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Sammanfattning 

Bakgrund och problem: Under de senaste årtiondena har kostnadseffektivisering inom den 

offentliga vårdsektorn inneburit förändringar vilket ökat arbetskraven i form av fler 

arbetsuppgifter i förhållande till tillgängliga resurser. Kombinationen av hög arbetsbelastning, 

tidspress och ökad vårdtyngd är bidragande faktorer till ökad stress, minskad motivation samt 

bristande kvalité inom vården. Författarna till föreliggande studie ser en avsaknad i forskning 

kring hur en minskad arbetsbelastning påverkar medarbetares upplevelse av stress, motivation 

och kvalité, därav behandlar studien detta område. Syfte och metod: Syftet med föreliggande 

studie är att undersöka medarbetares upplevelser av faktorerna stress, motivation och kvalité 

efter införandet av en arbetsomfördelning vilket gett en förändrad arbetsbelastning. Genom en 

kvalitativ metod har författarna till studien med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

undersökt vad konsekvenserna kan bli då en period av hög arbetsbelastning åtgärdas genom 

en omfördelning av arbetsuppgifter till en minskad arbetsbelastning.   

Resultat: Före införandet av arbetsomfördelningen beskrev respondenterna en arbetssituation 

som var tidspressad, hade hög arbetsbelastning, högt patientantal samt att mycket tid lades på 

arbetsuppgifter som inte direkt rörde patienter och administration vilket är vårdpersonalens 

kärnuppdrag. Efter arbetsomfördelningen upplevdes förbättringar i arbetsbelastningen då 

kringuppgifter togs bort från vårdpersonalen. I föreliggande studie framgår att 

arbetsomfördelningen resulterat i mer fokus på kärnuppdraget samt ökad kontroll över det 

egna arbetet.  

Analys och diskussion: De faktorer som tidigare studier lyfter som riskfaktorer är genom 

arbetsomfördelning inte lika överhängande hos de studerade arbetsgrupperna. Genom en 

minskad arbetsbelastning visar föreliggande studie att stressnivån har blivit lägre, 

motivationen har till viss del ökat samt att den upplevda möjligheten att leverera kvalitésäker 

vård har förstärkts.   

Slutsats: Genom tidigare studier samt föreliggande studies empiriska material kan det antydas 

att en minskning i arbetsbelastning ger positiv inverkan på vårdpersonalens upplevelse av 

stress, motivation och kvalité.  

 

Nyckelord: Arbetsbelastning, stress, motivation, kvalité, vårdpersonal, sjuksköterska, 

arbetsomfördelning, arbetsmiljö.  

  

 



 
 

Abstract 

Background and problem: Over the past few decades, cost efficiency in the public health 

sector has resulted in changes, which has increased labor requirements in terms of more tasks 

in relation to available resources. The combination of high workload, time pressure and 

increased care loading are contributing factors to increased stress, reduced motivation and 

lack of quality in health care. The authors of the present study see a lack of research on how a 

reduced workload affects employees' experiences of stress, motivation and quality, hence the 

study deals with this area. 

Purpose and method: The purpose of the present study is to investigate employee 

experiences of stress, motivation and quality factors following the introduction of a job 

distribution, which resulted in a change in workload. Through a qualitative method, the 

authors of the study, using semistructured interviews, examined what the consequences may 

be when a period of high workload is remedied by redistributing tasks to a reduced workload. 

Results: Before the introduction of the job distribution, respondents described a workload that 

was time-stressed, had high workload, high patient numbers, and a lot of time spent on tasks 

that did not directly affect patients and administration, which is the healthcare personnel's 

core assignment. With the job distribution, improvements in workload were experienced when 

circumcision data was removed from healthcare personnel. The present study shows that the 

job distribution resulted in more focus on the core assignment and increased control over their 

own work. 

Analysis and discussion: The factors that previous studies raise as risk factors are not as 

consistent with the workgroups through job distribution. Due to a reduced workload, the 

present study shows that stress levels have been lower, motivation has grown to a certain 

extent, and that the perceived opportunity to deliver quality assurance has been strengthened.   

Conclusion: Through previous studies and empirical material of the present study, it 

can indicate that a reduction in workload gives a positive impact on the healthcare personnel's 

experiences of stress, motivation and quality.   

 

Keywords: Workload, stress, motivation, quality, healthcare personnel, nurse, job 

distribution, work environment.  
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1 Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund och problematisering av 

vårdpersonals arbetsbelastning inom offentlig sektor. Därefter följer en problemdiskussion 

vilket resulterar i en problemformulering. Kapitlet avslutas sedan med en presentation av 

studiens syfte.    

 

1.1 Problembakgrund   

 

Under de senaste årtiondena har en ökad tonvikt lagts på kostnadseffektivisering inom den 

offentliga välfärdssektorn vilket har inneburit förändringar i arbetsvillkoren för medarbetare.  

Arbetskraven har ökat i form av högre andel arbetsuppgifter i förhållande till tillgängliga 

resurser vilket leder till svårigheter i att kunna utföra arbetet på ett tillfredställande sätt 

(Astvik & Melin, 2013; Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008; Van Bogaert, Clarke, 

Vermeyen, Meulemans & Van de Heyning, 2009). Att utsättas för krav behöver inte innebära 

påfrestningar som har negativ inverkan på hälsa och välbefinnande. Om det dock förekommer 

en hög arbetsbelastning i form av att kraven överstiger de resurser som finns att tillgå samt att 

denna obalans blir långvarig, kan detta ge skadliga effekter för individen (Arbetsmiljöverket, 

2017). Med resurser menas det som i arbetet bidrar till att uppnå mål eller att hantera de krav 

som förekommer. Resurserna kan innefatta arbetsmetoder och arbetsredskap, kompetens och 

bemanning, eller möjlighet till återhämtning etc. (AFS 2015:4). Signaler som indikerar att det 

förekommer hög arbetsbelastning kan bland annat vara övertidsarbete, hög arbetsintensitet 

under långa perioder, upplevelse av otillräcklighet samt bristande motivation 

(Arbetsmiljöverket, 2017). 

 

Idag står den mänskliga resursen, vilket är den mest värdefulla tillgången i organisationer, 

inför många problem. Hög arbetsbelastning kan ha negativ effekt på både kropp och själ, och 

kan bidra till minskad effektivitet i utförande av arbetsuppgifter. Arbetsbelastningen är ett 

resultat av interaktionen som sker mellan individer och arbetsmiljö vilket är alla slags 

psykiska samt fysiska händelser (Akbar, Elahi, Mohammadi & Khoshknab, 2016). 
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Om arbetsbelastningen är alltför hög kan det på sikt leda till psykologisk eller fysisk skada 

hos individer. Den psykologiska samt fysiska skada som kan uppkomma har i slutändan en 

negativ påverkan på organisationen i form av sjukskrivningar och lägre kvalité i 

arbetsutförande (Akbar et al, 2016). 

 

Motiverade och engagerade medarbetare är en förutsättning för god produktivitet då det ger 

en riktning och ökar individens intresse för att utföra ett bra arbete. En hög motivation bidrar 

till att medarbetare känner större värde i utförandet av arbetsuppgifter. Om det dock 

förekommer alltför hög arbetsbelastning kan det komma att påverka medarbetarnas 

motivation negativt (Weman- Josefsson & Berggren, 2013; Adzei & Atinga, 2012).   

Externa faktorer för ökad motivation så som ekonomisk belöning eller lagstiftning har enligt 

Schalk och van Dijk (2005) en minimal inverkan på motivationen, då de anställda har liten 

möjlighet att påverka faktorerna. Motivationen uppkommer istället när individen känner sig 

involverad och kan påverka sin situation utifrån de enskilda arbetsuppgifterna, tillgängliga 

resurser och de egna omständigheterna (Schalk & van Dijk, 2005; Freeney & Tiernan, 2009). 

 

Akbar et al. (2016) lyfter fram att stress, motivation och kvalité påverkas av en hög 

arbetsbelastning. De menar att stress förekommer inom alla yrken men att problemet med hög 

stress är mer utbrett inom vårdyrken och står som bidragande orsak till 30 % av 

sjukskrivningarna. Jobbrelaterad stress kan också ha en betydande inverkan på 

sjuksköterskors individualitet och deras förmåga att utföra arbetsuppgifter. Svaghet i 

beslutsfattande, minskad koncentration, låg motivation och ångest är faktorer som kan leda till 

sjukskrivningar, försämrad kvalité samt ineffektivitet i arbetet (Akbar et al. 2016).   

 

Vård och omsorgssektorn står inför ett allt mer ökande resursbehov då vi människor lever 

längre. Trots att vi är friskare än tidigare så blir antalet äldre över 85 år fler och 

ålderssjukdomar är ofrånkomliga där många behöver kontinuerlig kontakt med sjukvården 

eller dygnet runt omvårdnad (Andersson, Eklund, Larsson, Maathz & Rönström, 2003).   

McGillis Hall och Kiesners (2005) menar att en åldrande befolkning i kombination av brist på 

nyutbildade sjuksköterskor utgör ett allvarligt problem i vårdsystemet. De allvarliga 

problemen i vårdsystemet påverkar kvalitén i omvårdnaden samtidigt som det har blivit 

svårare att rekrytera och behålla sjuksköterskor. 
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Den höga arbetsbelastningen ger stressig och oönskad arbetsmiljö som kan resulterar i 

utbrändhet hos erfarna sjuksköterskor. Kombinationen av hög arbetsbelastning, många 

arbetstimmar, låg professionell status och svåra relationer på arbetsplatsen är bidragande 

faktorer till ökad stress. Detta i sin tur bidrar till den börda av skuld och bristande 

engagemang som sjuksköterskor beskriver, då brister i arbetsmiljön hindrar personalen från 

att utöva vård med den kvalité de önskar (McGillis Hall & Kiesners, 2005; Freeney & 

Tiernan, 2009). Samma brister i omvårdnad upplevs praktiskt taget på alla västerländska 

sjukhus i Västeuropa, USA, Australien och Kanada men även i Japan och Hong Kong 

(Milisen, Abraham, Siebens, Darras & Dierekx de Casterlé, 2006; Heather & Laschinger, 

2010).  

 

Patienter som förut behandlades på sjukhus skickas nu hem eller till boenden tidigare, vilket 

leder till en ökad vårdtyngd, högre arbetsbelastning och stress för personalen då patienterna är 

i behov av stora vårdinsatser. Den ökade stressen har en negativ påverkan på kvalitén i 

sjuksköterskornas arbete men även på den personliga hälsan, familjelivet och fritiden 

(McGillis Hall & Kiesners, 2005; Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008). En alltför 

hög nivå av stress kan även leda till en försämrad patientsäkerhet och vårdkvalité. 

Patientsäkerhet innefattar förebyggandet av skador så som fysiska skaderisker, läkemedelsfel, 

felaktig eller ofullständig dokumentation men även att upprätthålla och förbättra patientens 

hälsa (Teng, Shyu, Chiou & Lam, 2010; Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008). 

 

Som nämnts ovan är vårdsektorn en bransch med hög arbetsbelastning och många riskfaktorer 

i arbetsmiljön (Andersson et al, 2003). Flertalet ovan nämnda författare lyfter fram stress och 

hög arbetsbelastning som återkommande faktorer som huvudorsaken till branschens 

problematik. De menar att den höga arbetsbelastningen påverkar vårdpersonalens motivation 

och kvalitén på deras arbete gentemot patienten. 

 

1.2 Problemdiskussion  

 

Hög arbetsbelastning kan vara en bidragande faktor till upplevd stress och öka risken för 

känslomässig utmattning, vilket undersöktes i en studie på 720 kanadensiska sjuksköterskor. 

Studien visade att stresståligheten bland sjuksköterskorna försämrades då arbetsbelastningen 

ökade samtidigt som nya arbetssätt infördes vilket resulterade i ångest, utmattning och 
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depression. Ökad komplexitet och tidspress i kombination med svagt stöd från chef gav högre 

arbetsbelastning vilket ledde till minskad arbetstillfredsställelse, försämrad moral, ökad 

frånvaro och minskad kvalité gentemot patienterna. Deltagarna i studien ansåg att patienternas 

välbefinnande och säkerhet äventyrades då arbetsbelastningen ökade och de inte längre hade 

tillräckligt med tid för att leverera kvalitésäker vård (McGillis Hall & Kiesners, 2005).   

 

En liknande studie av Milisen et al (2006) gjord på alla Belgiens 143 sjukhus, visar på 

en känsla av yrkeskompetens och stolthet bland sjuksköterskorna. De visade en stark vilja till 

en omfattande god vård men hade samtidigt en upplevelse av att sakna förmågan att leverera 

önskvärt resultat. Avgörande faktorer var den komplexitet av stort ansvar, hög 

arbetsbelastning, många relationer till andra parter i form av andra vårdgivare samt sjukare 

patienter. Nästan 7 av 10 upplevde sin arbetssituation som stressig och var tredje ansåg att de 

inte hann lyssna till sina patienter och deras oro. Majoriteten var stolta över sitt yrke 

men ändå skulle hälften avråda familj och vänner från att välja en karriär inom vården. 

Författarna menar att arbetsmiljöfrågor som hög arbetsbelastning och alltför omfattande 

arbetsuppgifter måste åtgärdas omedelbart för att möjliggöra för personalen att ge en bra 

omvårdnad till patienter och behålla personal inom yrket. Sjuksköterskorna måste även lära 

sig säga nej till arbetsuppgifter som kan och bör utföras av andra (Milisen et al, 2006).  

 

Statistiska centralbyrån (2017) undersökte vilka faktorer som låg bakom att sjuksköterskor 

lämnade vård och omsorgsbranschen. 2014 fanns det omkring 111 000 utbildade 

sjuksköterskor under 65 år i Sverige. Av dessa arbetade var tionde inom andra yrken 

och hälften av dom uppgav att den största orsaken till att de bytt yrke var arbetsbelastningen i 

förhållande till arbetstiden. Strax under hälften ansåg att sjuksköterskeyrket kunde orsaka 

stress då det var ett psykiskt krävande arbete. Flera angav i kommentarer till undersökningen 

att stress uppstod då tid och resurser inte räcker till för att leverera en patientsäker vård. För 

att hinna mer blev tiden för lunch och rast bortprioriterad. Närmare 60% av de som lämnat 

sjuksköterskeyrket från hemsjukvård och hemtjänst kunde tänka sig att återvända. Av dessa 

ansåg majoriteten att rimligare arbetsbelastning i förhållande till tid var den förändring som 

var avgörande för att de skulle återgå till vårdbranschen (SCB, 2017).  

 

Samtliga ovan nämnda författare menar på att det finns ett samband mellan hög 

arbetsbelastning och personalens upplevelse av stress, motivation till sitt arbete och en 
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upplevelse av att kunna leverera kvalitésäker vård. Ovan nämnda undersökningar visar på att 

stress, motivation och kvalité får stor inverkan på såväl individen som organisationen. 

 

1.3 Problemformulering   

 

Genom ovanstående studier påvisas problem som finns inom sjukvården där brister i 

arbetsmiljön på grund av alltför hög arbetsbelastning ger stora konsekvenser för 

medarbetarna. Vården är en särskilt utsatt bransch och vårdpersonalens arbetssituation kan 

påverka utförandet av vården gentemot patienten. Vården utger en viktig samhällsfunktion, 

därav är vårdpersonalens arbetssituation viktig att främja och belysa. Som tidigare nämnts så 

behöver en hög arbetsbelastning inte bidra till en dålig arbetsmiljö om medarbetarna har 

tillgång till tillräckliga resurser. En ökad arbetsbelastning går att mäta och konkret 

dokumentera, däremot är det svårare att mäta hur medarbetarna upplever den ökade 

arbetsbelastningen (Catasús, Högberg & Johrén, 2012; Freeney & Tiernan, 2009). Därav ses 

medarbetarens upplevelse av situationen som ett viktigt perspektiv att undersöka vidare i 

denna studie. Författarna till studien ser en koppling mellan hög arbetsbelastning och 

sjuksköterskornas upplevelse av faktorerna stress, motivation och kvalité i arbetsuppgifter 

som vanligt förekommande i vetenskapliga studier.  

 

Samtliga tidigare studier visar på den negativa effekt en hög arbetsbelastning ger på 

medarbetarens upplevelse av stress, motivation och kvalité. Forskning på hur en minskad 

arbetsbelastning genom arbetsomfördelning påverkar faktorerna är inget som författarna till 

denna studie funnit. Därav anses en forskningslucka finnas i huruvida en minskad 

arbetsbelastning ger en motsatt effekt på upplevelsen av stress, motivation 

och kvalité gentemot en hög arbetsbelastning.   

 

Tidigare nämnda studier har därför lett fram till frågeställningen:  

 Hur upplever vårdpersonal att arbetsomfördelning till minskad arbetsbelastning 

påverkar faktorerna stress, motivation och kvalité? 

 

1.4 Syfte  

 

Som tidigare nämnt ser författarna till studien en lucka i forskningen om hur faktorerna stress, 

motivation och kvalité påverkas vid en minskad arbetsbelastning. Syftet med föreliggande 
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studie är därför att undersöka vad konsekvenserna blir då en period av hög arbetsbelastning 

åtgärdas genom arbetsomfördelning till en minskad arbetsbelastning och vilken inverkan det 

ger på medarbetarnas upplevelse av stress, motivation och kvalité.   

