
 
 

 

 
 

Sjukvård eller sjuk vård? 

 

En studie av de anställdas upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön efter nedskärningar 

 

 

 

 

Michael Holm, Simon Hansson  

2016 

Personalvetarprogrammet 

Examensarbete i sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp 

  



 
 

Sammanfattning 

De arbetsrelaterade mentala påfrestningarna har under de senaste åren ökat i samtliga 

europeiska länder och de psykosociala arbetsmiljöriskerna har identifierats som en av de 

största utmaningarna inom hälsa och säkerhet. Forskning visar också på att det finns tydliga 

kopplingar mellan ekonomiska nedskärningar och psykosociala arbetsmiljöproblem. Syftet 

med denna studie var att undersöka hur anställda med erfarenhet av omfattande nedskärningar 

vid en vårdavdelning i Västerbottens läns landsting upplever den psykosociala arbetsmiljön på 

sin arbetsplats. För att undersöka detta använde vi oss av kvalitativ metod och åtta 

semistrukturerade intervjuer. De viktigaste resultaten handlade om att kollegorna har stor 

betydelse för arbetet, men att den höga personalomsättningen är påfrestande för de sociala 

relationerna. Arbetsbelastningen upplevs regelbundet öka och innehåller krav som hindrar det 

dagliga arbetet. Personalen har svårt att hinna återhämta sig under arbetstid och emellan 

arbetspassen och personalen upplever också att dom får otillfredsställande belöning och 

känner sig oprioriterade. Dom upplever även en avsaknad av mandat, fasta rutiner och en 

tydlig struktur. Detta påverkar på olika sätt personalens arbetsmiljö och personalens 

välmående. Personalens arbetsmiljö och mående påverkar i sin tur den vård som personalen 

kan ge till patienterna. 
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Vi vill rikta ett stort tack till dom personer som har hjälpt oss att genomföra denna studie. Vi vill börja 

med att tacka avdelningens medarbetare som har ställt upp på intervjuer och avvarat sin tid. Vi vill 
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1.0 Inledning 

De arbetsrelaterade mentala påfrestningarna har de sista åren ökat i samtliga europeiska 

länder och de psykosociala arbetsmiljöriskerna har identifierats som en av de största 

utmaningarna inom hälsa och säkerhet (Arbetsmiljöverket, 2012). Arbetssjukdomar orsakade 

av den organisatoriska arbetsmiljön har mellan år 2010-2014 ökat med hela 70 procent, till 

stor del på grund av hög arbetsbelastning och problem med relationerna på arbetsplatsen. 

Dessa problem orsakar inte bara stora produktions- och kompetenstapp, utan även stora 

samhällsekonomiska kostnader, men framförallt ett stort mänskligt lidande för de drabbade 

(Zelmin-Ekenhem, 2016).  

 

Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som avser de förhållanden en arbetstagare har på en 

arbetsplats, och innefattar både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor. I dagsläget finns 

det en hel del forskning om faktorer som bidrar till att skapa friska organisationer, men även 

om riskfaktorer för psykosocial ohälsa på en arbetsplats. Varje år kostar psykisk ohälsa 

Sverige över 7 miljarder Euro genom förlorad produktivitet, sociala bidrag och vård. Hela 60 

procent av alla nya sjukersättningskrav orsakas av psykiska besvär (OECD, 2013). Vi ser att 

den psykiska ohälsan ökar i samhället och vet att en stor bidragande orsak är förhållanden i 

arbetslivet och många menar att det därför är dags att göra något åt problemet (Hultberg, 

2007).  I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt för att förebygga ohälsa och 

olycksfall på arbetsplatsen samt för att uppnå en god arbetsmiljö (AML, 1994:579). På grund 

av den rådande situationen har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk 

och social arbetsmiljö som börjar gälla den 31 mars 2016. Förhoppningarna är att med hjälp 

av dessa föreskrifter minska den negativa trenden och motverka ohälsan på de svenska 

arbetsplatserna (arbetsmiljöverket, 2016). 

 

Forskning visar också på att det finns tydliga kopplingar mellan ekonomiska nedskärningar 

och psykosociala arbetsmiljöproblem inom organisationer. Under 1990-talet skedde 

omfattande nedskärningar och organisatoriska förändringar inom välfärdssektorn och forskare 

menar att det är högst troligt att den följande negativa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet 

har starka kopplingar till dessa (Bäckman, 2001).  Andra forskare har också konstaterat att 

personalnedskärningar kan medföra allvarliga konsekvenser. Studier har visat att 

sjukfrånvaron bland de anställda som arbetar kvar riskerar att öka, till stor del på grund av 

högre krav och lägre kontroll (Kivimäki & Vahtera m.fl., 2000). 
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I Västerbotten läns landsting står man nu inför stora besparingar. På fyra års tid planerar man 

att spara in upp emot en halv miljard kronor vilket bland annat kommer att drabba vården 

inom landstinget (Harrati, 2016). Vi fattade därför intresse för att studera hur den 

psykosociala arbetsmiljön upplevs inom en organisation som har råkat ur för nedskärningar. 

Vi har valt att undersöka en specifik vårdavdelning närmare som under den sista tiden har haft 

stora problem
1
. Ekonomiska nedskärningar har bidragit till en högre arbetsbörda för anställda 

på avdelningen. Mer än hälften av avdelningens sjuksköterskor har under perioden januari till 

juni valt att lämna arbetsplatsen och det finns en rädsla från arbetsgivarhåll att den negativa 

trenden ska hålla i sig. Många av de personer som har lämnat sin anställning har angivit att en 

stor anledning är arbetsmiljöfaktorer såsom för hög arbetsbelastning. På grund av de rådande 

omständigheterna på arbetsplatsen har vi valt att undersöka hur de personer som är kvar på 

arbetsplatsen upplever den psykosociala arbetsmiljön och faktorer kopplade till psykisk 

ohälsa. 

2.0 Syfte 

Syftet med denna studie är därmed att undersöka hur anställda med erfarenhet av omfattande 

nedskärningar vid en vårdavdelning i Västerbottens läns landsting upplever den psykosociala 

arbetsmiljön på sin arbetsplats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vi tog kontakt med Västerbottens läns landsting och fick ett flertal förslag på problemområden som skulle 

vara intressanta att undersöka. På grund av den aktuella situationen med nedskärningar inom offentlig sektor 
så valde vi att undersöka detta område.  
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3.0 Forskningsgenomgång 

I denna del av rapporten kommer vi inledningsvis att definiera och beskriva begreppet 

psykosocial arbetsmiljö för att därefter redogöra för olika teorier kopplade till ämnet. I slutet 

av forskningsgenomgången kommer vi att gå igenom vad forskare inom området har gjort 

tidigare och vilka resultat de kommit fram till. 

3.1 Begreppet psykosocial arbetsmiljö 

När man diskuterar arbetsmiljö går tankarna ofta till arbetets fysiska, kemiska och 

ergonomiska egenskaper och dess effekter på arbetstagarens fysiska mående (Weman-

Josefsson & Berggren, 2013). Vår uppsats kommer att inrikta sig på en annan del av 

arbetsmiljöområdet som med tiden har blivit allt mer aktuellt, nämligen den psykosociala 

arbetsmiljön. Psykosocial arbetsmiljö, eller psykisk och social arbetsmiljö som det omnämns i 

arbetsmiljölagstiftning, handlar om hur psykiska och sociala faktorer påverkar oss i arbetet. I 

lagstiftningen har man delat upp begreppet i psykiska, sociala och organisatoriska faktorer. 

 

Det psykosociala arbetsmiljöområdet omfattar dom delar av arbetet som ställer krav på våra 

psykiska resurser och sociala behov (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Begreppet 

psykosocial arbetsmiljö kan brytas ner ytterligare och då brukar man prata om psykosociala 

faktorer och psykosociala effekter. Arbetets innehåll, organisering och sociala relationer är 

medverkande krafter som påverkar hur arbetstagaren upplever sin arbetsmiljö. Dessa faktorer 

får i sin tur olika effekter och kan ge olika psykologiska eller sociala konsekvenser för 

individen utifrån hur denne upplever sin arbetssituation. Det man inte får glömma bort är att 

det också finns ett samband mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Fysiska 

arbetsmiljöfaktorer kan få psykiska effekter och tvärtom (Eriksson, 1991). 

 

Weman-Josefsson & Berggren (2013) menar att en individs totala upplevelse av arbetet utgörs 

av en kombination av allt som omger individen i arbetet vilket dom kallar för det psykosociala 

helhetsperspektivet. Det kan röra sig om allt från anställningsförhållanden till arbetsplatsens 

fysiska miljö och arbetets innehåll. Helhetsperspektivet betonar vikten av att väga in fler olika 

faktorer i arbetet och använda sig av arbetstagarens upplevelse av sin situation på 

arbetsplatsen som en av de viktigaste grunderna för att värdera arbetsmiljön. Vår totala 

upplevelse och våra känslor inför vår arbetssituation är det som i slutändan kommer att 

påverka hur vi mår, utvecklas och fungerar på arbetet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013) 
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3.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

En av de mest erkända och använda modellerna kopplade till psykosocial ohälsa är krav-

kontroll-stödmodellen. Robert Karasek utvecklade i början på 1990 talet en modell känd 

under namnet Krav-kontrollmodellen. Denna modell vidareutvecklades sedermera av Töres 

Theorell och Jeffery Johnson som bidrog med förståelse för dimensionernas påverkan på 

fysiologiska förhållanden och utvecklingen av ytterligare en dimension, nämligen socialt stöd 

(stressforskningsinstitutet, u.å.). Modellens utgångspunkt är att mängden kontroll och stöd 

påverkar de effekter som psykiska krav har på de anställda på en arbetsplats, och har varit 

framträdande inom arbetslivsforskning i över 20 år (Sanne et al. 2005). 

 

Tyngdpunkten i dimensionen krav ligger på kvantitativa krav, t.ex. att arbetet sker i ett snabbt 

tempo och under tidspress, men också på de kvalitativa krav, t.ex. arbetets svårighetsgrad, 

som arbetet medför (Karasek & Theorell, 1990).  Den andra dimensionen, kontroll, består av 

delarna beslutsutrymme och stimulans. Beslutsutrymme handlar om man som arbetstagare har 

möjlighet att påverka hur och när arbetet utförs, inflytande på organisationen, medan 

stimulans handlar om arbetet medför krav på skicklighet och ifall den anställde lär sig nya 

saker. Den tredje dimensionen socialt stöd handlar om det stöd som den anställda upplever på 

arbetsplatsen, dels från sin chef men också från arbetskamrater (Siegrist, 2008). Socialt stöd 

handlar dels om emotionellt stöd i form av någon som lyssnar och engagerar sig 

känslomässigt, men också om konkret hjälp och den tillgång till information en individ 

upplever. Exempel på stöd är avlastning vid hög arbetsbelastning, hjälp med prioriteringar av 

arbetsuppgifter och feedback på det arbete man utför (Vingård, 2015). 

 

Enligt denna modell så kan en individ hantera högre ställda krav om denne samtidigt upplever 

en hög andel kontroll och ett stort stöd.  Om individen däremot har låg kontroll över sitt 

arbete och upplever ett litet stöd så klarar denne sämre av att hantera krav (Karasek & 

Theorell, 1990). 

