informationsbrev med förfrågan 

om deltagande ut till berörda med önskat svar inom en vecka. Informationsbrevet 

innehöll information om studiens syfte, tillvägagångssätt, tidsåtgång samt valfrihet att 

delta och avbryta studien när som helst, se bilaga B. En påminnelse skickades ut till de 

som inte svarat inom tidsramen. Femton personer valde att delta men en person fick 

exkluderas på grund av sjukdom. Henricson och Billhult (2012) skriver att kvalitativa 
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studier oftast har ett mindre antal informanter än i kvantitativa studier. Det är viktigare 

att hitta informanter med olika erfarenheter än att ha ett stort antal. I denna studie deltog 

14 kvinnor mellan 30 och 69 år. De hade arbetat inom den kommunala hälso- och 

sjukvården mellan 1 och 22 år och i genomsnittet 9,4 år. Fyra av informanterna var 

vidareutbildade dsk, två ssk hade vidareutbildning inom psykiatri och onkologi och det 

fanns även informanter med utbildning inom astma, sårvård, inkontinens och palliativ 

vård. En av informanterna arbetade nattetid och resterande arbetade dag/kväll. 

 

Kontext 

Studien genomfördes under våren 2016 i en större kommun med drygt 26 000 invånare i 

sydöstra Sverige och där det fanns cirka 700 inskrivna patienter i hemsjukvården. 

Informanterna jobbade indelade i sex olika team med mellan två och tio dsk/ssk i varje 

team. Två av teamen hade sina kontor belägna i mindre samhällen utanför centralorten. 

De flesta arbetade dagtid med ungefär en kväll varannan vecka och var femte helg. 

Kvällar och helger bestod arbetsuppgifterna mestadels av akuta insatser. 

 

I sjuksköterskekåren fanns också tre undersköterskor anställda. De utgick från tre olika 

team men de övriga teamen var också behjälpliga av dem. För att inte blanda ihop 

termerna användes begreppet baspersonal om de anställda undersköterskorna i 

hemtjänsten eller på boenden.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom enskilda intervjuer. Informanterna valde själva tid och 

plats för intervjun. Om informanten inte hade något önskemål om plats genomfördes 

intervjuerna i ett grupprum som författarna hade tillgång till på ett ålderdomshem. 

Hälften av intervjuerna genomfördes efter informantens förslag på det egna kontoret 

och den andra hälften i grupprummet.  

 

Bakgrundsinformation inhämtades angående hur länge informanterna hade arbetat som 

ssk, hur länge de hade varit anställda inom den kommunala hälso- och sjukvården, 

ålder, kön och dag- eller nattjänst, se bilaga C.  

En semistrukturerad intervjuguide skapad av författarna, med fyra öppna frågor 

användes, se bilaga D. Informanterna fick ta del av frågorna innan intervjuerna 

genomfördes för att få möjlighet att förbereda sig. Författarna tänkte att det kan finnas 
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en fördel med det genom att svaren blir väl genomtänkta men att det kan vara av 

nackdel att en del spontana svar försvinner. Författarna tillämpade även stödord, se 

bilaga E. Danielsson (2012a) menar att en intervjuguide kan innehålla flera frågor med 

stödord under dessa. Stödorden tas upp om de inte nämns av informanten under 

intervjun. Under intervjuerna ställdes även fördjupande följdfrågor. Sådana används för 

att få så detaljrika svar som möjligt (Polit & Beck, 2012).  

 

En provintervju genomfördes först för att testa frågorna. Danielsson (2012a) skriver att 

genom att göra en provintervju och transkribera denna så blir det lättare att avgöra om 

de planerade frågorna är lämpliga. Det ger också intervjuaren möjlighet att komma in i 

rollen som intervjuare, testa teknisk utrustning samt se om den planerade tiden fungerar. 

I föreliggande studie behölls de ursprungliga frågorna och intervjun inkluderades i 

studien.  

 

Författarna var båda med under samtliga intervjuer vilka inleddes med att författarna 

presenterade sig och förklarade syftet med studien samt informerade om frivilligheten 

att delta. Intervjuerna bandades efter godkännande från informanterna och författarna 

turades om att hålla i intervjuerna men båda hjälptes åt att ställa följdfrågor. 

Intervjuerna tog mellan 18 och 51 minuter med ett genomsnitt på 34 minuter.  

 

Dataanalys 

Analysen utfördes av författarna enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell för en 

manifest kvalitativ innehållsanalys. Att tolka texten i en innehållsanalys kan göras på 

olika nivåer beträffande djup och abstraktion (Graneheim & Lundman 2004). Vid en 

manifest analys uppges vad som står i texten medan en latent metod avser en djupare 

tolkning av textens underliggande innebörd (Danielsson, 2012b).  

 

Författarna transkriberade de inspelade intervjuerna ordagrant och varje intervju 

kodades med en siffra. Det transkriberade materialet lästes sedan enskilt upprepade 

gånger och författarna strök var för sig under meningsbärande enheter som svarade på 

syftet. Därefter träffades författarna och gick igenom och jämförde de identifierade 

meningsenheterna. Detta gjordes för att säkerställa att så många relevanta 

meningsenheter som möjligt identifierats. Tillsammans kondenserades 



  
 

10 

meningsenheterna, abstraherades och benämndes med en kod. Koderna sammanfördes 

sedan utifrån liknande innehåll och bildade underkategorier och kategorier.  

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Arbetsmiljön 

är väldigt 

varierande, inte 

alltid den bästa 

kanske. Vi har 

ju en hel del 

situationer där 

man får 

antingen sitta 

hukad på knä 

eller stå med 

böjd rygg. 

Varierande 

arbetsmiljö 

med en hel del 

situationer där 

man sitter på 

knä eller står 

med böjd rygg. 

Varierande 

arbetsmiljö. 

Variation. Fysisk 

arbetsmiljö. 

Sedan är det ju 

stressen. Den 

blir värre och 

värre och man 

måste nog göra  

någonting 

nu… Det är 

många som 

inte mår bra. 

Det är som att 

glädjen 

litegrann har 

försvunnit. 

 

Jag tycker 

arbetstiderna är 

bra, jag är 

nöjd. Det är 

skönt med de 

helger man gör 

och de kvällar 

man gör. Jag 

tycker det är 

bra. Det väger 

upp en hel del 

faktiskt. 

Stressen blir 

värre och 

värre. Glädjen 

har försvunnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetstiderna 

är bra. Det 

väger upp en 

hel del. 

Mer stress och 

ingen glädje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra 

arbetstider. 

Belastning/Trivsel Psykosocial 

arbetsmiljö. 
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Jag tror att man 

som team 

vinner på att 

vara olika, att 

man 

kompletterar 

varandra. Vi är 

bra på olika 

saker och har 

naturligtvis 

olika svagheter 

också. 

Teamet vinner 

på olikheter, 

man 

kompletterar 

varandra. 

I teamet 

kompletterar 

man varandra. 

Team. Samarbete. 

Jag var kanske 

inte jätterädd, 

men när 

fönsterrutor går 

och man måste 

ringa polis då 

tänker man att 

bara man klarar 

det med minsta 

möjliga våld. 

Då kan man 

vara lite rädd 

och lite utsatt. 

När 

fönsterrutor går 

och man måste 

ringa polis, då 

kan man vara 

lite rädd och 

utsatt. 

Rädd och 

utsatt. 

 Hot och våld. 

 

Etiska överväganden 

Författarna har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2016). Studien 

följde det grundläggande individskyddskravet som kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  Informanterna i studien fick information via brev om syftet, frivillighet 

och rätten att avbryta sin medverkan när de tillfrågades om deltagande. Informanterna 

lämnade samtycke genom att frivilligt anmäla sig till studien. För att säkerställa 

deltagarnas konfidentialitet kodades varje intervju och i resultatet går ingen informant 

att identifiera. Inspelade intervjuer raderades efter att studien var färdig. Insamlade 

uppgifter användes endast för detta forskningsändamål. 
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Resultat 

Under analysen framkom fyra kategorier och elva underkategorier. Dessa presenteras 

nedan i tabell 2. 