 

2 Teoretisk referensram  

Teorikapitlet ska skapa förståelse för ämnesområdet genom att belysa tidigare teorier och 

forskning inom ämnet vilket främst baseras på forskning kring sjuksköterskor. Relevanta 

begrepp och teorier påvisar arbetets faktorer stress, motivation och kvalité som 

grundläggande för studiens empiri och analyskapitel.     

  

2.1 Arbetsbelastning  

 

Arbetsbelastning beskrivs som balansen mellan krav, tid och resurser i arbetet och är en stor 

del i arbetsmiljön på en arbetsplats. Flera studier visar att arbetsmiljön inom vårdsektorn 

försämrats under de senaste årtiondena då krav och tidspress ökat samtidigt som resurserna 

minskat vilket gett en ökad arbetsbelastning (Astvik & Melin, 2013; Ramanujam, 

Abrahamson & Anderson, 2008; Van Bogaert et al, 2009). Vårdsektorns arbetsbelastning ökar 

då vårdtyngden blivit högre. Patienterna blir äldre, har ett större omvårdnadsbehov samt i 

högre grad behandlas utanför sjukhus vilket resulterar i en högre vårdtyngd (Andersson et al, 

2003; Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008). 

 

Signaler och tecken som visar på ohälsosam arbetsbelastning är viktiga att uppmärksamma då 

det är arbetsgivarens skyldighet att förebygga ohälsosam arbetsbelastning för de anställda. 

Åtgärder för detta kan vara variation i arbetsuppgifterna, minskad arbetsmängd, större 

möjlighet till återhämtning och ökad bemanning. Arbetsgivaren ska i sitt arbetsmiljöarbete 

åtgärda och undersöka risker till ohälsosam arbetsbelastning för att motverka att den leder till 

olyckor och sjukdomar (AFS 2015:4).    

 

Begreppet arbetsmiljö är omfattande och innefattar både de fysiska och psykosociala 

faktorerna på en arbetsplats (Zanderin, 2005). Den enklaste definitionen av arbetsmiljö är 

enligt Iseskog (2010) de upplevelser en arbetstagare har kring sitt arbete inom psykiska, 

sociala och fysiska aspekter. Produktivitet och arbetskvalité ökar om organisationen har ett 

bra arbetsmiljöarbete menar Lindmark och Önnervik (2011). De menar även att låg 
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skadefrekvens och låg ohälsa är resultatet av goda sociala, psykiska och fysiska 

arbetsplatsförhållanden. Ett bra arbetsmiljöarbete tillför engagemang och motivation till 

organisationen. Om en organisation väljer att inte arbeta med arbetsmiljön kan det leda till 

höga kostnader i form av sjukskrivningar, minskad produktion, lägre trivsel, ökad 

personalomsättning och böter om inte regelverk kring arbetsmiljön efterföljs (Lindmark 

& Önnevik, 2011).    

Arbetsmiljön är en viktig faktor för att locka samt behålla sjuksköterskor inom vårdyrket. 

Flera studier från USA visar samband mellan personalomsättning, arbetsbelastning och 

vårdkvalité. Arbetsmiljö och arbetsproblem är ett hinder för att ge en god omvårdnad där 

ledarskapets kvalité, otillräckligt med personal, tidskrav och stress identifierats som 

huvudsakliga orsaker till dålig arbetsmiljö (Van Bogaert et al, 2009; McGillis Hall 

& Kiesners, 2005).   

 

Sjuksköterskor slits mellan två motstridiga krav där arbetsgivare efterfrågar ökad effektivitet 

och tidsbesparingar vilket leder till hög arbetsbelastning, samtidigt som patienter och 

samhället efterfrågar god omvårdnad och hög patientsäkerhet (Ramanujam, Abrahamson & 

Anderson, 2008; Teng et al, 2010). De menar även att vårdsektorns ovilja att erkänna 

arbetsmiljön som en påverkande faktor för patientsäkerheten gör att det uppstår en oförmåga 

att konsekvent minska felen. Otillräcklig arbetsmiljö står för majoriteten av de fel och misstag 

som begås inom vården enligt Ramanujam, Abrahamson och Anderson (2008). De menar att 

orsaken är tidsbrist och brist på nödvändiga resurser men att skulden läggs på bristande 

kompetens hos sjuksköterskan. För att motverka tidsbrist visar en undersökning från SCB 

(2017) att vårdpersonal inte tog ut raster och luncher. Möjligheten till återhämtning är av stor 

vikt för personalens långsiktiga hälsa (Bamford, Wong & Laschinger, 2013).  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2013) kan det urskiljas att arbetsrelaterad stress och hög 

arbetsbelastning inom sektorn för vård och omsorg är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa 

och sjukskrivningar. Svensk statistik visar på att 35 procent av de arbetsskadeanmälningar 

som kom in mellan åren 2005–2010, som kunde härledas till sociala och organisatoriska 

orsaker, främst rapporterades från sektorn vård och omsorg. Om medarbetarna ska kunna 

arbeta längre upp i åldrarna måste arbetsgivare arbeta med både den fysiska och den 

psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2013).   
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Psykosociala faktorer kring arbetsmiljön handlar enligt Weman-Josefsson och Berggren 

(2013) om förhållanden i arbetet som är viktiga för individens psykiska och sociala 

välbefinnande. De psykosociala arbetsmiljöfaktorerna förmedlas genom hur individen 

värdesätter och upplever sin arbetssituation. Värderingen beror på förekomsten av variation i 

arbetsuppgifter, ansvar, tidspress och hanterbarhet etc. (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

Svår ångest, brist i arbetsmotivation samt förlamande orkeslöshet är konsekvenser för 

individen orsakade av den upplevda psykosociala arbetsmiljön, vilket på sikt även drabbar 

arbetsgruppen och företaget som individen jobbar för. På senare tid har sjukfrånvaro, önskan 

om arbetsplatsbyte och kvalitébrister uppmärksammats som konsekvenser av brister i den 

psykosociala arbetsmiljön. Weman-Josefsson och Berggren (2013) menar att en individs 

upplevelse av arbetssituationen påverkar dennes fungerande i situationer och på sikt även 

individens psykiska och fysiska välbefinnande. En studie av Arbetsmiljöverket (2013) visade 

att ungefär hälften av arbetsgivarna hade brister i sina bedömningar eller inte gjort någon 

bedömning alls gällande de rådande psykosociala riskerna på arbetsplatserna.    

 

Den fysiska arbetsmiljön innebär den omgivning eller miljö vilket individen verkar inom och 

utgörs av allt fysiskt som inte är själva människan, exempelvis maskiner, natur och 

byggnader. Den fysiska arbetsmiljön har en påverkan på kroppens olika funktioner som 

hörsel, syn och rörelseorgan (Zanderin, 2005). När fysisk arbetsmiljö diskuteras är ergonomi 

vanligt förekommande, det vill säga den arbetsställning som är relaterad till arbetet (Zanderin, 

2005). Inom vården är påfrestande arbetsställningar ett vanligt förekommande problem. 

Tunga lyft då hjälpmedel ska hanteras eller då patienter behöver stöd vid förflyttningar blir 

även det påfrestande för vårdpersonalen och kan resultera i negativa påfrestningar för rygg, 

skuldror och axlar (Arbetsmiljöverket, 2015). Ljud, arbetsbelysning, luftkvalité och 

temperatur är andra delar i den fysiska arbetsmiljön som påverkar medarbetarens 

koncentration, prestation och välmående på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2017; Zanderin, 

2005).   

 

Som tidigare studier visar är hög arbetsbelastning ett arbetsmiljöproblem som ger 

konsekvenser för individen samt organisationen där en längre tid av alltför hög 

arbetsbelastning kan leda till ökad stress, lägre motivation samt svårigheter att leverera kvalité 

i arbetsuppgifterna.   
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2.2 Stress  

 

Enligt Zanderin (2005) kommer begreppet stress från engelskan och betyder ordagrant 

belastning, press, tryck. Begreppet används för att beteckna en psykofysiologisk reaktion på 

yttre belastning. Stress är summan av de reaktioner som uppkommer vid en hotfull situation 

och som innebär att individen mobiliserar extra energi för att hantera situationen. Trots den 

grundläggande positiva funktionen som stressen har, betraktas den som en av de allvarligaste 

hälsoriskerna och ett av de största arbetsmiljöproblemen i dagens samhälle (Zanderin, 2005). 

Reaktioner på stress är individuellt och beror på hur individer hanterar balansen mellan 

faktorerna som stressar och de resurser som finns att tillgå för att hantera stressen (Lindmark 

& Önnevik, 2011; Astvik & Melin, 2013). De besvärliga situationer individer ställs inför i 

arbetslivet handlar sällan om att bränna fysisk energi, vilket stressen egentligen är ämnad för. 

Kroppen producerar automatiskt energi oavsett om hotet är fysiskt eller mentalt utmanande. I 

arbetslivet kan det handla om att lösa ett komplicerat problem under tidspress. Om stressnivån 

från början är hög, leder den extra energin till att individernas förmåga att lösa uppgifter 

försämras och situationerna upplevs ännu mer omöjlig att klara av (Zanderin, 2005).   

 

Enligt Zanderin (2005) visar flera vetenskapliga studier att stress leder till ökad prestation, 

men bara upp till en viss nivå. Prestationsförmågan minskar istället vid alltför höga nivåer av 

stress, vilket även kan liknas vid en upp-och-ner-vänd U-kurva där stressnivån finns på den 

liggande axeln och prestation på den vertikala. Förhållandet mellan stress och 

prestationsförmåga kan ibland kallas för Yerkes-Dodsons lag. Den optimala stressnivån, den 

nivå där individen presterar som bäst, skiljer sig dock för olika typer av arbetsuppgifter med 

avseende på hur enkla och fysiskt krävande de är. Vid enkla och fysiska arbetsuppgifter kan 

individen dra nytta av ett stresstillstånd, därav ligger den optimala stressnivån högre. 

Komplicerade mentala arbetsuppgifter hanteras däremot bättre om stressnivån är något lägre, 

då hög stress istället kan bidra till ett blockerat tänkande, vilket gör det svårare att se 

alternativa lösningar på problemet (Zanderin, 2005).  

 

Stress delas upp i tre faser. I den första fasen uppstår en medvetenhet om hot och 

påfrestningar som individen sedan försöker välja en lämplig reaktionsstrategi för. Den andra 

fasen innebär motstånd, i denna fas presterar individen på en hög nivå och blir sällan 

påverkad eller sjuk av påfrestningarna. I den sista fasen börjar individen känna effekter av en 
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tid med överansträngning och fasen präglas ofta av utmattning. Den tredje fasen är den 

vanligaste formen av stress som dagens individer lever och verkar i (Theorell, 2012).   

Inom arbetslivet finns det stressorer som kan relateras till arbetsplatsen och leder till en 

fysiologisk stressreaktion hos individen vilket kan vara fysisk eller psykologisk och hotar 

individens välbefinnande. Situationer upplevs stressigare ju högre kraven är i förhållande till 

de resurser som finns för att hantera dem (Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Astvik & 

Melin, 2013). Stressupplevelsen på en arbetsplats påverkas av de upplevda arbetskraven så 

som arbetsbelastning, antal arbetstimmar och arbetstakt, men även de psykologiska 

stressorerna har en inverkan på medarbetarnas välbefinnande. Till de psykologiska 

stressorerna hör bland annat yrkesrollrelaterade stressorer, förutsägbarhet och kontroll samt 

emotionellt krävande arbete. Individer som arbetar i yrken där de måste lägga sina egna 

känslor åt sidan och ibland även spela en roll, investera personligt engagemang eller hantera 

allvarliga situationer, utsätts regelbundet för emotionella ansträngningar som i förlängningen 

kan bidra till en negativ stress (Weman-Josefsson & Berggren, 2013; McGillis Hall & 

Kiesners, 2005). 

 

Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen inom hälso- och vårdinrättningar och är särskilt 

utsatta för arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Det senaste decenniet har inneburit många 

omstruktureringar och nedskärningar inom vården vilket lett till utmaningar i att effektivisera 

utan att skära ner på kvalitén i patientvården. Dessa nedskärningar visar sig dock i ökad 

sjukdomsrelaterad frånvaro och utbrändhet inom yrkesgruppen.  

Försämrade arbetsförhållanden, hög arbetsbelastning och brist på arbetskraft har lett till 

missnöje vilket rapporterats från flera länder och hotar sjuksköterskornas hälsa och 

patienternas vårdkvalité (Heather & Laschinger, 2010; McGillis Hall & Kiesners, 

2005; Van Bogaert et al, 2009).  

 

Att vända den negativa situationen genom arbetsmiljösatsningar för sjuksköterskorna bör 

enligt Heather och Laschinger (2010) ske genom att främja en kultur där det finns utrymme 

för mer social stöttning mellan kollegor för att sänka stressnivån, behålla personal och 

upprätthålla en högkvalitativ vård. Enligt Freeney och Tiernan (2009) är kvinnor mer benägna 

att söka stöd i sociala relationer för att klara av stress. Därför är människorna och atmosfären 

på arbetsplatsen viktig för att klara av arbetet. När en individ kan berätta om den upplevda 

besvärliga situationen för någon som lyssnar och bryr sig kan stressen tendera att lätta 

(Zanderin, 2005).     
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Hög arbetsbelastning är den främsta orsaken till sjukfrånvaro, utbrändhet och stress då 

höga krav i kombination av låg kontroll över arbetet dränerar medarbetarnas energi 

(Freeney & Tiernan, 2009; Gimeno, Benavides, Amick, Benach och Mart´ınez, 2004). När 

den vardagliga stressen, vilket omfattar hög arbetsbelastning, blir långvarig börjar individens 

resurser tömmas med såväl fysiologiska som psykologiska följder. Vanligen uppkommer ett 

flertal varningssignaler tidigt då stressen blir för utdragen så som koncentrationssvårigheter, 

irritation, oro och nedstämdhet. Om varningssignalerna uppmärksammas och åtgärdas kan 

individen oftast återhämta sig, men om stressen däremot fortsätter under en längre tid kan det 

få allvarliga konsekvenser för välbefinnandet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Om 

stressen är extremt hög under en längre tid kan det påverka individen negativt och 

förändra immunsystemet, känsloreaktioner, tankeförmåga och varseblivning. Individen kan 

bli infektionskänslig, känslomässigt avtrubbad eller högkänslig samt få svårt att lösa uppgifter 

och problem som individen annars enkelt skulle klara av. Tillslut riskerar individen att hamna 

i utmattning, då kropp och själ inte orkar mer. Utbrändhet eller utmattningssyndrom kräver 

stora resurser från omgivningen och individen, ibland under flera år för att återgå till en 

normal vardag (Lindmark & Önnevik, 2011).  

 

Som tidigare studier visar är stress vanligt förekommande på arbetsplatser och har starka 

kopplingar till arbetsbelastningen. Blir stressen långvarigt hög ger det konsekvenser för både 

individen och organisationen i form av sjukskrivningar, lägre kvalité i arbetet och utbrändhet.  

   

2.3 Motivation  

 

Motivationsteorier utgår från att det finns ett ouppfyllt behov hos individen. Teorierna visar 

på vad som motiverar människor genom att studera deras behov och hur dessa blir uppfyllda 

och menar att en individs prestationsnivå förstärks när motivationen ökar (Adzei & Atinga, 

2012). Motivationen är en psykologisk process som styr individens beteende och är den nivå 

och riktning av ansträngning som individen lägger på arbetsplatsen, vilket även är en 

förutsättning för ökade prestationer (Adzei & Atinga, 2012). Arbetsmotivation har definierats 

som ett positivt och tillfredställande arbetsrelaterat sinnestillstånd och är positivt för de 

anställdas hälsa, återhämtning och arbetsprestation (Bamford, Wong & Laschinger, 2013).   

En motiverad medarbetare har energi och är högpresterande i sitt arbete. Blir krav och stress 

alltför höga försvinner motivationen och medarbetaren känner istället utmattning och 
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ineffektivitet när stressen börjar leda till utbrändhet. Det finns därför starka ekonomiska 

incitament för arbetsgivare till att eftersträva en hög motivation på arbetsplatsen (Freeney & 

Tiernan, 2009). Motivation kopplas ihop med arbetstillfredsställelse vilket gör att den som är 

nöjd med sitt arbete även uppger sig ha en hög motivation (Adzei & Atinga, 2012).   

 

Viktiga faktorer för att främja motivation är kontroll över det egna arbetet, arbetsbelastning, 

sociala relationer, belöningar, rättvisa och värderingar (Freeney & Tiernan, 2009; Bamford, 

Wong & Laschinger, 2013). När medarbetare upplever en balans mellan dessa faktorer känner 

de sig mer positiva till sitt arbete och motivationen ökar. Chefer bör därför arbeta för att 

främja en arbetsmiljö som bidrar till ökad arbetsmotivation. Medarbetaren vill även ha 

möjlighet att vara en del av beslutsprocessen och ha kontroll över sitt arbete.  

