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SAMMANFATTNING 

Syfte – Studiens syfte har varit att öka förståelsen för de effekter som kan uppstå genom en 

kompetensväxling när detta sker genom en fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter 

till en ny yrkeskategori. Syftet har också varit att undersöka vilken roll styrning har i att 

påverka dessa effekter. För att undersöka syftet har följande forskningsfrågor adresserats; (1) 

Vilken påverkan har en kompetensväxling på de professioner vilka möts av ett sådant 

koncept? (2) Hur kan styrmedel förstärka positiv och lindra negativ påverkan av en 

kompetensväxling? 

 

Metod – Multipel fallstudiedesign av en kvalitativ art med en kombinerad induktiv och 

deduktiv ansats. Insamling av data har skett genom semistrukturerade intervjuer med 

undersköterskor, sjuksköterskor och ledning inom Region Norrbotten. Den insamlade datan 

har analyserats med hjälp av tematisk analys.  

 

Resultat – Resultatet visar att en kompetensväxling, när detta sker genom en fördelning och 

omfördelning av arbetsuppgifter till en ny yrkeskategori, påverkar professioner både 

arbetsmässigt såsom personligt. Fem teman kopplade till påverkan har identifierats: rädsla för 

övertalighet, minskad stress i arbetet, arbetsglädje, skepsis mot servicepersonalens 

vårdkännedom samt effektivitet. Resultatet visar även att styrmedel kan ha en betydande roll 

för hur denna påverkan tar sitt uttryck och att ledningen därmed har en stor roll här att spela. 

 

Teoretiska implikationer – Studien bidrar med en djupare förståelse kring kompetensväxling 

när detta sker genom en fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter till en ny 

yrkeskategori. Studien bidrar även med insikter gällande en sådan kompetensväxlings 

påverkan på yrkesverksamma vilka möts av ett sådant koncept. Ett annat teoretiskt bidrag är 

en belysning av en sådan organisationsförändring i kombination med styrning. 

 

Praktiska implikationer – Vårt resultat antyder att styrmedel kan ha en betydande roll för 

utfallen av en kompetensväxling. Vi ser därför att vårt resultat kan fungera som ett stöd för 

personer inom en ledningsposition vilka står inför utmaningen att införa ett liknande koncept 

inom sin organisation. Vi ser också att studien kan fungera som ett beslutsunderlag för chefer 

och högre beslutsfattare vilka utforskar möjligheterna att hantera en hög arbetsbelastning och 

personalbrist. 

 

Nyckelord: kompetensväxling, utbytbarhet, organisationsförändring, organisatorisk styrning, 

Simons styrmodell. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund  

Under de senaste åren har medvetenheten kring professioners roll i organisationer ökat (Brock 

& Saks, 2016). Professioner spelar nämligen en stor roll vad gäller generering av energi och 

idéer till organisationer vilket krävs för att upprätthålla kundernas krav och behov (Matthews, 

2012). Likaså bidrar de till utveckling och förnyelse då dessa är de mest inflytelserika 

skaparna inom en organisation (Scott, 2008). I forskningslitteraturen är begreppet 

omdiskuterat och ett flertal forskare har fört diskussioner kring vad som utgör en profession. 

De flesta forskare är dock eniga om att professioner är kunskapsbaserade yrkeskategorier 

understödda av utbildning, träning och erfarenhet (Evetts, 2013).  

 

I samhället idag har det även observerats ett ökat behov av en högre professionell kompetens 

och kunnande bland yrkesverksamma (Frey & Osborne, 2017). Denna utveckling ser inte 

heller ut att avstanna då forskare menar att även framtidens arbeten kommer att kräva mer 

kompetens och färdigheter från individen (Lapiņa & Ščeulovs, 2014). Anledningen till det 

förändrade behovet menar Lapiņa och Ščeulovs (2014) är den ökade utvecklingen som vi ser i 

samhället där digitalisering och automatisering ökar i allt större grad. Ytterligare en anledning 

kan vara rollen som kompetens spelar då denna sägs vara nyckelfaktorn bakom produktivitet, 

konkurrenskraft och innovation (Ellström & Kock, 2008). Kompetens är ett begrepp som är 

välanvänt inom forskningen (Illeris, 2013) vilket rör arbetslivets processer och villkor. Det 

anses vara en individs egenskaper men också dess kapacitet att utifrån särskilda kriterier 

framgångsrikt utföra en uppgift och hantera en specifik situation. (Ellström, 1997) 

 

Genom den internationella sociologiska forskningen har man kunnat se återkommande teman 

riktade mot professionen och de utmaningar som denna möter. Förutom ett ökat behov av 

kompetens och kunnande ses trender vad gäller förändringar i den socio-politiska miljön inom 

vilken den professionella arbetar vilket Hillis och Grigg (2015) menar är ett hot mot dess 

fastställda och stabila yrkesroll. På grund av den föränderliga miljön (ibid.) krävs det därför 

att en organisation har förståelse för uppkomna krav och behov (McGivern, Currie, Ferlie, 

Fitzgerald & Waring, 2015) och att den professionella yrkesrollen anpassas utifrån dessa för 

att fortsätta leverera värde (Nelson, 2013).  

1.2 Problematisering 

En bransch som har uppmärksammat behovet av förändring i den professionella yrkesrollen, 

nationellt såsom internationellt, är hälso- och sjukvården vilka idag står inför utmaningen att 

balansera tillgången på arbetskraft med det växande behovet av vård bland invånare (Freund, 

Everett, Griffiths, Hudon, Naccarella & Laurant, 2015). Som en konsekvens av utmaningen 

och dagens svårigheter i att finna arbetskraft med rätt kompetens har hälso- och sjukvården 

tvingats att fördela och omfördela arbetsuppgifter mellan sina professioner, detta för att 

optimalt nyttja de mänskliga resurserna. Att fördela och omfördela arbetsuppgifter till 

existerande eller en ny yrkeskategori, har internationellt benämnts som “task-shifting” 

(Fulton, Scheffler, Sparkes, Auh, Vujicic & Soucat, 2011), på svenska översatt till uppgifts- 

och kompetensväxling (hädanefter enbart kompetensväxling).  

 

Ett flertal undersökningar har internationellt gjorts angående kompetensväxling vilka ser ut att 

vara eniga angående de positiva effekterna som detta koncept medför. Dock har 
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undersökningar framförallt gjorts i de södra delarna av Afrika och endast riktat sig mot en 

fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter mellan befintlig vårdpersonal där effekterna 

har visat sig vara en ökad effektivitet och tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och 

patienterna har fått en snabbare och säkrare vård (Mndzebele, 2014; Spies, 2016). 

Kompetensväxling har också medfört en ökad kvalitet i vårdpersonalens utförande (Denton, 

Brookman, Zeytinoglu, Plenderleith & Barken, 2015) liksom en ökad tillfredsställelse i 

arbetet (Zeytinoglu, Denton, Brookman & Plenderleith, 2014). 

 

Nationellt är forskningen i mindre omfattning men arbetet med kompetensväxling inom hälso- 

och sjukvården är ändå i full gång. Region Norrbotten (tidigare Norrbottens läns landsting) är 

ett utav de landsting som har kommit längst vad gäller arbetet med kompetensväxling där man 

genom ett projekt kallat “Vårdnära Service” (VNS) syftar till att just fördela och omfördela 

arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier. Projektet handlar dock inte bara om att avlasta 

vårdpersonal, i dagens läge undersköterskor, genom att fördela bort en del av dess 

arbetsuppgifter till annan personal, utan att också införa en ny yrkeskategori (servicepersonal) 

som tar över de bortprioriterade arbetsuppgifterna. Det VNS medför är alltså en förändring av 

undersköterskans roll som nu enbart ska fokusera på arbetsuppgifterna av mer komplex 

karaktär. De servicerelaterade arbetsuppgifterna överförs till servicepersonal och mer tid kan 

därmed läggas på patientarbete vilket är det som undersköterskan är utbildad till och i första 

hand har kompetens inom. (Norrbottens läns landsting, 2016) Införandet av en ny 

yrkeskategori som en del av kompetensväxling är dock något som ses vara av en brist inom 

den existerande forskningen vilket vi anser behöver studeras ytterligare för att öka förståelsen 

för dess effekter på den anställde.  

 

Vad gäller kompetensväxling ses också en helhetsbild saknas av konceptet. I tidigare 

internationella undersökningar har forskningen endast intresserat sig för att fånga synen och 

attityderna kring konceptet hos den vårdpersonal som direkt har berörts av 

kompetensväxlingen alternativt synen hos vårdpersonalens patienter. Ingen helhetsbild har 

erhållits då ingen utav undersökningarna har fokuserat på mer än en part vilket vi anser krävs 

för att få en ordentlig förståelse för konceptet och vilken påverkan detta har. Forskningen som 

har gjorts pekar exempelvis på att de yrkesverksamma vilka direkt har berörts av konceptet 

har fått en alltmer försvagad roll inom verksamheten när de lämnat ifrån sig arbetsuppgifter 

till annan personal. Även att den nya rollen känns oklar och att en tydligare beskrivning av 

ansvarsområden behövs för att vårdpersonalen effektivt ska kunna utföra sitt arbete. (Spies, 

2016; Mijovic, Mcknight & English, 2016)  

 

Liknande attityder som tagits upp i litteraturen har uppmärksammats när VNS utvärderades 

inom Region Norrbotten i början på 2015. Vad utvärderingen visade var att undersköterskan 

hade svårt att släppa taget om sina servicerelaterade arbetsuppgifter då detta alltid ingått i det 

dagliga arbetet. Undersköterskan fortsatte enligt gamla mönster vilket ses härstamma från 

svårigheter kring att snabbt anpassa sig till förändring. (Norrbottens läns landsting, 2015) 

Även Sveriges kommuner och landsting har betonat dessa svårigheter och menar att det finns 

en oro hos undersköterskan kring de minskade arbetsuppgifterna och på vilket sätt detta kan 

leda till risken att förlora jobbet. Denna oro ses alltså härstamma ifrån, inte bara rädslan av att 

fördela bort en del av arbetsuppgifterna, utan också rädslan av att möta en ny yrkeskategori 

vilken tar över dessa uppgifter. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014) 

 

Även om kompetensväxling har visat sig medföra en del negativa attityder menar forskare att 

det är av stor vikt att de anställda har en positiv attityd mot en organisationsförändring som 

sker för att denna ska ha möjlighet att framgångsrikt implementeras (Shah, Irani & Sharif, 
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2017). Attityden är dock inte den enda faktorn som spelar roll. Ionescu, Meruţă och 

Dragomiroiu (2014) menar även att sättet som organisationen styr en sådan förändring på är 

av stor betydelse för att kunna uppnå målen med förändringen. Forskare inom 

entreprenörskap är några utav de som har argumenterat kring detta område vilka menar att 

styrning har en stor roll i att påverka de anställdas reaktioner och attityder mot en 

organisationsförändring. Vad forskarna menar är att ju hårdare kontroll och styrning som 

utövas av ledare mot de anställda, desto mer hindras de anställdas beteenden och attityder att 

stödja de organisatoriska förändringarna. Om de anställda ska kunna bidra effektivt till 

organisationens behov måste styrningen därmed vara kontrollerad och inom en rimlig nivå - 

då kan en framgångsrik styrning skapas. (Allen, Adomdza & Meyer, 2015) 

 

Tittar vi i tidigare litteratur kan vi se att ett stort antal studier belyser styrning i kombination 

med organisationsförändringar och på vilket sätt olika styrmedel kan bidra till en 

framgångsrik förändring (Chenhall & Euske, 2007). Tidigare forskning ses dock sakna detta 

ämne i kombination med kompetensväxling. Än mindre ses forskning gällande styrmedel och 

hur detta kan användas effektivt när en organisation inför en kompetensväxling som handlar 

om att införa en ny yrkeskategori vilken tar över de bortprioriterade arbetsuppgifterna. Det 

sistnämnda anser vi därmed behöver studeras ytterligare eftersom den organisatoriska miljön 

och den professionella yrkesrollen alltmer ser ut att förändras.  