Tabell 2. Kategori och underkategori 

 

Kategori Underkategori 

Fysisk arbetsmiljö Arbetslokaler 

Variation 

Hjälpmedel 

Vårdhygien 

Psykosocial arbetsmiljö Bemanning 

Övriga arbetsuppgifter 

Kommunikation 

Belastning/Trivsel 

Samarbete Baspersonal 

Övriga professioner 

Team 

Hot och våld  

 

Fysisk arbetsmiljö 

Arbetslokaler 

Informanterna såg stora fördelar med att ha ett eget kontor. De informanter som delade 

kontor menade att det fungerade eftersom de kom bra överens med den andra kollegan, 

men störande moment som exempelvis telefonsamtal gjorde att de önskade att de haft 

ett eget kontor. 

 

”Jag tycker det är bra att jag har ett eget kontor… Det gör ingenting att det bara 

är en liten skrubb med pärmar i olika färger.” (Intervju nr 6)  

 

En del av informanterna uppgav att deras kontor var belägna så att de ofta blev störda av 

patienter som var boende i samma hus och även deras anhöriga. De blev även störda av 

ljud från ett dagis som låg i samma korridor, upplevelsen av detta var att arbetsron blev 

lidande och det medförde svårigheter i att hinna arbeta färdigt. 

 

”Just nu är vi belägna i samma hus som ett gruppboende och det kan ju vara 

negativt eftersom patienterna då kommer och knackar på, och anhöriga också när 

dörren är olåst. Så det kan också vara störande. Dom tror ju att bara för att vi är 
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här så är vi tillgängliga dygnet runt höll jag på att säga. Men jämt. Man får ju 

nästan aldrig göra färdigt något.” (Intervju nr13) 

 

Några informanter kände en oro över att de eventuellt skulle få nya lokaler som de 

upplevde skulle bli sämre än deras nuvarande. Andra saker som togs upp var att 

temperaturen i vissa arbetslokaler var undermålig, att det fanns sanitära problem och att 

matrummet var oproportionerligt litet i förhållande till det antal personer som vistades 

där. Andra informanter uppgav att deras arbetslokaler var jättebra. En del hade plattor i 

taket för att minimera ljud, bra förråd och kök. Några hade kontor som var utrustade 

med AC. 

 

Variation 

De flesta trivdes bra med sitt arbete och menade att det var omväxlande och rörligt. 

Patientbesöken varierade med kontorsarbete vilket informanterna tyckte om. De kunde 

få motion på arbetstid genom att gå eller cykla mellan patientbesöken och oftast var 

arbetet inte fysiskt tungt då det fanns bra hjälpmedel hos merparten av patienterna.  

 

”Man kan få motion på jobbet, man kan röra på sig i den utsträckning man vill. 

Det är mycket ut och in men jag har valt det här jobbet för jag vill ha det så.” 

(Intervju nr 6) 

 

Hos en del av patienterna förekom ändå tunga lyft och det fanns situationer då 

informanterna tvingades arbeta i dåliga arbetsställningar. Detta försvårade än mer för de 

informanter som sedan tidigare hade fysiska besvär. Merparten upplevde dock att det 

vanligtvis inte var något problem då det fanns stor variation på arbetsuppgifterna och 

arbetet blev därför inte statiskt. Några informanter nämnde att den 

förflyttningsutbildning som erbjöds regelbundet var bra att genomföra. 

 

Hjälpmedel 

De informanter som hade ett höj- och sänkbart skrivbord uttryckte att de var nöjda med 

det då de kunde variera sin arbetsställning och de som saknade höj- och sänkbart 

skrivbord uttryckte en önskan om att få det. En del hade anpassade tangentbord och 

öronsnäckor till arbetstelefonen.  
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Några informanter berättade att belysningen hos en del patienter var dålig och att det 

ibland saknades hjälpmedel. En informant önskade större ryggsäckar för att få med 

nödvändigt material för omläggning. Några önskade också bättre stetoskop, en egen 

blodtrycksmanschett och en liten hopvikbar pall att ha i väskan.  

 

Datorerna upplevdes som ganska bra, dock påtalade några informanter att det kunde 

vara svårt att komma in i systemen. Via Cosmic Messenger kom informanten i direkt 

kontakt med primärvården vilket var fördelaktigt, och önskemål fanns om att utöka 

detta även till slutenvården. Några informanter ville ha bärbara datorer eller surfplattor 

som gick att ta med på patientbesöken för att effektivt få fram information och kunna 

dokumentera på plats.  

 

Informanterna hade önskemål om att baspersonalens delegeringar och 

avvikelsehantering fanns i journalsystemet istället för på lösa dokument. Det vore även 

tacksamt om baspersonalen kunde ha samma journalsystem som informanterna för att 

slippa dubbel dokumentation. 

 

”Jag tycker absolut att delegeringar och avvikelser ska ligga i vårt system. Och 

gemensam journalföring, att vi inte ska ha några pappersjournaler ute, utan de 

ska kunna gå in och läsa och jag ska kunna skriva. Allt detta för att det ska bli en 

säkrare vård, en kvalitetssäkring är det ju.” (Intervju nr 9) 

 

En del informanter ville arbeta mer som primärvården med elektroniskt bokningssystem 

och möjlighet att skriva ut dagens patientbesök innehållande personnummer, adress och 

uppdrag.  

 

Många ansåg att arbetstelefonerna var krångliga och upplevde svårigheter i att hantera 

dem då anställda kunde ha olika sorters telefoner. Några uppgav att de önskade bättre 

och enklare arbetstelefoner exempelvis Iphone.  

 

Vårdhygien 

Flera informanter upplevde inte något problem med smittorisk då de hade möjligheter 

och resurser att skydda sig. De visste hur de skulle hantera smittor och hade bra tillgång 

till handsprit, förkläden, skoskydd och fungerande hygienrutiner. Kommunen hade haft 
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utbrott av olika smittor och en informant upplevde att hygienrutinerna ytterligare 

förbättrats efter att smittorna tillkommit. Dock skulle hygienrutinerna kunna 

implementeras bättre så att baspersonalen fick en ökad medvetenhet. En informant 

nämnde även att informationen från sjukhuset var knapphändig då denne inte fått veta 

hur mycket information patient och anhöriga hade fått om den nyupptäckta smittan. 

Många informanter påtalade att kommunen inte hade en hygiensköterska anställd och 

att den kompetensen skulle stärka sjuksköterskekåren. 

 

Flera informanter upplevde brist på arbetskläder och att klädbidraget på 500 kronor 

vartannat år inte var tillräckligt för att dagligen kunna byta arbetskläder. Tvättmaskiner 

fanns att tillgå på arbetsplatserna men flertalet ansåg att tiden till att tvätta inte fanns. En 

informant nämnde att tvättmaskinen även användes till patienters kläder och därför ofta 

var upptagen. Tidigare hade kläderna tvättats hemma och flertalet uppskattade 

möjligheten att kunna tvätta på arbetet. Dock tyckte de att tillgången till arbetskläder 

skulle vara som hos landstinget, där arbetskläder alltid fanns till förfogande och tvätten 

sköttes utifrån. Detta borde även gälla övriga vårdprofessioner i kommunen. En del 

önskade även att skor och ytterkläder bekostade av arbetsgivaren. 

 

”Vi tvättar våra arbetskläder på jobbet, det får man stjäla arbetstid till. Jag 

önskar att det var som på landstinget att man kunde hämta rena kläder varje 

dag.” (Intervju nr 14) 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Bemanning 

Flertalet informanter påtalade bristen på vikarier. Bemanningen blev densamma oavsett 

hur många som var lediga, sjuka eller hemma för vård av barn. En informant kände oro 

över att eventuellt bli ensam i teamet en morgon för att kollegorna hade blivit sjuka. En 

annan informant fick dåligt samvete vid vård av barn då teamet blev underbemannat. 

Om denne var hemma sköts vissa arbetsuppgifter fram och det blev merarbete när denne 

återkom till arbetet. Flera kände att det var tröttsamt, tufft och stressigt på grund av att 

det saknades vikarier eftersom de då fick täcka upp för kollegorna i teamet.  