Socialt stöd och gemenskap i en arbetsgrupp är viktigt för motivationen samt erkännande för 

väl utfört arbete från chef och kollegor. Motiverade medarbetare tycker att deras arbete är 

meningsfullt och i linje med deras värderingar samt att de känner sig rättvist behandlade 

(Freeney & Tiernan, 2009).   

 

Ett ökat engagemang på arbetsplatsen leder till minskad frånvaron hos de anställda och ökade 

prestationer vilket ger högre effektivitet och kvalité samt ett ökat välbefinnande. Heather och 

Laschinger (2010) menar att sjuksköterskor är mer nöjda på arbetet när samarbetet inom 

enheten är hög och det finns tillräckligt med personal. Hög motivation hos sjuksköterskor 

resulterar i bättre patientvård och lägre personalomsättning (Bamford, Wong & Laschinger, 

2013). En bidragande orsak till låg motivation hos sjuksköterskor menar Adzei och Atinga 

(2012) är låga löner då det ger en uppfattning av att deras kunskaper inte värderas.  

Freeney och Tiernan (2009) såg i sin studie bland sjuksköterskor att personalbrist och hög 

andel administrativa uppgifter gjorde att sjuksköterskorna efter sitt arbetspass gick hem med 

en känsla av att de inte gjort allt de kunnat för patienterna, vilket dränerade deras energi och 

motivation. En låg motivation bidrar även till att fler lämnar yrket vilket ökar på den redan 

höga personalbristen (Adzei & Atinga, 2012).   

 

Som tidigare studier visar ökar en individs prestationsförmåga om motivationen till uppgiften 

är hög. Motivationen kopplas samman med arbetsbelastning då det måste finnas en balans 

mellan krav och resurser. Motivationen påverkar individens arbetsförmåga samt 

arbetstillfredsställelse och kan ge konsekvenser för organisationen i form av sjukskrivningar, 

ökad personalomsättning samt lägre produktivitet. 
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2.4 Kvalité   

 

Begreppet kvalité används enligt Udén (1994) vanligen för att beskriva något som är bra, 

fungerar som det ska och som motsvarar eller överträffar förväntningar. I en bedömning av 

arbetskvalité inom sjukvården nämns faktorer som lämplighet, tillgänglighet, godtagbarhet, 

rättvisa, effektivitet och resultat (Udén, 1994). Kvalitén anses bra om den 

tillfredsställer kundens behov och förväntningar (Lindmark & Önnevik, 2011). Vårdkvalité är 

enligt Udén (1994) att fullt ut svara mot de anspråk som patienterna har och att åstadkomma 

detta till lägsta kostnad för organisationen samt inom de begränsningar som formulerats av 

samhället. Definitionen kvalité omfattar kvalitéaspekter för individ, organisation och samhälle 

så som kvalité sett från patienternas, vårdens professionella grupper och ansvariga 

beslutsfattares perspektiv. Kvalitét ses vara egenskaper som primärt tillhör människans 

upplevelse- eller erfarenhetsvärld vilket exempelvis kan vara meningsfullhet, glädje, lust och 

lycka, därav går inte kvalité att mäta genom kvantitativa studier som snarare baseras på 

kvantitativa egenskaper som storlek, längd och volym, vilket i slutändan kan mätas med 

siffror (Udén, 1994).      

 

En ökning i arbetsbelastningen kan leda till en minskning av det utförda arbetets kvalité 

genom att hindra och distraherar medarbetare i deras arbete. När en hög arbetsbelastning råder 

tenderar medarbetare att få en minskad förmåga att analysera komplicerade situationer 

(Brüggen, 2015). Arbetsbelastning är något som alltid råder på arbetsplatser men det är när 

den blir alltför hög som den upplevs negativt. Likt sambandet mellan stress och prestation 

finns det en prestationsteori som kan liknas vid en U-kurva, den så kallade Activation Theory 

(Brüggen, 2015). Teorin menar på att prestation ökar med en ökad arbetsbelastning, likt ett 

inverterat- U, dock bara upp till en viss nivå. När arbetsbelastningen blir alltför hög tenderar 

produktiviteten att minska. Enligt Brüggen (2015) kan en förväntan vara att kvalité minskar 

med en motsvarande ökad kvantitet. Ett allmänt antagande är att när det råder en ökad 

ansträngning att producera hög kvantitet så påverkar det i sin tur möjligheten att utföra ett 

arbete som håller hög kvalité. 

 

För att hantera arbetsbelastning är noggrann planering av arbetsprocesser och arbetsflöde 

nödvändiga för att ge medarbetare goda förutsättningar att kunna utföra ett arbete med god 

kvalité. När ett stort fokus på kvantitet råder kan det leda till en tankegång som tenderar att 

ignorera kvalitédimensionen. Individer har begränsningar i förmåga att kunna hantera flera 
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olika saker samtidigt och kräver återhämtning när det uppkommer störningar i arbetet. När en 

individ blir avbruten i sitt arbete av exempelvis telefonsamtal eller mejl, kan det krävas upp 

till 25 minuter för individen att komma tillbaka in i arbetet och utföra den kvalité som var 

innan avbrottet (Brüggen, 2015). 

 

Schalk och van Dijk (2005) menar att sjuksköterskor som profession har en önskan att 

leverera kvalité i sitt arbete. För att öka kvalitén i arbetet krävs att medarbetaren bland annat 

har motivation, kompetens, självkritik och en öppen attityd till förändring. Ramanujam, 

Abrahamson och Anderson (2008) belyser att för varje patient som läggs på en sjuksköterskas 

arbetsbelastning inom ett sjukhus ökar risken för dödlighet, fel och medicinska 

komplikationer med 7%. Även om orsaken till uppkomna fel beror på tidsbegränsningar eller 

brister i andra system för sjuksköterskorna att utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt, så 

är det i många fall sjuksköterskan som personligen hålls ansvarig för det inträffade.  

Hög arbetsbelastning, låg kontroll över det egna arbetet, underbemanning, tidspress och 

krockande förväntningar från patienter och arbetsgivare gör att sjuksköterskor kan få stora 

svårigheter i att leverera kvalitétssäkervård. Sköterskor som däremot känner kontroll över sitt 

arbete upplever sig inte utmattade och har ett högre förtroende för kvalité och 

patientsäkerheten som dennes arbete genererar (Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008; 

Teng et al, 2010). 

 

Som tidigare studier visar ger en hög arbetsbelastning svårigheter att leverera kvalitésäker 

vård gentemot patienten då krav, tidspress och låg kontroll över det egna arbetet leder till 

stress och låg motivation. Alltför hög arbetsbelastning i förhållande till tillgänglig tid leder till 

kvantitet i arbetet istället för kvalité vilket ger konsekvenser för så väl patienten som personal 

och organisation. 
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2.5 Analysmodell  

            

 

Figur 1. Modell över vilka konsekvenser arbetsbelastning ger på stress, motivation och 

kvalité samt hur det påverkar medarbetarens upplevelse. Modell framtagen av studiens 

författare.  

 

Grunden för analysmodellen ligger i studiens teoretiska referensram. Modellen visar vilka 

konsekvenser arbetsbelastning ger på stress, motivation och kvalité samt hur det påverkar 

medarbetarens upplevelse.   

  

3 Metod  

Metodkapitlet redogör för studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras valet av 

metod och datainsamlingsmetod. Vidare diskuteras litteratursökning, analys, trovärdighet 

och överförbarhet samt etiska överväganden. Avslutningsvis ges kritik på vald metod. 

 

3.1 Metodval  

 

Upplevelser och känslor formas i interaktion mellan individer, därför har studien utgått ifrån 

att verkligheten är subjektiv. Studien är ämnad att beskriva medarbetarnas upplevelse av 

förändring i arbetsbelastning, därav ansågs en kvalitativ metod vara bäst lämpad. En kvalitativ 

metod gav medarbetarna större möjlighet att på ett ingående sätt delge sina upplevelser kring 

arbetsbelastning till studiens författare. 

 

Kvalitativ metod används för att bidra till förståelse för något specifikt och fokuserar på 

förståelsen utifrån respondenternas sätt att uppfatta ett problem eller världen. Den kvalitativa 

metoden är en rationell och tolkande metod som skapar en subjektiv bild över verkligheten 

(Ghauri & Grønhaug, 2010). Även Bryman och Bell (2013) betonar att tyngden inom 
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kvalitativ forskning ligger på att skapa förståelse för en verklighet utifrån hur den tolkas av 

respondenterna som lever i denna verklighet. Med detta i beaktning kan det konstateras att en 

kvalitativ metod var bäst lämpad i denna studie för att erhålla respondenternas subjektiva 

uppfattning av verkligheten. Enligt Bryman och Bell (2013) används kvantitativ metod vid 

insamling av numeriska data som visar samband på eller ger förklaringar till det som 

undersöks. En kvantitativ metod hade i denna studie inte bidragit till förståelse för de 

upplevelser, tankar och åsikter som vårdpersonalen hade kring arbetsomfördelning och 

faktorerna stress, motivation och kvalité. För genomförandet av denna studie valdes en 

abduktiv ansats vilket enligt Alvehus (2013) innebär att forskaren växlar mellan teori och 

empiri, för att förstå de upptäckter som görs i studien och där en förklaring på problemet 

växer fram allteftersom studien pågår. Författarna till föreliggande studie tog del av ett 

existerande projekt vilket ledde fram till en teoretisk studie inom området. Den framtagna 

teoretiska referensramen ställdes sedan emot en empirisk undersökning gjord av föreliggande 

studies författare. 

En studie kan utgå ifrån en deduktiv ansats vilket innebär att studien startar med utgångsläge i 

teorin som sedan testas mot det empiriska material som samlas in i studien. Även en induktiv 

ansats kan tillämpas vilket innebär att studien tar empirin som utgångsläge och där forskaren 

studerar något och tar fram en teori utefter det empirin visar (Alvehus, 2013). 

 

3.1.1 Fallstudie 

 

Föreliggande studie baseras på en fallstudie av ett arbetsmarknadsprojekt i Skövde kommun. 

Alvehus (2013) menar att fallstudie är en smidig metod för att på ett kvalitativt sätt, på djupet 

kunna studera ett allmänt förekommande fenomen. Yin (2007) menar att fallstudiemetoden är 

lämplig vid undersökning av komplicerade sociala företeelser, vilket upplevelsen hos 

medarbetare kan anses vara. Detta fall var intressant då det är ett projekt där Skövde kommun 

ligger i framkant med utvecklandet av denna typ av arbetsmarknadsmodell och har inspirerat 

andra kommuner till att utveckla liknande projekt (Castillo & Ljung, 2017). Författarna till 

studien hörde talas om projektet under ett studiebesök hos Skövde kommun i en tidigare kurs i 

utbildningen. Intresset för projektet ledde till en kontakt med Skövde kommuns 

arbetsmarknadsenhet och efter grundlig information om arbetsmarknadsprojektet växte 

studiens inriktning fram hos författarna till föreliggande studie. 

Projektet har pågått sedan ett och ett halvt år tillbaka och benämns som ''arbetsdelning'' där 

enklare arbetsuppgifter flyttas över till en serviceassistent för att avlasta den befintliga 
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arbetsgruppen. Vidare i denna studie kommer denna arbetsomfördelning benämnas som 

''arbetsdelning'' för att få en enhetlig struktur i föreliggande studie.   

 

Den empiriska undersökning som genomförts i studien berör flertalet arbetsgrupper som 

tilldelats varsin serviceassistent. Studien har undersökt upplevelsen av utvalda faktorer före 

arbetsdelningen infördes, då arbetsbelastningen var hög, jämfört med efter införandet av 

arbetsdelningen vilket haft till avsikt att ge en minskad arbetsbelastning. Empirin avser påvisa 

huruvida omvänd påverkan på faktorerna råder vid en minskad arbetsbelastning relaterat till 

en hög arbetsbelastning.   

  

3.2 Datainsamlingsmetod  

 

Datainsamlingsmetoden för studien baseras på intervjuer vilket ansågs bäst lämpad för denna 

studie som var ämnad att undersöka upplevelsen av stress, motivation och kvalité hos 

vårdpersonal. Det empiriska materialet är inhämtat genom fem intervjuer genomförda hos 

Skövde kommuns sjuksköterskeenhet samt tre intervjuer hos rehabenheten. Enligt aktuell 

enhetschef anses yrkesområdena som likvärdiga med samma förutsättningar för arbetsdelning. 

Rehabenheten består av sjukgymnaster samt arbetsterapeuter och har liknande patientgrupp 

som sjuksköterskeenheten. Yrkesgrupperna har i föreliggande studie benämnts som 

vårdpersonal i de situationer då respondenternas upplevelser varit snarlika. Intervjuerna 

genomfördes enskilt med varje respondent där båda författarna till studien närvarade. Den ena 

intervjuade medan den andre satt bredvid och skötte inspelningen och framförde följdfrågor 

vid behov. Allt eftersom intervjuerna pågick genomfördes också transkribering av ljudfilerna 

vilket sedan diskuterades gemensamt för att säkerställa gemensam och korrekt återgivelse av 

intervjuerna.  

 

Gruppintervju hade kunnat varit ett aktuellt tillvägagångssätt då samtliga respondenter utför 

likvärdigt arbete. Det skulle dock kunna vara hämmande om respondenterna inte ville öppna 

upp sig och diskutera ämnet inför sina kollegor (Ghauri & Grønhaug, 2010). Författarna till 

studien ansåg därför att individuella intervjuer var att föredra för att öka möjligheten till att 

uttrycka sig fritt angående sin upplevelse av arbetssituationen. Då målsättningen var att titta 

på arbetsbelastningen ur de tre faktorer stress, motivation och kvalité samtidigt som 

intervjuerna skulle ge möjlighet att fånga upp individernas upplevelser och erfarenheter 

valdes semistrukturerade intervjuer. Ghauri och Grønhaug (2010) menar att denna 
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datasamlingsmetod ger en ökad möjlighet att få en mer korrekt och klarare bild med större 

djup i den intervjuades handlingar och åsikter. Detta på grund av frågornas utformning då 

öppna frågor ger större möjlighet för intervjupersonen att vara mer frispråkig än vid intervjuer 

med svarsalternativ (Ghauri & Grønhaug, 2010).   

 

Alvehus (2013) beskriver en ostrukturerad intervjumodell som en intervju där bara 

huvudfrågan ställs till skillnad från den semistrukturerade som kretsar kring ett fåtal frågor 

samt den strukturerade som är uppbyggd som en enkät med fasta svarsalternativ. Ghauri och 

Grønhaug (2010) poängterar att i en semistrukturerad intervju är antalet intervjuer, ungefärlig 

längd för intervjun och de huvudfrågor som ska ställas delvis bestämt innan. Tidsplanen för 

en intervju bör ta hänsyn till den begränsade tid som respondenten har att avsätta för intervjun 

då tid är pengar. En timma är den idealiska tiden för en intervju men intervjun bör inte 

överstiga en och en halv timma (Ghauri & Grønhaug, 2010). 

 

Semistrukturerade frågor lämnar utrymme till att ställa följdfrågor vilket är fördelaktigt vid 

frågor som kan vara känsliga eller svåra (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2009). Frågor rörande 

individens personliga upplevelse av stress, motivation och kvalité kan uppfattas som känsliga 

ämnen vilket ger ytterligare grund för den semistrukturerade intervjumodellen. Intervjuerna 

börjar med breda övergripande frågor för att sedan komma in på mer specifika och känsliga 

ämnen (Britten, 2000). Cohen och Manion (1994) menar att denna trattmetod ger intervjun en 

bra struktur från breda frågeställningar till mer specifika detaljerade frågor. Frågorna 

utformades med syfte att undvika ledande frågor vilket enligt Bryman och Bell (2013) är 

sådana frågor som kan leda in respondenten i en viss riktning i sitt svar. 

 

Författarna till studien fick i förväg tillgång till statistik och en beskrivande rapport om 

Skövde kommuns arbetsdelningsmodell. Genom detta ansåg sig författarna till studien redan 

besitta en betydande bakgrundsfakta vilket var en tillgång vid designandet av frågor, då 

respondenterna inte behövde beskriva bakomliggande grundfakta. Ovan nämnda rapport är 

framtagen av Skövde kommun själva, genom en forskare vid Södertörns högskola och 

beskriver förutsättningar och praktiskt genomförande av projektet arbetsdelning inom 

kommunen (Castillo & Ljung, 2017). Med hjälp av bakgrundsinformationen kunde 

intervjuerna hållas mer effektiva och därför avsättes enbart ca 30–45 minuter per intervju.   

Då det råder en hög arbetsbelastning inom branschen som undersöktes ansågs risken för en 
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negativ inställning till intervju öka om respondenterna behövde avsätta mer tid från sitt 

arbete. Ghauri och Grønhaug (2010) beskriver att risken för undermåliga intervjuer är stor om 

respondenterna inte frivilligt vill bidra samt anser sig ha för lite tid att avsätta för 

intervju. Intervjuerna utfördes på respektive vårdpersonals arbetsplats för att personalen skulle 

behöva avsätta så lite tid som möjligt från sitt arbete. Författarna till studien ansåg även att 

valet av intervjuplats kunde bidra till att vårdpersonalen kände sig mer bekväma i 

intervjusituationen om dem fick vara i den miljö dem känner sig trygga i.   