 

Höga krav kombinerat med små kontrollmöjligheter kallas i modellen för Job strain (eller 

spänd situation) och kan leda till flera negativa hälsoeffekter. Enligt modellen så reduceras 

dom negativa effekterna av höga krav kombinerade med låg kontroll om det finns ett gott 

socialt stöd. Om vi däremot antar att medarbetaren förutom höga krav och låg kontroll även 

upplever ett lågt socialt stöd så kallas situationen för iso-strain (eller iso-spänd situation) 



5 
 

vilket är den värsta tänkbara situationen för hälsan. Iso-strain är förknippat med både psykisk 

ohälsa men även med hjärt- och kärlsjukdomar. Den optimala situationen enligt modellen är 

de gånger medarbetarna upplever att dom har hög kontroll och högt socialt stöd i och över 

arbetet (stressforskningsinstitutet, u.å.). Höga krav behöver inte medföra negativa 

hälsoeffekter om man samtidigt har hög kontroll och ett bra socialt stöd (Karasek & Theorell, 

1990). 

 

 

Figur 1. Krav-Kontroll-stödmodellen. 

 

Krav-kontroll-stödmodellen beskriver hur krav, kontroll och socialt stöd påverkar individers 

arbetsmiljö. Vi kommer i nästa avsnitt beskriva hur ansträngning och belöning påverkar 

varandra. 

3.3 Ansträngnings-belöningsmodellen 

Energin och tiden som anställda lägger ner på sitt arbete kan ofta bemötas med någon form av 

belöning, och helst ska belöningen matcha den ansträngningen som läggs ner. Ansträngnings-

belöningsmodellen utvecklades 1996 av Johannes Siegrist och handlar om balansen mellan 

den arbetsinsats en anställd gör och den belöning som denne därefter erhåller. 

Ansträngningskomponenten i modellen består i huvudsak av två delar som kallas intrinsic och 

extrinsic. Intrinsic omfattar individens egna inre drivkraft och krav på sig själv medan 

extrinsic motsvarar den ansträngning som individen gör för att matcha omgivningens krav och 

förväntningar. Belöningskomponenten består i sin tur av tre delar i form av materiell belöning 

(t.ex. pengar), social belöning (t.ex. status och karriärmöjligheter) och psykologisk belöning 

(t.ex. uppskattning) (Siegrist, 2008). Exempel på belöning som en individ kan erhålla för sin 
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ansträngning är löneförhöjning, befordran och anställningstrygghet eller faktorer som 

erkännande, beröm och social status (Vingård, 2015). Brister i balansen mellan ansträngning 

och belöning kan utlösa långvariga stressreaktioner som i sin tur riskerar att påverka hälsan 

negativt, bland annat i form av en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar (Weman-Josefsson & 

Berggren, 2013).  

 

 

Figur 2. Ansträngnings- och belöningsmodellen. 

Ansträngning och belöning är med andra ord två centrala faktorer ur ett arbetsmiljöperspektiv.  

3.4 Kasam 

Kasam eller känsla av sammanhang är en modell som Aaron Antonovsky utvecklade. Han 

fann att känslan av sammanhang har en betydande effekt på en persons välbefinnande. Efter 

sitt forskningsarbete kom Antonovsky fram till att Kasam består av tre huvudkomponenter 

nämligen: Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet (Antonovsky, 2005). För att en 

individ ska känna ett högt välbefinnande behöver personen känna att samtliga komponenter är 

uppnådda. Välbefinnandet blir högre ju fler komponenter som individen uppnår. 

Välbefinnande och de tre komponenterna hänger sålunda ihop. 

 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning personer upplever intryck och information som 

begriplig och förutsägbar. Med andra ord att individen innehar en stabil förmåga att förstå och 

bedöma verkligheten. Det är ett mått av kontroll och är viktig för nästa komponent 

hanterbarhet (Antonovsky, 2005). 

 

Hanterbarhet innebär att individen har resurserna den behöver för att kunna agera utifrån de 

krav som ställs på individen. Resurserna kan vara både individens egna resurser men även 

tillgång till andra individers resurser. Hanterbarheten handlar om förmågan över att styra sitt 

egna liv, och har en stark koppling till nivån av upplevd stress (Antonovsky, 2005). 
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Meningsfullhet handlar om motivation och förväntas ge svar på frågor som börjar med 

”Varför”. När en individ ställs inför en uppgift kan den antingen kännas besvärlig eller 

lockande, med andra ord om den upplevs som meningsfull eller inte. Enligt Antonovsky är 

meningsfullhet den enskilt viktigaste komponenten i modellen Kasam (Antonovsky, 2005). 

 

 

Figur 3. KASAM 

3.5 Organisationsrättvisa  

Rättvisa på arbetsplatsen handlar bland annat om en rättvis resursfördelning, att 

beslutsprocesser är transparenta och rättvisa, och att arbetstagarna behandlas på ett jämlikt sätt 

av ledningen utan att grupper favoriseras. Ett känt begrepp inom detta område är 

organisationsrättvisa (Ndjaboué, Brisson & Vézina 2012). Organisationsrättvisa handlar om 

medarbetares upplevelse av jämlikhet i regelsystem och sociala normer mellan personer på 

samma arbetsplats med samma arbetsuppgifter.  Detta kartläggs med hjälp av den så kallade 

OJ-modellen. Organisationsrättvisa delas upp i tre komponenter. Fördelningsrättvisa handlar 

om fördelningen av tillgångar och fördelar. Processrättvisa handlar om de processer som 

bestämmer denna fördelning av tillgångar och fördelar. Den sista komponenten, 

interaktionsrättvisa, handlar om informationsrättvisa och hur chefer behandlar anställda 

(Ndjaboué, Brisson & Vézina 2012). 

 

Förhållanden på en arbetsplats som påverkar individers uppfattning om rättvisa och jämlikhet 

har betydelse för mental hälsa och välbefinnande. Detta även när man har tagit hänsyn till 
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krav och kontroll samt ansträngning och belöning, som båda har beröringspunkter med 

organisationsrättvisa. 

Rättvisa leder till en minskad risk för psykisk ohälsa, stress och sjukskrivning (Ndjaboué, 

Brisson & Vézina 2012). 

 

3.6 Sociala relationer på arbetsplatsen 

Att tillhöra en grupp är ett behov som vi människor är födda med. Vi är flockdjur vilket 

medför att goda relationer på arbetsplatsen är en förutsättning för att vi ska må bra. Genom 

relationer på arbetsplatsen kan vi känna oss uppskattade, bekräftade och sedda, men samtidigt 

så har relationer på arbetsplatser en baksida i form av mobbing, konflikter och trakasserier. 

Otrygga arbetsplatser kan få människor att se mer till sig själv vilket går ut över de sociala 

relationerna. Exempel kan vara otrygga anställningar, ständiga varsel och många 

omorganisationer. De anställda ser då inte samma poäng med att bygga djupa relationer utan 

de tenderar att bli mer ytliga (Härenstam & Bejerot, 2010). 

 

Det finns en trend hos många företag att anordna flertalet gemensamma aktiviteter i form av 

t.ex. afterwork. Forskning visar dock att sådant kan skapa fler konflikter än vad det löser då 

det medför ett tryck på de anställda att delta som sträcker sig över fritiden. Något som anses 

vara en bättre lösning för att skapa bra sociala relationer är något så enkelt som regelbundna 

fikaraster tillsammans med sina kollegor. Studier bekräftar att regelbundna kafferaster är 

viktiga för de sociala relationerna på en arbetsplats, och helst med ett tvärsnitt av anställda. 

(Härenstam & Bejerot, 2010) 

3.7 Stress & återhämtning 

Stressrelaterad ohälsa kan till stor del förklaras med hjälp av faktorn bristande återhämtning 

(Aronsson, Astvik & Gustafsson, 2010). När vi stressar reagerar kroppen med en fysiologisk 

reaktion. För att vi på sikt inte ska ta skada måste kroppen få möjlighet att komma tillbaka till 

sin ursprungsnivå, det vill säga det läge kroppen befann sig i innan den fysiologiska 

stressreaktionen. Återhämtning handlar om att vi ska hinna varva ner och stänga av dessa 

processer (stressforskningsinstitutet, u.å.). Om kroppen inte hinner komma ned till sin 

ursprungliga nivå, den så kallade basnivån, efter en ansträngning utan istället utsätts för en ny 

ansträngning ackumuleras påfrestningarna vilket påverkar den totala förslitningen av kroppen. 
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Återkommande långvarig stress utan möjlighet till tillräcklig återhämtning ökar därför risken 

för stressrelaterad ohälsa på sikt (Aronsson, Astvik & Gustafsson, 2010).   

 

En orsak till otillräcklig återhämtning kan vara övertidsarbete och extraarbete. En stor mängd 

av övertidsarbete tycks enligt studier ökar risken för hälsoproblem och felhandlingar på 

arbetet. En övre gräns för arbeten med måttlig belastning brukar sägas vara mellan 48 till 56 

timmar per vecka beroende på individuella förhållanden såsom ålder, kön, familjesituation 

och hälsostatus. Ett stressigt arbete med hög arbetsbelastning kräver mer återhämtning och 

minskar därför detta mått. Värdet sänks dessutom med tiden och inom några veckor så räknar 

man med att det högre värdet på 56 timmar är för högt, och på årsbasis är troligtvis också den 

lägre nivån på 48 timmar för högt för inte medföra risker (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 

2010). 

 

Återhämtning på arbetet är också viktigt för att anställda ska kunna hantera arbetsbelastning 

utan att drabbas av ohälsa. Stressforskaren Göran Kecklund menar att vi inte är anpassade för 

att jobba en hel arbetsdag utan avbrott. Han säger att det är av stor vikt att anställda med hjälp 

av raster få möjlighet att återhämta sig. Uteblivna raster leder till en otillräcklig återhämtning 

och på sikt riskerar arbetstagaren därmed att drabbas av kronisk stress, sömnproblem, 

nedstämdhet och efter en längre tid i värsta fall av utbrändhet (Jerdén, 2012).  

3.8 Nedskärningar, arbetsmiljö & hälsa 

År 2015 genomförde Dellve et al. en studie på fem sjukhus i Sverige där samtliga sjukhus 

gjort någon form av organisationsförändring. En aspekt dom kom fram till var att de anställda 

på sjukhusen upplevde en minskad arbetstakt, fler möjligheter till att kunna utveckla sig och 

även ett större inflytande i sin arbetssituation när process- och värdefokus var i centrum, 

medan när fokus låg på att reducera kostnader upplevde istället de anställda att kraven ökade, 

likaså ökade arbetstakten för de anställda och konflikter angående de anställdas roller ökade 

(Dellve et al. 2015).  

 

Forskning visar också att personalnedskärningar ökar ohälsan och sjukfrånvaron hos de som 

får behålla arbetet. Den finske forskaren Mika Kivimäki har tillsammans med kollegor 

genomfört flera studier på hur nedskärningar påverkar personal på olika arbetsplatser. I en av 

sina studier ville han undersöka hur personalnedskärningar påverkar de anställdas mentala 
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hälsa. Han kom där fram till att både personer som jobbade kvar och de som fick lämna i 

samband med nedskärningar löpte större risk att få antidepressiva mediciner och sömnpiller 

utskrivna. Han menar därför att personalnedskärningar medför hälsorisker även för de som får 

behålla sin anställning (Kivimäki et al. 2007). Kivimäki har i en annan studie undersökt de 

bakomliggande mekanismerna gällande sambandet mellan organisatoriska nedskärningar och 

försämringar av hälsan hos de anställda. Han kommer i den studien fram till att ökningen av 

ohälsa och sjukfrånvaro delvis kan förklaras av att nedskärningarna har lett till ofördelaktiga 

förändringar i anställningsförhållandet, såsom högre krav, minskad kontroll och en minskad 

anställningstrygghet (Kivimäki et al. 2000). 
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4.0 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt metodval samt beskriva genomförandet av urval, 

datainsamling och hur vi har bearbetat insamlad data. Vi kommer även att gå in på kvalitet 

samt etiska aspekter kopplade till denna studie. 