 

”Okej om jag har någon annans telefon en dag i veckan men jag har det ju varje 

dagtur som det ser ut nu nästan. Då kommer man ju verkligen inte i fatt. Då 
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pratar man om ett nyckeltal på 30 patienter på en heltid och så har man varje dag 

över 50 patienter. Varje dag. Då är det ju inte konstigt att de där måstena aldrig 

hinns med.” (Intervju nr 10) 

 

”Ofta är man ju ensam på två områden men det heter ju lite fint att man har ett 

område som är så och så många patienter. Men det är ju sällan det är så utan 

man har ju dubbelt upp. (Intervju nr 7) 

 

En informant nämnde att arbetsbördan med att vara patientansvarig för mer än 30 

patienter var övermäktig. En annan upplevde att det var stor skillnad på patientantalet i 

teamet jämfört med andra team och i förhållande till deras tjänstgöringsgrader. Det var 

även snedfördelat då en del hade fler insatser och andra hade färre. Flera informanter 

menade att det borde vara ett maxantal på 20 patienter per heltid och även ett tak för 

antalet inskrivna i hemsjukvården. 

 

På sommaren ansåg en del att de klarade sig bra, det blev en annan rytm, ett lugnare 

tempo trots att de var mindre bemannade. 

 

”Jag far inte illa på sommaren för då kan jag legitimt strunta i alla registreringar 

och det. För på sommaren ska vi bara göra det vi är utbildade till och egentligen 

den roliga biten: att ta hand om våra patienter.” (Intervju nr 10) 

 

Andra informanter upplevde att sjuksköterskekåren på sommaren var underbemannad 

då en vikarie kunder ersätta två eller tre ordinarie ssk/dsk. Då kunde det bli ansvar för 

trippla områden under flera veckor vilket upplevdes svårt att hålla ordning på. En 

nämnde att sviterna av underbemanningen sommartid märktes på hösten när denne 

måste ta itu med allt som hamnat efter. 

 

”Ja det är ju kaos, rena vilda västern på sommaren. Ingen har ju i princip koll… 

Det ställer ju mer krav på oss sjuksköterskor, att vi läser in oss på patienterna och 

har lite allmän koll för man kan inte förlita sig på personalen på samma sätt.” 

(Intervju nr 8) 
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Många menade att det skulle underlätta om fler erfarna undersköterskor anställdes som 

vikarier på sommaren. Fler pooltjänster skulle också behövas för att öka bemanningen 

dagtid och ersätta när någon blev sjuk eller var hemma för vård av barn eller ledig. 

 

En del informanter upplevde att det var ett stort ansvar att vara ensam hos patienterna 

vid bedömningar, men att det ändå var en trygghet att kunna ringa och rådgöra med 

kollegorna. Några informanter arbetade ibland helt själva i sitt team med möjlighet att 

ringa till någon kollega i ett annat team om det behövdes. Ofta ville de inte vara till 

besvär utan fortsatte istället dagen på egen hand.  

 

Övriga arbetsuppgifter 

Flera informanter ansåg att det var en hög stressfaktor med de arbetsuppgifter som fanns 

utöver vård och patientkontakt, exempelvis lämna blodprover, allt som hade med 

bilarna att göra, sortera journaler, packa upp förråd, apoteksärenden, hämta och lämna 

hjälpmedel, hämta och lämna post, sköta cyklarna eller mala papper.  

 

”Det är en hög stressfaktor med allt runtomkring, alltså bilar, biltvätt, cyklar… Vi 

måste ju göra det, ingen annan gör det åt oss.” (Intervju nr 4) 

 

En informant nämnde att denne kände att arbetsuppgifterna utökades och att det måste 

finnas ett värde i dem för att kunna känna motivation. Dessutom registrerades det inte 

att dessa uppgifter utfördes, det var inte mätbart och vissa personer prioriterade dessa 

arbetsuppgifter mer än andra. För att komma ifrån uppgifterna gavs förslag på en 

vaktmästartjänst då det inte behövs någon vårdutbildning för utförandet av dessa 

uppgifter. 

 

Kommunikation 

De flesta informanterna uppgav att de blev stressade av arbetstelefonen. Det var 

ansträngande att hela tiden vara nåbar, det ringde under patientbesök, på matrasten och 

ibland även vid toalettbesök. Vid samtal från dolt nummer kände de ett tvång att svara 

eftersom de inte visste vem som ringde och då inte heller kunde ringa tillbaka. 

 

”Ja telefonen, den arbetsmiljön den är ju inte så jättebra för det ringer ju hela 

tiden och låt säga att jag står mitt i en omläggning, givetvis så kan man ju 
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slutföra sin omläggning. Men då finns det ju folk som ringer hela, hela tiden och 

dom fattar ju inte att man är upptagen. Ja telefonen den är ju fruktansvärd, alltså 

det ringer ju jättemycket ibland så det är ju en väldigt hög stressfaktor.” (Intervju 

nr 4) 

 

En informant uttryckte att det kunde vara stressande när patienter ringde. Det gick inte 

att ignorera samtalet, då kanske de ringde till någon annan kollega som fick merarbete. 

En annan informant tyckte att det var jobbigt när det kom många samtal i följd och det 

kunde vara svårt att prioritera rätt. Dessutom var det svårt att få baspersonal införstådd 

med varför det inte gick att komma direkt på ett larm som de tyckte var viktigt. 

 

”För det känns som att vi måste vara tillgängliga dygnet runt och vi har ju ingen 

akutsjukvård men ändå ska vi vara tillgängliga hela tiden. För svarar man inte så 

ringer de ju igen och igen och igen och så ringer de till någon annan, tills någon 

svarar, för de tycker det är akut. Men det talar liksom emot det att de säger att vi 

inte bedriver akutsjukvård men ändå måste vi svara i telefonen jämt.” (Intervju nr 

2) 

 

Några informanter ansåg att det skulle vara bra med telefontider eller att en ssk tog emot 

alla inkommande samtal. En ville att det skulle finnas en koordinator som tog emot 

samtal och fördelade ut insatser via ett elektroniskt bokningssystem där det gick att se 

om någon dsk/ssk var tillgänglig. 

 

Belastning/Trivsel 

Alla informanter var nöjda med sina arbetstider och trivdes med sitt arbete, som 

benämndes ”omväxlande”, ”spännande”, ”roligt men stressigt”. Ibland var det hög 

arbetsbelastning under lång tid, men de tunga perioderna upplevdes efterföljas av en 

lugnare period och en del tyckte det var tjusningen med arbetet i hemsjukvården. En 

informant upplevde att de nattetid hade tid för återhämtning och reflektion och för att få 

en ökad förståelse för varandra ansåg en annan informant att alla borde arbeta dag, kväll 

och helg samt även natt. Det fanns förslag om att kvällsskiftet skulle börja klockan 14 

och ta rapport till klockan 15 vilket skulle ge dem som arbetade dagtid möjlighet att 

stänga av sina arbetstelefoner och arbeta färdigt i lugn och ro. 
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”Det finns mycket negativa saker men det väger ju upp mycket tycker jag med 

arbetstiderna, att man är nöjd med dem.” (Intervju nr 11) 

 

Många ansåg ändå att arbetet var mycket stressigt och att det bara förvärrades. Exempel 

som gavs var att glädjen hade försvunnit, det var svårt att sova och de hade svårt att 

släppa arbetet när de kom hem. Det var stressande att inte veta hur dagen skulle se ut, 

vilka samtal som kom och att hinna med allt som skulle dokumenteras både i 

patientjournalen och ute hos baspersonalen. Signeringslistor skulle stämma, samtal till 

baspersonal och anhöriga skulle ringas, registreringar och mätningar genomföras och 

mycket släpade efter. Några nämnde att de mist glädjen att förändra då de upplevde att 

kommunen tog lång tid på sig från beslut till handling. En informant upplevde att den 

psykosociala arbetsmiljön var ”gräslig”, patienterna hade för höga krav och 

vårdrelationerna övergick till något tungt och jobbigt. 