 

Arbetsdelningen har skett i fyra arbetsgrupper och intervjuerna har genomförts i tre av dessa, 

vilket har bidragit till fler infallsvinklar och ökad möjlighet till en omfattande samt nyanserad 

bild, än om intervjuer enbart hade genomförts i en arbetsgrupp. Författarna tror sig genom 

detta ha fått en mer övergripande bild av vilka effekter arbetsdelningen har lett till, vilket inte 

varit avhängt på just den individ som har avlastat arbetsgruppen de verkat inom.  

Respondenterna behövde ha arbetat en längre period före arbetsdelningen då avsikt var att 

undersöka upplevelsen av förändringen i arbetsbelastningen. Lind (2014) menar att ett 

lämplighetsurval är relevant för att skapa underlag för problemformuleringens besvarande. 

Lämplighetsurvalet genomfördes utifrån studiens specifika kriterier så som anställningstid, 

befattning samt medverkan i projektet. För att komma i kontakt med potentiella respondenter 

kontaktades chefen för arbetsgrupperna som hade inblick i vårdpersonalens anställningstid, 

intresse och möjlighet att avsätta tid till intervju. Chefen kontaktade och informerade 

teamsamordnarna ute i arbetsgrupperna som sedan valde ut aktuella respondenter för 

intervjuer. Beaktning togs för att chefens och teamsamordnarnas inställning till projektet 

kunde komma att påverka vilka respondenter som valdes ut. Intervjuerna genomfördes inom 

en tidsperiod på två veckor och respondenterna fick själva bestämma tidpunkt då deras 

intervjuerna skulle genomföras.    

 

Frågorna för intervjuerna skickades ut till respondenterna i förväg då arbetets syfte var att 

studera faktorer i arbetsmiljön från en period med hög arbetsbelastning jämfört med 

förändringen som uppstod efter arbetsdelningen. Då arbetsdelningsprojektet har pågått i ett 

och ett halvt år fodrades det av respondenterna att de försökte minnas situationen som var före 

denna period. För att få bästa möjliga förutsättningar för denna jämförelse ansåg författarna 

till studien att respondenterna behövde tid att tänka igenom sina svar och komma väl 

förberedda. En risk med frågor som behandlar händelser som skett en tid tillbaka är att minnet 

inte överensstämmer med den faktiska händelsen, så kallad minnesbias (Olsson & Sörenssen, 
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2011). Det finns en risk med att lämna ut frågorna i förväg då det kan uppstå social 

önskvärdhet vilket Bryman och Bell (2013) menar är när respondenten ger ett svar styrt av 

vad den tror intervjuaren vill höra samt att respondenten vill framställa sig själv på ett 

fördelaktigt sätt. Författarna till studien hade detta i åtanke då intervjuerna analyserades. 

 

3.3 Litteratursökning 

 

Litteratursökningar har genomförts för att belysa studiens problemområde samt skapa en 

bredare förståelse för arbetsbelastningens påverkan på faktorerna som studien behandlar. 

Föreliggande studies litteratursökning har genomförts via Högskolan i Skövdes bibliotek och 

databas WorldCat local. Sökningar har även gjorts via Google, Google Scholar och Emerald 

Insight. Aktuella sökord har varit arbetsbelastning, sjuksköterskor, stress, motivation, kvalité, 

arbetsmiljö, workload och nurse. Sökorden har använts var för sig men även i olika 

kombinationer. Sökningarna ledde till artiklar, litteratur samt tidigare forskning vilket i sin tur 

gav ytterligare informationskällor genom materialens referenslistor. Föreliggande studie har 

främst fokuserat på forskning framtagen efter år 2000 för att grunda studien på aktuell 

forskning. För att ge ytterligare information till föreliggande studies problemområde har 

hemsidor till myndigheter samt föreskrifter använts. 

 

3.4 Analys  

 

Utifrån den framtagna intervjumallen sammanställdes alla respondenters svar under varje 

fråga för att få en helhetsbild av svaren vilket sedan tematiserades utifrån arbetsbelastning, 

stress, motivation och kvalité. Som Alvehus (2013) säger kan analysprocessen beskrivas i tre 

grundläggande arbetssätt som är sortera, reducera och argumentera, vilket tematiseringen i 

föreliggande studie underlättade genom att hitta mönster och likheter i svaren från 

respondenterna. Då tematiseringen följde samma struktur i både teori och empiri fanns en 

tydlig ram att utgå från när materialet skulle behandlas i diskussionen. Denna del i 

materialhanteringen underlättas enligt Alvehus (2013) om materialet systematiskt tematiseras 

som i arbetssättet grundad teori. Tematiseringen underlättade även för att hitta åsikter från 

respondenterna som kunde spegla den allmänna uppfattningen i några väl valda citat. 

 

Vid tematiseringen framkom en tydlig bild av likheter i respondenternas svar men även 

områden där upplevelser skiljde sig åt. Trots tematiseringen var det svårt att skilja de olika 
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faktorerna åt då de ofta var stark sammankopplade och gick in i varandra. Alvehus (2013) 

menar att det är viktigt att uppmärksamma det material som säger emot studiens teman då det 

skapar nyanser samt visar att den empiriska redogörelsen inte är entydigt och heltäckande. 

Föreliggande studies faktorer delades även upp i före och efter arbetsdelning. Det framkom 

vid analysen att respondenterna hade lättare för att prata nutid än dåtid. 

  

3.5 Trovärdighet och överförbarhet   

 

Alvehus (2013) menar att det empiriska materialet blir mer fullständigt och exakt om flera 

olika typer av material används tillsammans. Författarna till studien ansåg sig kunna stödja 

insamlad empirisk data med statistik från Skövde kommun samt den rapport som tidigare är 

gjord inom projektet arbetsdelning i Skövde kommun. Genom detta fick undersökningen ett 

större djup och en högre tillförlitlighet. Bryman och Bell (2013) menar att trovärdigheten 

påverkas av överförbarheten, i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra miljöer. 

Vidare menar de att trovärdighet och överförbarhet påverkas av andra forskares möjlighet att 

hämta inspiration från materialet mer än att studien ska kunna göras om i sin helhet till en 

annan kontext. Denna studie kan överföras i stora drag till liknande verksamheter men inte på 

detaljnivå då projektet Skövde kommun bedriver till viss del är anpassat utifrån kommunens 

specifika behov och förutsättningar. Föreliggande studie har granskats och bearbetats genom 

seminarier, handledningstillfällen samt opponering vilket styrker studiens pålitlighet. Bryman 

och Bell (2017) menar att pålitligheten ökar om studien granskas av andra aktörer utöver 

studiens författare. 

 

3.6 Etiska överväganden  

 

Under arbetets gång har konfidentialiteten varit högt prioriterad vilket innebär att data som 

identifierar respondenterna i studien inte har avslöjats (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Respondenterna har därför benämnts med enbart siffror utifrån intervjuordning för att 

garantera högsta konfidentialitet. Som Kvale och Brinkmann (2014) nämner måste forskaren 

se till att skydda intervjupersonernas privata integritet i kvalitativa intervjuundersökningar där 

deltagarnas uttalanden kan förekomma i offentliga rapporter. I föreliggande studie har det 

varit av stor vikt att skydda respondenternas privata integritet. Konfidentialiteten kunde även 

bidra till mindre tillrättalagda svar under intervjuerna då studien undersökte medarbetarnas 
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upplevelse av stress, motivation och förmåga att leverera kvalité i arbetet vilket kan upplevas 

som känsliga ämnen. Syftet med studien var att undersöka om det blivit förändringar efter 

införandet av arbetsdelningen vilket kunde mildra känsligheten något om individen upplevt en 

förändring inom området. 

 

Respondenterna informerades om syftet med studien och vilka fördelar som kunde vara 

förenade med deltagandet, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2013) benämns som 

informerat samtycke. Det informerade samtycket innebär även att undersökningspersoner 

frivilligt deltar i projekt och har rätt att dra sig ur när som helst. I början av intervjuerna fick 

därför respondenterna information om att de när som helst kunde dra sig ur, samt att de kunde 

få ta del av intervjumaterialet för att godkänna tolkningen som gjorts av intervjuerna.   

   

3.7 Metodkritik  

 

Enligt Alvehus (2013) är en vanlig kritik mot fallstudier att det kan innebära svårigheter att 

göra empiriska överföringar då varje fall har specifika förutsättningar. Föreliggande studies 

resultat behövde därför beaktas utifrån de specifika förutsättningar som rådde.  

Alvehus (2013) menar att det finns aspekter som bör behandlas med viss kritik vid 

intervjuer, så som respondentens ovilja att dela med sig av upplevelser på ett korrekt sätt samt 

svårigheter att tolka intervjun så som respondenten återgett. Ytterligare en aspekt är den 

påverkan som intervjuaren har att omedvetet eller medvetet styra intervjun åt en viss 

riktning (Alvehus, 2013). Den snedvridning vid intervjun som kan uppstå när intervjuarens 

attityder eller åsikter påverkar respondenten till att inte säga allt de tycker, benämns 

enligt Bryman (2002) som intervjuareffekten. 

 

Den data som samlas in bör diskuteras utifrån dess trovärdighet och tillförlitlighet då 

respondenterna har olika sociala verkligheter som avspeglas i intervjuerna. För att öka 

tillförlitligheten i insamlad data bör respondenterna få se och godkänna materialet innan det 

publiceras och då bekräfta att data tolkats korrekt. Denna respondentvalidering kan dock ge 

en ökad risk för censur då respondenterna får stor påverkan över insamlad data (Bryman & 

Bell, 2013). Intentionen var ändå att erbjuda respondenterna möjlighet att läsa 

sammanställningen av materialet för att få en bekräftelse på dess korrekthet innan det 

användes i arbetet samt att motverka intervjuareffekten. Samtliga respondenter avböjde 

erbjudandet om respondentvalidering. 
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Då majoriteten av de aktuella arbetsgrupperna bestod av kvinnor fanns en medvetenhet om 

könsfördelningens eventuella inverkan på resultatet. Detta kan utgöra en begränsning 

i överförbarheten av resultatet till andra enheter med liknande förhållanden där 

könsfördelningen inte är densamma. 

 

Kritik till föreliggande studies litteratursökning är att den tidigare forskning som framförs är 

baserad på undersökningar gjorda i olika länder, vilket kan påverka de olika studiernas 

resultat då vården kan skilja sig åt. Författarna till föreliggande studie har aktivt valt bort 

forskning gjord före år 2000, vilket kan ha resulterat i att relevant forskning sållats bort. 

Information har även inhämtats från internetsidor vilket kritiskt har granskats innan 

användning för att säkerställa tillförlitligheten. Studien baseras på förstahandskällor men 

sekundärkällor i form av studentlitteratur förekommer. Sekundärkällorna har använts enbart 

som ett komplement till förstahandskällorna. 

 

4 Empiri  

Följande kapitel redogör för studiens empiriska undersökning. Inledningsvis presenteras 

fallbeskrivningen av den arbetsdelningsmodell vars konsekvenser studien ämnar undersöka. 

Därefter följs en tematiserad redogörelse av studiens intervjumaterial.   

 

4.1 Fallbeskrivning: Skövde kommuns arbetsdelningsprojekt.  

 

År 2016 startade Skövde kommun ett arbetsmarknadsprojekt som de kallar Arbetsdelning, 

vilket syftar till att avlasta yrkesgrupper i den kommunala verksamheten som har en hög 

arbetsbelastning så att de kan fokusera mer på sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Projektet 

ska samtidigt öka möjligheterna för individer som står utanför arbetsmarknaden att 

få anställning. Många kommunala verksamheter har en hög arbetsbelastning där kvalificerade 

yrkesgrupper utför dolda och okvalificerade arbetsuppgifter. För att avlasta dessa grupper har 

särskilda tjänster utformats, så kallade serviceassistenttjänster, som ska utföra dessa dolda och 

okvalificerade arbetsuppgifter. Målgrupperna som är anställda som serviceassistenter för 

projektet är utomnordiskt födda, ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg samt personer 

med funktionsnedsättning. Tjänsterna är framtagna utifrån de behov av arbetskraft som finns i 

verksamheterna och inte efter individernas behov som tidigare arbetsmarknadsmodeller 

fokuserat på, så som försörjningsstöd eller arbetsträning. Tjänsterna finansieras till stor del av 
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statliga bidrag och har tagits fram i ett lokalt samarbete mellan kommunen, 

arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna (Castillo & Ljung, 2017).  

 

Två av de yrkesgrupper som har omfattats av arbetsmarknadsmodellen är 

sjuksköterskeenheten samt rehabenheten. Sjuksköterskeenheten utför hemsjukvård hos 

personer som både har och inte har hemtjänst, bor på äldreboende, LSS-boende eller i någon 

av Skövde kommuns servicelägenheter. Rehabenheten som ingått i projektet består av 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Arbetsdelningen på enheterna startade i juni år 2016 då 

fyra serviceassistenter anställdes fördelat på fyra arbetsgrupper. Enligt arbetsbeskrivningen 

skall serviceassistenternas arbete bland annat utgöras av arbetsuppgifter kopplade till 

enhetslokalen i form av enklare städning, hålla iordning i fikarummet, vattna blommor, samt 

fylla på material i förråd. I arbetet ingår även en stor andel transporter av bland annat 

återvinningsmaterial, varuleveranser, hämtning av mediciner på apotek, hämta och lämna 

material på vårdcentraler samt leveranser till och från olika serviceboenden. Det finns en 

tydlig arbetsfördelning där arbetsuppgifter som inte kräver legitimerad kompetens separerats 

från legitimerad personals ansvarsområde och förts över till serviceassistenterna. De 

arbetsuppgifter som har förts över till serviceassistenterna är sådant som traditionellt sett 

utförs av en vaktmästare. Avseende serviceassistenternas arbetsuppgifter förmedlas dessa 

muntligt och dels via mejl från legitimerad personal. Under arbetsdagens gång uppkommer 

det ofta uppgifter som personalen behöver hjälp med och då förmedlas detta till 

serviceassistenterna via telefon (Castillo & Ljung, 2017). 

 

Effekter som uppkommit efter införandet av arbetsmarknadsmodellen för serviceassistenterna 

är bland annat en ökad självkänsla, engagemang och känsla av att vara en del av samhället, 

mening med sin tillvaro och anställd istället för praktik. Sett till organisationen kan effekter 

som mångfald av olikheter ses som bidragande till utveckling av organisationerna samt 

minskade försörjningskostnader för samhället (Skövde kommun, 2017). 

 

Projektet Arbetsdelning som används inom den offentliga sektorn i Skövde kommun har 

överförts till ett liknande projekt mot företag där det går under projektbenämningen Skövde 

Modellen. 
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4.2 Arbetsbelastning  

 

4.2.1 Upplevelsen av arbetsbelastning före arbetsdelningen.  

 

Castillo och Ljung (2017) identifierade tre orsaker till den ökade arbetsbelastningen på 

sjuksköterskeenheten. Vården har delats upp på flera olika enheter vilket ökat behovet av 

transporter, planering och samordning, vårdtyngden har ökat då patienterna kräver mer 

omfattande vård samt att dokumentationskravet har ökat. En annan faktor som bidragit till den 

ökade arbetsbelastningen är patienternas rätt att välja apotek och vårdcentral vilket medfört 

merarbete för sjuksköterskorna i form av transporter av mediciner, prover och material mellan 

olika apotek och vårdcentraler (Castillo & Ljung, 2017).   

  

Respondenterna i detta arbete beskriver en arbetssituation där de administrativa uppgifterna 

ökat i antal under de senaste åren utan att några arbetsuppgifter tagits bort. Även Castillo och 

Ljung (2017) menar att arbetsuppgifter tillkommit, så som dokumentation i olika nationella 

kvalitétsregister. Det administrativa arbetet uppskattas omfatta minst hälften av 

sjuksköterskornas arbetstid. Arbetsuppgifterna var för sig är oftast små men tillsammans blir 

arbetsbelastningen hög utan att det tillkommit personal i samma utsträckning (Castillo & 

Ljung, 2017).  

 

Respondenterna ser nu, likväl som innan arbetsdelningen, fördelar med en detaljerad 

journalföring då de ser vad som gjorts tidigare och vad andra inblandade instanser gjort runt 

patienten, samtidigt som de uppfattar det administrativa som mycket dubbelarbete. De menar 

att införandet av digitala system borde gett mindre pappersarbete men istället bidragit till mer. 

All information som kommer som papperskopior från sjukhus eller signeringslistor från 

personalen på boenden ska scannas in och dokumenteras på flera ställen, detta bidrar till en 

tidspress att hinna med alla arbetsuppgifter. Trots införandet av arbetsdelningen upplever 

vårdpersonalen fortfarande lika mycket arbete kring administrationen.    