 

Utifrån de uppmärksammade gapen i litteraturen ställer vi oss därmed frågan vilken 

helhetsbild som finns angående kompetensväxling när detta sker genom en fördelning och 

omfördelning av arbetsuppgifter till en ny yrkeskategori. Vi ställer oss även frågan vilken 

påverkan en sådan kompetensväxling har på anställda och på vilket sätt styrmedel kan 

användas effektivt så att de anställda går i linje med förändringen. Vår studie syftar till att 

fylla dessa uppmärksammade gap i litteraturen, dels för att skapa en ökad förståelse gällande 

en kompetensväxlings effekter på den anställde, dels för att öka insikten gällande styrmedlens 

roll och vad ledare bör tänka på vid styrning av ett sådant koncept för att reaktioner hos 

anställda och påverkan på dessa ska bli så gynnsam som möjligt. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är därför att öka förståelsen för de effekter som kan uppstå genom en 

kompetensväxling när detta sker genom en fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter till 

en ny yrkeskategori. Syftet är också att undersöka vilken roll styrmedel har i att påverka dessa 

effekter. 

 

Studiens forskningsfrågor är: 

 Vilken påverkan har en kompetensväxling på de professioner vilka möts av ett sådant 

koncept?  

 Hur kan styrmedel förstärka positiv och lindra negativ påverkan av en 

kompetensväxling? 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

2.1 Fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter  

Reaktioner till organisationsförändring är ett ämne som adresserats i stor omfattning i 

forskningen. Anledningen till detta beror på att organisationsförändring är en process som kan 

medföra varierande reaktioner hos den anställde vilka kan vara både positiva såsom negativa. 

De positiva reaktionerna sägs ofta uppstå när den anställde kan se tydliga fördelar med 

förändringen men delar den anställde inte samma syn som dess arbetsgivare eller saknar en 

förståelse av förändringens innebörd, kan istället negativa reaktioner inträffa i form av 

motstånd och oro. (Ford, Ford & D´Amelio, 2008) Eftersom förändring inom en organisation 

är viktigt för konkurrenskraft och överlevnad menar dock forskare att förståelsen måste ökas 

kring varför individer reagerar som de gör i en viss situation (Herold, Fedor & Caldwell, 

2007). 

 

En form av organisationsförändring är kompetensväxling vilken handlar om att fördela och 

omfördela arbetsuppgifter mellan personal. En sådan förändring är dock inget nytt utan har 

gjorts under en längre tid tillbaka med syfte att stödja de krav och behov som ställs på en 

organisation. Många organisationer möter nämligen idag utmaningen med personalbrist 

tillsammans med ett ökat kundbehov av organisationens tjänster vilket gör att en fördelning 

och omfördelning av arbetsuppgifter mellan personal blir en mekanism till att kunna hantera 

denna utmaning. Forskningen som gjorts visar dock på att ett sådant koncept kan leda till 

många olika typer av reaktioner hos de som nu får en ökad eller minskad mängd 

arbetsuppgifter i sin yrkesroll. (Zachariah, Ford, Philips, Lynch, Massaquoi, Janssens & 

Harries, 2009) Se figur 1 för en sammanställning av resultaten ifrån tidigare gjorda studier 

inom kompetensväxling. 

 

Mijovic et al. (2016) har exempelvis i sin forskning adresserat problematiken kring att 

delegera bort arbetsuppgifter till annan personal. Forskarna menar att detta kan leda till 

känslor av att bli hotad inom sitt arbetsområde vilket har uppmärksammats hos de doktorer i 

Subsahariska Afrika vilka har blivit beordrade att lämna ifrån sig arbetsuppgifter nedåt i 

hierarkin (ibid.). Liknande känslor har påpekats av Zachariah et al. (2009) vilka också menar 

att de anställda känner sig “halvfärdiga” när dessa får en minskad mängd arbetsuppgifter och 

därmed inte får utöva sin yrkesroll till fullo. Att delegera bort arbetsuppgifter leder dock inte 

enbart till negativa känslor. Mijovic et al. (2016) menar också att det finns en viss acceptans 

till detta, framförallt om delegeringen innebär att den anställde kan fokusera på 

arbetsuppgifterna av störst betydelse i yrkesrollen. En minskad mängd arbetsuppgifter kan 

därmed minska den anställdes arbetsbelastning såsom leda till en bättre teambuilding och 

därav en ökad tillit mellan personalen. (ibid.) 

 

Känslan av att erhålla en ökad mängd arbetsuppgifter i yrkesrollen kan dock ses vara en 

annan. Spies, Gray, Opollo och Mbalinda (2016) betonar detta vilka främst uppmärksammat 

två typer av reaktioner efter att ha intervjuat sjuksköterskor kring deras ökade andel 

arbetsuppgifter som ett svar på kompetensväxling. Reaktionerna som synliggjordes var en 

polering av färdigheter respektive en överbelastning i arbetet där det sistnämnda var mest 

framträdande. Vad sjuksköterskorna menade var att en överbelastning i arbetet leder till att de 

inte kan prestera som förväntat och att känslan av en minskad tillfredsställelse i arbetet 

därmed upplevs. (ibid.) En ökad arbetsbelastning har även betonats i forskningen av 

Mndzebele (2014) såsom en oro kring kvalitetssäkring. Genom en ökad andel arbetsuppgifter 

kommer nämligen en del av uppgifterna att gå utanför de anställdas arbetsområde vilket leder 
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till en oro hos dessa huruvida arbetet kan utföras med kvalitet och säkerhet (ibid.). En önskan 

kring en tydligare definition av kompetensväxling ses också vara genomgående i litteraturen 

då anställda sägs förstå konceptet på sitt eget sätt (Spies, 2016).  

 

 
Figur 1: Sammanställning av tidigare gjorda studier inom kompetensväxling. 

2.2 Utbytbarhet 

Tidigare forskning om kompetensväxling saknar en adressering av konceptet när detta sker 

genom en fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter till en ny yrkeskategori. Därmed 

anser vi det vara väsentligt att titta på forskning om utbytbarhet vilken adresserar hur 

anställda kan påverkas av en anställningsosäkerhet när nya individer träder in i en 

organisation. 

 

Risken för att bli utbytt i en arbetssituation sägs bero på komplexiteten i en individs 

arbetsuppgift samt svårigheter kring att övervaka uppgiftens utförande. Anställda som är mest 

utbytbara sägs därmed vara de som har arbetsuppgifter utan avancerad kompetens och vars 

arbetsuppgifter är lätta att övervaka. (Emmenegger, 2009) Brown, Martin, Moser och Weber 
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(2015) menar även att det kan uppstå stora interorganisationella problem när det kommer till 

utbytbarhet, till exempel när en organisation anställer individer vilka tar över någon annans 

arbete. När detta sker i praktiken visar det sig att den befintliga personalen vilka fortsätter 

vara anställda inom organisationen upplever sin position som hotad även om dessa inte direkt 

berörs av förändringen. Situationen skapar en negativ påverkan på de anställdas beteenden då 

normer bryts och rädslan hos dessa för att bli utbytt ökar. I och med detta kräver ett utbyte av 

anställda en noggrann analys från organisationen, både för att uppmärksamma vinsterna som 

detta medför men också kostnaderna i form av förändrade attityder bland de anställda. (Brown 

et al., 2015) 

 

Greenhalgh och Rosenblatt (2010) har gjort en liknande forskning men har istället fokuserat 

på hur anställda påverkas av en sådan situation, det vill säga när en anställningsosäkerhet 

infinner sig och när det finns en risk hos dessa att förlora sitt arbete. Vad forskarna menar är 

att det finns fyra områden som bidrar till att skapa en oro vilka är önskad kontinuitet, hot, 

hotade jobbfunktioner och maktlöshet. Vad den anställde behöver för att känna en 

anställningstrygghet är nämligen en känsla av en permanent position inom organisationen. 

Kontinuitet är aldrig en garanti men medverkar till att skapa en positiv arbetssituation för 

individen. När det gäller hotbilden är denna kopplad till situationer vilka kan tänkas påverka 

den anställdes känsla av trygghet i sin anställning. Hoten kring anställningsosäkerhet kan 

baseras på ryktesspridning och därav inte ha någon sanning i sig men detta påverkar ändå den 

anställde och dess arbetssituation. Det tredje området är obehaglig förändring i 

jobbfunktioner. En förändring som försvårar arbetssituationen kan nämligen ha en negativ 

påverkan på den anställdes attityd gentemot dess arbetssituation och bidra till att skapa en 

ökad oro hos denne. Det sista området riktar sig mot maktlöshet vilket handlar om den 

anställdes förmåga att påverka sin arbetssituation. Utan en förmåga att påverka uppstår en 

större oro hos denne och varje förändring kan upplevas som hotande. (Greenhalgh & 

Rosenblatt, 2010) 

2.3 Organisatorisk styrning av en kompetensväxling 

En effektiv styrning sägs vara nyckeln bakom måluppfyllelse, organisatorisk riktning och 

tillväxt (Simons, 1995b). Det är en metod som kan användas för att få de anställdas beslut och 

beteenden att gå i linje med organisationens mål och strategier (Malmi & Brown, 2008) och 

kan vara ett sätt att mildra negativa reaktioner vilka kan uppstå på grund av 

organisationsförändringar (Lines, Sullivan, Smithwick & Mischung, 2015). 