 

”Det kommer inte gå att jobba här tills man blir gammal. Man kan inte ha så 

många bollar i luften och vara så flexibel, och så tänka om och hela tiden ändra 

hur dagen ser ut från det man kommer till dess man går hem.” (Intervju nr 9) 

 

Flera informanter kände sig mer stressade på vardagar då de var tvungna att hinna klart 

med arbetet för dagen. Det fanns ingen att lämna över till och det gick oftast inte att 

lämna det till dagen efter. Vetskapen om att det skulle bli övertid var stressande och 

jobbig, en informant nämnde att det hade hänt att denne arbetat övertid varje dag två 

veckor i sträck. 

 

”Sedan är det ju stressen. Man måste nog göra någonting nu. Hur vet jag inte 

men jag tror att det är många som inte mår bra. Jag kan vara jätteorolig för 

kollegorna, att de ska orka med, vilket ökar din egen press. Lämna inte mycket, 

gör klart. Gå hellre över efter klockan fyra så du inte lämnar någonting kvar.” 

(Intervju nr 1) 

 

En sa att det var stressigt vid patientbesöken, det fanns inte tid till kvalitativa samtal då 

tiden per patientbesök var snävt tilltagen. Flera uppgav att de hade svårt att hinna med 

att dokumentera och vissa läste mailen hemma efter arbetstid, då de inte haft tid med det 
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under arbetsdagen. En informant berättade att det inte kändes lika stressigt på helgen för 

då gick det att lämna över det som inte hunnits med till kvällspersonalen. 

 

Några av de informanter som arbetade utanför staden upplevde att det var jobbigt med 

långa avstånd. Alla ärenden in till staden tog upp mycket av deras arbetstid, tid de 

istället ville lägga på patientbesök. 

 

”Man skulle ha en slags vaktmästare som kunde åka med prover till stan, lämna 

post, hämta post och åka till apoteket för det här tar mycket tid. Jag känner så 

här, vi är legitimerad personal, ska vi verkligen lägga tid på det? På vägarna.” 

(Intervju nr 2) 

 

Flera informanter ville ha möjlighet att arbeta förbyggande. De upplevde också att tiden 

saknades till att hålla sin kunskap uppdaterad och även tiden att fördjupa sin kunskap 

inom vissa specifika områden som exempelvis inkontinens och sårvård.  

 

”I perioder är det svårt att arbeta förebyggande. Nu känns det som om man 

släcker mycket bränder och kommer i efterhand istället för att ha varit där innan 

och sett varningssignalerna. Det tjänar ju vi arbetstid på och patienten skulle inte 

bli lidande heller.” (Intervju nr 3) 

 

Önskemål om fler vidareutbildningar där arbetsgivaren planerat och avsatt tid så att alla 

kunde delta nämndes av några och fler obligatoriska föreläsningar några gånger per 

termin. Informanterna önskades även tid till kvalitetsutveckling och förbättringsarbeten 

samt att sjuksköterskekåren träffades regelbundet och pratade yrkesfrågor.  

 

”En typisk yrkesträff, alltså det ska ju inte vara några halvdagar, utan en ganska 

kort och koncis yrkesträff. Det kan ju vara exempel utifrån ett knepigt fall, en 

företeelse eller någonting vi behöver prata om. Vi skulle kunna delge varandra ny 

forskning vi har tagit till oss, nya saker vi lärt oss. Jag tror det skulle gynna oss, 

jag tror det skulle vara bra.” (Intervju nr 12) 
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Samarbete 

Baspersonal 

Flera informanter uttryckte ett behov av ökad kunskapsnivå bland baspersonalen. Det 

var ett stort glapp mellan sjuksköterskekåren och baspersonalen vilket upplevdes 

medföra svårigheter att delegera arbetsuppgifter. En del informanter kände ett tvång att 

ombesörja saker själva för att vara säkra på att det blev utfört. Det skulle underlättat för 

informanterna om baspersonalen hade mer utbildning då det var de som dagligen 

besökte patienten, vilket informanterna inte alltid gjorde. Ett förslag till förbättring var 

att några i sjuksköterskekåren årligen internutbildade både ny och gammal personal om 

bland annat basal omvårdnad och läkemedelshantering.  

 

Flera nämnde svårigheter på sommaren med att delegera till vikarier. De kände en press 

att delegera för att baspersonalens verksamhet skulle fungera, men det kändes inte bra 

då vikarierna ofta saknade vårdutbildning samt var unga och oerfarna.  

 

De flesta uttryckte att samarbetet mellan sjuksköterskekåren och baspersonalen 

fungerade bra men att det ibland var svårt då uppdragen var olika och baspersonalen 

inte var insatt i vad sjuksköterskekåren gjorde. De fick mycket onödiga samtal som 

baspersonal kunde ha väntat med. En informant berättade att hon hade kommit överens 

med baspersonalen om att de samlade ihop flera icke akuta ärenden innan de eventuellt 

ringde eller skickade det på mailen. 

 

Många informanter ansåg att problemet i baspersonalens organisation var att 

hemtjänstgrupperna blivit för stora, vilket medförde att kontinuiteten hos patienterna 

gått förlorad och det blev svårt för informanter att få information om patienterna. Några 

av dem upplevde att baspersonalen inte längre hade något egenansvar utan bara gjorde 

det som stod i deras uppdrag. Det hade bland annat hänt att baspersonal inte gett 

patienter läkemedel för att det den dagen missats att skrivas in i uppdraget. 

 

”…i hemtjänsten går ju olika personal dit varenda gång. Och det finns ju ingen 

personal, folk är sjuka och ingen har koll på någonting, och jag kan inte utföra 

mitt jobb för jag får inte svar på frågorna jag ställer… Allt blir ett enda stort 

dubbelarbete för mig.” (Intervju nr 4) 
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Många informanter önskade att baspersonalen återgick till mindre arbetsgrupper för att 

få en bättre kontinuitet och en mer samlad bild av patienten. 

 

Övriga professioner 

En del informanter uttryckte brist på struktur i sjuksköterskekåren och önskade tydligare 

rutiner över vem som gjorde vad då de idag hade ganska fria tyglar. Kanske behövdes 

en verksamhetschef med en ”rakt pekande hand” då informanterna ansåg att de fick 

sköta sig mycket själva och lösa saker inom teamen. De tyckte även att det var långt till 

verksamhetschefen och att denne såg dem för sällan vilket ibland skapade en viss 

irritation. Samarbetet skulle bli bättre om verksamhetschefen hälsade på oftare ute i 

teamen och kanske behövdes en mellanchef som avlastade verksamhetschefen. En 

informant sa att denne upplevde en oro för det kommande bytet av verksamhetschef och 

några informanter uttryckte ett missnöje kring planeringsdagarnas utformning. 

 

”Planeringsdagarna är inga planeringsdagar det är ju bara informationsdagar. 

Information kan jag få på mailen. Tänk vad mycket man skulle kunna göra på en 

planeringsdag: nu idag ska vi arbeta med de här sakerna, förbättra det här och så 

följer vi upp det på nästa planeringsdag.” (Intervju nr 4) 

 

Ett par informanter upplevde att samarbetet med de olika enhetscheferna för 

baspersonalen inte fungerade tillfredsställande. Flera önskade ett närmare samarbete och 

en tyckte det vore gynnsamt med ett delat ledarskap. En informant nämnde att denne 

ofta fick personalfrågor till sig, och upplevde det som svårt då samarbetet med 

enhetschefen var undermåligt. 

 

En informant nämnde att det vore bra med en distriktsläkare som var tillgänglig nattetid. 

Kontakten med läkare på akuten upplevdes inte alltid tillräcklig, detta gällde speciellt 

vid palliativ vård. 

 

Team 

Många informanter upplevde att det var påfrestande med stora team. Det gavs mer 

tillfällen att ta ansvar i ett mindre team och det var lättare att samarbeta med varandra. 

En nämnde att en teamstorlek på ungefär fyra stycken vore att föredra, istället för det 

antal det var nu. Samtidigt var det fler informanter som ansåg att det bästa vore om hela 
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sjuksköterskekåren satt tillsammans eller eventuellt i två stora grupper. Detta för att få 

till ett bra samarbete och mer avlastning för de som för tillfället hade det tungt, samt 

lättare för undersköterskorna att kunna vara behjälpliga där det behövdes som mest. 