4.1 Tillvägagångssätt 

Vid genomförandet av denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Det 

centrala i kvalitativ metod ligger på att skapa en förståelse av en annan persons uppfattning av 

verkligheten eller ett fenomen (Bryman, 2011). Detta lämpar sig väl då vårt mål är att skapa 

en bild av de anställdas upplevelse av sin arbetsmiljö.  

4.2 Urval 

Urvalet vi gjorde var ett slumpmässigt urval. Vi fick en lista med namn på samtliga 

sjuksköterskor på den avdelningen vi fått i uppdrag att undersöka. Ett slumpmässigt urval är 

ett sannolikhetsurval där varje enhet i en population har lika stor chans att bli valda (Bryman, 

2011). Populationen i detta fall var de anställda sjuksköterskorna på avdelningen. Vi gav 

sedan namnen på listan ett nummer för att sedan slumpa med en slumpgenerator för att få 

fram åtta personer som skulle få förfrågningar om att delta i studien. Vi slumpade även fram 

tre stycken reserver som i turordning skulle få en förfrågan att delta ifall någon av dessa åtta 

personer avböjde. Avdelningschefen kontaktade sedan dessa åtta personer för att boka in en 

tid för intervju på betald arbetstid. Av de åtta framslumpade personerna var det två stycken 

som inte kunde medverka varav två reserver fick ta deras platser. Vidare mailade vi de 

utvalda personerna på avdelningen där vi redogjorde för de etiska aspekterna, vad syftet med 

denna studie var och att det var frivilligt att delta. Vi är medvetna om att de personer som 

väljer att vara med kan vara personer som känner att de har något att berätta som kan vara 

positiva eller negativa upplevelser de varit med om, men att vi enbart har personer som ställt 

upp frivilligt upplever vi som viktigt för att ingen person ska känna sig tvingad till att vara 

med. 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av 8 semistrukturerade intervjuer. Anledningen till 

att vi valde att använda oss av intervjuer istället för av enkäter var att vi ville fånga 
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upplevelser vilket många gånger kan vara svårt i en enkät. Intervjuer ger även en möjlighet att 

ställa följdfrågor och följa upp intressanta mönster (Bryman, 2011). Vi valde att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer för att få en bra struktur i intervjuerna men ändå bevara ett 

utrymme för följdfrågor. Detta innebär att frågorna i en viss mån struktureras i en 

intervjuguide, men till skillnad från strukturerade intervjuer ger oss möjlighet att ändra 

frågornas ordningsföljd och ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Vi skapade en intervjuguide 

genom att utforma olika teman med fokus på vårt syfte.  Under intervjuerna ställde vi sedan 

frågor för att täcka in de olika temana. Anledningen till att vi inte skrev ner färdiga frågor var 

att vi ville att respondenterna själva skulle kunna styra intervjun inom de olika teman till de 

områden och frågor som dom upplevde som viktigast.   

 

Intervjuerna hölls på avdelningen dels av praktiska skäl samt för att få respondenterna att 

känna sig mer bekväma med intervjusituationen. Vi turades om att leda intervjuerna och 

därmed ansvara för att hålla intervjun inom rätt tidsspann, ett relevant område samt att föra 

intervjun framåt. Den andra personen hjälpte till med att fånga upp intressanta områden i 

respondenternas svar genom att ställa följdfrågor. Varje intervju tog cirka 45 minuter att 

genomföra. 

 

Enligt Lantz (2013) är det av vikt att respondenten förstår syftet med intervjun för att känna 

meningsfullhet, och på så sätt kunna fokusera tankarna åt det håll intervjuaren vill. Vi började 

därför intervjuerna med att informera om syftet med utredningsuppgiften och intervjuns 

upplägg. 

 

När vi konstruerade intervjuguiden försökte vi att skapa en struktur så att de olika temana 

kom i en naturlig ordning. Vi formulerade intervjuguiden utifrån syfte och försökte under 

intervjun att undvika ledande frågor. Vi ställde också frågor som handlade om hur länge 

respondenterna hade jobbat på avdelningen och i yrket för att kunna sätta in svaren i ett 

sammanhang (Bryman, 2011). Enligt Dalen (2008) bör de inledande frågorna vara av sådan 

art att de får respondenten att må bra och känna sig avslappnad. Vi valde därför att börja med 

de teman som kunde uppfattas som minst känsloladdade för att allt eftersom fokusera 

intervjun mot de mer personliga temana.  
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4.4 Bearbetning och analys av data 

För att underlätta bearbetningen och säkerställa kvalitén på våra data spelades intervjuerna in 

för att sedan transkriberas. Vi valde att transkribera fyra intervjuer var.  För att underlätta den 

fortsatta analysen förde vi under transkriberingen och kodningens gång minnesanteckningar 

och skrev ner tankar, idéer och framväxande mönster. 

 

Vi har vid bearbetning och analys av data inspirerats av grundad teori. Grundad teori är i sin 

ursprungliga form en renodlad induktiv metodansats (Fejes & Thornberg 2012).  Då vår 

studie är abduktiv och inte induktiv så har vi valt att plocka de mest passande delarna ur det 

tillvägagångssätt som grundad teori förespråkar vid analys av data. Vi fick på detta sätt en 

tydlig struktur i vår kodningsprocess. 

 

Vi började vår bearbetning och analys med att göra en öppen kodning av våra data där 

koderna höll en låg abstraktionsnivå och befann sig nära de ursprungliga transkriberingarna. 

Kodningen på denna nivå genomförde vi var för sig och vi valde att koda fyra intervjuer var. 

Den inledande intervjun kodade vi tillsammans för att säkerställa ett enhetligt 

tillvägagångssätt. Efter detta läste vi igenom varandras koder för att stämma av att vi hade 

samma syn på vilka data som var relevanta. De nästkommande stegen i kodningsprocessen 

genomförde vi tillsammans för att på ett enkelt sätt kunna diskutera tankar och idéer. Koderna 

samlades i följande steg in i underkategorier som representerade en högre abstraktionsnivå 

och på ett något mer abstrakt sätt beskrev kodens innehåll. I det sista steget av kodningen 

identifierade vi fem stycken huvudkategorier, ”Kollegornas betydelse”, ”Arbetsbelastning 

som hinder och krav”, ”Återhämtning”, ”Du vet väl om att jag är värdefull” samt ”Kultur & 

struktur”. Dessa huvudkategorier utformades på basis av att dom stod i relation till många av 

underkategorierna och därmed på ett övergripande sätt fångade upp huvudproblematiken i 

materialet.  

 

Nedan är ett exempel på hur vi har kodat: 
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Transkribering Koder Underkategorier Huvudkategorier 

R: dom gör inte sitt bästa för att behålla 

en om jag säger som så. 

I: Är det något speciellt som du tänker på 

där? 

R: Ja men det belönas inte dom som har 

varit trogna och jobbat i 10-12 år här, det 

är ju snart ingen sån kvar för dom får 

ingenting för det. Dom har ju hiskeligt 

dåliga löner. Det skiljer bara jätte lite 

mellan dom och oss nya. 

 

Men dom gör inte sitt bästa för 

att behålla en 

 

 

 

 

 

Det belönas inte dom som har 

varit trogna och jobbat i 10-12 

år 

 

Det är snart ingen sån kvar här 

för dom får ingenting för det 

 

Dom har hiskeligt dåliga löner 

 

Det skiljer bara jättelite mellan 

dom nya och oss nya 

 

Osedd 

 

 

 

 

 

Rutin & kunskap 

premieras ej  

Rutin & kunskap 

premieras ej  

 

Rutin & kunskap 

premieras ej 

 

Rutin & kunskap 

premieras ej 

Du vet väl om att jag är 

värdefull? 

 

 

 

 

 

Du vet väl om att jag är 

värdefull? 

Du vet väl om att jag är 

värdefull? 

 

Du vet väl om att jag är 

värdefull? 

 

Du vet väl om att jag är 

värdefull? 

 

Figur 5. Exempel på kodning 

4.5 Etik 

Inom forskningsetik så pratar man ofta om det grundläggande individskyddskravet som i sin 

tur kan konkretiseras i fyra stycken huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ger 

respondenterna information om syftet med studien. Samtyckeskravet handlar om att 

respondenterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien och att deltagandet 

är helt frivilligt.  Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna är anonyma samt att 

uppgifter om respondenterna behandlas varsamt och inte kommer att avslöjas. Detta för att 

ingen utomstående ska kunna identifiera deltagarna. Det fjärde och sista kravet, 

nyttjandekravet, innebär att den insamlade informationen enbart kommer att användas till 

studien (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

För att uppfylla dessa krav valde vi att skicka ut ett informationsmail till samtliga 

respondenter. I informationsmailet informerade vi om studiens syfte och att det var frivilligt 

att delta. Vi informerade även om att alla uppgifter om respondenterna samt att allt insamlat 

material skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet och att informationen enbart 

skulle användas till studien. 
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Innan intervjun repeterade vi de etiska aspekterna och respondenterna gavs även möjlighet att 

lyfta eventuella frågor angående studien. 

 

4.6 Kvalitet 

Forskare från olika traditioner och med olika perspektiv inom kvalitativ forskning har ofta 

varierande synsätt på vad som symboliserar kvalitet i kvalitativ forskning. Larsson (1994) har 

sammanställt en lista över generella kvalitetskriterier som kan vara till hjälp för forskare som 

använder sig av kvalitativ metod. Larsson själv påpekar att vissa kriterier inte är lämpliga för 

all typ av forskning och att kriterierna också kan fungera som alternativ till varandra (Larsson, 

1994). Vi har därför valt ut några kriterier som lämpar sig för vår uppsats. Under arbetets 

gång har vi haft dessa kriterier i åtanke med intentionen att höja kvaliteten i vår studie. 

Larsson (1994) delar upp kvalitetskriterierna i kvaliteter i framställningen, kvaliteter i 

resultatet och validitetskriterier. 

 

Intern logik och etiskt värde är två kvalitetskriterier som kan tas i beaktning i framställningen 

(Larsson, 1994). För att skapa en intern logik i vår framställning har vi eftersträvat att de olika 

delarna i studien, såsom syfte, forskningsfrågor, metod för datainsamling, analysmetod, 

resultat och diskussion, ska samspela på ett bra sätt och att de olika vägvalen ska ses som 

logiska av utomstående.  För att generera ett etiskt värde har vi tagit hänsyn till olika 

forskningsetiska principer vilket vi skriver mer om under rubriken etik. 

 

Kvalitet i resultatet definieras bland annat av kvalitetskriterierna innebördsrikedom och 

struktur (Larsson, 1994).  För att uppnå innebördsrikedom i vårt resultat har vi strävat efter att 

i vår rapport ge läsaren fylliga beskrivningar av det mest väsentliga i vårt insamlade data men 

också förmedla eventuella skiftningar i respondenternas upplevelser. För att skapa en god 

struktur i vårt arbete har vi strävat efter att skriva vår rapport med en genomgripande röd tråd 

och en tydlighet som gör studien överskådlig för läsaren. 

 

Empirisk förankring och konsistens är två kriterier som tillhör Larssons validitetskriterier 

(Larsson, 1994). Det som vi väljer att lyfta i rapporten är genomgående förankrat i det 

empiriska material som vi har samlat in. Vi har också använt oss av tidigare känd forskning 

och erkända teorier för att ge vår studie en ytterligare dimension. För att uppnå 

validitetskriteriet konsistens har vi försökt att försäkra oss om att vårt resultat inte innehåller 
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motsägelsefulla påståenden. Vi har också eftersträvat en samklang mellan rapportens olika 

delar och dess helhet. 
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5.0 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det resultat som vi har fått fram genom tolkning av det 

insamlade materialet. Resultatet presenteras i fem huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier som vi har identifierat vid kodning av vårt insamlade data. De fem 

huvudkategorierna är “Kollegornas betydelse”, “Arbetsbelastning som hinder & krav”, 

“Återhämtning”, “Du vet väl om att jag är värdefull?” samt “Kultur & struktur”.  Resultatet 

kommer också i slutet på respektive huvudkategori att analyseras och tolkas med hjälp av 

teori och tidigare forskning.  