 

Det finns ett flertal styrmodeller som en organisation kan använda för att uppnå en effektiv 

styrning mot organisationens mål, dessa kan till exempel utgöras av balanserat styrkort 

(Harden & Upton, 2016), total quality management (Powell, 1995) eller Simons styrmodell 

(Simons, 1995a). Simons styrmodell är dock en modell som länge haft en framträdande roll i 

både litteraturen såsom bland styrningens utövare (Kruis, Speklé & Widener, 2016). 

Anledningen till detta beror på att modellen utgör en effektiv styrning utifrån flera 

kontrollsystem, vilket möjliggör en miljö baserad på effektiv kontroll. Som forskare blir det 

därför naturligt att utgå ifrån Simons styrmodell när man undersöker en organisations 

styrmedel och på vilket sätt detta kan ha bidragit till uppkomna reaktioner hos anställda, 

eftersom modellen just sägs vara en av de mest holistiska vilka täcker in flera 

styrkomponenter. (Widener, 2007) 

 

Som tidigare nämnt saknar litteraturen en belysning av styrning i kombination med 

kompetensväxling och på vilket sätt styrning kan leda till att en sådan organisationsförändring 

sker framgångsrikt. Utifrån Simons styrmodell och dess fyra styrmedel kan vi dock se en 
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potential hos dessa att hantera de utmaningar och förstärka de möjligheter som lyfts i avsnitt 

2.2, det vill säga den påverkan som ses medfölja av en kompetensväxling. Denna potential 

kommer därför att illustreras i figur 2 nedan och förklaras utifrån logiska resonemang. Som 

visas i figuren illustreras de utmaningar som setts medfölja av en kompetensväxling med ett 

minustecken (-) medans möjligheterna illustreras med ett plustecken (+).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Att styra en kompetensväxling. 

Källa: Omarbetad utifrån Simons, 1995b. 

 
Diagnostiskt kontrollsystem.  

Detta är det första styrmedlet i Simons styrmodell vilket utgörs av strategiska 

planeringssystem, budget och vinstplaner med syfte att ge en organisations ledning en bättre 

förståelse över de framsteg som organisationen tar gentemot dess uppsatta mål. Syftet är 

också att förse ledningen med en ökad förståelse kring alla interna processer vilket ger dem en 

möjlighet att justera dessa så att målsättningarna som sätts i framtiden är realistiska och 

nåbara. Underhåll av systemet sker genom de anställda vilka rapporterar och samlar in data 

till ledningen. (Simons, 1995a)  

 

Vad gäller detta styrmedel ser vi en potential hos denna att förstärka känslan av en minskad 

arbetsbelastning hos anställda. Känslan kan förstärkas genom att ledningen utför objektiva 

mätningar som visar på den frigjorda tid som personalen fått genom konceptet. En sådan 

mätning kan nämligen fungera som en bekräftelse på att arbetsbelastningen har minskat vilket 

därmed kan leda till en förstärkt känsla hos personalen att så också är fallet.  

 

Vi ser också en potential hos styrmedlet att hantera kompetensväxlingens utmaningar 

kopplade till en försämrad vårdkvalitet samt känslan av orealistiska krav och belastning hos 

anställda. Ett av kompetensväxlingens mål är nämligen att säkerställa en hög kvalitet i vården. 

Om detta mål inte ses uppnås krävs det därför av en ledning att förändra i organisationens 

interna processer så att målet har en möjlighet att uppnås. Likaså gäller känslan av orealistiska 

krav. Även en sådan utmaning kan hanteras genom att titta på de interna processerna som 

tillämpas.  
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Värderingssystem.  

Detta styrmedel har länge använts inom organisationer vilket består av en organisations 

värderingar och övertygelser med syfte att öppna upp de anställdas målsättningar och 

kreativitet genom att inspirera dessa i yrkesrollen. Systemet avser främst att påvisa vilket 

värde organisationen bidrar med och vilken långsiktig målsättning som finns, samtidigt som 

förväntningar kring anställdas beteenden förmedlas. (Simons, 1995a)  

 

Vad gäller detta styrmedel ses denna kunna förstärka känslan av en ökad tillgänglighet hos 

personalen. Även om en ökad tillgänglighet är ett utav kompetensväxlingens mål och därmed 

kan vara en realisering av konceptet, kan en sådan känsla förstärkas genom att ledningen 

tydligt kommunicerar att detta är det mål som konceptet ska uppnå. Ett liknande resonemang 

kan föras vad gäller känslan av en utökad yrkesroll, vilket har uppmärksammats hos 

professionerna i de södra delarna av Afrika vilka haft som syfte att omfördela arbetsuppgifter 

mellan den befintliga personalen (Mijovic et al., 2016). 

 

Vi ser också att detta styrmedel har potentialen att hantera utmaningen kopplad till en oklar 

förståelse av en kompetensväxling och dess resultat. Vad en ledning kan göra för att hantera 

sådana problemområden är nämligen att tydligt förmedla kompetensväxlingens syfte och 

värde till de anställda, då kan en ökad förståelse erhållas vad gäller förändringens innebörd 

och vad förändringen syftar att leda till.  

 
Gränsskapande styrsystem.  

Även om frihet är viktigt för att inspirera till kreativitet utgör för mycket frihet ett hot mot en 

organisation. Stor vikt ligger därför i att ge frihet inom ett ramverk av uppsatta regler vilket 

kallas för det gränsskapande styrsystemet. Gränser kan ledningen formulera genom formellt 

angivna regler och riktlinjer vilka bör antas för att motverka skador på organisationens 

varumärke och rykte. Gränssystem fungerar väl ihop med värderingssystem, detta för att 

skapa en spelplan för den anställde där denne uppmuntras att ta an nya möjligheter. (Simons, 

1995a) 

 

Detta styrmedel ser vi i sin tur kan bidra till ett förstärkt samarbete inom avdelningen och en 

ökad tillit mellan personalen. Genom tydliga gränser kan nämligen en större förståelse 

erhållas av vardera professions yrkesområde och professionerna kan därmed ta tillvara på 

varandras kompetens och samarbeta på ett större plan.   

 

Styrmedlet ser vi också kan hantera utmaningarna kopplade till oklar arbetsbeskrivning, 

riktlinjer, oklara yrkesroller och belastning vilka uppvisats som utmaningar i avsnitt 2.2. 

Genom att tydliggöra gränser och riktlinjer för det nya konceptet ser vi att ledningen kan 

skapa en trygg “spelplan” för de anställda och därigenom öka dess förståelse för vilka 

arbetsuppgifter som skall utföras samt hur detta skall utföras.  

 
Interaktivt kontrollsystem.  

När organisationer växer blir kravet allt större på ett system vilket kan hantera den strategiska 

osäkerhet som uppkommer på grund av teknologiutveckling och förändrade kundbehov. Då 

krävs ett interaktivt kontrollsystem vilket kan användas av ledare för att involvera sig i de 

anställdas beslutsaktiviteter. Detta kan göras genom personliga möten med anställda i syfte att 

främja dialog och diskussion men också med syfte att samla in relevant information vilket kan 

leda till en ökad effektivitet och konkurrenskraft. (Simons, 1995a)  
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Detta styrmedel har i sin tur potentialen att hantera känslor hos anställda kopplade till en svag 

förmåga att påverka förändringens innehåll. Likaså känslan av en utökad belastning i 

kombination med en oförändrad belöning. Genom att ledningen fokuserar på dialog och 

diskussion med de anställda skapas nämligen möjligheter hos dessa att framföra åsikter och en 

positiv känsla till påverkan kan därmed förstärkas. 

2.4 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

Då syftet med studien är att undersöka vilka effekter som kan uppstå genom en 

kompetensväxling när detta sker genom en fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter till 

en ny yrkeskategori samt undersöka vilken roll styrmedel har i att påverka dessa effekter, 

kommer detta avsnitt att förklara hur det teoretiska ramverket kommer att användas för att 

besvara studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

Om vi tittar på forskningsfråga 1 kommer denna att besvaras med hjälp av litteraturen 

angående fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter samt utbytbarhet. Denna litteratur 

ger nämligen en god bild över den påverkan som kan uppkomma bland anställda när dessa får 

en förändring i arbetsuppgifter respektive möts av en anställningsosäkerhet. Som tidigare 

nämnt adresserar inte tidigare forskning påverkan av en fördelning och omfördelning av 

arbetsuppgifter i kombination med införandet av en ny yrkeskategori. Förhoppningen är 

därför att den aktuella studien kan bidra med kompletterande insikter kring området. 

 

Vad gäller forskningsfråga 2 är denna kopplad till alla tre områden som presenterats i det 

teoretiska ramverket. Först och främst kommer Simons styrmodell att adresseras för att 

komplettera litteraturen kring styrning i kombination med kompetensväxling. De styrmedel 

vilka modellen består av kommer nämligen att undersökas för att se på vilket sätt dessa har 

använts vid införandet av en kompetensväxling. Utifrån påverkan på de yrkesverksamma i 

kombination med hur styrmedlen har använts kan studien sedan bidra med viktiga insikter 

gällande styrmedlens roll och på vilket sätt dessa kan ha förstärkt och har en potential att 

lindra den påverkan som ses uppkomma genom konceptets införande. Figur 3 nedan visar en 

samlad illustration av kopplingen mellan forskningsfrågorna och det teoretiska ramverket. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Teoretiskt ramverk. 
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3. METOD  

3.1 Forskningsmetod 

Figur 4 visar en överblick över vald forskningsmetod för uppsatsen. Dessa val utgör ramen för 

uppsatsens insamling och analys av data och speglar de ställningstaganden som gjorts och den 

teknik som använts under uppsatsens gång. 

 

 
 
Figur 4: Summering av forskningsmetod. 

3.2 Forskningsansats 

Studiens ontologiska utgångspunkt baseras på konstruktionism. Detta innebär att sociala 

företeelser skapas kontinuerligt av sociala aktörer och att företeelserna befinner sig i ständig 

revidering. Organisationer bör därmed ses som konstruktioner vilka påverkas och styrs av 

aktörers handlingar och uppfattningar. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Eftersom syftet med studien har varit att öka förståelsen gällande en kompetensväxlings 

effekter när detta sker genom en fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter till en ny 

yrkeskategori samt undersöka vilken roll styrmedel har i att påverka dessa effekter, har syftet 

antagit en utforskande design (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016). Forskningsstrategin har i 

sin tur varit kvalitativ med inslag av kvantitativ teknik. Varför studien är kvalitativ är 

eftersom fokus har legat kring ord vid insamling och analys av data snarare än kvantifiering 

(Bryman & Bell, 2013). För att underlätta en presentation av datan har en kvantitativ teknik 

vävts in vilket har gjorts genom en omvandling av datan till siffror.  