Flera uppgav att det inte skulle vara lämpligt att sitta i ett enda kontorslandskap utan att 

det stora teamet i så fall skulle vara indelat i flera mindre team. En informant påtalade 

att som det såg ut idag så var det sex team och alla arbetade olika. En annan informant 

önskade att verksamhetschefen skulle sitta på samma ställe som sjuksköterskekåren 

samt även sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 

 

Många informanter sa att de trivdes bra i teamet. Ibland kunde det vara lite tjafsigt, men 

det var ett öppet klimat och de flesta sa vad de tyckte och tänkte. Teamen vann på 

olikheter och medlemmarna kompletterade varandra. 

 

”För mig känns det ganska naturligt att arbeta ensam men jag skulle aldrig vilja 

sitta isolerat, utan det här är ju suveränt. Jag skulle aldrig vilja vara utan teamet 

och bolla saker är helt nödvändigt… Jag upplever att vi har en väldigt positiv 

miljö och kamratskap så jag trivs väldigt bra i gruppen och så.” (Intervju nr 12) 

 

Hot och våld 

Många informanter hade upplevt någon form av hot eller våld på arbetet. Det kunde 

vara i form av gester, krossade fönsterrutor eller hotfull stämning, men de flesta 

upplevde inte att det var något problem. 

 

”Ja jag har blivit jagad med en kökskniv runt ett bord och hahaha fått skor 

slängda på en. Men samtidigt har jag aldrig varit ensam och så, jag har aldrig 

blivit rädd eller tyckt det varit obehagligt.” (Intervju nr 5) 

 

”Jag har ju varit fasthållen någon gång men jag tycker ju om att jobba själv.” 

(Intervju nr 9) 

 

Några informanter hade varit utsatta för anhöriga med starka åsikter vilket gjort att det 

inte känts bra, trots detta hade det inte upplevts hotfullt. Nattetid fanns det tillfällen då 

det var mycket onyktra människor i rörelse då exempelvis ett äldreboende låg bredvid 
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en nattklubb, vilket gjorde att informanten kunde känna sig otrygg. Vid de tillfällen när 

informanterna kände sig otrygga kunde de om möjlighet fanns åka två. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ design valdes då syftet med studien var att beskriva dsk/ssk´s upplevelse 

av arbetsmiljön inom kommunal hälso- och sjukvård. Enligt Polit och Beck (2012) 

används en kvalitativ design när syftet med studien är att klarlägga människors 

upplevelser och erfarenheter.  

 

Informanterna i föreliggande studie varierade i både ålder, antalet verksamma år inom 

yrket, antalet verksamma år inom den kommunala hemsjukvården och i form av olika 

vidareutbildningar. Denna variation hos informanterna möjliggjorde att studiens syfte 

blev belyst från flera synvinklar. Henricson och Billhult (2012) skriver att det är viktigt 

att informanterna kan ge informationsrika beskrivningar som motsvarar studiens syfte. 

Dock fanns inga män representerade i urvalet och det är även möjligt att resultatet sett 

annorlunda ut om fler informanter intervjuats. Författarnas åsikt är emellertid att många 

informanters upplevelse av arbetsmiljön var liknande varför författarna tänker att 

resultatet troligen inte blivit så annorlunda med fler informanter.   

 

Både styrkor och svagheter kan ses med att studien genomfördes på författarnas 

arbetsplats. Styrkor är att det troligen bidrog till att så många informanter anmälde sitt 

intresse då de kände författarna och tänkte att arbetsmiljön kanske skulle kunna 

förbättras och att de själva kunde vara delaktiga i det. En svaghet skulle kunna vara att 

informanterna kanske inte vågade ge helt ärliga svar då de kan ha känt sig tveksamma 

till hur mycket av sina upplevelser de ville delge oss som arbetskamrater. Författarnas 

mening är dock att informanterna kände sig trygga med författarna då de i annat fall inte 

anmält sitt intresse till att delta i studien. Flera informanter uttryckte även efter 

intervjuerna att de tyckte det varit skönt att få berätta om sin arbetsmiljö på detta sätt. 

 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Polit och 

Beck (2012) skriver att genom semistrukturerade intervjuer blir det lättare för 

författarna att få den information de behöver samtidigt som deltagarna ges möjlighet att 
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lämna så mycket information som de själva vill. Då författarna var ovana att intervjua 

användes även stödord under de öppna huvudfrågorna. Danielsson (2012a) skriver att 

om frågorna blir för detaljerade finns risken att intervjuaren blir för styrd av 

intervjuguiden och interaktionen i intervjusituationen kan då gå förlorad. För författarna 

var stödorden en trygghet som användes under intervjun, de bidrog även till att 

intervjuerna flöt på. Intervjuerna kändes naturliga kanske för att det sedan tidigare fanns 

en arbetsrelation med informanterna.  

 

En manifest kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet. Ett 

manifest innehåll innebär att förhålla sig textnära till det uppenbara innehållet och 

presenteras i form av kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna valde att 

göra en manifest innehållsanalys för att på så sätt undvika att lägga egna tolkningar och 

förförståelse i materialet, men är medvetna om att en viss tolkning ändå kan ha 

förekommit. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver att genom att diskutera 

och reflektera över olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer kan koder och 

kategoribenämningar bli mer stringenta. Författarna har gemensamt genomfört analysen 

och har hela tiden kunnat diskutera med varandra och återvända till ljudbanden vid 

osäkerhet på innehållet eller tolkning av texten.  

 

Vidare skriver Graneheim och Lundman (2004) att det är av vikt att relevanta 

meningsenheter väljs ut ur textmassan. Dessa meningsenheter får inte vara för 

omfattande då de kan bli svårhanterliga men inte heller så små att helheten går förlorad. 

Författarna valde ut meningsbärande enheter enskilt för att sedan jämföra dessa och på 

så sätt säkerställa att så många relevanta meningsbärande enheter som möjligt valts ut. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) finns det en risk att helheten går 

förlorad i en text om man arbetat alltför textnära under analysprocessen, denna risk 

finns även i föreliggande studie då författarna är studenter och nybörjare inom vald 

analysmetod. 

 

Förförståelse 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver att det finns olika uppfattningar om 

huruvida forskaren bör utnyttja sin förförståelse eller inte. En del förespråkar att 

förförståelsen ska sättas inom parentes och andra menar att tolkningar ofta är omedvetna 

och därför inte kan sättas inom parentes. Författarna har arbetat fyra respektive tre och 
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ett halvt år inom den kommunala hemsjukvården och studien är genomförd i deras 

hemkommun. Författarna har under arbetets gång diskuterat sin förförståelse och målet 

var att förhålla sig neutrala. Dock är författarna medvetna om att deras förförståelse kan 

ha påverkat resultatet och det är troligt att författarna under exempelvis intervjuerna 

visat förståelse för vad informanten berättat om i form av igenkännande nickar och 

leenden och antagligen fått mer uttömmande svar och därmed påverkat resultatet. 