 

''Vi drunknar i det. Det har ju blivit väldigt mycket mer. I början så hade man kardex så 

man var ute och jobbade hela dagen och så kom man in och skrev om varje man hade 

varit ute hos, kanske tog 20 minuter i slutet på dagen. Idag så behöver man nästan lika 

mycket tid att administrera som patient tid. Så har man inte kommit från hembesök 
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förens klockan 15 så blir det definitivt att man kommer jobba över för att man ska hinna 

med all administration också.'' 

(Respondent: 8)  

Respondenterna menar att de både före och efter arbetsdelningen har arbetsuppgifter i form av 

olika mätningar och skattningsskalor som ska generera statistik tillexempel på hur många 

patienter som skickats med ambulans och statistik på arbetsbelastningen. Statistiken behandlar 

även sådant som inte rör patienterna specifikt vilket respondenterna har svårt att se meningen 

med då det tar tid från deras huvudsakliga arbete. En av respondenterna uttrycker att 

yrkesrollen kommit att innebära mindre patientkontakt och mer konsultativt arbete som en 

konsekvens av det ökade administrativa arbetet. 

 

Då flera olika vårdgivare var och fortfarande är inblandade i vården av en patient så blir 

sjuksköterskan spindeln i nätet som ska administrera all fakturering mellan instanser samt allt 

samarbete och vårdplanering runt patienten. Den fakturering som förekommer är när en insats 

ordineras från en enhet men utförs av en annan. Då sjuksköterskorna delegerar ut uppgifter till 

omvårdnadspersonalen eller när sjukhuset ordinerar insatser som utförs av 

sjuksköterskeenheten, så faktureras den tiden mellan de olika enheterna. Varje sjuksköterska 

ansvarar för 30–35 patienter, vilket flertalet respondenter uttrycker en oro kring. Om 

sjuksköterskan har ett högt patientantal, varav flera palliativa patienter, är det svårt att hinna 

med alla arbetsuppgifter enligt flertalet respondenter. Palliativ vård är olika lindrande 

behandlingar och åtgärder för att patienter med obotliga sjukdomar ska må så bra som möjligt 

i livets slutskede. Det höga patientantalet bekräftas av intern statistik från Skövde kommun 

och statistiken visar att patientantalet är oförändrat sedan arbetsdelningen infördes sommaren 

2016. 
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 Figur 2. ''Antal inskrivna patienter i snitt per sjuksköterska'' av Skövde Kommun, 2017 

[internt material]  

 

Sjuksköterskorna ansvarar för allt som rör patienterna, bland annat kontakter med sjukhus, 

omvårdnadspersonal och anhöriga. Personalen beskriver en vårdtyngd som ökat då 

patienterna blivit fler men främst att de som tidigare vårdades på sjukhus nu skickas hem eller 

till boenden tidigare vilket ökat den fysiska och psykosociala arbetsbelastningen. 

Sjuksköterskeenhetens arbete har även den senaste tiden omfattats av en allt högre andel mer 

vårdkrävande patienter som är multisjuka och/eller har palliativ vård. Den allt mer avancerade 

vården har bidragit till att arbetsbelastningen har ökat avsevärt för sjuksköterskorna. 

Figur 3: ''Antal patienter/insatsnivå/månad mars+aug'' av Skövde kommun, 2017 [internt 

material] 
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 Nivå 1 innefattar de patienter som behöver mindre än 40 minuter i tidsåtgång varje vecka. 

Nivå 2 innefattar de patienter som behöver mellan 40 minuter och 2 timmar i tidsåtgång varje 

vecka. 

Nivå 3 innefattar de patienter som behöver mer än 2 timmar i tidsåtgång varje vecka. 

Nivå 4 innefattar de patienter som är i palliativt skede och kan vara i mycket stort 

insatsbehov. 

 

Tabellen visar utvecklingen av antal inskrivna patienter på de olika insatsnivåerna för ett av 

teamen på sjuksköterskeenheten för åren 2015, 2016 samt 2017. Det totala antalet patienter 

har ökat med 30 individer per år samtidigt som patienterna med större vårdbehov har ökat år 

2017 jämfört med både år 2016 och 2015. 

 

"Min arbetsmiljö har varit rätt så pressad hela tiden för det finns lite för lite 

äldreboendeplatser och det här är ett servicehus. Här har det funnits platser så då 

trycker man in folk här som egentligen skulle till ett äldreboende och vi är inte 

bemannade som ett äldreboende."  

(Respondent: 7)  

Samtidigt som vårdpersonalen skulle fokusera på patientarbetet och administrationen runt det 

tillkom många andra arbetsuppgifter utöver kärnuppdraget. Respondenterna beskriver 

arbetsuppgifter som att tvätta arbetskläder, packa upp varor, köra skräp till återvinningen, 

ansvar för sina tjänstebilar och sköta leveranser vilket innebar mycket tid i bilen och som 

upplevdes som tidskrävande. 

 

Arbetsbelastningen före införandet av serviceassistenten beskrivs av samtliga respondenter 

som väldigt hög. Castillo och Ljung (2017) konstaterar i sin rapport att personalen på grund 

utav den höga arbetsbelastningen tvingas prioritera kvantitet före kvalité då tiden inte fanns 

för att utföra arbetet mer än nödvändigt bra. Hos respondenterna fanns det en oro över att det 

administrativa arbetet tog mycket tid från det direkta patientarbetet, vilket bidrog till en stress 

hos vårdpersonalen som ville göra ett bra arbete för sina patienter. För att patientarbetet inte 

skulle påverkas av de ökade administrativa arbetet förekom övertid. Respondenterna berättar 

att de ofta arbetade över och inte tog ut sina raster då rasten sågs som ett tillfälle att hinna med 

lite extra administration. 
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"Jag kände att jag höll på att gå in i väggen bokstavligt talat. Och då var det 

jättemycket övertid. Nästan varje dag, mellan 10 min och 1–1,5h.''    

(Respondent: 8)  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetsbelastningen ansågs alltför hög före 

införandet av arbetsdelningen. De ökande administrativa arbetsuppgifterna, tid till 

kringuppgifter, en ökning i patientantal och mer vårdkrävande patienter var bidragande 

orsaker till den upplevda arbetsbelastningen hos vårdpersonalen. 

  

4.2.2 Upplevelsen av arbetsbelastning efter arbetsdelningen.  

 

Alla respondenter beskriver en lättnad i arbetsbelastningen sedan införandet av 

serviceassistenten. Förutom att de nu inte behöver tänka på ansvarsveckan för kontoret då 

serviceassistenten ansvarar för tvätt, disk, städ och materialhantering så har det avlastat 

väldigt i tid då serviceassistenten nu ansvarar för att tjänstebilarna blir servade, besiktade, 

tvättade och tankade samt att serviceassistenten kan sitta i kö på apoteket och leverera prover, 

signeringslistor och mediciner. Samtliga respondenter anser att de nu kan koncentrera sig mer 

på patienterna än före arbetsdelningen då kringarbetet har tagits bort från vårdpersonalen. 

 

Arbetssituationen har nu blivit mer patientfokuserad med mer tid för administration. 

Vårdpersonalen har större möjlighet att disponera mer av sin tid på det som tillhör 

kärnuppdraget. Upplevelsen bland vårdpersonalen är att införandet av arbetsdelningen lett till 

att de inte jobbar över lika mycket, vilket även bekräftas av Castillo och Ljung (2017) som i 

sin undersökning såg att övertidsuttaget minskat sedan införandet av arbetsdelningen men att 

det till viss del fortfarande finns kvar. 

 

"Ja, det är en jätteförändring, nu kan man ta ut sin lunch idag. Förut åt man fort och 

sedan gick man tillbaka till datorn för att då tänkte man att nu hinner jag med att 

dokumentera lite innan jag måste åka ut igen. Förut så jobbade jag över varenda dag. 

Det behöver jag inte göra längre".   

(Respondent: 6)  

Respondenterna är eniga om att serviceassistenten har en stor inverkan på den upplevda 

arbetsbelastningen, men flera av respondenterna menar att det skulle behövas ytterligare 

avlastning för att få en rimlig nivå på arbetsbelastningen. En respondent menar att de fått 

tilldelat fler arbetsuppgifter efter det att serviceassistenten infördes, vilket minskat den 
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avlastning som var från början. Liknande resultat konstateras i Castillo och Ljungs (2017) 

rapport som menar att den tid som frigjorts ätits upp av behov som fanns redan innan 

serviceassistenten anställdes. Respondenterna efterfrågar ytterligare resurser för att få tid att 

utföra de arbetsuppgifter som ålagts dom. Några av de önskemål som framförs är en 

läkarsekreterare eller undersköterska som kan sköta en del av det administrativa arbetet så 

som fakturering mellan olika enheter och fler sjuksköterskor då antalet patienter per 

sjuksköterska fortfarande är högt. 

 

Flera respondenter inom sjuksköterskeenheten anser att serviceassistenten är så upptagen att 

det finns behov av två serviceassistenter. Castillo och Ljung (2017) menar i sin undersökning 

att serviceassistenten ser sin arbetsbelastning som hög och att arbetet ofta är stressigt. Trots 

införandet av arbetsdelningen uppger sjuksköterskorna i Castillo och Ljungs (2017) 

undersökning att en till två sjuksköterskor skulle behöva anställas utöver serviceassistenten 

för att få arbetsbelastningen till en rimlig nivå. Rehabavdelningen ser däremot inte behovet på 

samma sätt. Där efterfrågas istället rehabassistenter som har en viss utbildning inom området 

och då kan utföra andra typer av avlastande arbete. 

 

Majoriteten av respondenterna förklarar att det är vanligt förekommande att det dyker upp 

saker abrupt som måste göras färdigt samma dag, och att detta bidrar till upplevelsen av att 

arbetsbelastningen blir extra hög. En respondent menar att oavsett om man har saker 

inplanerade i sin kalender så blir dagarna aldrig som planerat, och att man som vårdpersonal 

måste vara införstådd i detta för att inte bygga upp en stress. 

 

''Det är ofta det kommer något abrupt på som måste göras färdigt. Det är inte som på 

andra ställen att man kan vänta till dagen efter heller utan vi måste verkligen göra 

färdigt vissa saker. Framförallt när patienter har kommit hem eller ska komma hem 

ifrån sjukhuset. Då måste vissa saker va på plats, det måste finnas en sjukhussäng, 

annars får de ju stanna kvar på sjukhuset. Och det är inget alternativ.''  

(Respondent: 1)  

Hur arbetsbelastningen upplevs är även beroende på hur sjukskrivningarna ser ut bland 

kollegorna. När en kollega är sjuk måste vårdpersonalen täcka upp för varandra, vilket en 

respondent förklarar blir en belastning i och med att man även har sitt egna område att sköta. 

Sjuksköterskeenheten har tillgång till en resurs som arbetar med att täcka upp vid behov, dock 

är resursen ofta uppbokad långt i förväg och ordinarie personal måste ändå täcka upp för 



31 
 

varandra. Enligt en respondent kan vårdpersonalens arbetsbelastning snabbt förändras om 

någon patient blir dålig under dagen eller att vårdpersonalen har flera väldigt sjuka patienter 

inom sitt område. Patienternas tillstånd har stor påverkan på hur pass hög arbetsbelastningen 

blir för vårdpersonalen. När det upplevs vara en hög arbetsbelastning en dag måste 

vårdpersonalen prioritera hur de lägger upp sina arbetsuppgifter och vilka som utförs just den 

dagen. Enligt samtliga respondenter prioriteras det administrativa arbetet bort för att fokus ska 

kunna läggas på det direkta patientarbetet, och det administrativa får utföras när tillfälle ges. 

 

''Man prioriterar patienterna så är det ju. Besöken hos patienterna går före. Det ligger 

alltid i mina högar som ska skannas in eller som ska arkiveras eller så. Nej, det får 

ligga.''  

(Respondent: 6)  

En kommande förändring som flera respondenter ser som oroande är då patienter skrivs ut 

från sjukhuset och ska hem eller till ett anpassat boende. Nu är tiden fem arbetsdagar från att 

patienten skrivs ut tills dess att den måste lämna sjukhuset, men till hösten blir tiden tre dagar 

inräknat både vardag och helg. Blir då patienten utskriven en fredag skall allt vara förberett 

tills måndagen trots att ansvarig vårdpersonal inte arbetar helg. Detta är ett orosmoment som 

flertalet respondenter tror kommer öka arbetsbelastningen avsevärt, då tiden för planering och 

anpassning kring patienten förkortas. 

  

Den sammanfattande bild som respondenterna i studien gav var att arbetsbelastningen efter 

införandet av arbetsdelningen hade minskat. Arbetssituationen har nu blivit mer 

patientfokuserad och vårdpersonalen kan nu disponera mer av sin tid till det som rör 

kärnuppdraget. Trots en upplevd förbättring efterfrågas ytterligare avlastning hos 

vårdpersonalen i form av resurser som kan avlasta kring kärnuppdraget då arbetsbelastningen 

fortfarande anses vara hög på grund av det höga patientantalet. 

  

4.3 Stress  

 

4.3.1 Upplevelsen av stress före arbetsdelningen.  

 

I intervjuerna framgår det att majoriteten av respondenterna upplevde att stressnivån var 

högre före arbetsdelningen infördes. En respondent förklarar att stressen varierade över olika 

perioder beroende på hur många patienter de hade ansvar för och hur patienternas tillstånd var 
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samt att det skiljde sig åt mellan olika områden. Grundstressen var hög då tiden inte räckte 

till. Blev då en patient svårt sjuk eller att det tillkom ytterligare en patient blev stressnivån 

direkt påfrestande. 

 

Från samtliga respondenter framgår det tydligt att de tidigare fick utföra arbetsuppgifter som 

inte behövde utföras av någon med deras utbildning och att det istället bidrog till en stress att 

hinna med de huvudsakliga arbetsuppgifterna kring patienterna. Samtliga respondenter gör 

tydliga konstateranden att det förekom hög stress innan serviceassistenterna kom ut till 

arbetsplatserna. 

 

"Det var ju mycket rörigare då för då skulle man ju tanka bilar, och vi skulle tvätta 

bilarna eller köra ner dem till kommunverkstan. Sen så stod vi i kö på apoteket, 

lämnade prover och gjorde sånt som en annan kan göra. Så det tog ju mycket tid för 

oss. Då kände vi ju mera stress än vi gör idag."   

(Respondent: 5)  

För att hinna med kringarbeten och de huvudsakliga arbetsuppgifterna beskriver majoriteten 

av respondenterna en stressig arbetsmiljö där de arbetade mycket övertid samt ibland offrade 

luncher och raster. 

 

Innan serviceassistenterna kom lades mycket tid i bil för att hämta och lämna material på 

olika ställen, vilket medförde högre stress då respondenterna gick miste om tid som 

egentligen kunde läggas på patientarbetet. En respondent nämner att det förekom arbete 

utöver arbetstid som inte registrerades då vårdpersonal körde en extra sväng på väg hem för 

att lämna av saker de inte hunnit lämna under ordinarie arbetstid. 

 

"Det var många som tog den svängen innan dem åkte hem. Jag tar det innan jag åker 

hem liksom, lämnar in journalen. Struntar i att skriva övertid. Man bjöd på det för man 

tyckte själv att det borde jag ha hunnit med innan. Men den gjorde jag inte. Nu lägger 

man ut det till serviceassistenten så kör han ut det."  

(Respondent: 8)  

Sammanfattningsvis gav majoriteten av respondenterna en bild av att stressnivån var högre 

före införandet av arbetsdelningen. Grundstressen ansågs alltid var hög och blev direkt 

påfrestande om det tillkom uppgifter. Arbetsuppgifter som inte tillhörde kärnuppdraget var 
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vanligt förekommande och medförde en stress, vilket bidrog till övertid och uteblivna luncher 

och raster. 

  

4.3.2 Upplevelsen av stress efter arbetsdelningen.  

 

Efter att arbetsdelningen infördes upplever ett par av respondenterna att stressnivån har 

minskat till viss del men att upplevelsen även är beroende av hur medarbetaren är som person 

samt vilket område den har. Områdena skiljer sig åt då de omfattar allt från hemsjukvård, 

LSS-boenden, äldreboenden och serviceboenden. Flertalet respondenter påpekar att de fått 

fler patienter och fler administrativa arbetsuppgifter som inte tillhör kärnuppdraget vilket gör 

att stressnivån ändå är hög trots att serviceassistenten nu utför en del arbetsuppgifter. 

Personalen på rehabenheten ser inte en lika markant förändring som personalen på 

sjuksköterskeenheten. 

 

"De har ju lagt på oss mer grejer istället men det hade de gjort ändå tror jag. Och då 

hade det nog brakat. Som det är nu tror jag inte vi klarar oss utan serviceassisterna. 

Det finns inte på kartan att hinna med det."   

(Respondent: 6)  

Arbetet inom vården innebär att en dag aldrig är den andre lik och arbetsuppgifter tillkommer 

och faller bort under dagen. Flertalet respondenter menar på att det kan bidra till en stress om 

personalen vill ha full koll på vad som ska hända och ske redan dagar innan. Om det planeras 

allt för långt i förväg och mycket får bokas om, kan det upplevas som stressande. Enligt en 

respondent är det bättre att boka in patientbesök samma dag för att slippa stressen att behöva 

boka om. 