 

Forskningens ansats är en kombination mellan induktion och deduktion (Elo & Kyngäs, 

2008). Anledningen till detta är då det finns begränsat med forskning kring området, i detta 

fall kompetensväxling, samtidigt som vi har arbetat utifrån existerande teori angående 

organisatorisk styrning. Kombinationen har valts för att på en ökad nivå fylla ut luckorna i 

litteraturen. 

 

För att erhålla en djupare förståelse kring kompetensväxling har en flerfallsstudie använts 

vilket handlar om att studera flera fall för att sedan jämföra dessa åt. Denna design har 
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föredragits eftersom vi med hjälp av denna kan öka förståelsen för vad som är gemensamt 

respektive unikt i de olika studerade fallen. (Bryman & Bell, 2013) 

3.3 Urval 

För att kunna fånga en helhetsbild kring kompetensväxling och möjliggöra en jämförelse 

mellan professioners påverkan av ett sådant koncept, har fallstudierna genomförts på två 

verksamheter inom Region Norrbotten men också på Regionhuset i Luleå. Region Norrbotten 

valdes som fokus för undersökningen, dels eftersom vi som skribenter befann oss i denna trakt 

under studiens genomförande, dels eftersom Region Norrbotten är den region som har kommit 

längst vad gäller arbetet med kompetensväxling vilket som tidigare nämnt sker genom 

projektet VNS. Eftersom konceptet i dagsläget har implementerats på Sunderby och Kalix 

sjukhus innebar detta att dessa två verksamheter blev fokus för datainsamling. Skälet till 

varför datainsamling även gjordes på Regionhuset var eftersom ledningen av projektet befann 

sig där.  

 

På sjukhusen i Sunderbyn och i Kalix ville vi fånga hur undersköterskan påverkats av VNS 

införande eftersom undersköterskan är den som i och med konceptet har fördelat bort en del 

av sina arbetsuppgifter till den nya yrkeskategorin. Men för att få ett helhetsperspektiv kring 

konceptet och en större förståelse för dess effekter ville vi också fånga hur sjuksköterskan 

påverkats eftersom sjuksköterskan är i nära arbete med undersköterskan. Vår process att 

samla in informanter startade därför genom en kontaktperson på Region Norrbotten från 

vilken vi fick kontaktuppgifter till de enhetschefer vars avdelningar har infört VNS, vid det 

aktuella tillfället sex avdelningar på Sunderby sjukhus och tre avdelningar på Kalix sjukhus. 

Genom enhetscheferna kunde vi sända ut ett e-mail till avdelningarnas undersköterskor och 

sjuksköterskor om vårt intresse att intervjua dem kring VNS. Ett kriterium fanns för att vara 

med i studien vilket var att de yrkesverksamma skulle ha varit med under införandet av VNS, 

detta för att möjliggöra en högre förståelse av konceptets påverkan på anställda vid dess 

införande.  De undersköterskor och sjuksköterskor som ville ställa upp på en intervju och som 

mötte det uppsatta kriteriet valdes därför ut. På grund av personalbrist på några utav 

avdelningarna var vi dock även tvungna att inkludera några anställda som tillkommit efter 

VNS införande. I vårt fall ställde professioner ifrån fyra avdelningar på Sunderby sjukhus och 

tre avdelningar på Kalix sjukhus upp på en intervju.  

 

Vad gäller ledningen ville vi fånga deras syn på hur styrningen av VNS har gått tillväga ute i 

verksamheterna, detta för att möjliggöra en förståelse av styrmedlens roll i att påverka de 

sedda effekterna. De personer med en sådan insikt, vilka befann sig på Regionhuset i Luleå, 

valdes därför ut och kontaktades för en intervju. Vårt urval av informanter går i linje med 

Onwuegbuzie och Leech (2007) beskrivning av ett kriterieurval vilket handlar om att 

individer väljs ut vilka möter uppsatta kriterier.   

3.4 Datainsamling 

Den huvudsakliga datainsamlingen utgjordes av intervjuer eftersom denna insamlingsmetod 

är en av de vanligaste vid kvalitativ forskning. Intervjuer användes även eftersom detta 

möjliggör att en djupare förståelse kring ämnesområdet kan erhållas. Vad gäller intervjuer 

finns det ett flertal former som kan användas, denna studie har dock valt att fokusera på 

individuella personliga intervjusituationer eftersom vi ville säkerställa att vardera informant 

kunde tala öppet och fritt kring vardera fråga utan påverkan från annan part.  
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Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (se bilaga 1) utifrån det teoretiska 

avsnittet vilken utformades med en semistruktur. Detta innebär att frågorna delas upp i teman 

med framförallt öppna frågeställningar vilket möjliggör mer omfattande svar kring varje fråga 

och att upplevelser därmed kan fångas. Även om en viss struktur utformades i intervjuguiden 

var det viktigt att hålla denna flexibel till en viss grad så att även andra teman hade möjlighet 

att lyftas fram. (Bryman & Bell, 2013) 

 

I undersökningen genomfördes totalt 33 intervjuer (total intervjutid 573 minuter), 3 intervjuer 

med ledningen för VNS, 17 intervjuer med undersköterskor (9 på Sunderby sjukhus, 8 på 

Kalix sjukhus) och 13 intervjuer med sjuksköterskor (7 på Sunderby sjukhus, 6 på Kalix 

sjukhus). Anledningen till antalet intervjuer beror på vår önskan om att skapa en tillförlitlig 

bild av en kompetensväxling. Alla intervjuer startade genom en beskrivning av intervjuns 

syfte men också frågan om det var okej att spela in intervjun med en inspelningsenhet, detta 

för att underlätta transkribering av materialet efter intervjuernas genomförande. Även om 

inspelning skedde under majoriteten av intervjuerna fördes anteckningar under tiden som 

informanterna talade, dels för att underlätta följdfrågor, dels för att säkerställa att materialet 

inte gick förlorat om tekniska problem skulle uppstå. Majoriteten av intervjuerna skedde 

individuellt och personligen med informanterna förutom en vilken skedde i grupp om två 

undersköterskor, detta på grund av avdelningens svårigheter med att avsätta tid för intervjuer. 

 

Vardera informant som deltagit i studien återfinns i bilaga 2. Vad gäller ledningen presenteras 

dessa utifrån dess respektive ansvarsområde inom VNS, detta efter informanternas 

godkännande. Informanterna ifrån verksamheterna har dock givits fiktiva namn för att stärka 

dess anonymitet. För att underlätta för läsaren har professionerna erhållit ett namn på antingen 

bokstaven S eller K vilket alltså hänvisar till om de arbetar på Sunderby sjukhus eller på Kalix 

sjukhus. Informanternas ålder samt antal år inom vården har avrundats.  

3.5 Analysmetod 

För att underlätta en analys av det inspelade materialet transkriberades detta till textform efter 

genomförda intervjuer. För att få en hög kvalitet i transkriberingen valdes den “ortografiska” 

metoden vilken går ut på att skriva ner alla ord som sägs verbalt, i viss mån skrivs även de 

icke verbala orden. (Braun & Clarke, 2006) 

 

En tematisk analys med kombinerad induktiv och deduktiv ansats användes sedan för analys 

av det transkriberade materialet. Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att det transkriberade 

materialet kodas för att sedan sortera dessa utifrån potentiella teman. Gemensamma teman 

lyfts fram, beskrivs och blir därmed ett sätt att fånga viktig information om det empiriska 

materialet i förhållande till studiens forskningsfrågor. (Braun & Clarke, 2006) Detta 

tillvägagångssätt, vilket är datastyrt, valdes för analys av undersköterskornas och 

sjuksköterskornas intervjumaterial kopplat till reaktioner och påverkan. 

 

Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär istället att analysen drivs av ett teoretiskt intresse. 

Detta leder till att datan beskrivs i mindre omfattning men att en mer detaljerad analys av 

vissa specifika aspekter istället erhålls. (Braun & Clarke, 2006) Detta tillvägagångssätt, vilket 

alltså är teoristyrt, valdes vid analys av intervjumaterialet ifrån ledningen eftersom vi här har 

valt att undersöka vilka styrmedel som använts vid införandet av VNS. 
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3.6 Kvalitetshöjande åtgärder 

Inom kvalitativ forskning kan kvaliteten bedömas genom parametrarna trovärdighet och 

äkthet (Bryman & Bell, 2013). Angående den aktuella studiens trovärdighet har studien 

utförts enligt forskningens uppsatta regler och alla begrepp och processer har tydligt 

beskrivits under uppsatsens skrivande. En vetenskaplig beskrivning har till exempel gjorts av 

alla de använda begrepp i uppsatsen, detta för att spegla en ökad tillförlitlighet av den sociala 

verklighet som studerats. En beskrivning har även gjorts av de utvalda informanterna vilka 

har en klar koppling till studiens syfte och forskningsfrågor. Likaså har kontexten inom vilken 

studien genomförts noggrant framförts vilket förenklar överförbarheten av resultatet till 

organisationer med liknande kontext. Vardera moment inom studien har alltså beskrivits 

grundligt med syfte att framföra studien som trovärdig. 

 

Vad gäller studiens äkthet har vardera informant under intervjuerna getts en utförlig 

beskrivning av studiens syfte och vad denna vill belysa. Dessa har även fått möjlighet att 

ställa frågor kring studien vilket har gjorts för att klargöra funderingar och frågor. Som 

skribenter och undersökare har vi även fokuserat på att visa upp en så rättvis bild som möjligt 

av en kompetensväxling. Detta har möjliggjorts genom att vi noggrant har valt ut informanter 

till studien vilka skulle täcka in de yrkesgrupper som berörs av ett sådant koncept men också 

konceptets ledning. Vad gäller äkthet är det också viktigt att kunna bidra informanterna med 

en ökad förståelse kring den situation som dessa befinner sig inom. Genom en erbjudan av 

återkoppling till dessa efter studiens slutförande kunde detta förses. Studien kan även bidra 

med viktig förståelse kring kompetensväxling till de individer och organisationer som står 

inför liknande situationer.  
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Jag har känt en 
rädsla/oro/hot mot att 
möta en ny yrkeskategori 

Andra har känt en 
rädsla/oro/hot mot att 
möta en ny yrkeskategori 

Nämner ej temat 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Reaktioner och påverkan 

I forskningsfråga 1 söks en förståelse för vilken påverkan en kompetensväxling har på 

professioner när detta sker genom en fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter till en 

ny yrkeskategori. Följande avsnitt kommer därmed att presentera de identifierade teman 

kopplade till VNS påverkan på undersköterskan och sjuksköterskan vilka setts utifrån 

intervjumaterialet (För en mer detaljerad bakgrund till VNS och syftet med dess införande 

inom Region Norrbotten, se bilaga 3. I bilaga 4 återfinns sedan en illustrering av 

kodningsprocessen vilken lett fram till de identifierade teman.) Som nämns i bilaga 3 är det 

främst undersköterskan som har hanterat service i sina arbetsuppgifter. Därmed är det främst 

undersköterskan som VNS haft som avsikt att avlasta. Genom våra intervjuer framkom dock 

att även sjuksköterskan har hanterat en del service, detta på grund av en stor arbetsbelastning 

och brist på vårdpersonal på avdelningarna. Detta innebär därför att även sjuksköterskan har 

blivit avlastad av VNS, om än på en annan nivå än undersköterskorna. Denna nivåskillnad 

innebär att olika teman har identifierats för professionerna där tre teman har setts för 

undersköterskorna och två har setts för sjuksköterskorna. Dessa teman presenteras nedan med 

hjälp av citat hämtat ifrån intervjumaterialet och illustreras med hjälp av diagram för att 

underlätta presentationen.  