 

Överförbarhet, trovärdighet och giltighet 

Inom kvalitativ design används begrepp som giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

delaktighet för att beskriva ett resultats trovärdighet. Genom att noggrant beskriva urval 

och analysarbete underlättar författaren för läsaren att bedöma giltigheten (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  Variationen hos informanterna i föreliggande studie har 

bidragit till att syftet med studien blivit belyst utifrån flera synvinklar. Resultatet 

presenterades med minst ett citat under varje kategori. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) skriver att citat från intervjuerna är ett sätt att ge läsaren möjlighet att 

bedöma giltigheten och öka trovärdigheten. Att analysarbetet utfördes gemensamt ökar 

resultatets tillförlitlighet (Lundman& Hällgren Graneheim, 2012). Wallengren och 

Henricsson (2012) tar också upp vikten av att gemensamt utföra analysen för att öka en 

studiens trovärdighet då ”fyra ögon ser mer än två”. Författarna har även haft hjälp av 

sin handledare att granska om resultatbeskrivningarna verkade rimliga. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) skriver att ett sätt att stärka trovärdigheten kan vara att låta 

en utomstående titta på om koder och kategorier verkar rimliga och stämmer överens 

med textens innehåll. Hur neutralt ett resultat är handlar om forskarens påverkan på 

studien. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att i kvalitativa studier är 

forskarens delaktighet självklar genom samspelet under intervjun och resultatet kan 

därför inte ses som oberoende av forskaren. Med överförbarhet avses i vilken 

utsträckning resultatet i studien kan överföras till andra grupper och situationer (Polit & 

Beck, 2012). Det är upp till varje läsare att avgöra om resultatet är överförbart till annan 

kontext. Författarnas avsikt har varit att så noggrant som möjligt beskriva urval, 

deltagare, datainsamling, analys och kontext då det anses underlätta för läsaren att 

bedöma överförbarheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Resultatdiskussion 

Fysisk arbetsmiljö 

Resultatet visade att det var ojämn standard på de olika teamens kontor. Vissa team 

hade utrustning i form av AC, höj- och sänkbara skrivbord och en miljö där de inte 

stördes av buller och ljud. Andra team trängdes i ett för litet matrum, bara några få hade 

höj- och sänkbara skrivbord och de utsattes för mycket buller och ljud då de var belägna 

i samma byggnad som ett äldreboende. De informanter som hade eget kontor trivdes 

med det och de informanter som delade kontor hade en önskan om att få ett eget.  

 

Arbetsmiljöverket (2015b) skriver att den fysiska miljöns utformning kan utgöra en risk 

för att drabbas av arbetsrelaterad stress. Hur lokaler och inredning ser ut påverkar 

välbefinnandet. En hög ljudnivå kan försvåra möjligheten att kommunicera med 

varandra och störande ljud är i sig en källa till stress. 

 

Några informanter upplevde svårigheter att komma in i vissa datasystem och många 

önskade förbättringar av datasystemen i form av lättare kontakt med slutenvården som 

exempelvis kontakt via mail eller direktnummer. Det vore också bra om baspersonalen 

använde samma journalsystem för att undvika den dubbeldokumentation som skedde. 

Det fanns även önskemål om att delegeringar och avvikelser kunde skrivas direkt i 

journalsystemet och att det skulle finnas bärbara datorer för att kunna dokumentera ute 

hos patienterna. Arbetsmiljöverket (2015b) skriver att svåranvända IT- system är en 

riskfaktor som kan ge upphov till stress. 

 

I en studie av Lindh et al. (2013) framgick det att det fanns behov av en 

hygiensjuksköterska som utbildade all personal och även deras enhetschefer i 

hemsjukvården. Om enhetscheferna stöttade baspersonalen och utbildade några i varje 

grupp till hygienombud ledde det till att hygienrutinerna i större grad efterföljdes. De 

skriver vidare att baspersonalens okunskap gällande sambandet mellan hygienrutinerna 

och infektionsstatistiken gjorde att hygienrutinerna och rutinerna kring arbetskläderna 

ändrades. Baspersonalen signerade årligen ett papper på att de förstått hygienrutinerna 

och ämnade efterfölja dessa. Studien tog även upp att arbetsgivaren tyvärr inte stod för 

arbetskläder och att de inte kunde skickas iväg på tvätt. 
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Även i författarnas resultat framkom det att hygienrutinerna kunde förbättras och att 

baspersonalen behövde en ökad medvetenhet. Flera informanter önskade att det fanns en 

hygiensjuksköterska anställd och tyckte att den kompetensen saknades. Många 

informanter hade för lite arbetskläder och kunde inte byta dessa dagligen. Det fanns 

önskemål om att tvätt av arbetskläder skulle skötas externt och att det fanns fri tillgång 

till arbetskläder. 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

I resultatet framkom att många informanter upplevde det tröttsamt, tufft och stressigt då 

det var brist på vikarier. Det fanns en oro över att bli ensam på morgonen om kollegorna 

blivit sjuka. Några hade dåligt samvete när de var hemma för vård av barn eftersom 

kollegorna blev underbemannade och fick täcka upp för den som var hemma och då 

hade dubbla områden. Det fanns även en stress inför lediga dagar, att arbetet skulle 

klaras av och det skulle finnas så lite kvar att göra som möjligt för att kollegorna inte 

skulle belastas. Det framkom även att det var mycket att vara ansvarig för mer än 30 

patienter och ett önskemål på max 20 stycken fanns för att känna att allt skulle hinnas 

med. Det fanns heller inget tak för antalet inskrivna i hemsjukvården. I en artikel av 

Haycock Stuart et al. (2008) beskrevs det att arbetet i hemsjukvården kunde liknas med 

en vårdavdelning utan väggar. Det fanns ingen begränsning för mängden patienter och 

antalet utökades hela tiden. Detta ledde till stress, det blev svårt för ssk att planera sitt 

arbete och arbetsbelastningen kunde inte hanteras. 

 

Theorell (2012) menar att det är av stor vikt att ha kontroll föra att kunna hantera de 

situationer man ställs inför. Utövandet av kontroll och stress är tätt sammankopplat och 

de anställda måste ha möjlighet att påverka sin arbetssituation för att må bra. Även 

Antonovsky (2005) skriver att det måste finnas en känsla av trygghet i arbetet vilket 

innebär att arbetssituationen är förutsägbar och att människans roll i den är tydlig. De 

flesta informanterna i föreliggande studie uppgav stress i samband med att hela tiden 

vara tillgängliga på arbetstelefonen. Det bedrevs ingen akutsjukvård men ändå skulle 

informanterna hela tiden vara nåbara även under patientbesök och matraster. Ibland 

ringde det även under toalettbesök och var det ett dolt nummer kändes det som ett tvång 

att svara då det inte fanns möjlighet att ringa tillbaka. Informanterna identifierade 

förbättringsmöjligheter i form av exempelvis telefontider eller någon som tog emot alla 

inkommande samtal och elektroniskt bokningssystem. Karlsson et al. (2006) skriver i 



  
 

29 

sin studie att arbetsbördan för dsk var stor och det fanns svårigheter att hinna med 

arbetsuppgifterna då ssk ofta behövde planera om sitt arbete då kollegor blivit sjuka och 

man var tvungen att täcka för varandra. Många upplevde det stressande att behöva 

planera om sin arbetsdag och för att bättre kunna planera sin tid infördes ett 

bokningssystem. 

 

Alla informanter var nöjda med sina arbetstider och beskrev arbetet som omväxlande, 

roligt och spännande. Men de upplevde även att arbetet periodvis var mycket stressigt. 

Många ansåg dessutom att det blev värre och värre och att glädjen i arbetet försvunnit. 

Flera hade svårt att sova, svårt att lämna arbetet när de kom hem och de upplevde det 

stressande att inte veta hur dagen skulle se ut. Många tyckte det var svårt att hinna med 

dokumentationen och alla andra arbetsuppgifter och detta var stressande. Josefsson 

(2012) visar i sin studie att ssk hade svårt att släppa arbetet efter arbetsdagens slut. 

Episoder av trötthet och nedstämdhet på grund av arbetet upplevdes av 37 procent, och 

de hade svårt att komma över de känslorna. Det visade sig att arbetet med äldre var 

mycket stressande i det långa loppet och flera upplevde sig psykiskt utmattande efter 

arbetsdagen. I Hallin och Danielssons studie (2007) upplevde ssk att dokumentationen 

var tidskrävande och mödosam. De hade svårt att hinna dokumentera och det gjordes 

ofta efter arbetsdagens slut eller under rasterna. Vidare visade det sig att ssk kände en 

oro och frustration över att inte ha tid för oförutsägbara händelser, att bli avbrutna och 

behöva planera om sin arbetsdag. Även Haycock Stuart et al. (2008) visar i sin studie ett 

liknande resultat. Ssk upplevde att kraven på dokumentation hade ökat och tog för 

mycket av deras tid. De kom längre och längre bort från arbetet med patienterna. 