5.1 Kollegornas betydelse 

En central och återkommande del som respondenterna lyfte fram under intervjuerna var 

kollegornas betydelse. Inom detta område pratar respondenterna bland annat om hur dom 

uppfattar arbetsgruppen och det stöd dom får av sina kollegor. Dom berättar även om på vilka 

sätt den höga personalomsättningen påverkar relationen till kollegorna men också hur den 

påverkar arbetet i övrigt.  Huvudkategorin “Kollegornas betydelse” kommer att presenteras i 

form av underkategorierna “Personalomsättningen frestar på” och ”Stöd av en bra 

arbetsgrupp” 

5.1.1 Personalomsättningen frestar på 

Avdelningen har haft en hög personalomsättning under den senaste tiden. Av intervjuerna 

framgick att respondenterna upplever att den stora rulliansen på personal är påfrestande och 

att det medför en rad konsekvenser där sociala relationer är en central aspekt. 

”Jag är less på att hålla på och byta kollegor hela tiden. Förutom att när du 

byter kollegor så har du hela den här saken med att det är en ny person som 

du ska lita på, vad kan dom, hur fungerar dom i en akutsituation, så är det 

också en ny relation. Det är som att du hela tiden skulle byta vänner 

varannan månad liksom, börja lära känna nya, okej har vi samma sorts 

humor, tycker dom att jag är fånig, också ska man liksom känna in sig, och 

det är påfrestande det också.” 

Respondenterna uppger att den höga personalomsättningen även går ut över 

sammanhållningen i arbetslaget. Delvis för att det tar ett tag innan man lär känna varandra och 

att de personer som tidigare styrde upp aktiviteter inom arbetslaget har slutat. 

“After-work har väl försvunnit för att dom som höll i det och styrde upp det 

har slutat och så är det ingen som fyllt den luckan.”  
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Den höga andelen ny personal medför också ett större ansvar och högre krav på de som har 

jobbat på avdelningen under en längre tid vilket i förlängningen kan upplevas som ett 

störmoment.  

“När man har jobbat länge då får man som ta på sig när folk frågar, man blir 

som störd om man säger så. Det är klart att man måste hjälpa andra, men det 

blir ett litet störmoment. Det blir jobbigare, det blir det ju.” 

Sammantaget så upplever alltså respondenterna att personalomsättningen är påfrestande, både 

för sociala relationer, sammanhållningen i arbetslaget men också för det merarbete som det 

innebär för de personer som arbetar kvar i form av att hjälpa och stötta de nya. 

5.1.2 Stöd av en bra arbetsgrupp 

Stöd av kollegor är en annan viktig aspekt som respondenterna lyfte fram. De flesta av 

respondenterna upplever att de har ett bra stöd av sina kollegor. Respondenterna beskriver 

bland annat kollegorna som en källa till psykisk avlastning.  

“Om vi bara har massa förvirrade patienter och dementa och jag känner att 

jag når inte fram till dom här och dom förstår inte vad jag vill att dom ska 

göra, då kanske man kan helt enkelt gå iväg och skratta åt det med en 

kollega för att man är i en så bisarr situation, det blir ju verkligen så att man 

ventilerar så, det tror jag är en stor källa till psykisk avlastning.” 

Dom uppger också att man på avdelningen är bra på att hjälpa varandra om man får tid över 

eller om man ser att någon person har väldigt mycket att göra så hjälper kollegorna gärna till.  

Vissa av respondenterna uppger också att kollegorna är en stor källa till att man arbetar kvar 

på avdelningen trots att det under en längre tid har varit turbulent på arbetsplatsen. 

“Stödet från arbetskamraterna är stort. Det är därför man orkar vara kvar. 

Det tror jag jättemycket på.” 

 

De flesta respondenterna tycker att de har en bra arbetsgrupp och uppger att de trivs med sina 

kollegor. Det sociala klimatet och relationerna kollegor emellan beskrivs med positiva 

ordalag. 

“Det sociala arbetsklimatet är väldigt öppet, glatt och trevligt” 

Arbetsgruppen beskrivs också som en stark källa till energi där anställda samlar kraft för att 

klara av tuffa dagar.  
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“jag har så fantastiskt bra kollegor så det är verkligen där man hämtar 

energin” 

I detta avsnitt har vi beskrivit hur respondenterna upplever personalomsättningen, stödet från 

kollegorna samt arbetsgruppen på avdelningen. Vi kommer nedan att tolka det empiriska 

resultatet utifrån teori. 

5.1.3 Tolkning & analys 

Bra relationer inom arbetsgruppen och ett bra stöd kollegor emellan är två av avdelningens i 

särklass största styrkor. Resultatet visar dock att flera respondenter upplever att 

personalomsättningen höjer kraven på dom som är kvar, är påfrestande för sociala relationer 

och påverkar sammanhållningen i gruppen. Detta riskerar att gå ut över det sociala stödet som 

personalen i dagsläget har av sina kollegor. Samtidigt upplever många att kraven ökar på 

grund av nedskärningar vilket är en olycklig konsekvens. Enligt krav-kontroll-stödmodellen 

så kan en individ hantera högre ställda krav om denne samtidigt upplever en hög mängd 

kontroll och ett starkt socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Om det sociala stödet minskar 

så innebär det enligt modellen att respondenterna i så fall klarar av att hantera en lägre grad av 

krav utan att det riskerar att få en negativ effekt på deras hälsa. 

 

Goda sociala relationer på arbetsplatsen är en förutsättning för att vi ska må bra. Otrygga 

arbetsplatser, omorganisationer och ständiga varsel kan få anställda att se mer till sig själva 

och att de inte ser någon poäng med att bygga djupa relationer till andra anställda (Härenstam 

& Bejerot, 2010). Den höga personalomsättningen på arbetsplatsen skulle kunna få en 

liknande effekt vilket riskerar att gå ut över de sociala relationerna och i slutändan 

personalens hälsa. 

5.2 Arbetsbelastning som hinder & krav 

En av de mest centrala delarna i respondenternas berättelser om sin arbetssituation handlar om 

arbetsbelastning. Dom beskriver med en känsla av uppgivenhet hur kraven under den senaste 

tiden har ökat väsentlig. Detta upplevs bland annat gå ut över stämningen på arbetsplatsen 

men också över kvaliteten på deras arbete. Det framkom även att personalen upplever att dom 

åläggs arbetsuppgifter som tar onödig tid från deras huvudsakliga arbetsuppgifter och som 

känns ostimulerande. Respondenterna upplever dessutom att de högre kraven begränsar det 

stöd som finns att tillgå från såväl kollegor som chefer. Huvudkategorin “Krav” kommer att 
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presenteras i form av underkategorierna “Krav som hindrar”, “Högre krav” och “Högre krav 

går ut över stöd”. 

5.2.1 Högre krav 

Respondenterna berättar att nedskärningarna har lett till en minskad bemanning. Den 

minskade bemanningen har medfört att det blir färre personal per patient, och därmed mindre 

tid till att utföra samma vård som tidigare. På grund av den lägre bemanningen upplever 

många att arbetet har blivit tuffare och att stressen har ökat. 

“Dom vanliga kraven som ställs på en sjuksköterska att man ska sköta sitt 

jobb, det är ju inga konstigheter, men det är ju återigen det här med 

nedskärningarna som gör att kraven på oss ökar” 

Respondenterna uttrycker en känsla av att situationen kontinuerligt försämras och har svårt att 

se ett slut på försämringen av arbetssituationen. Några respondenter relaterar till krav och 

andra till nedskärningar, exempel på det är “Det blir ju som mer och mer krav, det blir värre 

och värre tycker jag det känns som. ” och ”det verkar bara som att det blir sämre och sämre, 

vi får bara mer och mer nerdragningar.” 

Den ökade stressen och de högre kraven upplevs också leda till irritation och frustration på 

avdelningen och bidrar till en negativ stämning. Den negativa stämningen framträder i 

samband med att arbetssituationen präglas av tidspress och stress. 

“Folk springer snabbare för att kompensera och det går ju ofta att lösa i 

verkligenheten, men det som påverkas är ju att folk blir tröttare och mer 

irriterade framför allt på helger då vi blir ansvariga för att ringa ut till oss 

själva, vi gör i princip chefens jobb då och är bemanningsansvariga. Då 

märker man pressen psykiskt på arbetsgruppen och det bästa med att jobba 

här är arbetsgruppen och när den blir pressad och stressad och inte känner 

sig trygg längre då känner man ju att det var inte lika lätt att springa lika 

mycket längre.” 

Något som upplevs som frustrerande är att respondenterna förväntas klara av och hinna med 

samma arbetsuppgifter som tidigare trots en lägre bemanning. 

“När man har en sådan kväll vi hade för ett tag sen när vi var tre vårdlag på 

24 patienter och när det är av vår patientsort, då känner man verkligen att 

man inte räcker till. Och det känns så himla frustrerande och man blir arg att 

man hinner knappt säga hej till sina kollegor.” 

Sammanfattningsvis så upplever respondenterna att nedskärningarna har medfört högre krav 

vilket i sin tur skapar stress, irritation och frustration på arbetsplatsen 
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5.2.2 Krav som hindrar 

Förutom att de höga kraven skapar en känsla av uppgivenhet och frustration hos personalen så 

upplevs dom även påverka det ordinarie arbetets utförande. Respondenterna lyfter det faktum 

att fler patienter per anställd leder till sämre förutsättningar att ge de patienter som kommer 

till avdelningen så bra vård som möjligt. Förutom att det medför en risk ur 

patientsäkerhetsperspektiv så medför det också en känsla av maktlöshet hos personalen som 

inte ges möjlighet att utföra ett optimalt arbete. 

”Vi ska ju kunna ta hand om fler patienter på lika kort tid. Det blir som 

ohållbart för vi kan inte ge samma bra vård till… det blir som färre minuter 

per patient helt enkelt.” 

Respondenterna upplever också att de ökade kraven och den höga arbetsbelastningen hindrar 

på så vis att det går ut över den tid personalen kan lägga på omvårdnad. Respondenterna 

berättar att dom skulle vilja ha mer tid för omvårdnad av patienter. 

“Ja alltså det som är intressant här är att vi sjuksköterskor är utbildade 

omvårdnadsexperter. Men som det ser ut idag i vården så är det inte 

omvårdnaden som är vårat main jobb utan det är att administrera mediciner 

och hålla koll på det medicinska, alltså doktorns andra hand[...]Nu tycker 

jag att det är jättekul att hålla på med det medicinska också men det hade 

varit ännu roligare om man hann hjälpa till med omvårdnaden också som 

man långt ifrån alltid hinner med” 

Förutom att respondenterna saknar mer tid för omvårdnad som dom tycker är en rolig del av 

arbetet så upplever vissa anställda även att avsaknaden av tid till omvårdnad av patienterna 

medför en känsla av otillräcklighet. 

”men jag har sett många av mina nya kollegor som fortsätter att må dåligt 

när dom kommer hem för det dom inte hann göra, för den dom inte hann 

sätta sig och prata med, för det dom missade” 

Ett annat perspektiv på krav som hindrar är olika arbetsuppgifter som personalen förväntas 

utföra. En arbetsuppgift som respondenterna upplever som problematisk är kravet att det är 

personalen själva som ansvarar för att ringa in extrapersonal på kvällar och helger då det inte 

finns någon chef på plats som kan ringa efter personal. Missnöjet med bemanningsansvaret är 

återkommande i de flesta intervjuerna och upplevs av många som ett irritationsmoment som 

tar tid från de ordinarie arbetsuppgifterna, det vill säga att ge vård och ta hand om patienter. 