 

Serviceassistenterna har avlastat så att vårdpersonalen nu slipper göra kringarbetet som inte 

har med deras huvuduppgifter att göra, men vårdpersonalen har ändå ett högt antal patienter 

tilldelat sig, vilket innebär att stressnivån påverkas av hur pass sjuka patienterna är. De anser 

att serviceassistenten har frigjort tid till patientarbetet men att arbetsbelastningen fortfarande 

är hög på grund av det höga patientantalet, vilket nämnts tidigare i studien. 

 

Samtliga respondenter ser enbart positivt på serviceassistenten fast det fortfarande råder hög 

arbetsbelastning. Flera respondenter menar att upplevelsen efter arbetsdelningen är att 

stressnivån har minskat då serviceassistenten kan sköta leveranser och sitta i kö, medan 
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vårdpersonalen kan fokusera på sina huvudsakliga arbetsuppgifter och inte behöver göra 

kringarbete vilket underlättar för personalen. En respondent menar att serviceassistenens 

arbete frigjort mycket tid per person och vecka. 

 

''Jag tror ju om man skulle räkna ut tidsmässigt så har ju vi sparat in en halv arbetsdag 

eller någonting som vi kan lägga på konkret patientarbete.''  

(Respondent: 7)  

Serviceassistenterna har enligt samtliga respondenter minskat stressen, men stressen finns 

fortfarande kvar och beror på en rad olika orsaker som tidigare nämnts. När respondenterna 

upplever sig ha en stressig arbetsdag har samtliga svarat att patienterna alltid kommer i först 

hand och att det administrativa arbetet får stå tillbaka. Dokumentationen som berör de som är 

sjukast måste dock alltid prioriteras så nattpersonalen kan se vad som hänt under dagen. 

Samtliga respondenter nämner att deras yrken innefattar självständigt arbete och att de kan 

prioritera sina arbetsuppgifter utifrån vad de själva bedömer är bäst under dagen. Det som inte 

hinns med under dagen och går att skjutas på, får utföras när det ges tillfälle. Det som dock 

upplevs som negativt för flertalet respondenter är när de upplever sig ha en stressig arbetsdag, 

och inte känner att de har möjlighet att analysera och göra grundliga bedömningar i utförandet 

av arbetsuppgifterna. Det i sin tur medför en stress då bedömningar och analyser får göras i 

efterhand vilket kan påverka att beslut inte blir helt genomtänkta. 

 

Tidigare har sjuksköterskeenheten haft stressrelaterade sjukskrivningar så som 

utmattningssyndrom men sedan införandet av serviceassistenten har denna typ av 

sjukskrivning inte förekommit enligt Castillo och Ljung (2017). Utifrån intervjumaterialet 

som har samlats in kan det urskiljas olika reaktioner på stress och hur respondenterna hanterar 

det. Två av respondenterna säger att de bara kör på och att det då kan vara svårt för andra att 

hänga med i deras tempo. Andra respondenter menar att stressen påverkar deras humör 

negativt och att det inte ''blir så högt i tak''. 

 

Två respondenter som har lång erfarenhet av branschen säger att de vant sig vid stressen 

genom åren. Däremot blir man kanske mer mottaglig, tröttare och mer irriterad vilket är vad 

en av respondenterna menar blir en konsekvens av stress. En respondent säger sig märka på 

kollegorna om de har en stressig dag men att patienterna aldrig får märka det, vilket patienten 

troligtvis gör ändå. Två av respondenterna går in på mer fysiska effekter, varav en respondent 

förklarar att stressen ibland kan leda till ''blackouts'' då det bara spinner i huvudet. 
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Respondenten menar att stressen även följer med hem ibland och att det kan vara svårt att 

stressa ner. En respondent menar att det byggs upp en inre stress över tid då boendepersonal 

ringer, kollegor vill ha stöd och bolla tankar, samtidigt som patienterna på området ska få 

omvårdnad. Respondenten berättar att hon trodde hon var omottaglig för stress men när 

känslan var att "alla rycker i en från alla håll" resulterade det tillslut i fysiska problem, 

hjärtklappning och en längre sjukskrivning. 

 

En sjuksköterska i Castillo och Ljungs (2017) undersökning nämner att den höga 

arbetsbelastningen medför en stress som ofta följer med hem, då sjuksköterskeyrket innebär 

ett stort ansvar som kan vara svårt att släppa, i och med att det handlar om patienternas 

hälsa. Majoriteten av respondenterna i denna studie anser att de allt som oftast kan släppa 

jobbet när de går hem för dagen, men att det kan vara svårt när det är något extra jobbigt, när 

något speciellt inträffat under dagen, eller att de bara har råkat missa att göra något under 

dagen. 

 

''Ja det dyker ju upp någonting ibland, kanske när man ska gå och lägga sig. Man 

vaknar till och så. Men jag tycker det fungerar bra, jag brukar skriva ner det och sen 

kan jag släppa det och så vet jag att jag har med mig det till nästa dag.''  

(Respondent: 3)  

Det är enbart en respondent som anser att denne kan släppa jobbet helt efter en arbetsdag. En 

annan respondent anser sig ha svårt att släppa jobbet på grund av att ansvaret ligger på dem 

hela tiden och inte enbart när de är på plats på arbetet. Det är sjuksköterskor som tar över på 

kväll och natt men de är inte omvårdnadsansvariga. All planering, åtgärder och att allting är 

fixat runt om sköter vårdpersonalen som jobbar dagtid. Ansvaret dagpersonalen känner bidrar 

till att arbetet ibland följer med hem och en respondent förklarar att denne ibland vaknar på 

nätter och ligger och grubblar. 

 

Alla respondenter är eniga om att det finns tid och möjlighet till diskussion och stöd från 

kollegor. Denna tid är förlagd till kafferaster och lunchtid. Rehabenheten beskriver mer avsatt 

arbetstid för morgonmöte där dagens uppgifter vid behov fördelas och problem diskuteras. 

Alla respondenter menar att de har ett klimat på arbetsplatsen där de kan gå in till kollegor för 

att diskutera problem eller funderingar. Det förekommer mycket samarbete och kontorens 

placeringar öppnar upp för möjligheter till diskussioner då kontoren ligger i anslutning till 

varandra. 
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Flertalet av respondenterna efterfrågar handledning av olika slag främst i etiska frågor. Två 

respondenter efterfrågar samtalspartner utifrån, då yrket innebär etiska och känslosamma 

delar som de inte riktigt kan diskutera med sina kollegor, även om kollegorna ger visst stöd i 

frågan. 

 

 "Jag känner väl att vi skulle behöva lite mer proffsig handledning när man har tung 

palliativ vård med någon i ens egna ålder eller när det är någon som är mycket yngre 

än en själv eller någon med småbarn. Som ligger och ska dö hemma. Det blir väldigt 

tungt att jobba då."   

(Respondent: 8)  

Castillo och Ljung (2017) visar i sin undersökning att det tidigare funnits en diskussionsgrupp 

för reflektion och utveckling på sjuksköterskeenheten, vilket försvunnit då arbetsbelastningen 

ökat. Tiden i gruppen uppfattades som ett viktigt stöd då arbetet förövrigt består av mycket 

ensamtid. En respondent på rehabenheten uppger däremot att yrkesrelaterad handledning 

förekommer två gånger per år och är väldigt uppskattat och viktigt för respondenten i fråga. 

 

Alla respondenter är tydliga med att det skulle bli stor skillnad om serviceassistenterna inte 

får möjlighet att vara kvar ute på arbetsplatserna. Majoriteten menar att de då är tillbaka på 

ruta ett och får börja sköta arbetsuppgifterna som inte har med deras kärnuppdrag att göra 

igen. Flertalet respondenter visar en tydlig oro över att inte få behålla serviceassistenterna och 

menar att stressnivån skulle öka markant i och med tillförande av arbetsuppgifter vilket skulle 

leda till en ohållbar arbetssituation. Flertalet respondenter ifrågasätter hur de ens hade klarade 

sig innan serviceassistenen kom. 

 

"Om serviceassistenten togs bort skulle stressnivån öka. Det kan jag ju säga till 100 

%.  Förut gjorde man ju det för man hade inget annat, men i efterskott är det ju inte 

klokt att vi skulle hålla på med sånt också när vi ändå behövs i vården. För vården har 

blivit tyngre i hemmen. Vi har avancerad hemsjukvård med palliativa patienter. Då 

känns det lite fånigt att man ska sätta sjuksköterskor på sånt som andra kan göra. Jag 

hoppas verkligen att vi får behålla dem.''  

(Respondent: 5)  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det sedan införandet av arbetsdelning finns ett 

större lugn och minskad stress trots en fortsatt upplevd hög arbetsbelastning.   

Dock efterfrågar flertalet respondenter socialt stöd från utomstående part, vilket även det 
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kunde bidra till mindre stress. Samtliga respondenter var eniga om att serviceassistenterna har 

haft en stor inverkan på den upplevda stressen och visade en oro över att serviceassistenterna 

inte skulle få möjlighet att stanna kvar på arbetsplatserna. 

 

4.4 Motivation  

 

4.4.1 Upplevelsen av motivation före arbetsdelningen. 

 

Flertalet respondenter i studien beskriver att de gillar att hjälpa andra och jobba med 

människor vilket var avgörande i valet av yrke. En motiverande faktor till val av yrke var den 

mångfasetterade branschen som ansågs attraherande på grund att de fick göra många olika 

saker samt det ständiga mötet med andra människor. Några av respondenterna pratar om det 

patientnära arbetet med ömhet och värnar om de relationer de byggt upp till sina patienter. 

Mötet med patienten är något som ger glädje och mening till arbetet. 

 

"De lär känna oss och om de ringer och frågar om man är ledig eller sjuk så kanske de 

inte vill ta allting med en annan, utan då väntar de till deras sjuksköterska är tillbaka. 

Så det är klart att man får en relation, vi har ju samma områden och har haft kanske 

länge."  

 (Respondent: 4)  

Hälften av respondenterna anser att de både före och efter arbetsdelningen har möjlighet att 

vara delaktiga och kan påverka beslutsprocesser i organisationen genom att ta upp ämnen på 

APT och i diskussioner med sin chef. Övriga anser att de varken före eller efter 

arbetsdelningen har så mycket att säga till om då beslut redan är fattade högre upp i 

organisationen innan frågan har kommit till vårdpersonalen. En respondent menar att mycket 

handlar om politik och pengar. Däremot anser flertalet respondenter att de får vara med och 

påverka vid mindre beslut, som utformning av kontor och placeringar, medan de större 

förändringarna bestäms uppifrån. Respondenterna upplever ändå att de blir informerade om 

det är någon förändring på gång. 

 

En respondent berättar att de efter jul blev tilldelade en ny kollega som ska göra att varje 

sjuksköterska får något färre patienter så det totala antalet patienter kan delas på fler 

sjuksköterskor. Men hur den uppdelningen ska göras eller hur tjänsten är tänkt att utformas 

har sjuksköterskorna inte varit med och fått påverka. 
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"Det är jättebra med ökad grundbemanning men när dom beräknar så räkna dom 

potten patienter och huvudet på stället och så slår dom ut. Ja då har alla 20–21 

patienter, men det kommer jag aldrig ha. Jag har alltid mina 35 stycken, för jag har 

ansvaret för de. Vi har ingen som kan ställa upp för oss för vårat område är så 

speciellt."  

(Respondent: 6)  

Flera respondenter menar att tanken uppifrån är god men att det inte realiseras nere på golvet 

då vissa beslut är svåra att genomföra i praktiken och olika faktorer gör att det inte är så 

enkelt. De menar att om de hade fått vara med mer i beslutsprocessen så hade kanske vissa 

beslut varit enklare att genomföra då det krävs viss specifik kunskap om verksamheten eller 

patienterna. Däremot anser flertalet respondenter att de fått vara med och påverka när 

serviceassistenterna infördes. 

 

Respondenterna ger en sammanfattande bild av att motivationsfaktorn att söka sig till yrket 

var att respondenterna gillar att hjälpa andra och ville jobba med människor. Även den 

mångfasetterade branschen ansågs motiverande. Flertalet respondenter hade dock önskat att 

de fått vara mer delaktiga i beslutsprocesser vilket kunde ökat motivationen. 

  

4.4.2 Upplevelsen av motivation efter arbetsdelningen.  

 

Vårdpersonalen som intervjuats för studien är delade i sin uppfattning om huruvida införandet 

av serviceassistenten direkt påverkat deras motivation för sitt arbete. Hälften anser att 

motivationen ökat sedan de fick avlastning medan hälften anser att motivationen är 

oförändrad. 

 

"Inställningen har förändrats, det har lättat trycket lite på oss så att man har möjlighet 

att ägna sig åt det man ska. Så de har gjort jättemycket egentligen att vi får lov att ha 

en serviceassistent."   

(Respondent: 4)  

Sjuksköterskorna anser till stor del att projektet påverkat motivationen positivt medan 

rehabenheten till större del anser att den är oförändrad. 
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"Nej, motivationen har inte förändrats det är väl mer att jag känner att man kan plocka 

bort en del arbetsuppgifter som har varit störande förut och nu kan man koncentrera 

sig på just patientarbetet."  

(Respondent: 3)  

Arbetsdelningen menar respondenterna har lett till större frihet och möjlighet att styra över sin 

arbetsdag och själv lägga upp arbetssättet utifrån det som varje individ bedömer som bäst. 

Dock framhäver majoriteten av respondenterna att det finns mycket lagar och regler att 

förhålla sig till. Några respondenter beskriver sin arbetsdag som en väldig frihet i upplägg 

medans andra känner sig väldigt styrda av arbetsuppgifter som är ålagda dem utan att de kan 

påverka det. Vissa arbetsuppgifter som inte hinns med under dagen kan vårdpersonalen föra 

över till sin planering för morgondagen och de avgör till viss del själva vilka arbetsuppgifter 

som de själva utför eller delegerar ut till boendepersonal. 

 

Diskussionen om den höga arbetsbelastningen fanns på sjuksköterskeenheten långt innan 

Skövde kommuns projekt startade. Personalen tillsammans med enhetschef och representanter 

för facket tog fram en lista på arbetsuppgifter som inte behövde genomföras av kvalificerad 

sjukvårdspersonal. Flertalet respondenter menar att det är denna tydliga fördelning av 

arbetsuppgifter som gjort att serviceassistenten bidragit till avlastningen på enheten. Just i 

denna fråga känner vårdpersonalen att de kunnat påverka och fått vara med i beslutsprocessen 

då deras behov blivit hörda och sedda. 

 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att det är delade åsikter om motivationen har 

påverkats av arbetsdelningen eller inte. Arbetsdelningen har lett till större möjlighet att styra 

över sin arbetsdag men det är mycket lagar och regler att förhålla sig till, vilket 

påverkar valfriheten. 

  

4.5 Kvalité  

 

4.5.1 Upplevelsen av kvalité före arbetsdelningen.  

 

Som tidigare nämnt beskriver vårdpersonalen arbetssituationen som stressig före 

arbetsdelningen. Mycket tid gick åt till arbete som inte var patientnära eller administrativt så 

som att sitta i kö på apoteket, lämna signeringslistor på boenden, sköta tjänstebilen, hämta 

eller lämna varor och leverera prover. 
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Upplevelsen bland vårdpersonalen, då främst sjuksköterskorna, var att de arbetade mycket 

övertid, inte tog ut raster och tog en extra sväng på väg hem efter arbetstid för att lämna 

signeringslistor och annat på boenden som låg på vägen mellan arbetet och hemmet. 

 

"Förut så kunde det ju vara 3 sköterskor som åkte till samma ställe med varsitt papper 

så därför så har det ju blivit lite mer organiserat. Om man skulle räkna ut tidsmässigt 

så har vi sparat in en halv arbetsdag var per vecka som vi kan lägga på konkret 

patientarbete."  

(Respondent: 7)  

Tre av respondenterna anser att telefonen före arbetsdelningen var en bidragande faktor till att 

stressnivån var relativt hög och de upplevde en press i att alltid vara tillgängliga. När de stod 

hos en patient blev arbetet ofta avbrutet av telefonsamtal, vilket påverkade tiden hos 

patienten samt stressade både patienten och personalen. För att slippa avbrott och 

störningsmoment vid opassande tillfällen med utåtagerandepatienter valde istället en 

respondent att lämna telefonen i bilen, just på grund av att vårdkvalitén inte skulle störas av 

telefonsamtal. 

 

En annan respondent menar att störningsfaktorn i att bli avbruten av telefonsamtal gjorde att 

många tankar försvann och att det var svårt att veta exakt vart de var i dokumentationen innan 

telefonsamtalet. 

 

"Alltså man tappar ju säkert många trådar som man inte ens reflekterar över att man 

har tappat. Vi delar ju mycket mediciner i dosetter, ibland blir det fel i en dosett och 

man vet inte varför, ibland kan det ju va att man har blivit störd och man glömmer, var 

jag på torsdag eller fredag innan det ringde liksom?"   