 

Det framkom att många informanter i författarnas studie upplevde stress kring de 

arbetsuppgifter som inte var direkt patientknutna. Flera lämnade förslag på någon form 

av vaktmästartjänst för dessa arbetsuppgifter som inte behövde utföras av legitimerad 

personal. Många informanter kände sig stressade över att inte hinna klart med arbetet 

under arbetsdagen, då det inte fanns någon att lämna över till. Detta bidrog till mycket 

övertid. En informant upplevde att det inte längre fanns tid till att samtala med 

patienterna vilket kändes stressande. 

 

Haycock Stuart et al. (2008) skriver att de arbetsuppgifter som inte var direkt 

patientknutna nedprioriterades för att arbetsbelastningen skulle vara hanterbar. Vidare 
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skriver de att ssk kände att de förväntades arbeta övertid när det behövdes. På kvällen 

gjordes endast akuta besök och det fanns därför ingen som kunde ta över deras 

arbetsuppgifter när arbetsdagen var slut. De upplevde att deras arbetsbelastning var 

utom kontroll eftersom patientantalet hade ökat och vården blivit med komplex. 

Theorell (2012) tar upp problemet med ”irrelevanta” arbetsuppgifter, vilket innebär att 

de anställda upplever att de inte hinner sköta de huvudsakliga uppgifterna för att de 

tvingas göra saker som inte har med de egentliga arbetsuppgifterna att göra exempelvis 

fylla i register och protokoll. Hos vårdpersonal kan detta leda till stress då de känner att 

de inte hinner vårda patienterna utifrån de metoder de lärt sig och vill använda. 

 

En informant i studien upplevde att patienterna ställde mer krav och att vårdrelationerna 

övergick till något tungt och jobbigt. Detta är något som McGarry (2008) tar upp i sin 

studie. Hon skriver att det ofta var svårt att sätta gränser när vården skedde i patientens 

hem. Det var viktigt att ha en bra relation med patienten vilket innebar att den 

professionella rollen försvann och ersattes med en professionell vänskap istället. Ssk 

kände att de har två roller, både som ssk men även som vän, vilket innebar många 

svårigheter. Liknande resultat presenteras i Karlsson et al. (2006) studie där dsk på 

grund av lojalitet mot patienterna upplevde att de hade svårt att sätta gränser vilket 

gjorde att de utförde uppgifter som låg utanför deras arbetsområde. I studien gjord av 

Carlson et al. (2014) ses däremot långvariga relationer med patienterna enbart som 

något positivt. Det blir en kontinuitet i vården och ssk lär känna patienten på djupet. 

Framför allt följs alla insatser upp och utvärderas. I samma studie visar resultatet att 

många ssk upplevde att de kände sig ensamma i arbetet och att det var svårt att få hjälp 

av kollegorna. Dessutom hade de ett stort antal patienter de var ansvariga för vilket var 

stressande. I författarnas studie upplevde en del informanter att det var ett stort ansvar 

att vara ensam hos patienterna vid bedömningar men de kände ändå en trygghet i att 

kunna ringa och rådfråga kollegorna.  

Flera av informanterna saknade tiden att kunna arbeta förebyggande. De upplevde också 

att tid saknades till att öka sin kunskap. De önskade fler föreläsningar och möjlighet till 

vidareutbildningar. De ville också arbeta med förbättringsarbeten. I Karlsson et al. 

(2006) studie visade det sig att dsk upplevde att deras kompetens att bedriva 

folkhälsoarbete sällan eller aldrig togs tillvara. De hade en stark önskan om att på ett 

strukturerat sätt arbeta preventivt. Vidare önskade de utveckla sin kompetens och 

upplevde ett behov av förnyade kunskaper. Ssk i Hallin och Danielssons (2007) studie 
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ville också ha möjlighet och inflytande att utveckla jobbet men brist på tid och motstånd 

från kollegor och ledningen gjorde att det inte blev av. Antonovsky (2005) skriver att 

belastningsbalans har stor betydelse för känslan av hanterbarhet. Överbelastning kan 

uppstå om människan inte har tillräckliga resurser exempelvis i form av kunskap och 

färdigheter för att lösa de problem man ställs inför. Theorell (2012) menar att anställda 

som har goda möjligheter till kompetensutveckling har förhållandevis stor möjlighet att 

ta kontroll över situationer de ställs inför och därmed minska risken för upplevelse av 

stress. 

 

Samarbete 

Berland, Holm, Gundersen och Bentsen (2012) skriver i sin studie att kunskapsnivån 

hos baspersonalen var för låg. Basala hygienrutiner efterföljdes inte, dokumentationen 

var undermålig och arbetsuppgifterna utfördes inte korrekt vilket ledde till merarbete för 

ssk. Liknande resultat visar From, Nordström, Wilde-Larsson och Johansson (2013) där 

det också framkom att baspersonalen behövde få ökad kunskap. 

 

Även i föreliggande studie visade resultatet att baspersonalen behövde en ökad 

kunskapsnivå. Informanterna kände sig inte säkra på att de fick adekvat information om 

patienternas hälsotillstånd och många gånger var de beroende av baspersonalens 

information då det var de som arbetade närmast patienten och såg denne dagligen. Det 

fanns inte längre någon kontinuitet i baspersonalens besök hos patienterna då 

arbetsgrupperna blivit så stora att kontinuiteten hos patienterna gått förlorad. Detta 

bidrog också till att informanterna hade svårt att få information om patienterna och gav 

dem extraarbete då de ofta kände sig tvingade att utföra saker och ting själva för att veta 

att det blev gjort. Att ha inflytande över sitt arbete och kunna påverka vad som ska 

göras och hur det ska göras minskar risken för stress (Theorell, 2012). Informanterna i 

författarnas studie hade liten möjlighet att påverka baspersonalens arbetsätt då de 

tillhörde en annan del av den kommunala verksamheten. Flera önskade ett närmare 

samarbete med enhetscheferna för baspersonalen och det fanns även förslag om delat 

ledarskap. Att utveckla samarbetet skulle kunna underlätta för informanterna att leda 

och påverka det dagliga omvårdnadsarbetet ute hos patienterna. Många upplevde ändå 

att samarbetet med baspersonalen fungerade bra men att uppdragen var olika och 

informanterna beskrev att baspersonalen inte var insatt i vad dsk/ssk gjorde. Gustafsson, 

Fagerberg och Asp (2010) visar i sin studie bland ssk som arbetar natt att baspersonalen 



  
 

32 

har svårt att se att ssk´s uppdrag är annorlunda än deras vilket kunde vara stressande för 

ssk. 

 

Resultatet visade att informanterna trivdes med sina kollegor och det upplevdes lättare 

att ta ansvar och samarbeta i mindre team. Informanterna beskrev att de hade ett öppet 

klimat och kände att de kompletterade varandra. Några informanter upplevde 

sjuksköterskeorganisationen som rörig och ostrukturerad och arbetssätten varierade 

mellan de olika teamen. Antonovsky (2005) och Theorell (2012) menar att de sociala 

relationerna är betydelsefulla i arbetslivet. Stöd i form av praktisk och känslomässig 

hjälp från chefer och arbetskamrater minskar risken för sjukdom. Antonovsky (2005) 

menar också att upplevelsen av begriplighet främjas om intryck och information 

upplevs som strukturerat, förståligt och förutsägbart. Flera informanter trodde att 

sjuksköterskekåren skulle vinna på att alla satt samlade på ett ställe men att de på det 

stället var indelade i små team. Detta för att lättare kunna samarbeta och omfördela 

resurser vid oförutsedda händelser, frånvaro och tillfälliga toppar av hög 

arbetsbelastning. Många önskade att verksamhetschefen fanns närmare dem och det 

fanns förslag på att denne och även andra professioner skulle sitta på samma ställe. 

 

Hot och våld 

Vaez, Josephson, Vingård och Voss (2014) skriver i sin studie att så många som en 

tredjedel av deras deltagare rapporterade att de varit utsatta för hot och våld i arbetet 

inom den kommunala sektorn. Den största delen stod psykiatrisjuksköterskorna för men 

även ssk i äldrevården var till stor del utsatta. Enligt Josefsson och Ryhammar (2010) 

var det patienter som i första hand utsatte ssk för våld och indirekta eller direkta hot, i 

andra hand kom det från patienternas anhöriga. Så många som 48 procent hade upplevt 

indirekta hot, 40 procent hade upplevt direkta hot och 40 procent hade upplevt våld. 