“Ja du, krav som hindrar är ju definitivt att vi förväntas sköta 

personalfrågan på helgerna och på kvällar. Vi ska sitta och hålla på och 
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ringa ut och fixa personal och hålla på extra med allt det där. Det hindrar ju, 

det är någon gång då jag har haft lugnt och jag har suttit i flera timmar och 

försökt få ut personal liksom, och dom andra har jobbat häcken av sig. 

Istället för att ha kunnat hjälpa dom så har jag suttit och ringt samtal om 

sådana saker så det hindrar ju definitivt.” 

Ytterligare en aspekt av krav som personalen upplever hindrar är att arbetsuppgifter som 

städning och köksuppgifter tar tid från deras ordinarie arbetsuppgifter. Respondenterna 

berättar att personal utan vårdutbildning tidigare har skött utstädning och köksuppgifter men 

att denna personal nu har försvunnit. Kraven som detta medför anses av många som 

ostimulerande och slöseri med kompetens. 

“Nu är det svårt för att man har dragit in där personal utan vårdutbildning 

skött utstädning av rum och skött köket och städat på avdelningen. Men den 

personalen försvann nu sista mars så nu måste vi på samma bemanning 

även sköta städning, så det blir ju tajtare och undersköterskorna måste sköta 

köket med. Och har man 16 utstäd och varje utstäd tar 45 minuter så blir det 

ju ganska mycket tid som går åt till det “ 

Ett annat moment som hindrar och skapar irritation är avdelningens placering på sjukhuset 

och det långa avståndet till väsentliga sektioner såsom t.ex. röntgen. Detta har medfört att 

avdelningen är beroende av patienttransport vilket inte alltid är möjligt att få. Onödig tid går 

därför åt för att förflytta sig själv och patient på sjukhuset. 

“Och sen patienttransport ska vara uppbemannat och hjälpa oss för vi ligger 

ju som i ett annat hus och det är långt till röntgen och alla våra patienter 

kommer från andra avdelningar så alla som kommer hit ska ju röntgas och 

undersökas en massa, och så är det en uppförsbacke dit eller nedför beror på 

vilket håll man kommer från. Och då måste vi springa jättemycket med 

tunga sängar och rullstolar och annat, och vara borta från avdelningen vilket 

gör att vi blir mindre personal” 

Sammantaget så finns det alltså en utbredd uppfattning bland respondenterna att de höga 

kraven och flertalet arbetsuppgifter tar viktig tid från de ordinarie arbetsuppgifterna och att 

arbetsuppgifter också är ostimulerande. Det sker alltså en kvantitativ ökning av 

arbetsuppgifter som respondenterna dessutom vissa gånger är överkvalificerade för att utföra. 

5.2.3 Högre krav går ut över stöd 

En av de konsekvenser som respondenterna upplever att det högre kraven medför är att de går 

ut över det stöd som finns att tillgå från chefer och kollegor. Vissa respondenter anser att 

stödet från chefer är bra medan vissa anser att det är mindre bra. Det som dock är 
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genomgående hos dom som anser att stödet från chefer är mindre bra är att de tror att det 

beror på chefernas arbetsbörda och att de höga kraven som ligger på cheferna påverkar det 

stöd som cheferna kan ge de anställda.  

“Man märker när det är tufft för dom och när dom har en hel helg att lösa på 

grund av personalbrist och dom kommer ingen vart och gå panikartat runt 

och frågar om dubbelpass, övertid och byta hit och byta dit, det blir liksom 

som att dom får ett tunnelseende och då har man som noll stöd och andra 

gånger när man kommer och frågor om något så kan dom så får man bra 

stöd” 

Det sägs dessutom att stressen och de höga kraven går ut över det stöd som man kan få från 

sina kollegor.  

“Det var speciellt en kväll när vi bara sprang och sprang och såg mina 

kollegor och jag visste att dom var exakt lika fast som jag var och man 

hinner inte ventilera hos varandra för man ser inte varandra” 

En annan aspekt som nämns är att det stöd som man som ny kan få i form av inskolning 

påverkas av de högre kraven på avdelningen.  

“När organisationen är ansträngd så fallerar också inskolningen och dom 

som kommer nya får inte den inskolning som dom ska ha för det finns inte 

folk” 

De högre kraven riskerar alltså att minska det stöd som anställda har att tillgå. 

 

I detta avsnitt har vi beskrivit olika aspekter av respondenternas syn på kraven i sitt arbete  

5.2.4 Analys & tolkning 

Sammanfattningsvis så upplevs kraven ha ökat. Kraven upplevs även hindra respondenterna 

från att utföra sitt ordinarie arbete och tycks även gå ut över det stöd som finns att tillgå.  

 

Att kraven under den senare tiden har ökat samtidigt som kraven verkar gå ut över det sociala 

stödet är enligt krav-kontroll-stödmodellen en kombination som riskerar att påverka de 

anställdas hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Kontrolldimensionen i samma modell består av 

delarna beslutsutrymme och stimulans. Att krav upplevs hindra de anställda från att ge 

patienterna den vård man egentligen vill, samt att vissa arbetsuppgifter upplevs som 

ostimulerande kan tolkas som att det går ut över medarbetarnas kontroll. Höga krav i 

kombination med låg kontroll och lågt stöd kallas för en iso-spänd arbetssituation och innebär 
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en ökad risk för psykosocial ohälsa och hjärt och kärlsjukdomar (stressforskningsinstitutet, 

u.å.).  

 

Modellen KASAM består av tre stycken komponenter som bidrar till välbefinnande. En av 

dessa komponenter är meningsfullhet och handlar om i vilken grad uppgifter som en individ 

ställs inför känns meningsfulla och motiverande (Antonovsky, 2005). Krav som 

bemanningsansvar, städning och köksuppgifter som av många anses vara ostimulerande 

riskerar att påverka personalens upplevelse av arbetets meningsfullhet. En annan komponent i 

KASAM är hanterbarhet och handlar om i vilken utsträckning individen upplever sig ha de 

resurser som behövs för att kunna agera utifrån de krav som ställs. Respondenterna uttrycker 

att dom på grund av krav som hindrar har svårt att få den tid som är nödvändig för att ge varje 

patient bästa möjliga vård. Dom har med andra ord inte de resurser i form av tid som krävs för 

att hantera de krav som ställs. Brist på meningsfullhet och hanterbarhet påverkar individernas 

känsla av sammanhang negativt och kan hämma deras möjligheter att nå välbefinnande på 

arbetet (Antonovsky, 2005). 

5.3 Återhämtning 

En viktig del i vårt resultat är att respondenterna lyfter aspekter som rör deras återhämtning. 

Återhämtningen på arbetstid begränsas på grund av att det för personalen är svårt att ta ut sina 

raster och att dom blir störda när dom väl har raster. Mellan arbetspassen blir återhämtningen 

kortare på grund av att personalen ofta är tvungna att jobba över och jobba extra. 

Huvudkategorin “Återhämtning” kommer att presenteras i form av underkategorierna 

“Raster” och “Personalbrist”. 

5.3.1 Raster 

En aspekt av återhämtning är att respondenterna upplever att det är svårt att finna tid till att ta 

raster och att sitta ned tillsammans. Detta kan upplevas både som irriterande men även jobbigt 

då personalen behöver sin rast för att hinna varva ned och återhämta sig. Respondenterna 

uppger även att det är svårt att lämna avdelningen under sin rast. 

“Nämen det är stressigt och man kanske inte får sina raster, det är hela tiden 

snabba ryck, man hinner inte med och det är lite personal… på det viset.” 

Det finns dock en vilja bland personalen att umgås med varandra. När tiden finns så berättar 

många att dom gärna sitter ner tillsammans för att äta lunch eller ta en fika.  
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“Det är ju sällan man går och sätter sig och bara ugglar i ett hörn.” 

Dom gånger personalen får tid att ta ut sin raster så är det svårt att sitta ner hela sin rast utan 

att bli störd. Respondenterna berättar att dom ofta blir tvungna att avbryta sina raster för att 

genomföra olika typer av arbetsuppgifter, hjälpa patienter och svara på anhörigas frågor. En 

bidragande faktor till detta upplevs vara personalrummets belägenhet och utformning, där 

personalrummet saknar vägg och dörr. Rummets utsatta läge går även ut över personalens 

möjlighet att kunna ventilera med kollegor.  

“Det är jätteirriterande. Och det där är också sådant där som man blir lovad, 

en vägg in i vårat personalrum. Både för sekretessens skull för det 

avhandlas ju ändå patienter, även om man inte säger namn och sådär. Man 

pratar eller man blir informerad som sagt, det ringer och man svarar i 

telefon. Det är inte säkert ur sekretessynpunkt plus att patienterna ligger och 

lyssnar på oss när vi skrattar och stojar. Det kan ju också kännas lite som ett 

hån nästan när man ligger och är jättesjuk och vi bara sitter och fnissar och 

drar fräckisar på fredagarna. Det hade vart skönt att ha den där väggen. Då 

kanske man hade blivit mindre störd av ljud i korridoren, patienter som 

passerar, anhöriga… dom kliver ju rakt in och stör hela gruppen när dom 

ställer en fråga rakt ut i luften så måste ju alla lyfta på huvudet och liksom 

artigt bemöta på något vis” 

Den generella upplevelsen är alltså att det är svårt för personalen att ta ut sina raster och att 

kunna göra det tillsammans. Dom upplever dessutom att dom allt som oftast blir störda på 

sina raster.  

5.3.2 Personalbrist 

En annan faktor som påverkar personalens återhämtning är bristen på personal. 

Respondenterna påpekar att bristen på personal går ut över den återhämtning som personalen 

har möjlighet att få mellan sina pass. Nedskärningarna på personal har lett till att det är svårt 

att hitta personer som kan jobba vilket gör att många regelbundet måste jobba över och jobba 

extra. 

“Ja men det är mer personalmässigt, framförallt hur dom drar ner på 

personal, och att vi får ofta jobba extra, jobba över och sådana här saker. 

Det är ju framförallt ledningen ännu högre upp som egentligen inte bryr sig 

det minsta. ”Ja men det är ju bara att ni får ringa ut personal”, jaha men vem 

ska vi ringa ut då. Det är ju inte bara att ringa, det är ju vi som är här som 

ofta får stanna liksom många gånger” 

Vissa respondenter upplever att detta leder till att dom inte får den vila dom behöver och 

därför många gånger känner sig slitna.  
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“Det är det här kreditkortstänket igen, då får ju du ingen återhämtning, och 

dom man tar ut extra får ingen återhämtning. Sen nöter man på så här dag 

efter dag och i slutet på månaden så fattar man inte varför alla är så trött och 

slut och det är ju löjligt att man har det på det här sättet egentligen. “ 

I detta avsnitt har vi skildrat respondenternas möjlighet till återhämtning under arbetstid samt 

mellan arbetspassen.  

5.3.3 Analys & tolkning 

Respondenterna lyfter det faktum att det många gånger kan vara svårt att hitta tid för att ta ut 

sina raster, samt att dom ofta blir störda under sina raster. Detta medför att personalen kan ha 

svårt att få den återhämtning dom behöver under arbetstid. Människokroppen är inte anpassad 

för att arbeta en hel arbetsdag utan återhämtning och raster blir därför nödvändigt för att 

kroppen ska inte ska ta skada i längden (Jerdén, 2012). 