 
Undersköterskan 

4.1.1 Rädsla för övertalighet 

Detta tema har valts då undersköterskorna nämnde att de själva eller att andra undersköterskor 

har känt en rädsla, en oro eller ett hot mot att möta och lämna ifrån sig arbetsuppgifter till en 

ny yrkeskategori. Undersköterskorna uttryckte bland annat temat när de möttes av frågan 

“Hur reagerade du när du fick veta att VNS skulle införas på din avdelning?” Figur 5 nedan 

illustrerar andelen undersköterskor av totalt 17 st. som har uttryckt det identifierade temat. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 5: Andelen undersköterskor som uttryckt temat “rädsla för övertalighet”. 

 
7 utav 17 undersköterskor uttrycker att de själva känt en rädsla, en oro eller ett hot vid VNS 

införande. Vad dessa 7 undersköterskor menar är att oklarheter uppstod vid konceptets start 

vilket ledde till de uppkomna känslorna. Kerstin förklarar detta genom att säga:  
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”Vi var oroliga att undersköterskorna skulle minska i antal för att VNS kom in och tog 

över vårt jobb och det var väl lite stressigt … och det var samma på alla avdelningarna 

bland undersköterskorna.”   

 

Även Katalin, Kamilla och Katarina uttrycker denna oro vilka menar att det uppstod en del 

negativitet vid konceptets start. Katalin förklarar: ”Vi visste som ingenting … det var som att 

vi blir hotade att kanske vi … någon av oss får flytta.”  

 

Katja, Stina och Svea är ytterligare tre undersköterskor vilka uttrycker att de själva känt sig 

rädda vid konceptets start. Katja och Stina poängterar dock att rädslan gick över med tiden när 

man som undersköterska förstod att några nedskärningar inte var aktuellt. 

 

Sandra, Signe och Susanne säger i sin tur att de både sett och hört att flera undersköterskor 

varit rädda för att bli av med sina jobb. De understryker dock att de själva inte har känt någon 

oro. Sandra säger: ”Jag tycker inte att jag kände det hotet för att det finns så mycket annat 

ändå som vi kan ägna oss åt”. Signe säger dessutom att hon inte har känt någon oro eftersom 

ledningen uttryckte väldigt väl att någon nedskärning på personal inte skulle göras. Signe 

fortsätter och säger: ”Alla behövs, så nej jag var inte orolig att jag skulle förlora jobbet.” 

 

4.1.2 Minskad stress i arbetet 

Detta tema har identifierats då undersköterskorna uttryckte en avlastning och en minskad 

arbetsbelastning till följd av VNS införande på avdelningen. Vad undersköterskorna menade 

var att servicepersonalen underlättar för dem eftersom denna personal nu ska ta hand om 

deras serviceuppgifter, vilket medför en minskad stress för dem i arbetet. Figur 6 illustrerar 

andelen undersköterskor som har uttryckt det identifierade temat. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Figur 6: Andelen undersköterskor som uttryckt temat “minskad stress i arbetet”. 

 
Samtliga 17 undersköterskor nämner en avlastning och en minskad stress i arbetet till följd av 

VNS. Siri är en utav dessa och hon berättar att undersköterskan har blivit avlastad ifrån både 

transport, sängstäd, slutstäd, kök och förråd. Denna avlastning menar Siri har inneburit en stor 

hjälp för personalen och att arbetet därmed kan rulla på i en bättre och lugnare takt. Hon 

förklarar: ”Häromdagen så gick dom med 48 transporter och egentligen är det jag och 

sjuksköterskan som går med transporterna tillsammans om det nu behövs, men då har ju som 

dom kunnat göra det.” 

 
Även Saga, Kim och Karin påpekar om en underlättning och en minskad stress i arbetet vilka 

menar att de nu kan bli avlastade ifrån de tunga posterna vilka stjäl mycket tid från 

17 
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6 Ökad arbetsglädje till 
följd av VNS 

Nämner ej temat 

patienterna. Karin förklarar: ”Tidigare kände vi att vi inte riktigt räckte till. För mycket tid 

gick åt till att göra icke patientnära uppgifter … till exempel städa en säng istället för 

patientomläggning”. Avlastningen innebär också enligt Sandy att man som undersköterska nu 

kan göra sådana arbetsuppgifter som man tidigare inte har hunnit med, såsom att mobilisera 

patienterna. Hon förklarar: ”Vi hade ju fruktansvärt mycket transporter och bädda sängar och 

allting sånt där så det tog ju jättemycket tid för oss […] Vi har ju mycket mer tid med 

patienterna idag.” Saga nämner även att avlastningen och den minskade stressen har blivit 

positiv för patienterna vilka nu slipper vänta på hjälp ifrån undersköterskan. Sandra nämner 

densamma som också ifrågasätter hur man som undersköterska tidigare hann med sitt arbete: 

”Det kändes ju som att det var ganska häktigt innan, och nu när vi har haft det som ett tag så 

kan vi känna … men gud hur hann vi med det?” 

 

Kim och Kerstin nämner i sin tur om tiden före VNS och säger att man var tvungen att vara på 

arbetet en halvtimme innan arbetsdagens start för att hinna med sina uppgifter. Samtliga 

undersköterskor är därmed väldigt positiva till VNS och den hjälp detta ger och hoppas därför 

att projektet ska få fortlöpa på avdelningarna framöver. 

 

Siri avslutar med att förklara att den minskade stressen som VNS medfört gör att hon idag är 

glad när hon åker ifrån arbetet. Siri säger: ”Innan dom var här så åkte jag hem och grät i 

bilen, nu åker jag hem och gråter inte längre. Så dom har gjort jättemycket”.  

 
4.1.3 Arbetsglädje 

Temat har valts då undersköterskorna uttryckte en ökad arbetsglädje till följd av att lämna 

ifrån sig de servicerelaterade arbetsuppgifterna. Undersköterskorna menade att arbetet känns 

mer meningsfullt genom ett ökat fokus på patienten och de vårdrelaterade  arbetsuppgifterna 

och att deras utbildning och kompetens därmed tas tillvara. Figur 7 illustrerar andelen 

undersköterskor som har uttryckt temat ovan. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figur 7: Andelen undersköterskor som uttryckt temat “arbetsglädje”. 

 
11 utav de 17 undersköterskorna uttrycker en glädje till följd av att lämna ifrån sig 

serviceuppgifterna till den nya servicepersonalen. Några utav dessa är Sonja, Kirsten, Katalin, 

Kamilla och Karin vilka menar att bortfördelningen innebär att de nu får fokusera på sina 

primära arbetsuppgifter. Karin säger exempelvis: “Nu får jag fokusera på mer saker som jag 

är utbildad till, istället för att göra kringuppgifterna.” 

 

Även Saga ger ett liknande uttalande och hon menar att undersköterskan nu har kommit 

närmre de arbetsuppgifter som denna är utbildad inom. Saga förklarar: “Man vill ju hålla på 
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Skepsis mot 
servicepersonalens 
vårdkännedom 

Nämner ej temat 

med medicin det är därför man har läst”. Saga fortsätter med att beskriva hur förändringen 

har påverkat henne i arbetet: “Jag känner mig som mer behövd på något vis, att jag som inte 

bara är den här som går och bäddar sängar ... att man tar tillvara på ens kompetens.” Siri är 

ytterligare en undersköterska som påpekar den positiva förändringen i arbetet. Hon säger: 

“Det känns som att jag kan utvecklas mer när jag hinner vara mer i det medicinska […] nu 

får jag göra det jag är här för.” 

 

Även Sandra, Sandy, Katja och Kim menar att förändringen har gett upphov till en personlig 

glädje, detta eftersom de nu kan få ett ökat fokus på patienterna. Kim säger: “Jag får mer tid 

för omvårdnaden det är det viktigaste tycker jag, att man kan stanna och prata lite.” Att få ett 

ökat fokus på patienten är nämligen något som undersköterskorna värdesätter väldigt högt 

eftersom dessa just finns till för att i första hand ta hand om patienterna. Kim fortsätter och 

säger: ”Arbetsglädje ger det också […] du går hem och är mer nöjd när du känner att du har 

gjort mer med patienterna den här dagen.” Sandra ger ett liknande uttalande, hon säger: 

“Man känner att man gör ett bättre jobb, alltså nu har man tid för patienten.” 

 
Sjuksköterskan 

4.1.4 Skepsis mot servicepersonalens vårdkännedom 

Detta tema har valts då sjuksköterskorna uttryckte en skepsis mot att möta och samarbeta med 

en yrkeskategori vilka saknar kännedom om vården. Vad sjuksköterskorna menade var att den 

nya yrkeskategorin både saknar utbildning och erfarenhet vilket de anser är viktigt att inneha 

eftersom personalen skall utföra sina arbetsuppgifter inom denna miljö. Figur 8 illustrerar 

andelen sjuksköterskor av totalt 13 st. vilka har uttryckt det identifierade temat. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

    Figur 8: Andelen sjuksköterskor som uttryckt temat “skepsis mot    

                          servicepersonalens vårdkännedom”. 

 
Även om majoriteten av sjuksköterskorna är positiva till att få in en ny yrkeskategori i vården, 

är 8 av de 13 sjuksköterskorna skeptiska mot att den nya personalen saknar utbildning och 

erfarenhet av verksamheten. Sasha är en av dessa sjuksköterskor och som uttrycker att ett 

frågetecken uppstod vid konceptets start. Sasha säger: “Det var naturligtvis ett frågetecken 

hur det blir med inblandningen av patienter.” Även Kia uttrycker sig liknande och betonar 

vikten av kompetens hos servicepersonalen inom både kost och hygien.  