 

Resultatet visade att många informanter hade upplevt någon form av hot och våld på 

arbetet exempelvis i form av otrevliga anhöriga, hotfull stämning eller otrygghet 

nattetid. De flesta upplevde dock inte hot och våld som något problem. Om 

informanterna kände sig otrygga försökte de åka två på patientbesöken om det var 

möjligt.  
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Arbetsmiljöverket (2015c) skriver att personal inom hälso- och sjukvård kan vara i en 

utsatt position. Aggressiva handlingar och hot kan förekomma från patienter eller deras 

anhöriga. Ett särskilt problem är när patienterna har nedsatt förmåga att kontrollera och 

styra sitt beteende exempelvis vid hjärnskada eller psykisk sjukdom. Utöver detta ökar 

risken för att bli utsatt för hot och våld vid exempelvis kvälls- eller nattarbete. Enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ska 

arbetsplatsen utrustas och utformas för att förebygga hot och våld och arbetsgivaren är 

skyldig att utreda de risker som finns och vidta eventuella åtgärder. 

 

Slutsats 

I föreliggande studie framkom att ett högt patientantal, många arbetsuppgifter som inte 

var patientbundna, baspersonalens bristande kunskap och en arbetstelefon som kunde 

ringa när som helst var de faktorer som mest bidrog till upplevelser av stress. Trots detta 

upplevdes arbetet ändå som varierande, menings- och glädjefullt. Dsk/ssk hade svårt att 

påverka olika faktorer som var av betydelse för arbetsmiljön då det upplevdes som 

tungrott från förslag till beslut. I studien identifierade dsk/ssk flera förslag till 

förbättringar av arbetsmiljön. 

 

Kliniska implikationer 

Enligt författarna bör resultatet vara överförbart till andra kommuner som bedriver 

hemsjukvård under liknande former. Samtliga deltagare samt verksamhetschefen 

kommer att delges studien. Författarna har en förhoppning om att studien ska ge en bild 

av arbetsmiljön inom kommunal hemsjukvård och på så sätt även kunna bidra till att 

förbättra den. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom flera dsk/ssk upplevde att samarbetet med enhetschefer och baspersonal borde 

kunna förbättras och på så sätt leda till minskad arbetsbelastning och stress för dsk/ssk 

så vore det intressant med fortsatta studier inom ämnet. Eventuellt skulle det gå att öka 

förståelsen för hur de olika professionerna arbetar genom hospiteringar eller att det 

skapades neutrala forum där de olika professionerna kunde  träffas och samtala. 

.
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A. 

Till verksamhetschef för hemsjukvården 

 

Under våren 2016 kommer vi skriva vår magisteruppsats vars syfte är att kartlägga 

sjuksköterskors/distriktssköterskors upplevelse samt förslag på förbättringar av 

arbetsmiljön i kommunal hemsjukvård.  

 

Vår önskan är att få intervjua 10-15 sjuksköterskor/distriktssköterskor. Datainsamlingen 

görs genom kvalitativa intervjuer som beräknas ta 30-60 minuter. De kommer att med 

hjälp av ett fåtal frågor berätta fritt utifrån sina upplevelser av arbetsmiljön i 

hemsjukvården. Vår förhoppning med magisteruppsatsen är att resultatet ska kunna 

bidra till att hitta positiva och negativa aspekter av arbetsmiljön och på så sätt kunna 

förbättra den i framtiden. 

 

Vi hoppas få ditt medgivande till att intervjua sjuksköterskor/distriktssköterskor under 

arbetstid. Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt, gärna under kommande vecka, 

för att sedan kunna maila ut förfrågan om deltagande. Om du har frågor eller önskar mer 

information får du gärna höra av dig till oss på telefon eller e-post. 

 

Frågorna vi kommer ställa är som följer: 

 

Bakgrundsinformation: Kön, ålder, antal år som sjuksköterska, antal år anställd i 

kommunen som sjuksköterska eller distriktssköterska, dag- eller nattjänst. 

 

Hur upplever du din fysiska arbetsmiljö? 

 

Hur upplever du din psykosociala arbetsmiljö? 

 

Har du förslag till förbättringar av arbetsmiljön? 

 

Något annat r/t arbetsmiljön som du önskar ta upp? 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Carenger & Jenny Lindén 

 

 

 

 

 

 

Maria Carenger   Jenny Lindén 

Mobil nr: xxx   Mobil nr: xxx 

E-post: xxx    E-post: xxx 

  

mailto:E-post:
mailto:jl22mj@student.lnu.se


  
 

II 

Bilaga B. 

Informationsbrev till berörda sjuksköterskor/distriktssköterskor 

 

Till att börja med vill vi tacka dig för att du tar dig tid att läsa det här brevet och för 

eventuellt deltagande i vår studie.  

 

Syfte med studien är att undersöka sjuksköterskors/distriktssköterskors upplevelse samt 

förslag till förbättringar av arbetsmiljön i kommunal hemsjukvård.  

 

Vi som genomför studien heter Maria Carenger och Jenny Lindén och studerar på 

Distriktssköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Studien kommer omfatta 

10-15 intervjuer som beräknas ta mellan 30-60 minuter vardera. Vi planerar att 

genomföra intervjuerna under vecka 14-16 och du väljer själv tid och plats för intervjun. 

Alla sjuksköterskor/distriktssköterskor som varit anställda mer än ett år kommer att 

erbjudas att delta. Du får med hjälp av ett fåtal frågor berätta fritt utifrån dina 

upplevelser av arbetsmiljön i hemsjukvården. Intervjun spelas in på band och kommer i 

sin helhet skrivas ut till en text. Texten analyseras och utgör resultatet i vår studie, 

resultatet redovisas så att ingen enskild person går att identifiera. Intervjumaterialet 

kommer att hanteras konfidentiellt och ingen annan än vi har tillgång till den. Om Du 

önskar kommer Du få ta del av resultatet. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för Dig. 

 

Har Du några frågor kontakta någon av nedanstående. Är du intresserad av att delta, var 

vänlig och kontakta Maria eller Jenny. Vi har tillstånd av verksamhetschefen att 

genomföra intervjuerna på arbetstid. 

 

Medvänliga hälsningar 

 

Maria Carenger & Jenny Lindén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Carenger   Kristina Schildmeijer, handledare 

Mobil nr: xxx   Tel nr: xxx 

E-post: xxx    E-post: xxx 

  

Jenny Lindén 

Mobil nr: xxx  

E-post: xxx 

  

mailto:E-post:
mailto:kristina.schildmeijer@lnu.se
mailto:jl22mj@student.lnu.se


  
 

III 

Bilaga C. 

Bakgrundsinformation 
 

Kön:    Man  Kvinna 

 

Ålder:    20-29år  30-39år  40-49år 

    50-59år  60-69år   

 

Jag är anställd som:   Sjuksköterska/Ssk    

Distriktssköterska/Dsk 

    Annat:_______________________ 

 

Jag arbetar:    Dag/kväll   Natt 

 

Antal år som färdig Ssk/Dsk:  0-5år  6-10år  11-15år  

    16-20år >20år 

 

Antal år som Ssk/Dsk i nuvarande kommun:______________ 

 

Eventuell annan specialist/vidareutbildning:___________________________ 

 

  



  
 

IV 

Bilaga D. 

Intervjuguide 

 

Hur upplever du din fysiska arbetsmiljö? 

 

Hur upplever du din psykosociala arbetsmiljö? 

 

Har du förslag till förbättringar av arbetsmiljön? 

 

Något annat r/t arbetsmiljön som du önskar ta upp? 

 

  



  
 

V 

Bilaga E. 

Stödfrågor 

 

Fysisk arbetsmiljö: 

 Hygien 

 Teknisk utrustning 

 Arbetslokaler 

 

Psykosocial arbetsmiljö: 

 Ensamarbete 

 Bemanning 

 Samarbete 

 