(Respondent: 8)  

 

Sammanfattningsvis visade respondenterna en bild av att det patientnära arbetet före 

arbetsdelningen blev påverkat på grund av att kringuppgifterna skulle utföras av 

vårdpersonalen. För att hinna med kärnuppgifterna och inte försöka påverka arbetskvalitén 

trots tidsbristen förekom ofta övertid. 
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4.5.2 Upplevelsen av kvalité efter arbetsdelningen.  

 

Alla respondenter är eniga om att införandet av serviceassistenten lett till att de fått mer tid till 

direkt patientvård. I Castillo och Ljungs (2017) undersökning framkom det att 

serviceassistenten spenderar mellan fyra och fem timmar varje arbetsdag i bilen med olika 

typer av transporter vilket förut gjordes av sjuksköterskorna. Några respondenter menar att de 

genom att vissa arbetsuppgifter plockats bort nu får mer tid över och kan åka ut till 

patienterna tidigare på dagen, och att de ibland hinner träffa fler patienter på en dag än de 

hunnit före arbetsdelningen. Arbetet har blivit mindre stressigt och de kan bättre fördela tiden 

och fokusera på patienterna på ett annat sätt. Samtidigt som de anser att de fortfarande har ett 

högt arbetstempo, inte hinner genomföra alla arbetsuppgifter som ålagts dom och skulle 

behöva ännu mer tid för patienterna. 

 

"Det hinns inte göras allting som är ålagt oss att göra, det gör det inte. Vi fick en gång i 

tiden lära oss att vi skulle göra hälsouppdateringen var tredje månad, det ligger 

fortfarande kvar. Det finns inte på kartan att jag ska göra en hälsoundersökning på 

varje patient var tredje månad. Jag hinner inte det."  

(Respondent: 6)  

Några respondenter upplever att de nu har mer tid att prata, lyssna på och visa att de finns till 

för patienten. En respondent som har äldre patienter menar att många patienter oroar sig och 

har frågor om kostnader för vården. En annan respondent som har patienter med 

funktionsnedsättningar menar att hon ofta får besök av sina patienter på kontoret som vill 

diskutera frågor om relationer. Patienten vet att deras sjuksköterska har tystnadsplikt och att 

de kan vända sig till henne med frågor utan att boendepersonal eller partner behöver vara 

med. En respondent lyfter vikten av att kunna stötta den som är svårt sjuk och dess anhöriga. 

Flera respondenter poängterar att de värdesätter relationen till patienten och att det ska bli ett 

bra möte där patienten känner sig sedd. 

 

"Jag önskar jag hade mer tid hos patienten istället för att stressa vidare till nästa. Att 

bara sitta och prata lite mer. Det är ofta de tycker - Kan du inte sitta lite, jag vill gärna 

bjuda på en kopp kaffe. Men det är väldigt sällan man hinner. Men de blir 

jättejätteglada om man någon gång kan stanna lite."   

(Respondent: 8)  
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Förutom att frigöra tid från personalen genom att utföra kringuppgifter kan serviceassistenten 

även vara med ute hos patienterna och utföra vissa praktiska moment ihop med personalen. 

Vårdpersonalen på rehabenheten arbetar ofta i par och ibland behöver de vara två vid vissa 

situationer då det förekommer tunga lyft eller förflyttning av otympliga hjälpmedel. När 

serviceassistenten har möjlighet att hjälpa till vid tunga lyft frigör det tid till patientarbetet, då 

det inte behöver avsättas två ur vårdpersonalen för det praktiska momentet. 

 

Respondenterna menar att införandet av serviceassistenterna inte har påverkat situationen med 

telefonen utan att de avbrott i arbetet och den stress som telefonen medförde fortfarande 

förekommer i samma utsträckning. De är fortfarande lika kontaktbara fast de blivit avlastade i 

antal arbetsuppgifter. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att de trots arbetsdelningen ändå inte har den tid de 

önskar till varje arbetsuppgift. De framhäver vikten av att kunna prioritera och bortse från 

sådant som inte behöver göras just nu. De patienter som inte hör av sig finns det inte tid att 

besöka, utan det är bara att hoppas att de har det bra och hör av sig när det behövs menar en 

respondent. En respondent menar att med erfarenhet blir denne trygg i sin roll och kan då 

bortse från allt hen skulle kunna göra för att det skulle fungera bättre, då tiden inte räcker till 

för att lösa mer än det som inte fungerar alls. Olika arbetsuppgifter kräver olika mycket tid 

men det skulle behövas mer tid för patienterna. Respondenterna är eniga om att det i alla 

lägen är patienten som går först vilket gör att de administrativa uppgifterna blir 

bortprioriterade, vilket leder till högar av papper som ska scannas in när tiden finns. 

 

"Man kan ju känna att vi blir lite stressade, eller mycket stressade över att vi inte hinner 

med det vi ska egentligen utan vi prioriterar ju våra patienter. Skulle vi inte göra det så 

skulle vi snart ha många som är jättedåliga det skulle ju synas i tidningen och att vi inte 

hinner med det."   

(Respondent: 4)  

En respondent menar att den höga personalomsättningen inom vården är en faktor som 

påverkar kvalitén på arbetet då erfaren personal bara stannar några år, för att sedan byta 

arbetsplats för att kunna påverka sin lön. Respondenten menar även att med den höga 

personalomsättningen medföljer konsekvenser, som att personalen inte hinner bygga upp 

kunskapen om organisationen innan de väljer att lämna. Det som har bestämts sedan en tid 
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tillbaka är inte alla medvetna om på grund av personalomsättningen, och bidrar enligt 

respondenten till att de ''uppfinner hjulet'' gång på gång. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att införandet av serviceassistenterna har bidragit till 

att vårdpersonalen nu har mer tid till det direkta patientarbetet, vilket höjer kvalitén i det 

utförda arbetet. Trots en förbättring anser respondenterna att de har ett alltför högt 

arbetstempo och önskar sig mer tid till det direkta patientarbetet. 

 

5 Diskussion  

I detta kapitel jämförs och tolkas resultatet i den föreliggande studien utifrån presenterad 

analysmodell och tidigare forskning. Utgångspunkten ligger i den teoretiska referensramen 

som studien behandlar och studiens syfte besvaras. 

 

5.1 Arbetsbelastning  

 

Som tidigare forskning visar har vårdsektorn under de senaste årtiondena 

kostnadseffektiviserats, fått fler arbetsuppgifter i förhållande till resurser samtidigt som 

vårdtyngden ökat, vilket lett till en försämrad arbetsmiljö med hög arbetsbelastning. En 

situation som beskrivs likartad i flertalet undersökningar gjorda i många olika länder (Milisen 

et al, 2006; Heather & Laschinger, 2010; McGillis Hall & Kiesners, 2005). Denna bild 

bekräftas av respondenterna som beskriver en arbetssituation med hög arbetsbelastning samt 

hög stressnivå. Även om samtliga respondenter menar att arbetsbelastningen minskat sedan 

införandet av arbetsdelningen, så säger flertalet att antalet arbetsuppgifter ökat vilket gör att 

lite av avlastningen efter arbetsdelningen ätits upp av de nya arbetsuppgifterna. Det finns 

svårigheter i att tydligt se den avlastande effekt som arbetsdelningen bör ge, då 

förutsättningarna i antal arbetsuppgifter förändrats och ett tydligt kausalt samband inte går att 

konstatera fullt ut. Arbetsdelningen har ändå gett respondenterna ett tydligare fokus på de 

huvudsakliga arbetsuppgifterna, vilket upplevts som en stor vinning för vårdpersonalen. 

 

Tidigare studier visar på de negativa konsekvenser som uppstår vid hög arbetsbelastning så 

som stressrelaterade symtom, övertid, svårighet att ta ut raster samt sjukskrivningar (SCB, 

2017; Arbetsmiljöverket, 2017). Situationer som liknar dessa beskrivs av respondenterna som 

vanligt förekommande före införandet av arbetsdelningen. Respondenterna menar att efter 
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arbetsdelningen är de negativa konsekvenserna inte längre lika överhängande, även fast 

arbetsbelastningen fortfarande är hög. Respondenterna upplever att de nu kan ta ut raster, inte 

arbetar lika mycket övertid samt att sjukskrivningarna minskat. Arbetsdelningen kan utifrån 

tidigare forskning samt respondenternas svar anses vara en positiv åtgärd till vårdsektorns 

arbetsmiljöproblem. Arbetsmängden har minskat genom att vissa arbetsuppgifter plockats 

bort, vårdpersonalens möjligheter till återhämtning har ökat och de kan lägga mer tid på sina 

huvudsakliga uppgifter. 

 

Vi kan dock ana en skillnad i projektets påverkan på arbetsbelastningen mellan rehabenheten 

och sjuksköterskeenheten, då sjuksköterskorna beskriver projektet som mer avlastande än 

rehabenheten. Främst då sjuksköterskorna i större grad anser att de skulle behöva ytterligare 

en sjuksköterska, administratör eller ytterligare en serviceassistent för att krav och resurser 

ska stämma överens. Detta kan tyda på att överförbarheten till liknande projekt kan ge skilda 

resultat, även om verksamheternas förutsättningar för arbetsdelning påminner om 

varandra. Trots en marginell skillnad uppger samtliga respondenter en förbättrad 

arbetsbelastning med ett större fokus och ökad kontroll, vilket gett en förbättring i 

arbetsmiljön. Tidigare forskning anger tidspress, hög arbetsbelastning och minskad kontroll 

som riskfaktorer för arbetsmiljön där arbetsgivaren har ett stort ansvar att motverka och 

förebygga riskfaktorer (AFS 2015:4; Van Bogaert et al, 2009; McGillis Hall & Kiesners, 

2005). Arbetsdelning kan därav vara en möjlighet för arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön 

inom vården. 

 

Trots att arbetsbelastningen nu upplevs som något lägre finns det en stor oro hos många 

respondenter över kommande förändringar som innebär kortare tid att förbereda en patients 

hemgång från sjukhuset. Respondenterna menar att arbetsbelastningen och stressen i och med 

denna förändring kommer öka, samtidigt som några redan nu beskriver det svårt att släppa 

jobbet när de är lediga då de känner sig ytterst ansvariga för patienterna. 

 

Föreliggande studie påvisar sammanfattningsvis att en arbetsdelning kan anses ha en positiv 

inverkan på den upplevda arbetsbelastningen trots att arbetsbelastningen fortfarande anses 

vara hög. Tidigare studier visar på konsekvenser som kan uppstå vid alltför hög 

arbetsbelastning, vilket även föreliggande studie visar har förekommit på de studerade 

arbetsplatserna. 
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5.2 Stress  

 

Som tidigare forskning visar betraktas stress som en av de allvarligaste hälsoriskerna och är 

ett av det största arbetsmiljöproblemet i dagens samhälle som kan ge en rad konsekvenser för 

individers hälsa (Zanderin, 2005; Bamford, Wong & Laschinger, 2013). I tidigare forskning 

beskrivs stressupplevelsen påverkas av arbetsbelastning, antal arbetstimmar och arbetstakt 

vilket även framgår i föreliggande studie. Innan serviceassistenterna kom ut på arbetsplatserna 

förekom det enligt samtliga respondenter en alltför hög stressnivå som enligt flera 

respondenter även hade visat sig genom fysiska symtom, som exempelvis yrsel och 

hjärtklappning. Respondenternas svar följer de negativa konsekvenser som tidigare studier 

visar på blir resultatet av långvarig stress (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). I studien 

framgår att samtliga respondenter anser att stressen har minskat avsevärt av arbetsdelningen, 

vilket de menar är en konsekvens av att serviceassistenterna har avlastat i antal 

arbetsuppgifter, samt frigjort tid till huvudsakliga arbetsuppgifter. Därav kan respondenternas 

svar visa på att tidigare studiers stresskonsekvenser inte längre är lika överhängande. Det som 

dock kan bidra till ännu mindre upplevd stress är mer social stöttning, vilket efterfrågas av 

flertalet respondenter. Personal inom vården utsätts för hög emotionella ansträngning vilket 

kan bidra till stress, om det införs social stöttning från utomstående part kan det motverka 

denna uppkomst av stress och skapa bättre förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö. 

 

Enligt tidigare forskning bör organisationer främja en kultur där det finns utrymme för social 

stöttning kollegor emellan för att sänka stressnivån, behålla personal och upprätthålla 

högkvalitativ vård. Även att införa mer social stöttning från utomstående part som stöttar vid 

känslomässigt tunga arbetsuppgifter bidrar enligt tidigare forskning till bättre arbetsmiljö och 

mindre stress (Heather & Laschinger, 2010; Freeney & Tiernan, 2009; Zanderin, 2005). Den 

sociala stöttningen kollegor emellan förekommer enligt samtliga respondenter, men sker till 

stor del på luncher och raster. Utifrån vad tidigare forskning säger och vad som framgått i 

empirin bör det finnas större utrymme för social stöttning under arbetstid, då stöttningen utgår 

ifrån arbetsuppgifterna. Samtliga respondenter arbetar mycket ute hos patienterna under stora 

delar av dagen och vistas inte på sina kontor, vilket kan försvåra den sociala stöttningen under 

arbetstid som tidigare forskning förordar. 

 

Trots avlastning i arbetsuppgifter och frigörande i tid nämner flertalet respondenter att 

administrationen fortfarande är svår att hinna med inom arbetstiden. Administrationen får 
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ibland utföras i efterhand vilket bidrar till en tidspress då det läggs på hög och upplevs 

överhängande för personalen. Som tidigare forskning visar är hög arbetsbelastning den 

främsta orsaken till stress då för mycket krav ställs i förhållande till tid och resurser som finns 

att tillgå, vilket kan kopplas till att det ställs alltför höga krav med administrativa 

arbetsuppgifter i förhållande till arbetstiden (Astvik & Melin, 2013; Ramanujam, Abrahamson 

& Anderson, 2008; Van Bogaert et al, 2009). 

 

Om stressnivån på en arbetsbetsplats är något lägre kan komplicerade arbetsuppgifter lättare 

hanteras och det blir lättare att hitta alternativa lösningar på problem enligt tidigare forskning. 

Tidigare forskning visar på ett sambandet mellan stress och prestationsförmåga 

genom Yerkes-Dodsons lag där negativa konsekvenser i prestation uppstår i relation till nivå 

av stress (Zanderin, 2005). Som tidigare nämnt visar empirin att stressnivån har minskat 

avsevärt. Arbetsdelningen har bidragit till att personalen nu får mer tid på sig att kunna tänka 

igenom beslut och problem de ställs inför, vilket flertalet respondenter menade var ett 

bekymmer innan serviceassistenten kom till arbetsplatsen. 

 

I empirin framgår det att en dag aldrig är den andre lik och att arbetsuppgifter tillkommer och 

faller bort under dagens gång. Som tidigare forskning visar finns det stressorer i den 

psykosociala arbetsmiljön, vilket kan bidra till medarbetares upplevelse av stress och baseras 

på medarbetarnas upplevelse av förutsägbarhet och kontroll i sin yrkesroll, vilket även 

empirin belyser (Freeney & Tiernan, 2009; Gimeno, Benavides, Amick, Benach och 

Mart´ınez, 2004). Samtidigt menar respondenterna att arbetsdelningen resulterat i ökad 

kontroll över det egna arbetet då det frigjorts mer tid till det huvudsakliga arbetet och dess 

planering. Enligt tidigare studier leder minskad kontroll och tidspress till en ökad stress, vilket 

nu är en situation som åtgärdats genom arbetsdelningen. 

 

Utifrån föreliggande studie, likt tidigare forskning, kan det sammanfattningsvis konstateras att 

arbetsbelastning, arbetstimmar och arbetstakt kan ha en inverkan på den upplevda stressnivån. 

Alltför hög stressnivå kan ge fysiska konsekvenser vilket framgår i både empiri och tidigare 

studier. Det empiriska resultatet visar på att en arbetsdelning har positiv effekt på den 

upplevda stressen vilket motverkar negativa konsekvenser som tas upp i både tidigare- och 

föreliggande studie. 
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5.3 Motivation  

 

Respondenterna är delade i sin åsikt om huruvida deras motivation till arbetet har förändrats 

eller inte sedan införandet av arbetsdelningen. Tidigare studier menar att motivationen 

minskar och medarbetaren känner utmattning, om stress och krav blir alltför höga (Freeney & 

Tiernan, 2009). Samtliga respondenter beskriver sin situation före införandet av 

arbetsdelningen som mer stressad, med mindre patienttid och mer övertid. Efter införandet av 

arbetsdelningen beskrivs arbetssituationen som mer positiv med ökad kontroll över det egna 

arbetet och mer tid för huvudsakliga arbetsuppgifter. Tidigare forskning kopplar ihop 

motivation med arbetstillfredsställelse (Adzei & Atinga, 2012) vilket genom respondenternas 

svar kan anses ha ökat hos alla sedan arbetsdelningen infördes. Respondenternas beskrivning 

av sin nuvarande arbetssituation visar på att tid och krav stämmer bättre överens vilket enligt 

tidigare forskning är en grund för ökad motivation (Freeney & Tiernan, 2009). Faktorer som 

vid en avsaknad försämrar motivationen är enligt respondenterna de faktorer som förbättrats 

sedan arbetsdelningen. Därav kan det anses att motivationen har ökat och att respondenternas 

svar mer beror på att motivationen till sitt arbete är svårt att beskriva. 