 

Sabina och Solveig ger praktiska exempel på när avsaknaden av vårdkännedom medfört 

problem vilka också förklarar att servicepersonalen inte alltid förstår vikten av att prioritera 

bland arbetsuppgifterna. Solveig säger: 
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Effektivitet till följd av VNS 

Nämner ej temat 

“Man kan inte komma sent till röntgen, då kanske man tappar sin röntgentid och då får 

man fortsätta att vänta … att de inte förstår hur viktigt det är att gå ner med det där jäkla 

röret eller vikten av att sängen måste bli städad nu för att det kommer en till patient.” 

 

Solveig fortsätter och säger: “Jag kan som inte vänta 2 timmar på att den där sängen blir 

städad för det kanske är någon som är jättedålig som behöver den.”  

 

Kristina, Katrin och Klara är ytterligare tre sjuksköterskor vilka uttrycker en skepsis mot 

vårdkännedomen. Denna avsaknad måste man ha i åtanke menar Kristina som säger att man 

därför inte kan låta servicepersonalen gå ensam vid transporter, detta för att säkerställa en hög 

vårdsäkerhet. Även Siv uttrycker den lägre vårdkännedomen men betonar att hon är tacksam 

över den hjälp dessa ger. Samtidigt likställer hon yrkeskategorin med transportörer vilka 

tidigare fanns på avdelningen. 

 

4.1.5 Effektivitet 

Temat har valts då sjuksköterskorna uttryckte ett effektivare arbete till följd av VNS 

införande. Sjuksköterskorna menar att även dem har tagit hand om en del servicerelaterade 

arbetsuppgifter, detta på grund av en stor arbetsbelastning och en brist på vårdpersonal på 

avdelningarna. Införandet av VNS och bortfördelningen av serviceuppgifterna har därmed 

medfört ett effektivare arbete genom fler händer i vården och att vårdpersonalen nu kan 

fokusera på sina respektive specialistområden. Figur 9 illustrerar andelen sjuksköterskor som 

har uttryckt det identifierade temat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Andelen sjuksköterskor som uttryckt temat “effektivitet”. 

 
10 utav 13 sjuksköterskor uttrycker att den nya servicepersonalen har lett till en ökad 

effektivitet i arbetet. Samantha påpekar detta genom att förklara: 

 
“Tidigare så var man två ur personalen när man skulle hämta någon patient från akuten 

men nu kan jag ta en från Vårdnära Service och gå och hämta från akuten så det är ju 

mycket, mycket lättare." 

 

Sasha ger en liknande förklaring och säger att man tidigare arbetade i team med en 

undersköterska när en patient skulle transporteras från en operation. I och med VNS behöver 

dock sjuksköterskan inte vara med vid dessa tillfällen längre utan de kan då fokusera på någon 

annan arbetsuppgift. 
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Även Sanne, Kajsa och Katrin nämner det effektivare arbetet som uppkommit på grund av 

VNS. Sanne förklarar att man som sjuksköterska tidigare tog hand om både sängar, kök och 

transporter, detta på grund av en stor arbetsbelastning för undersköterskorna. Sanne menar 

därför att vårdandet på avdelningarna nu kan bli mer effektivt genom fler lediga händer i 

vården och att alla yrkesgrupper i och med VNS nu kan få fokusera på sina specialistområden. 

Detta leder i sin tur menar Sanne, till en god service och en vårdleverans av snabbare och 

bättre kvalitet. 

 

Klara, Kate och Kia är ytterligare tre sjuksköterskor vilka uttalar sig om ett effektivare arbete. 

Kia säger “Det kändes ju som, ja men vad bra då kanske vi kan ägna oss åt det som vi 

egentligen ska ägna oss åt, patienterna.” Även Kristina och Siv ger ett liknande uttalande och 

förklarar att sjuksköterskans främsta områden är läkemedel och medicin. Siv säger: “I och 

med att undersköterskorna fick mer tid då krävdes det inte lika mycket att vi var ute i 

omvårdnaden. Vi kunde fokusera mer på vårt.”  

4.2 Effekterna av en kompetensväxling 

Utifrån föregående presentation kan vi nu illustrera en figur som sammanställer de effekter 

som setts uppkomma av en kompetensväxling när detta sker genom en fördelning och 

omfördelning av arbetsuppgifter till en ny yrkeskategori. Som figur 10 visar kan effekterna 

delas upp i personliga såsom i arbetsmässiga effekter där de personliga effekterna främst ses 

vara kopplade till att möta och lämna ifrån sig arbetsuppgifter till en ny yrkeskategori. I vårt 

fall ses detta ge negativa effekter i form av en rädsla hos undersköterskorna och en skepsis 

hos sjuksköterskorna. De arbetsmässiga effekterna ses i sin tur vara kopplade till att fördela 

bort och bli av med en del av sina arbetsuppgifter. Detta ses ge positiva effekter i form av en 

minskad stress och arbetsglädje på undersköterskornas arbete och en ökad effektivitet på 

sjuksköterskornas. Även om en uppdelning finns mellan de personliga och arbetsmässiga 

effekterna, ses även en viss överlappning mellan dessa. Även om den minskade stressen och 

arbetsglädjen ses ge positiva effekter på undersköterskans arbete kan vi se, utifrån resultatet, 

att detta även leder till positiva effekter på individen. Genom en minskad stress och 

arbetsglädje ser vi att undersköterskan både mår bättre samt finner en ökad motivation och 

trivsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Effekterna av en kompetensväxling. 
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4.3 Ledningens styrning 

För att besvara forskningsfråga 2 krävs det först och främst en förståelse för vilka styrmedel 

ledningen har använt vid införandet av VNS. Som tidigare nämnt har vi valt att undersöka 

detta med hjälp av Simons styrmodell bestående av de fyra styrmedlen diagnostiskt 

kontrollsystem, värderingssystem, gränsskapande styrsystem och interaktivt kontrollsystem. 

Härnäst kommer därför en presentation av respektive styrmedel att göras utifrån ledningens 

användning av dessa vid VNS införande.  

 

4.3.1 Diagnostiskt kontrollsystem 

Ledningen berättar att målen med VNS till en början var att få ordning på servicebitarna inom 

vården. Efterhand kom även andra typer av mål. Ledningen berättar till exempel om 

effektmålen men också om målen om att göra en kompetensförskjutning, att få rätt person på 

rätt plats samt att frigöra tid inom vården. 

 

Målet om att frigöra tid för vårdpersonalen berättar processägaren mer ingående om. 

Processägaren förklarar att en tidsstudie genomfördes vid VNS start, detta av en objektiv part 

med syfte att mäta den tid som vårdpersonalen spenderade på servicerelaterade 

arbetsuppgifter. Mätningen gav ett mått på frigjord tid men visade också behovet av 

servicepersonal för att täcka upp den frigjorda tiden. Vad gäller resultatet ifrån studien säger 

processägaren att detta kommunicerades ut av den objektiva parten till ledningen och en 

projektgrupp (bestående av vårdpersonal) ifrån vardera pilotavdelning (då 2 avdelningar på 

Sunderby sjukhus och 4 avdelningar på Kalix sjukhus), där projektgruppen sedan hade eget 

ansvar att förmedla resultatet vidare till sina kollegor. 

 

Även om man inom flera områden har mål och mätning säger dock projektägaren att det finns 

de mål som är svårare att mäta: ”De mål vi ville visa var egentligen VRI, fallskador, 

återinskrivningar, minskad sjukfrånvaro, bättre stresshantering… och det har vi inga mål för 

hur vi ska mäta.” Projektägaren ställer sig samtidigt frågandes till vems ansvar det är att få till 

en mätning på dessa områden. 

 

På frågan om ledningen gjort någon mätning för att se om arbetet blivit effektivare i och med 

VNS, säger processägaren att någon mätning i siffror inte gjorts. Snarare görs en mjukare 

mätning allt eftersom vilken sker via intervjuer med vårdpersonalen. Resultatet ifrån 

intervjuerna diskuteras sedan inom styrgruppsmöten där vårdchefer, divisionschefer och 

verksamhetschefer sitter. Det är sedan vardera chefs ansvar att sprida resultatet vidare. 

 

När det kommer till att hantera resultaten utifrån gjorda målmätningar och att 

medvetandegöra de anställda om detta berättar projektägaren om den något omständiga 

”linjen” bestående av vårdchefer och avdelningschefer genom vilken informationen måste 

passera. Projektägaren säger: ”Det bästa hade varit om man bara kunde gå till högre 

företrädare för vården och säga såhär ser det ut och så räknar man med att det ramlar ner, 

men det gör det inte.” Projektledaren förklarar att det är svårt för ledningen själv att nå 

varenda person och därför måste informationen spridas på detta sätt.  

 

4.3.2 Värderingssystem 

När vi ställer frågan till projektägaren på vilket sätt som VNS syfte och värde 

kommunicerades ut till de anställda vid dess start, fick vi som svar ”på alla möjliga sätt”. 

Projektägaren berättar att han med hjälp av kommunikationsavdelningen tog fram en 
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kommunikationsplan för projektet och att han sedan åkte runt och spred dess syfte. Han säger: 

”Det finns nog ingen avdelning jag inte har varit på i Norrbotten”. 

 

HR-partnern berättar också att konceptets syfte och värde diskuterades inom arbetsgrupper 

vilka hade påbörjats när hon rekryterades in i projektet. I dessa arbetsgrupper fanns både 

vårdpersonal och VNS-personal representerade och i dessa grupper diskuterades både varför 

VNS skulle införas men också vilka arbetsuppgifter som kunde förflyttas till den nya 

servicepersonalen. 

 

Projektledaren berättar i sin tur om vilket värde som kommunicerades ut till vårdpersonalen: 

”Initialt så var det att frigöra händer i vården till förmån för omvårdnadsarbete, att 

undersköterskorna faktiskt skulle arbeta med det som de har utbildning för och kompetens.” 

Hon fortsätter och säger att man också betonade vikten av en högre kvalité på servicen liksom 

att lösa situationen med kompetensförsörjningen vilken idag är problematisk. 

 

På frågan om konceptets syfte och värde är något som ledningen även idag förmedlar till de 

anställda, får vi som svar att man är sämre på detta. Denna förmedling är något som mer och 

mer har övergått på respektive avdelnings enhetschef att ta hand om men ledningen ser att 

man egentligen hade behövt jobba med detta ännu mer. 

 

4.3.3 Gränsskapande styrsystem 

Innan VNS startade identifierade ledningen för VNS tillsammans med anställda från vården 

de serviceuppgifter som den nya yrkeskategorin skulle ta över. HR-partnern förklarar att 

uppgifterna identifierades i arbetsgrupper tillsammans med anställda ifrån varje avdelning där 

de anställda fick komma med förslag gällande vilka uppgifter som kunde förskjutas. 