Bristen på personal leder till att många anställda också ofta får arbeta över och ta på sig 

extrapass vilket medför att många får mindre återhämtning mellan arbetspassen än vad som 

egentligen är tänkt. Detta riskerar att leda till att personalen inte hinner få den vila som behövs 

mellan arbetspassen för att kroppen ska hinna återhämta sig. En stor mängd överarbete 

riskerar enligt forskning att öka risken för hälsoproblem och felhandlingar på arbetet. Studier 

visar också att ett stressigt arbete med hög arbetsbelastning kräver mer återhämtning än ett 

jobb med måttlig arbetsbelastning (Kecklund, Ingre & Åkerstedt, 2010). Arbetsbelastningen 

på denna avdelning verkar av flera upplevas som hög, och den tid man har för att utföra sina 

arbetsuppgifter har efter nedskärningar minskat. Det blir därför än viktigare med 

återhämtning. 

 

Brist på återhämtning i kombination med stress kan leda till olika konsekvenser, exempelvis 

sömnproblem, nedstämdhet, kronisk stress och efter en längre tid i värsta fall utbrändhet 

(Jerdén, 2012).  

5.4 Du vet väl om att jag är värdefull? 

En betydelsefull beståndsdel i respondenternas berättelser handlade om att personalen inte 

känner sig sedda, hörda och prioriterade. Dom lyfter i samband med detta också att dom 

upplever att löften inte hålls, samt att ledningen har en annan syn på den problembild som 

personalen upplever på avdelningen. Huvudkategorin som vi kommer att presentera är “Du 
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vet väl om att jag är värdefull?”. Denna kategori består av underkategorierna “Osedd”, 

“Brutna löften”, “Rutin & kunskap premieras ej” samt “Skilda världar”. 

5.4.1 Osedd 

Vissa respondenter upplever att de sällan får tillfredsställande uppskattning och belöning för 

det arbete de utför och den energi de lägger ner på sitt arbete. Dom gånger de får uppskattning 

kommer den allt som oftast från kollegor. Respondenterna menar dock att uppskattningen från 

kollegor är den uppskattning som är viktigast och som värderas mest då det är dom som ser 

och vet vad som händer under arbetets gång. En respondent benämner det i citatet nedan: 

“Jaa, jag tycker inte att det är så mycket uppskattning och belöning… vad 

negativ jag låter, nej men ingenting så här konkret, särskilt extra. Vi har ju 

våra sådana här dagliga möten där vi går igenom hur det har varit, men det 

är ju ingenting extra, en klapp på axeln eller så.” 

En annan benämner det här: 

“Tror att dom flesta uppskattar beröm från kollegor mer än från chef.” 

En viktig del i respondenternas berättelser handlar om upplevelsen att ledningen inte har 

förståelse för den rådande arbetssituationen. Personalen berättar att dom inte känner sig 

prioriterade av ledningen och resurser läggs inte ner på avdelningen vare sig då det gäller 

bemanning eller material såsom inredning och lokaler.  

“Jag vet inte, det bara känns som att vi inte riktigt blir prioriterade och att 

det är viktigt att vi personalen ska må bra utan vi ska mest göra ett jobb 

liksom.” 

Det upplevs också vara svårt att få igenom förslag och att det är en lång väg från idé till beslut 

vilket bidrar till upplevelsen av att ledningen inte lyssnar på de anställdas åsikter.  

“Det är ganska segdraget på något vis. ”Det ska vi kolla upp” och det är 

ganska många saker som stannar liksom…” 

Sammanfattningsvis så upplever respondenterna inte att ledningen lyssnar på deras åsikter och 

uppmärksammar deras ansträngningar på ett tillfredsställande sätt. 

5.4.2 Brutna löften  

Respondenternas upplevelser är att ledningen lovar saker som dom sedan inte håller vilket hos 

många väcker en känsla av besvikelse. En stor del av de brutna löftena är kopplade till de 

lokaler som avdelningen verkar inom.  
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“Det har ju varit tufft länge sedan vi flyttade hit för ca två år sen. Så har vi 

väl inte riktigt hamnat rätt i lokalerna, vi blir lovade saker men så dras det 

tillbaka och så ändras det.” 

“Det är väl minst ett halvår… kanske ett år sedan dom lovade att dom skulle 

komma och sätta upp väggen, och ett sånt stort ingrepp är det inte “ 

Andra löften som upplevs ha blivit brutna är löften som handlar om personal och bemanning 

som dragits ner.  

“När folk slutar så får dom inte in personal, dom har börjat något projekt 

som har gjort att helt plötsligt så har det bara tagits bort personal utan att 

dom har förklarat liksom varför och hur dom gjorde det och att dom har 

lovat att dom inte skulle göra det. Så arbetsmiljön har ju blivit lite påverkad 

av det.” 

Trots att personalen upplever att det funnits löften om att bemanningen inte ska dras ner så 

har det ändå gjorts vilket skapar ett missnöje i arbetsgruppen.  

5.4.3 Rutin & kunskap premieras ej  

Respondenterna berättar att dom upplever att kunskap och rutin inte belönas och värdesätts i 

den mån som dom anställda tycker är rimlig. Uppfattningen är att de personer som har varit 

länge på avdelningen inte belönas tillräckligt vare sig emotionellt i form av till exempel 

uppskattning och beröm eller materiellt i form av lön. 

“Det belönas inte dom som har varit trogna och jobbat i 10-12 år här, det är 

ju snart ingen sådan kvar för dom får ingenting för det. Dom har ju hiskeligt 

dåliga löner. Det skiljer bara jättelite mellan dom och oss nya. Jaa jag 

räknar mig själv fortfarande som ny, även fast jag är den som snart har 

jobbat längst haha. Så det liksom premieras inte med kunskap, dom vill bara 

fylla hålen, fylla luckorna med någonting.” 

Respondenter nämner också att många som har vikariat inte får veta om dom får fortsätta på 

avdelningen i tillräckligt god tid. 

“Många får inte veta om dom får fortsätta, dom som har vikariat, så dom 

måste söka sig härifrån så här liksom för att dom inte får veta det, för att 

dom inte får veta cheferna om dom får anställa dom eller inte och sådana är 

saker.” 

På grund av osäkerheten söker sig alltså personer bort från avdelningen och värdefull 

kompetens går förlorad.  
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5.4.4 Skilda världar 

Respondenterna uppger att det finns en stark koppling mellan den rådande arbetssituationen 

och den senaste tidens personalflykt. En upplevelse som många av respondenterna delar är att 

ledningen inte ser att det existerar problem på avdelningen.  

“Det brukar oftast vara, ”nämen det är inget problem”, dom gör någon 

mätning och skriver ner något på ett papper också får dom fram att det inte 

är ett problem…” 

En annan upplevelse är att ledningen vet om att det finns stora problem men inte erkänner det, 

utan istället försöker ge sken av att allting är bra. 

”Alla sitter som i ett kortspel och bluffar men det är ingen som vill lägga 

ner korten för då skulle man se att allting suger” 

Respondenterna menar att ledningen istället anser att flykten av personal beror på en naturlig 

omsättning som kan härledas till faktorer som inte rör arbetsmiljön och de arbetsförhållande 

som råder på avdelningen. Detta skapar irritation bland de anställda och en känsla av att deras 

upplevelser inte tas på allvar. 

 

I denna del av rapporten har vi berättat att respondenterna upplever att rutin och kunskap inte 

värdesätts. Vi har också skildrat att personalen känner sig osedda, att löften bryts, samt att det 

finns skilda meningar om personalomsättningen beror på en bristfällig arbetssituation eller 

naturliga avgångar.  

5.4.5 Analys & tolkning 

Ansträngnings-belöningsmodellen beskriver att brister i balansen mellan en individs 

arbetsinsats och den belöning som denne erhåller kan leda till stressreaktioner som påverkar 

hälsan negativt. Kraven och förväntningarna på personalen har i och med nedskärningarna på 

avdelningen ökat och den ansträngning som personalen behöver lägga ner för att uppfylla 

dessa förväntningar har stegrats. Respondenterna upplever trots detta inte att dom får en 

motsvarande belöning. Respondenter upplever att dom inte känner sig prioriterade och sedda. 

Dom får inte den materiella belöning i form av investeringar i avdelningen som dom skulle 

önska. Dom upplever inte heller att dom får tillräcklig emotionell belöning från chef och 

ledningshåll i form av uppskattning. Att personalen inte känner sig sedda eller hörda bidrar 

också till en känsla av att dom inte uppskattas och värdesätts. Flera respondenter berättar 
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också att de inte upplever att rutin och kompetens belönas tillräckligt, vare sig materiellt eller 

emotionellt. Dessa faktorer riskerar sammantaget att medföra en obalans mellan ansträngning 

och belöning enligt ansträngnings-belöningsmodellen och därmed leda till negativa 

hälsoeffekter (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

5.5 Struktur & Kultur 

Aspekter som mandat, befogenheter och rättvisa på arbetsplatsen är viktiga aspekter som 

respondenterna lyfter under intervjuerna. Dom pratar även om att det finns en osäkerhet som 

rör vad avdelningen är, vilka patienter som ska behandlas och att det saknas fasta läkare. 

Huvudkategorin “Struktur & Kultur” kommer att presenteras i form av underkategorierna 

“Mandat”, “Rättvisa & Ojämlik behandling” och “Form”. 

5.5.1 Mandat 

Respondenterna berättar att dom anser att chefer många gånger inte har tillräckliga mandat för 

att kunna lösa problem som uppstår på avdelningen. Trots upplevelser om att det ofta finns en 

vilja hos cheferna att ta tag i problem som uppstår så leder bristen på resurser till att det 

många gånger inte är möjligt. 

“Cheferna har dåliga mandat för att lösa problem, man förväntas bara lösa 

det, dom har inte resurser för det.” 

Även om respondenterna upplever en frustration över att chefer inte lyckas lösa vissa problem 

som uppstår på avdelningen så uttrycker samma personer en förståelse för detta och påpekar 

att cheferna många gånger inte har de mandat som krävs. 

“Jag tror att mycket beror på… asså jag tror ju inte att dom är hemska 

människor utan jag tror ju helt enkelt att dom också är ganska bakbundna 

och förmodligen ganska frustrerade hur… asså dom försöker säkert men jag 

tror inte att dom… jag tror att många gånger blundar dom för dom kan väl 

inte göra något heller ändå liksom.” 

På samma sätt som respondenter upplever att chefer saknar mandat så upplever flera att dom 

själva saknar mandat för att lösa det bemanningsansvar som dom har under kvällar och helger. 

Respondenterna berättar att dom är tvungna att få in personal men samtidigt måste ha ett 

ekonomiskt tänk för att hålla avdelningens budget. För att lyckas kalla in personal för att 

jobba är dom vissa gånger tvungna att erbjuda en förmånligare ersättning till den personal 

som dom kallar in men riskerar då att få en tillrättavisning av ansvarig chef dagen efter.  
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”Det är som att någon ger någon en skruvmejsel för att slå in en spik. Jag 

får ju in den där jävla spiken till slut, men jag kan ju säga att den ilska, 

energi och frustration som går åt istället för att jag hade fått en riktig 

hammare [...]och sen får man skäll för att man hade sönder skruvmejseln.” 

Dom upplever därmed att dom inte har den befogenhet som krävs för att lösa 

bemanningsansvaret.   

5.5.2 Rättvisa & ojämlik behandling 

De flesta av respondenterna upplever att de anställda på avdelningen behandlas på ett rättvist 

sätt. Vissa nämner att det som har upplevts som orättvist är ersättningen för extraarbete och 

övertidsarbete som har varit olika för olika personer. 

“Dom som är nya dom blir ju lurade på konfekten. Ne alltså dom vet inte 

vilka krav dom kan ställa på cheferna när det gäller byten på personal och 

byten av pass och sådan där saker, om dom vill att man ska jobba extra där 

vad kan man begära tillbaka då. Det märkte ju jag när jag var ny att när man 

pratade med dom äldre ”nemen jag fick det där när jag bytte”, man bara 

”nemen vänta nu, det fick inte jag”. 