 

Tidigare forskning visar på att kvalité, engagemang och motivation ökar om vårdpersonalens 

arbete känns meningsfullt och i linje med deras värderingar (Freeney & Tiernan, 2009).   

Respondenterna menar att de sökt sig till yrket då de vill hjälpa människor och värdesätter 

mötet med patienten. Samtliga respondenter anser att de efter arbetsdelningen nu har mer tid 

för det direkta patientarbetet vilket bör ligga i linje med vårdpersonalens värderingar och 

därför främja engagemang och motivation samt öka vårdpersonalens välbefinnande. Tidigare 

studier visar att socialt stöd och gemenskap är viktigt för en ökad motivation (Freeney & 

Tiernan, 2009). Samtliga respondenter anser att de har en bra gemenskap samt ett klimat på 

arbetsplatsen där det finns goda förutsättningar för socialt stöd från kollegor. Införandet av 

arbetsdelningen har inte påverkat det sociala stödet vilket bör innebära att motivationsgrunden 

socialt stöd inte förändrat respondenternas upplevelse av motivation. 

 

Tidigare forskning lyfter vikten av att kunna påverka sin arbetssituation och vara delaktig i 

beslutsprocesser (Freeney & Tiernan, 2009). Forskning lyfter även vikten av att kunna säga 

nej till arbetsuppgifter som kan och bör utföras av andra (Milisen et al, 2006). 

Respondenternas åsikt om deras påverkansmöjligheter är delade, men flertalet lyfter fram 

processen som föregick arbetsdelningsprojektet som ett tillfälle då vårdpersonalen fick vara 
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med att påverka sin situation. Därav kan projektet anses gett ökad motivation innan det ens 

infördes, då vårdpersonalen kände att de kunde påverka sin arbetssituation då deras 

arbetsbelastningsproblematik blev tagen på allvar. 

 

En motiverad medarbetare är enligt tidigare forskning högpresterande i sitt arbete och det 

finns därför starka ekonomiska incitament för arbetsgivare att eftersträva en hög motivation 

på arbetsplatsen (Freeney & Tiernan, 2009; Bamford, Wong & Laschinger, 2013). Utifrån 

tidigare forskning, som föreliggande studie lyfter, tyder respondenternas svar på att 

arbetsdelningsprojektet lett till ökad motivation och arbetstillfredsställelse hos 

vårdpersonalen. Dock är sambandet inte helt entydigt då motivationsfaktorn socialt stöd visar 

på en oförändrad motivation samtidigt som motivationsfaktorerna värderingar, kontroll och 

påverkan över det egna arbetet samt arbetsbelastning visar på en ökad motivation. 

 

Sammanfattningsvis påvisar föreliggande studie att arbetsdelningen lett till att tid och krav 

överensstämmer bättre då kontrollen över det egna arbetet samt tiden för huvudsakliga 

arbetsuppgifter har ökat. Motivationen har ökat då det empiriska resultatet överensstämmer 

med tidigare studier som visar på att motivationen ökar, då mer tid finns att avsätta till det 

direkta patientarbetet. Vårdpersonalen fick vara delaktiga i beslutsprocessen kring 

arbetsdelningen vilket ökat motivationen då tidigare studier visar att delaktighet höjer 

motivation. 

 

5.4 Kvalité  

 

Tidigare forskning visar på faktorer som leder till lägre kvalité i vården, vilket kan liknas vid 

en u-formad kurva, den så kallade Activation Theory , som visar förhållandet mellan 

arbetsbelastning och produktivitet (Brüggen, 2015). Respondenterna uppger att de fått mer tid 

till direkt patientarbete, något lägre arbetsbelastning och högre kontroll över det egna 

arbetet. Tidigare forskning menar att om dessa faktorer saknas har vårdpersonalen svårt att 

leverera en kvalitésäker vård (Ramanujam, Abrahamson & Anderson, 2008; Teng et al, 

2010). Respondenterna upplever en positiv förändring i sin arbetsbelastning sedan införandet 

av arbetsdelningen med mer tid för de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Trots den avlastning 

som servisassistenterna bidragit med anser vårdpersonalen att deras arbetsbelastning 

fortfarande är alltför hög. Respondenternas svar och tidigare studier tyder ändå på att 
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vårdpersonalen enligt Activation Theory nu närmar sig den sida av u-kurvan där det råder en 

positiv hög arbetsbelastning som leder till produktivitet. 

 

Flera respondenter anger telefonen som den största störningsfaktorn i sitt arbete och en stor 

orsak till stress då de alltid är tillgängliga, oavsett om de sitter på kontoret eller står mitt uppe 

i ett svårt arbetsmoment. Tidigare studier visar att ett avbrott i arbetet kan resulterar i upp till 

25 minuter med lägre kvalitativt arbete innan arbetet är uppe i samma kvalité som före 

avbrottet (Brüggen, 2015). Införandet av arbetsdelningen har avlastat vårdpersonalen på 

många sätt, men situationen runt telefonen är oförändrad och därmed fortfarande en stor 

stressfaktor som leder till många avbrott, vilket kan påverkar kvalitén och närvaron i 

arbetsuppgiften samt utgöra en riskfaktor för patientsäkerheten. Avbrotten påverkar kvalitén 

när vårdpersonalen tvingas byta fokus vilket han bidra till att mediciner riskerar att doceras fel 

eller att dokumentationen inte blir fullständig. 

 

Tidigare studier menar att vårdpersonal som profession har en hög drivkraft att leverera 

kvalité i sitt arbete vilket bland annat påverkas av motivation (Schalk & van Dijk, 2005). 

Vilket tidigare nämnts så menar respondenterna att de sökt sig till yrket av vilja att hjälpa 

människor vilket enligt tidigare studier ger en ökad motivation och en drivkraft att vilja 

leverera kvalité. Respondenterna menar att de trots arbetsdelningen inte har den tid de önskar 

för varje arbetsuppgift samt att de fortfarande har ett högt patientantal per vårdpersonal samt 

en ökad vårdtyngd. Samtidigt uppskattar respondenterna att arbetsdelningen frigjort en halv 

arbetsdag per vecka och vårdpersonal. Samtliga respondenter uppger att de fått mer tid till 

direkt patientarbete vilket utifrån empiri och teori kan tyda på att kvalitén i vården som 

levereras efter införandet av arbetsfördelningen bör vara högre än innan projektet startade. 

 

Föreliggande studie påvisar sammanfattningsvis att faktorer som enligt tidigare studier 

minskar kvalitén i vården har förändrats till det bättre, vilket tyder på att kvalitén i vården har 

ökat sedan införandet av arbetsdelningen trots att arbetsbelastningen fortfarande är hög. Dock 

kvarstår stressen att alltid vara kontaktbar vilket ger avbrott i arbetsmomenten och försämrar 

kvalitén. 
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6 Slutsats  

 

Tidigare forskning påvisar problem som finns inom sjukvården där brister i arbetsmiljön på 

grund av alltför hög arbetsbelastning ger stora konsekvenser för medarbetares upplevelse av 

stress, motivation och kvalité. 

 

Författarna till föreliggande studie ser en avsaknad av forskning på hur en minskad 

arbetsbelastning påverkar ovanstående faktorer, med anledning av detta har följande 

frågeställning uppkommit: 

 Hur upplever vårdpersonal att arbetsomfördelning till minskad arbetsbelastning 

påverkar faktorerna stress, motivation och kvalité? 

 

Studier gjorda av Heather och Laschinger (2010), McGillis Hall och Kiesners (2005) 

och Van Bogaert et al. (2009) visar på negativa konsekvenser som en negativ spiral av stress, 

minskad kvalité i utförda arbetsuppgifter, minskad motivation och risk för vårdpersonalens 

hälsa då arbetsbelastningen blir alltför hög under en längre tid. Det empiriska materialet i 

föreliggande studie visade att de negativa konsekvenserna fanns före genomförandet av 

arbetsdelningen. Föreliggande studie visade på en positiv inverkan på studiens huvudfaktorer 

då arbetsbelastningen minskade genom arbetsdelningen. 

Trots den positiva inverkan som arbetsdelningen haft beskrivs en situation som fortfarande 

består av hög arbetsbelastning, stort patientantal med hög vårdtyngd samt ett stort ansvar som 

emellanåt är svårt att släppa när arbetsdagen är slut. Då fler faktorer än de som föreliggande 

studie tar upp påverkar vårdpersonalens upplevelse vid en minskad arbetsbelastning kan ett 

entydigt kausalt samband vara svårt att urskilja. Dock visar föreliggande studies resultat att en 

positiv inverkan uppstår då en period av hög arbetsbelastning åtgärdas genom arbetsdelning. 

 

En minskad arbetsbelastning genom arbetsdelning kan utifrån teori och empiri anses leda till 

ett bättre arbetsklimat och ha en positiv inverkan på den upplevda stressnivån hos 

vårdpersonalen. Genom arbetsdelning får vårdpersonalen mer tid till sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter vilket medför mindre tidspress och mer tid för återhämtning på luncher och 

raster. Vårdpersonalen har nu även större möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter inom 

ordinarie arbetstid. Tidigare studier gjorda av McGillis Hall och Kiesners (2005) 
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och Van Bogaert et al. (2009) belyser negativa konsekvenser av hög långvarig stress, vilket 

föreliggande studie visar på inte längre är lika överhängande. 

En lång tid med alltför hög arbetsbelastning kan enligt Freeney och Tiernan (2009) ge 

negativa konsekvenser för personalens motivation, vilket kan resultera i ineffektivitet och 

utmattning. Föreliggande studie visar att en förbättring av arbetsbelastningen motverkar de 

negativa effekterna och istället ökar vårdpersonalens arbetsglädje, engagemang och 

motivation. Mer kontroll över det egna arbete, mer tid till de huvudsakliga arbetsuppgifterna, 

möjlighet till ett större fokus på patienterna samt delaktighet i beslutsprocesser är det som 

föreliggande studie visar på kan öka motivationen hos vårdpersonal.   

 

I föreliggande studie framgår att vårdpersonalen genom arbetsdelning upplever sig fått högre 

kontroll över det egna arbetet, något lägre arbetsbelastning samt mer tid till direkt 

patientarbete, vilket bidragit till bättre förutsättningar för en god kvalité gentemot patienten. 

Tidigare forskning gjord av Ramanujam, Abrahamson och Anderson (2008) samt Teng et al. 

(2010) visar att en avsaknad av samma faktorer kan leda till försämrad möjlighet att leverera 

kvalitésäker vård. Föreliggande studie visar att arbetsdelning är en god start på en förbättring 

av arbetsmiljön och har haft en god inverkan på vårdpersonalens upplevelse av stress, 

motivation och kvalité. 

  

6.1 Praktiska implikationer  

 

Genom att öka förståelsen för arbetsbelastningens påverkan på medarbetaren kan 

arbetsgivaren aktivt arbeta för att främja en god arbetsmiljö. I föreliggande studie 

framkommer det att en investering i arbetsmiljön för att främja en lägre arbetsbelastning, ger 

ökade förutsättningar för en välmående personal. Investeringen kan leda till färre 

sjukskrivningar och mindre personalomsättning, vilket i slutändan ger ekonomisk vinning för 

organisationen. Föreliggande studie indikerar även att en välmående personal kan ge positiva 

effekter för vårdkvalitén. 

 

Medarbetaren kan också ta till sig föreliggande studie för att öka sin förståelse för vilka 

konsekvenser en förändrad arbetsbelastning kan få för individens välmående, samt hur en 

förändring kan påverka medarbetarens arbetssituation. Föreliggande studie kan bidra till att 

medvetandegöra riskfaktorer och förändringsmöjligheter för medarbetaren i sin arbetsmiljö. 
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6.2 Samhälleligt och etiskt bidrag  

 

Resultatet av föreliggande studie kan visa på positiva konsekvenser som en minskad 

arbetsbelastning kan få för samhället i form av ökad vårdkvalité, samt lägre kostnader för 

sjukskrivningar och personalomsättning i en bransch som finansieras av skattemedel.  

Föreliggande studie kan bidra till en ökad förståelse hos allmänheten för vårdsektorns 

problematik, samt bidra till en inblick i de arbetsmiljöförändringar som kan påverka den vård 

som allmänheten möts av. 

 

Etiska risker med föreliggande studie kan vara om arbetsgivare bara ser de faktorer som 

studien lyfter fram och då förbiser andra viktiga faktorer i arbetsmiljön, som kan ha en 

påverkan inom andra arbetsområde än den som föreliggande studie undersökt. 

  

6.3 Förslag till framtida forskning  

 

Förslag till framtida forskning är en fördjupning av föreliggande studie där fler faktorer 

innefattas, så som arbetsdelningens inverkan på arbetsgruppens interna sociala stötting, 

personalomsättning eller påverkan på sjukskrivningar. En större bredd skapas om andra 

perspektiv antas, så som upplevelsen utifrån patientens perspektiv. Även andra organisationer 

skulle kunna undersökas så väl inom vårdsektorn som i andra branscher. 

  

6.4 Kritik till studien  

 

Det kan diskuteras hur urvalet till föreliggande studie påverkat de svar som getts i 

undersökningen. Då teamsamordnare valt ut respondenterna finns en risk att de respondenter 

som blev aktuella för föreliggande studie avspeglade teamsamordnarnas inställning till 

projektet. Det kan därav diskuteras om intervjumaterialet är representativt för alla tre 

arbetsgrupper. En mer heltäckande intervjustudie skulle behövas för att visa att urvalet var 

representativt för alla individer som berörts av projektet. 

 

Det kan även diskuteras om de utvalda faktorerna stress, motivation och kvalité är de enda 

faktorer som berörs av en förändrad arbetsbelastning. En bredare studie skulle troligtvis fånga 

in fler mindre faktorer som berörs av ett liknande arbetsdelningsprojekt, vilket skulle bidra till 

ett bredare helhetsperspektiv. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Nedan redovisas de huvudfrågor som ställdes till respondenterna under intervjuerna.  

 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat här?  

 Skulle du kunna beskriva varför du har sökt dig till yrket som sjuksköterska / 

arbetsterapeut / sjukgymnast?  

 Vad vi har förstått så är det administrativa en ganska stor del i era arbetsuppgifter, vad 

anser du om detta?  

 

Arbetsbelastning:  

 Hur upplevde du din arbetsbelastning innan serviceassistenten?  

 Hur upplever du din arbetsbelastning idag?  

 Hur märker du att arbetsbelastningen är extra hög en dag?  

  

Kvalité:  

 Upplever du att du har möjlighet att lägga den tid som du önskar på varje 

arbetsuppgift?  

 Har tiden till den direkta patientvården på något sätt förändrats från tidigare?   

  

Motivation:  

 Upplever du dig ha möjlighet till delaktighet och påverkan i beslutsprocessen inom 

organisationen?   

 Hur upplever du dig kunna påverka dina arbetsuppgifter?    

 Känner du att det finns tid och möjlighet för diskussioner med kollegor?   

 Upplever du att din inställning till ditt arbete på något sätt har förändrats sedan 

införandet av serviceassistenter?   

  

Stress:  

 Hur upplevde du att stressnivån var före införandet av serviceassistenten?  

 Hur tycker du att stressnivån har förändrats efter införandet av serviceassistenten?   
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 Om du upplever dig ha en stressig arbetsdag, hur påverkar det din prioritering av 

arbetsuppgifter?   

 Hur påverkas du av hög stressnivå?  

 Upplever du dig kunna släppa jobbet när du går hem för dagen?   

  

Övrigt:  

 Vad tror du skulle hända om serviceassistenten togs bort?  
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Bilaga 2 – Informationsbrev  

Nedan följer det informationsbrev som skickades till respondenterna inför intervjuerna.  

 

Hejsan!   

 

Vi är två studenter som studerar Personal, organisation och ledarskap vid Skövde högskola 

och skriver nu vårat examensarbete inom företagsekonomi. Vi tycker att Skövde kommuns 

projekt med serviceassistenter är väldigt intressant, därav har vi valt att inrikta vårt 

examensarbete kring detta. Vi kommer studera den upplevda förändringen efter införandet av 

serviceassistenter och hur detta påverkat upplevelsen av stress, motivation och kvalité 

i arbetet.  

 

För att undersöka detta skulle vi vilja genomföra intervjuer med er vårdpersonal som 

fokuserar på upplevelsen av arbetssituationen före serviceassistenten och hur arbetssituationen 

upplevs idag. 

 

Intervjuerna kommer ta ca 30-45 minuter, era svar kommer vara helt anonyma och ni kan när 

som helst välja att avbryta deltagandet. Ni kommer ges möjlighet att läsa igenom vår 

sammanfattning av intervjuerna och ge respons på att vi uppfattat er korrekt. 

 

Vi är oerhört tacksamma att ni vill delta och hjälpa oss i vårat arbete med examensarbetet!    

  

Med vänliga hälsningar  

 

Ellen Bergh                           Hanna Lannemyr  

a14ellbe@student.his.se       b15hanla@student.his.se  

 