Projektägaren berättar i sin tur att det var viktigt att tillsammans definiera de tidskrävande 

serviceuppgifterna just för att säkerställa så att man talade om samma sak. Projektägaren 

förklarar att man sedan utifrån de identifierade uppgifter valde ut de som ansågs vara mest 

tidskrävande och då kom man fram till att processerna kost, städ, transport och 

förrådshantering skulle tas över av servicepersonalen. 

 

På frågan om hur ledningen säkerställer att de anställda känner till de arbetsuppgifter som ska 

släppas till servicepersonalen, berättar projektledaren att de identifierade uppgifterna tydligt 

finns nedskrivna via gränsdragningslistor. Dessa listor tror dock inte projektledaren att de 

anställda läser. Hon nämner samtidigt att det är ganska tydligt vilka uppgifter som är service 

och vilka som är vård och att det därför är rätt så klart vilka uppgifter vårdpersonalen ska 

släppa till den nya yrkeskategorin. Hon säger: 

 
”En gränsdragning kan ju vara om du har en patient i sängen och så kommer en service 

och delar ut en matbricka … om jag ska hjälpa den här patienten upp då gör jag en 

omvårdnadsåtgärd, så den blir ganska tydlig den gränsen. Så det är ingenting som man 

behöver gå in och säga, att det här är service och det här är vård. Det är någonting som 

man bara vet.” 

 

Projektledaren vill dock poängtera att man inom vården hjälps åt över gränserna om behovet 

finns: ”Man är ju inte sådär stel att nej det där är inte mitt, det där är ditt.” 

 

Projektägaren förklarar att man idag följer den mall som man har gjort om vad 

servicepersonalen får göra och inte göra, ansvaret ligger sedan på vården att fortsätta arbetet 

med den här listan. Om ett behov finns för ett utökat serviceåtagande menar projektägaren att 
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vården själv måste uttala detta behov.  På frågan om införandet av VNS har sett likadant ut på 

Sunderby sjukhus såsom på Kalix sjukhus säger projektägaren att så är fallet: ”Vi är 

strukturfascister när det kommer till det, vi följer exakt på samma sätt.”  

 

4.3.4 Interaktivt kontrollsystem 

På frågan hur ledningen för VNS involverar sig i de anställdas beslutsaktiviteter nämner 

projektledaren att det inte finns några mandat för ledningen att gå in i verksamheterna och 

styra. Ansvaret har därför alltmer flyttats över på respektive vårddivision att själv genomföra 

kompetensväxlingen.  

 

Både projektägaren, projektledaren och HR-partnern berättar sedan om den feedback som fås 

ifrån verksamheterna angående förbättringar av VNS. HR-partnern nämner att man tidigare 

fick feedback direkt genom de arbetsgrupper som man bildat vid projektets start. Idag, när 

arbetsgrupperna inte finns längre, kommer istället feedbacken ifrån avdelningarnas chefer 

vilka ledningen sitter i forum tillsammans med. Projektledaren förklarar: ”Enhetscheferna 

träffar jag en gång i månaden så jag får feedbacken där och är det då någonting som är galet 

ja men då tar vi tag i det problemet.” Projektägaren menar dock att återkopplingen till 

verksamheterna kan ta väldigt lång tid just eftersom mötena enbart hålls en gång i månaden. 

Därför borde avdelningarna själva istället testa sig fram för att se vad som fungerar och vad 

som inte fungerar. Projektägaren säger: ”För att göra det helt rätt så borde man ta det med 

sin chef på avdelningen som tar det med VNS och sedan så kan man ju gärna testa det och 

sedan gå upp i styrelsen för beslut.” 

 

Vad gäller information och återkoppling till de anställda menar HR-partnern att det här finns 

ännu mer att göra. Hon säger: ”Viktigaste biten är det att dom vet vad som händer och vi vet 

hur tycker dom.” 

4.4 Professionernas synpunkter på styrningen 

Härnäst kommer professionernas synpunkter på styrningen vid VNS införande att presenteras, 

även denna presentation indelad under de fyra styrmedlen. Syftet till detta är att finna om 

ledningens användning av styrmedlen kan ha förstärkt och har en potential att lindra de 

anställdas påverkan av konceptet, vilket efterfrågas i forskningsfråga 2.  

 

4.4.1 Diagnostiskt kontrollsystem 

Mål och mätning uttrycks enbart av tre undersköterskor. Kamilla förklarar exempelvis att man 

på hennes avdelning har genomfört en tidsstudie, detta för att mäta hur lång tid olika 

arbetsuppgifter tar under en vårdpersonals arbetsdag. Kamilla berättar att man under studien 

mätte tiden på sängstädning, uppackning av tvätt och förrådshanteringen och att resultatet 

visade att uppgifterna tar hela 64 % av en vårdpersonals arbete under en och samma dag. 

Kamilla menar att detta är en enorm tid som tas ifrån patienterna och är därför oerhört glad att 

VNS kan hjälpa vårdpersonalen med sådana tidskrävande arbetsuppgifter. 

 

Även Sonja berättar om denna tidsstudie vilken genomfördes innan VNS start, men Sonja 

uttrycker att hon saknar en uppföljning ifrån den studie som gjordes. Hon säger: 

 
”Vårdnära Service ska ju underlätta vårt jobb och då gjorde vi en studie för att se om det 

underlättar jobbet eller om det är densamma. Vi gjorde en studie i början men vi gjorde 

aldrig någon studie för att se att det faktiskt blev något bättre, har vi fått mer tid till 

patienterna?” 
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Enbart en sjuksköterska uttrycker dock mål och mätning. Sanne nämner detta och säger att 

hennes avdelning regelbundet gör utvärderingar och att man då kommer fram till att VNS är 

ett uppskattat koncept av de anställda vad gäller att få hjälp med de servicerelaterade 

arbetsuppgifterna. Sanne säger dock att hon är osäker gällande vilka mål som skall uppnås i 

och med konceptets införande. Hon säger: ”Jag skulle säga att jag vet grunden i alla fall men 

jag vet inte riktigt om det är något specifikt mål som vi ska uppnå.” 

 

4.4.2 Värderingssystem 

Majoriteten av undersköterskorna tycker att syftet med VNS kommunicerades ut på ett tydligt 

sätt vid konceptets start. Katarina, Kamilla och Sandy berättar att ledningen regelbundet 

informerade på deras avdelningar vilket gjordes via inplanerade informationsmöten. Syftet 

som kommunicerades ut menar Sandy var att undersköterskorna ”skulle få mer tid till 

patienterna och att arbetet därmed skulle leda till mindre service”. Även Sonja nämner 

informationen och säger att ledningen hade mycket bra upplägg redan från början vilket 

tydligt förmedlades till de anställda. 

 

Susanne och Sonja är ytterligare två undersköterskor vilka berättar om det syfte som 

kommunicerades ut till de anställda. Susanne och Sonja förklarar dessutom att deras 

avdelningar tidigare haft en liknande yrkeskategori som VNS (transportörer) vilka tagit hand 

om de servicerelaterade arbetsuppgifterna. De äldre undersköterskorna menar Susanne, kände 

därför igen konceptet när ledningen presenterade dess syfte. 

 

Några undersköterskor uttrycker dock en brist på information och att de inte riktigt förstod 

konceptets värde. Sandra, Siri, Kerstin och Katja menar till exempel att de hade önskat en 

bättre förklaring av konceptet och hur det var tänkt att detta skulle gå tillväga. Kerstin menar 

dessutom att den luddiga informationen ledde till en ”spänd stämning bland personalen” 

vilken inte la sig förens allting kom på plats. Även Svea uttrycker en brist på information och 

förklarar att hon inte riktigt förstod skillnaden mellan den nya servicepersonalen och den 

köksa som tidigare arbetade på avdelningen.  

 

Även de flesta sjuksköterskor tycker att de fick tydlig information om VNS syfte och värde. 

Kia och Katrin säger exempelvis att ledningen informerade på plats om hur konceptet skulle 

fungera och att de själva hade möjlighet att ställa frågor. Samantha uttrycker sig liknande och 

betonar vikten av att ledningen personligen kom till avdelningen. Hon menar att detta 

minskade risken för oklarheter. 

 

Även Selma och Sabina säger att ledningen var tydlig i sin information vilka förklarade att 

konceptet skulle innebära mer tid åt vårdarbete för undersköterskorna och att 

servicepersonalen därmed ska ta hand om de icke vårdrelaterade arbetsuppgifterna. Även 

vilka roller alla ska ha förklarades tydligt menar Selma. Siv och Sanne är dock mer kritiska 

till informationen som framfördes. Siv säger: ”Man kanske la fram det lite dåligt när det 

kom.” Sanne säger i sin tur att hon inte riktigt kan uttala sig om syftet med VNS mer än att det 

ska underlätta för omvårdnadspersonalen.  

 

4.4.3 Gränsskapande styrsystem 

När vi frågar undersköterskorna om gränsdragningen mellan vårdpersonalens och 

servicepersonalens arbetsuppgifter fås en blandad respons. Både Svea, Stina, Sandy, Saga och 

Kerstin nämner att de vid starten inte riktigt förstod hur konceptet var tänkt att forma sig och 

vilka arbetsuppgifter som skulle stanna kvar hos undersköterskan. Gränsdragningen var 
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otydlig menar Svea som gärna hade sett en tydligare information angående detta. Även Saga 

ger ett liknande uttalande men betonar också vikten av tydliga riktlinjer för att undvika skador 

hos servicepersonal och patienter.  Saga fortsätter och säger: ”Får dom ta ett handtag och 

hjälpa någon upp? Det kan jag tycka är lite svårt och veta vad det är som gäller.” Saga 

menar att all personal säger olika i denna fråga. 

 

Susanne, Sandra, Signe och Katarina förklarar att de förstod gränsdragningen men säger att 

servicepersonalen själv kanske inte förstod vilka uppgifter de skulle utföra. Signe säger: ”Jag 

kommer ihåg första dagen, dom visste ju inte vad dom skulle göra … då fick vi visa dom hur 

dom plockar fram frukosten och då tänkte man herregud hur ska det här gå.” 

 

På avdelningen som Karin arbetar finns dessutom en oenighet gällande vilka uppgifter som 

vårdpersonalen och servicepersonalen ska utföra. Denna oenighet menar Karin, leder till att 

arbetsuppgifter blir eftersatta. 

 

Även Siri nämner gränsdragningen som också berättar om de listor som finns på hennes 

avdelning. På dessa listor finns information om vilka uppgifter som tillhör vem och vilka 

uppgifter som går att förflytta mellan personalen. Dessa listor menar Siri, minskar risken för 

osäkerhet i frågan. Siri understryker dock att servicepersonalens roll hela tiden utvecklas och 

menar därför att det inte är konstigt om oklarheter finns. 