En annan del som upplevs som orättvis av respondenterna är hur bemanningsantalet på 

avdelningen har beslutats. Dom berättar att ledningen har valt att alla avdelningar inom 

verksamhetsområdet ska ha samma bemanning oavsett vilket typ av vård dom bedriver. 

Respondenterna anser att det inte går att resonera på detta sätt och påpekar att olika typer av 

vård som kräver olika mycket bemanning.  

“Dom gjorde en revision på kliniken och sa att vi skulle ha lika mycket 

personal som alla andra avdelningar, att det skulle vara rättvist att alla 

avdelningar har samma tjänster. Men eftersom vi har jätteolika 

verksamheter så blir det ju väldigt orättvist.” 

Förutom själva bemanningen så upplevs också den ekonomiska fördelningen i vissa fall som 

orättvis. Respondenterna berättar att olika kliniker har olika möjligheter att själva driva in 

ekonomiska medel vilket i sin tur påverkar den egna budgeten. 

“Nej det är det ju inte, det är ett idiotiskt upplägg faktiskt. De olika 

klinikerna ställs emot varandra och har olika budgetar, och vissa kliniker tar 

ju inte patienter från andra län och får då massa pengar, medan vissa 

kliniker gör det och därför går back hur mycket som helst medan dom andra 

går plus hur mycket som helst. Och sen är det neddragningar, dom andra får 

köpa in saker men vi får knappt köpa in en temp och så där. Så resurserna är 

väldigt snefördelade på det här sjukhuset, förmodligen på de allra flesta 
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sjukhus, och att det blir som någon sorts intern stridighet mellan blocken 

och det är mycket märkligt.”  

Det som uppfattas som orättvist av respondenterna är sammantaget ersättningen för 

extraarbete och fördelningen av resurser i form av bemanning och ekonomiska medel. 

5.5.3 Form 

Respondenterna tar upp det faktum att avdelningen inte har några fasta läkare. Detta upplevs 

av vissa leda till en avsaknad av fasta rutiner och ett stabilt arbetssätt. Kompetensnivån hos 

olika läkare kan skilja sig en hel del vilket medför att det sprider sig en osäkerhet hos de 

anställda och att onödig tid läggs på att invänta besked. 

“Det är klart att det påverkar oss, det påverkas oss jättemycket. Dels 

påverkar det oss att vi inte får rutiner, rondsystem följs inte för läkare 

jobbar olika. Det finns vissa som gillar att jobba som vi gör men sen finns 

det även dom som hatar att jobba som vi gör. Och vill göra som förr i tiden. 

Klart att det blir kontraster och man jobbar olika bra med olika personer. 

Allmänläkarna skiljer sig även väldigt mycket i kompetens, där vissa är 

väldigt självgående men sen finns det som är nybakade och aldrig skött en 

patient själv, då blir ju vi väldigt lidande, för vi behöver direktiv på det vi 

ska göra och inte vänta på ett svar. Och då kan det gå en hel eftermiddag 

tills överläkaren gett sitt besked och då har hela mitt pass gått åt att vänta på 

det och nästa person som kommer in måste ta hand om det.” 

Respondenter upplever också att avdelningen i dagsläget har en otydlig identitet. Det verkar 

saknas tydliga riktlinjer för vad avdelningen ska bedriva för typ av vård och vilka patienter 

som ska tas emot.  

“Just nu finns det ingen tydlig form på vad vi på avdelningen är för något 

utan det är bara liksom allting får vi. Men det känns som att dom kommer 

att få till en bättre form vad vi ska vara, och vad vi ska ha för typer av 

patienter och så där, och att vi kommer att få flytta avdelningen till ett nytt 

ställe som är mycket närmare allt annat så man kan ha sämre patienter utan 

att det känns dåligt. Får dom till allt det där så kommer det att bli bra. “ 

I detta avsnitt har vi beskrivit respondenternas upplevelse av deras egna samt chefers 

befogenheter, deras upplevelse av rättvisa på arbetsplatsen samt struktur.  

5.5.4 Analys & tolkning 

Respondenterna menar att cheferna saknar mandat för att lösa många problem som uppstår på 

avdelningen, och att brister i deras egna befogenheter kan försvåra deras uppgift att sköta 

bemanningsansvaret på kvällar och helger. Både personalen och cheferna har därför 
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begränsad kontroll över situationen och många frågor ligger i händerna hos ledningen, bland 

annat frågor som rör bemanning och inköp. Utifrån modellen KASAM där komponenten 

hanterbarhet handlar om att ha möjligheten att hantera och bemöta de krav som ställs på 

individen, brister det då respondenterna upplever att de saknar resurser att bemöta kraven som 

ställs angående bemanningen. Detta kan leda till att individerna känner ett mindre 

välbefinnande. (Antonovsky, 2005). Respondenterna upplever också att avdelningen i 

dagsläget har en otydlig identitet. Även denna aspekt kan kopplas till modellen KASAM och 

framförallt komponenten begriplighet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning individer 

upplever sin situation som begriplig och förutsägbar. Om det inte är tydligt vad avdelningen 

har för karaktär, mål och vilka patienter som ska tas emot så riskerar det att gå ut över till 

vilken grad individen uppfattar sin situation som begriplig. Även detta kan påverka individens 

känsla av välbefinnande till det lägre (Antonovsky, 2005). 

 

Organisationsrättvisa, det vill säga förhållanden på en arbetsplats som påverkar individers 

uppfattning om rättvisa och jämlikhet, har betydelse för mental hälsa och välbefinnande. 

Organisationsrättvisa brukar delas in i de tre komponenterna fördelningsrättvisa, 

processrättvisa och interaktionsrättvisa (Ndjaboué, Brisson & Vézina 2012).  En aspekt som 

respondenterna lyfte under intervjuerna var att den ersättning som man får för extra- och 

övertidsarbete kan variera beroende på vem som frågar och vem man frågar. Detta upplevs 

som orättvist och kan kopplas till komponenten fördelningsrättvisa. Respondenterna lyfter 

också att ny personal inte alltid får information om vad man kan kräva ersättningsmässigt i 

dessa situationer vilket ibland utnyttjas. Detta kan påverka individers upplevelse av 

interaktionsrättisa negativt. En annan aspekt som lyfts av flertalet respondenter är att 

fördelningen av resurser i form av personal är orättvis mellan avdelningar. Olika avdelningar 

ägnar sig åt olika typer av vård vilket kräver olika mängd personal. Flera respondenter 

upplever därmed att det förlopp som leder fram till fördelningen av personal inte är rättvis 

vilket i detta fall medför en låg upplevelse av processrättvisa. Även den slutliga fördelningen 

uppfattas som orättvis vilket leder till en låg upplevelse av fördelningsrättvisa.  Detta är olika 

exempel på när upplevelser av rättvisa saknas vilket kan påverka den mentala hälsan och 

individernas välbefinnande på ett negativt sätt (Ndjaboué, Brisson & Vézina 2012). 

 

Respondenterna berättar att det inte finns några fasta läkare på avdelningen vilket leder till att 

personalen inte riktigt får fasta rutiner och ett fast arbetssätt och även att onödig tid läggs på 
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att invänta besked. Kontroll är en av dimensionerna i krav-kontroll-stöd modellen och består 

delvis av individens eget beslutsutrymme i form av hur och när man kan genomföra sitt arbete 

(Karasek & Theorell, 1990). Då olika läkare arbetar på olika sätt, och den spridda 

kompetensnivån medför att processer kan ta olika lång tid så påverkar det personalens 

möjligheter att kontrollera hur och när olika arbetsuppgifter kan genomföras. Låg kontroll i 

kombination med höga krav kallas i krav-kontroll-stödmodellen för en spänd arbetssituation 

och kan enligt leda till psykisk ohälsa (stressforskningsinstitutet, u.å.).  
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6.0 Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta de mest centrala resultaten i förhållande till studiens syfte 

med hjälp av en modell. Vi kommer också att berätta om våra egna reflektioner, diskutera 

våra val kring metod, vad vi i efterhand är nöjda med, vad vi skulle ha kunnat göra 

annorlunda, och hur det kan ha påverkat resultatet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur anställda på en vårdavdelning inom 

Västerbottens läns landsting upplever den psykosociala arbetsmiljön 

efter nedskärningar.  Genom tolkning av vårt insamlade material så har vi i studien identifierat 

fem stycken huvudkategorier.  

 

Ett av de viktigaste resultaten i huvudkategorin “kollegor” handlade om att arbetsgruppen är 

en av avdelningens i dagsläget största styrkor. Det sociala klimatet beskrivs som öppet, glatt 

och trevligt och personalen har ett bra stöd av sina kollegor. Ett annat viktigt resultat under 

samma kategori är att personalomsättningen upplevs påfrestande för sociala relationer, har fått 

negativa konsekvenser på sammanhållningen i arbetsgruppen och medför högre krav på de 

som arbetar kvar i form av att hjälpa och stötta de nya. Samtidigt måste de ta ett större ansvar 

för arbetsuppgifterna då andra personer som jobbat där en längre tid slutat. 

 

En betydelsefull del av vårt resultat handlar om krav. Respondenterna upplever att kraven 

under en längre tid har ökat vilket går ut över stämningen på arbetet men också kvaliteten på 

deras arbete med patienterna. Dom upplever också att dom förväntas utföra flera 

arbetsuppgifter som tar viktig tid från deras ordinarie arbetsuppgifter och som dessutom anses 

som ostimulerande. Dom förmedlar också att de höga kraven begränsar det stöd som dom kan 

få av chefer och kollegor.  

 

Huvudkategorin “Återhämtning” handlar om att personalen inte har möjlighet att få tillräcklig 

återhämtning varken under arbetstid eller mellan arbetspassen. På arbetstid är det svårt att ta 

ut sin rast och under rasten så blir personalen ofta störda. Brist på personal leder till mycket 

övertids- och extraarbete vilket begränsar den återhämtning som personalen har möjlighet att 

få mellan arbetspassen. 
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En central del av vårt resultat behandlas under huvudkategorin “uppskattning och belöning” 

och handlar om att personalen inte känner sig sedda, hörda och prioriterade. Dom upplever 

också att löften från ledning inte hålls, att rutin och kunskap inte belönas tillräckligt, och att 

ledningen har en annan syn på de problem som personalen upplever finns på avdelningen.  

 

De viktigaste resultaten i kategorin “struktur & kultur” rör upplevelsen att både chefer och 

personal saknar tillräckliga befogenheter och resurser för att sköta sina arbetsuppgifter på ett 

optimalt sätt. Andra viktiga resultat är att personalen upplever att alla personer inte får 

tillgång till samma information om ersättnings för extra- och övertidsarbete och att 

fördelningen av resurser inom organisationen är orättvist. Att det saknas fasta läkare upplevs 

som ett störningsmoment för att det är svårt att få fasta rutiner samt att onödig tid läggs på att 

invänta besked.  

 

 

Figur 6. Relationen mellan personal & patientvård 

Figur 6 visar att de 5 huvudkategorierna på olika sätt påverkar personalens arbetsmiljö och 

personalens välmående. Personalens arbetsmiljö och mående påverkar i sin tur den vård som 

personalen kan ge till patienterna.  
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En bra arbetsgrupp och ett bra socialt klimat ger en välmående personal vilket vi anser att 

patienterna känner av. Bra stöd av kollegor ger förutsättningar att bedriva bra vård då man 

kan avlasta och använda varandra som bollplank. Personalomsättningen riskerar att påverka 

det sociala klimatet och tillgången till stöd negativt vilket i sin tur påverkar vården. 

 

För höga krav och arbetsuppgifter som hindrar begränsar den tid personalen kan lägga per 

patient. De höga kraven går också ut över stödet och därmed de positiva effekterna som stöd 

medför vilket påverkar vården.  

 

För lite återhämtning under arbetstid och mellan arbetspassen anser vi ökar risken för misstag 

i arbetet vilket i slutändan drabbar patienterna.  

 

Att personalen känner sig osedda och att dom upplever att ledningen inte tar tag i problem 

menar vi kan ha negativ effekt på personalens motivation vilket kan påverka vårdkvaliteten. 

 

Avsaknad av fasta rutiner och struktur försvårar arbetet och tar tid från väsentliga 

arbetsuppgifter vilket riskerar att gå ut över vårdkvaliteten. 

6.1.1 Egna reflektioner 

Vi tror att det är viktigt att man för att undvika ytterligare uppsägningar, men även psykisk 

ohälsa på arbetsplatsen, försöker arbeta med dessa riskfaktorer. Önskebilden är att komma 

tillrätta med nedskärningarna på avdelningen men vi är medvetna om att dessa beslut tas på en 

nivå som är svår att påverka för chefer och anställda inom avdelningen på kort sikt. Chefer 

och anställda får därför inledningsvis börja med att försöka påverka de faktorer som man har 

inflytande över och fortsätta kämpa och hoppas på att besluten på ledningsnivå och politisk 

nivå ter sig annorlunda i framtiden. Det nedskärningarna bidrar med är framförallt ökade krav 

på de anställda. För att minska de negativa effekterna av dessa krav så är det viktigt att man 

försöker arbeta med mängden socialt stöd som medarbetarna upplever.   

 

En viktig del av det sociala stödet är det stöd som finns kollegor sinsemellan. En av 

avdelningens i dagsläget största styrka anser vi är relationen mellan kollegor. Vår upplevelse 

är att många anser att dom har ett bra stöd av sina kollegor och att arbetslaget har ett öppet 
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och glatt klimat. Detta är en styrka som vi anser att man bör ta tillvara på och försöka 

bibehålla, men vi ser samtidigt flera hot mot detta. Dessa hot utgörs bland annat av den höga 

personalomsättningen som påverkar sammanhållningen i gruppen. Att personalen dessutom 

har svårt att sitta ner tillsammans för att äta lunch eller ta en fika och sällan hittar på saker 

utanför arbetstid gör att det dessutom blir svårt att lära känna varandra vilket vi tror är av vikt 

för det sociala stödet. Nedskärningarna och de följder dessa har på arbetsmiljön skapar också 

en irritation på arbetsplatsen som riskerar att påverkar det tidigare glada och öppna klimatet 

på avdelningen. Vi tror därför att det är viktigt att man tar tag i problemet med rasterna och 

försöker finna en lösning där de anställa kan sitta ner tillsammans. Personalen ges då 

möjlighet att lära känna varandra, får möjlighet att ventilera problem, ge varandra stöttning 

och får dessutom viktig återhämtning.  

 

För att klara av de höga kraven måste personalen lägga ner en stor ansträngning i sitt jobb. 

För att minska den eventuella obalansen mellan ansträngning och belöning tror vi att man på 

avdelningen också med fördel kan arbeta för att skapa en kultur där man ger varandra ännu 

mer uppskattning och beröm. Vi är medvetna om att den materiella belöningen i form av den 

lön som de anställda erhåller är svår att påverka på kort sikt men däremot kan man inom 

avdelningen arbeta med att öka mängden emotionell belöning, både mellan chef och 

medarbetare, men också medarbetare emellan. En extra klapp på axeln och ett ”bra jobbat” 

löser inte alla problem men kan betyda mycket för den enskilda individen. Vår erfarenhet är 

att denna typ av beteende också smittar av sig och skapar en positivare stämning.  

 

Dellve et al (2015) kom under sin studie fram till att när fokus inom en organisation låg på att 

reducera kostnader så upplevde de anställda att kraven och arbetstakten ökade samt att det 

uppstod konflikter angående de anställdas roller. Detta liknar resultaten i vår studie där 

ekonomiska nedskärningar har föranlett att de anställda upplever att kraven i arbetet har ökat, 

att tiden inte är tillräcklig för att utföra arbetsuppgifterna, samt att ostimulerande 

arbetsuppgifter skapar en konflikt gällande vilken roll de anställda ska ha på avdelningen.  

 

På sikt hoppas vi att man på ledningsnivå och på politisk nivå inser det problematiska med 

dessa nedskärningar. Vi själva ser uppenbara risker med ett kortsiktiga ekonomiskt tänk som 

riskerar att få kännbara konsekvenser i slutändan. Vår studie är ett exempel på hur 
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nedskärningar riskerar att påverka arbetsmiljön i negativ riktning. Dom negativa aspekterna 

av nedskärningen riskerar att påverka de anställdas hälsa och vi tror också att detta är en stor 

anledning till den höga personalomsättningen på avdelningen. På sikt tror vi att dessa 

nedskärningar på ett ekonomiskt plan kan kosta mer än vad de sparar in i form av ökade 

sjukskrivningar, rekryteringskostnader och produktionsbortfall, för att inte tala om det 

mänskliga lidande som riskeras att skapas. 

 

Vi upplever även att det har skapats ett “Vi” och “Dom” tänk på sjukhuset, och vår 

uppfattning är att det finns brister i kommunikationen mellan ledningen och de som jobbar på 

golvet när beslut tas eller förändringar ska genomföras. Eftersom de båda har olika syn på 

problembilden kring varför anställda slutar och arbetsmiljön som råder så tror vi att det måste 

skapas en tydligare kommunikation mellan grupperna. Det kan bidra till en bättre förståelse 

för varandras situationer och även ge bättre möjligheter för personalen att kunna påverka sin 

situation. 

6.2 Metoddiskussion  

Vi upplever i efterhand att valet av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har 

fungerat bra för att uppnå vårt syfte. Med hjälp av kvalitativ metod fick vi en tydlig bild av 

våra respondenters upplevelse av sin arbetssituation.  Vi känner även att intervjuerna blev 

lyckade och att den semistrukturerade intervjuguiden gav oss det stöd som vi behövde 

samtidigt som respondenterna själva hade möjlighet att påverka vad intervjuerna skulle handla 

om. Valet att välja delar ur grundad teori som utgångspunkt för bearbetning av vårt insamlade 

data fungerade bra. Vi fick en tydlig struktur i vår kodningsprocess och det är i efterhand lätt 

att se hur vi har gått tillväga för att gå från transkribering till huvudkategorier. Då det för oss 

är första gången vi genomför en studie i denna storleksklass så är vi medvetna om att det kan 

finnas förbättringspotential i analysprocessen. Med tanke på de förutsättningar vi hade så är vi 

ändå väldigt nöjda och anser att resultatet av analysen blev bra. 

 

En sak som vi i efterhand känner att vi skulle ha gjort annorlunda är den första informationen 

för våra respondenter som genomfördes av avdelningschefen på en APT. I efterhand känner vi 

att vi själv borde ha varit med på APT:n och informerat om studien för att personalen skulle få 

en bild utav vilka vi var och samtidigt besvarat eventuella frågor som dykte upp. Det har dock 
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inte framkommit några tecken på att detta ska ha fört med sig några problem eller 

frågetecken.  

 

En aspekt som kan ha bidragit till en intervjuareffekt är att avdelningschefen var medveten 

om vilka personer som deltog i intervjuerna. Vi känner dock att detta var svårt att komma 

runt. Anledningen till att vi själva inte bokade in intervjuerna var att respondenterna hade rätt 

till ersättning för den tid dom lade ner för att delta. Avdelningschefen behövde därmed veta 

vilka personer som skulle delta för att de skulle få sin ersättning. Det var därför oundvikligt 

att chefen fick reda på vilka som skulle vara med. Vi upplever att detta inte utgjorde något 

problem då chefen var medveten om vilka problem som existerar på avdelningen och var mån 

om att dessa problem behöver åtgärdas. Vi kan dock inte veta om och hur detta har påverkat 

respondenterna. 

 

Det är svårt att säga i vilken grad studien är generaliserbar på andra organisationer och 

yrkesgrupper eftersom det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika organisationer i 

arbetssätt. Vi tror dock att den kan gå att applicera på andra avdelningar inom vården och att 

man kan få liknande resultat om studien skulle göras på andra arbetsplatser inom sjukvården 

där nedskärningar och besparingar pågår eller har skett. Vi är dock medvetna om att 

generaliserbarheten är begränsad då vi enbart har undersökt en avdelning.  

 

I denna studie har vi undersökt hur personalen på en avdelning inom vården upplever 

arbetsmiljön efter nedskärningar. Vi tycker att det vore intressant att göra liknande 

undersökningar på andra avdelningar, men även på andra nivåer i hierarkin, både gällande 

avdelningschefer, ledning, men även på politisk nivå för att få ett helhetsperspektiv av hur 

dom upplever situationen. Detta för att skapa en förståelse mellan de olika grupperna och 

deras olika upplevelser.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Mail till respondenter 

Hej! 

 

Vi heter Michael Holm och Simon Hansson och är två studenter som läser sista terminen på 

personalvetarprogrammet vid Umeå universitet. Just nu är vi i fasen där vi skriver vår C-

uppsats och vi skulle behöva din hjälp med att få intervjupersoner till vår studie. Vi har fått i 

uppdrag av arbetsmiljöavdelningen på Västerbottens läns landsting att undersöka hur ni på 

avdelningen upplever eran arbetssituation med fokus på psykosocial arbetsmiljö och 

arbetsvillkor. 

 

Intervjuerna kommer att ta ca 45 minuter och kommer att genomföras på avdelningen. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och ni kommer att vara helt anonyma i vår rapport och 

presentation av resultatet. Den insamlade informationen kommer endast att hanteras av oss 

och kommer enbart att användas för syftet med studien. Intervjuerna kommer att spelas in och 

kommer därefter ordagrant att skrivas ner i textform för att underlätta vår analys. Om ni vill 

får ni ta del av det dokument som rör eran egna intervju. Efter att kursen är klar kommer 

samtliga ljudinspelningar såväl som textdokument att raderas. Ni som deltagit i studien får 

självklart ta del av vår rapport när vi är klara med den.  

 

Din chef kommer att kontakta dig för bokning av intervju. Intervjuerna kommer att 

genomföras den 15:e, 18:e, 19:e och 20:e april beroende på vad som passar dig bäst. 

 

Målet med studien är att arbetsmiljöavdelningen ska få ett underlag som dom kan använda sig 

av för att utveckla er psykosociala arbetsmiljö till det bättre. Detta är en utmärkt möjlighet för 

dig att vara med och påverka din arbetsplats och vi skulle vara väldigt tacksamma om just du 

vill delta i denna studie. 

 

Har ni några frågor eller funderingar får ni mer än gärna höra av er till oss Michael: 

Michael_holm@hotmail.se tel: 076 227 40 60 eller Simon: S.hansson19@gmail.com tel: 073-

842 45 81 

/Med vänliga hälsningar Michael Holm & Simon Hansson 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 

Innan intervjuer 

 Presentation av oss själva 

 Syftet med studien 

 Etiska aspekter 

 Tiden 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat här? 

Inledande frågor 

Hur ser du på din arbetssituation? 

Hur upplever du arbetsmiljön på din arbetsplats? 

Krav 

Arbetskrav 

Stimulerar eller hindrar 

Kontroll 

Inflytande 

Arbetsuppgifter VS egen kompetens 

Utvecklingsmöjligheter 

Stöd 

Stöd i arbetet 

Stöd från chef 

Stöd från medarbetare 

Sociala relationer 

 

Ansträngning 

Ansträngning 

Nedlagd energi och tid 

Belöning 

Uppskattning och belöning 

belöning VS ansträngning 
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Organisationsrättvisa 

Fördelning av resurser 

Tillgång till information 

Jämlik behandling 

Hur ser du på din framtid på avdelningen? 

 