 

Sjuksköterskorna Sasha, Solveig och Klara menar i sin tur att gränsdragningen mellan 

vårdpersonalen och servicepersonalens uppgifter har växt fram med tiden. Sasha menar att 

den första tiden med det nya konceptet har varit rätt så svår och att frågetecken ofta dök upp 

huruvida det är undersköterskan eller servicepersonalen som ska städa eller fylla på 

utrustning. Idag är dock rollerna mer tydliga menar Sasha som också förklarar att en lathund 

finns på avdelningen där man tydligt kan läsa vilka uppgifter som är vems ansvar. Ett 

liknande uttalande gör Sabina som också förklarar att frågetecken har dykt upp huruvida det 

är undersköterskan eller servicepersonalen som ska fylla på förrådet. Dessa frågetecken 

innebär enligt Sabina, att förrådet ibland blev eftersatt. 

 

Liksom Sasha, förklarar Solveig att rollerna har fått upptäckas med tiden. Solveig menar dock 

att hon önskat en tydligare förklaring vid konceptets start då hon menar att den enda 

information hon fick var att ”dom med röda kläder fixar fika, lunch och så går dom på 

transporter.” Den otydliga informationen nämner också Saga som säger att hon ibland har 

undvikit att ta hjälp av servicepersonalen just på grund av den osäkra gränsdragningen. 

 

Kristina, och Kia anser sig dock ha en god kunskap kring vad servicepersonalen får och inte 

får göra. Kia förklarar att servicepersonalen inte får göra någon omvårdnad och att de inte 

heller får gå in på avdelningar där smitta förekommer.  

 

4.4.4 Interaktivt kontrollsystem 

På frågan om man som undersköterska har haft en möjlighet att påverka VNS innehåll säger 

Susanne och Siri ja. Susanne berättar att man tidigare haft arbetsplatsträffar på hennes 

avdelning där man tillsammans med chefen för VNS har kunnat framföra sina synpunkter på 

konceptet. Även Svea säger att hon har fått lov att påverka men menar samtidigt att det är 

svårt att framföra vad man vill att servicepersonalen ska ta över, detta eftersom en del 

arbetsuppgifter inte går att delegera bort. Liksom Susanne berättar Kamilla om träffar vilka 

har anordnats på hennes avdelning. Under dessa träffar har vårdpersonal funnits 

representerade där dessa tillsammans med ledningen haft möjligheten att lyfta synpunkter. 
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Sonja, Karin, Katarina och Kerstin menar dock att deras möjligheter till att påverka har varit 

små. Sonja menar att konceptet redan var färdigt när detta kom och att man som vårdpersonal 

därför inte kunde ”sticka in handen och säga stopp”. Karin uttrycker sig liknande och säger 

att VNS kom som ett färdigt koncept. Hon menar att konceptet har utgått ifrån Sunderbyn 

vilket hon tycker är fel, detta eftersom Sunderby och Kalix sjukhus bedriver sina 

verksamheter på olika sätt. Hon förklarar: ”Man borde tittat på vad verksamheten hade 

behövt för de gör inte samma på alla avdelningar.” Karin hade därför önskat en större 

möjlighet till att påverka. 

 

Även Saga betonar vikten av att modifiera konceptet. Saga menar att alla avdelningar har 

olika mycket undersökningar och därför borde vardera avdelning tillsammans med 

avdelningens chef se över riktlinjer och vad man behöver. Saga betonar dock att varken hon 

själv eller att hennes kollegor har försökt att påverka konceptet. Hon säger: ”Det ligger som 

bara där i luften, det är ingen som tar för sig.” Kim är ytterligare en undersköterska som inte 

har försökt påverka konceptet. Kim menar dock att hon inte heller vill påverka, detta eftersom 

hon inte tror sig kunna förändra något som redan är bestämt.  

 

Liksom undersköterskorna uttrycker de två sjuksköterskorna Siv och Sabina vikten av att 

modifiera konceptet utifrån vårdens behov. Siv förklarar att hennes avdelning och 

avdelningen bredvid jobbar på så olika sätt och därför går det inte att ”trycka ut” samma 

arbetsuppgifter till dessa. Vad Siv menar är att man borde titta på faktorer såsom 

personalsammansättning och krävande arbetsuppgifter innan man faktiskt bestämmer sig för 

vilka uppgifter servicepersonalen skall ta över. Med tiden menar dock Sabina att hennes 

avdelning har fått modifiera i konceptet. Till en början fick man ett färdigt koncept men 

utifrån resans gång har man som vårdpersonal haft möjligheten att komma med förslag till 

förändringar. 

 

Tre sjuksköterskor vilka menar att de inte har haft en möjlighet att påverka är Sanne, Solveig 

och Kristina. Sanne menar att servicepersonalen har sina specifika uppgifter och att hon 

därför inte har kunnat förändra dessa. Selma och Kia uttrycker dock att möjligheter till att 

påverka har funnits. Kia säger: ”Vi har haft sådana där personalmöten”.  

4.5 Styrmedlens roll i att påverka effekterna 

Utifrån den tidigare presentationen av VNS påverkan på professionerna tillsammans med 

ledningens styrning och professionernas synpunkter på styrningen, kan vi nu öka våra insikter 

gällande styrmedlens roll och på vilket sätt dessa kan ha förstärkt de positiva effekterna som 

setts uppkomma genom konceptets införande. Vi kan också öka våra insikter gällande 

styrmedlen och dess potential att lindra de negativa effekterna som setts. I figur 11 illustreras 

vår analys och koppling mellan styrmedel och påverkan. 
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Figur 11: Styrmedlens roll i att påverka effekterna. 

Källa: Omarbetad utifrån Simons, 1995b. 

 
Diagnostiskt kontrollsystem.  

Även om en minskad stress i arbetet kan vara en realisering av konceptet tyder resultatet på 

att ledningens användning av det diagnostiska styrmedlet kan ha förstärkt denna positiva 

påverkan på undersköterskornas arbete. Ledningen berättar nämligen om den tidsstudie som 

genomfördes under VNS start med syfte att mäta den tid som frigjordes ifrån vårdpersonalen i 

och med införandet av den nya yrkeskategorin. Även om det enbart är tre undersköterskor 

som har nämnt denna tidsstudie menar ledningen att resultatet vad gäller den frigjorda tiden 

har kommunicerats ut till projektgrupperna ifrån vardera pilotavdelning, vilka i sin tur haft 

möjligheten att kommunicera ut resultatet till sina kollegor. Utifrån den insamlade datan går 

det inte att säga huruvida projektgrupperna har kommunicerat ut den frigjorda tiden till 

undersköterskorna. Resultatet antyder dock att detta är troligt eftersom alla undersköterskor 

som intervjuats nämner en avlastning och därmed en minskad stress i arbetet på grund av 

VNS. Som tidigare nämnt kan ett uttalande av faktiska resultat fungera som en bekräftelse på 

att förändring har skett och därigenom förstärka känslorna att så också är fallet.   

 

Angående den ökade effektiviteten vilka sjuksköterskorna nämner som ett resultat av VNS, 

kan detta också vara en realisering av konceptet. Vi ser dock även här att användandet av det 

diagnostiska kontrollsystemet kan ha förstärkt denna positiva påverkan. Ledningen betonar att 

de inte har gjort någon effektivitetsmätning i siffror, däremot menar de att mjukare mätningar 

i form av intervjuer med vårdpersonalen allt eftersom har utförts, detta i syfte att synliggöra 

huruvida arbetet har blivit effektivare med VNS. I detta fall har ingen sjuksköterska nämnt 

något om dessa intervjuer, däremot kan intervjuerna ha fungerat som en tankeväckare hos 

sjuksköterskorna och lett till en reflektion och en förstärkt känsla hos dessa att arbetet faktiskt 

har lett till en ökad effektivitet. 

 

Värderingssystem. 

Vad gäller en ökad arbetsglädje, vilket setts som en positiv påverkan på undersköterskornas 

arbete till följd av att de nu får göra det som de har kompetens och utbildning inom, ser vi att 

värderingssystem kan ha haft en roll i att förstärka denna påverkan. Ledningen menar 

nämligen att ett syfte och mål med VNS är just att undersköterskan ska få arbeta med det som 

undersköterskan har kompetens och kunskaper inom, det vill säga patientarbetet. Även 
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majoriteten av undersköterskorna nämner detta syfte vilka också menar att syftet 

kommunicerades ut på ett regelbundet och tydligt sätt ifrån ledningen. Även om en ökad 

arbetsglädje därmed kan ha uppkommit från en realisering av konceptet, tyder resultatet på att 

den ökade arbetsglädjen kan ha förstärkts genom ledningens tydliga kommunikation att ett 

ökat patientfokus är det mål som konceptet skall uppnå.  

 

Gränsskapande styrsystem. 

Resultatet tyder på att detta styrmedel har en potential att lindra den negativa påverkan 

kopplad till en rädsla för övertalighet vilket setts hos de intervjuade undersköterskorna. Vid 

intervjuerna med ledningen betonas nämligen en tydlig gränsdragning mellan vårdpersonalen 

och den nya servicepersonalens arbetsuppgifter och ledningen nämner också att respektive 

yrkeskategoris arbetsuppgifter finns nedskrivna via gränsdragningslistor på avdelningarna. 

Cirka hälften av undersköterskorna vilka uttryckt en rädsla för övertalighet menar dock att 

gränsdragningen varit otydlig vid konceptets start och att en osäkerhet gällande vilka 

arbetsuppgifter som skall stanna kvar hos undersköterskan uppstod. Även om det inte finns en 

direkt korrelation mellan otydliga gränser och en rädsla för övertalighet i resultatet, tyder ändå 

resultatet på att otydliga riktlinjer och gränser kan vara en orsak till att denna negativa 

påverkan har uppstått. Genom att tydliggöra gränser och riktlinjer för undersköterskan ser vi 

därför att potentialen finns att lindra denna negativa påverkan hos dessa.  

 

Resultatet tyder även på att en skepsis mot servicepersonalens vårdkännedom kan lindras med 

hjälp av tydliga gränser och riktlinjer. Majoriteten av sjuksköterskorna som uttryckt en 

skepsis betonar nämligen att frågetecken dök upp vid konceptets införande gällande 

servicepersonalens roll och några ifrågasatte hur dess inblandning med patienterna skulle bli 

då de saknar kännedom om vården. Dessa frågetecken tyder på att en oklar kommunikation 

har funnits gällande gränsdragning och riktlinjer då ledningen menar att servicepersonalen 

inte ska hantera någon vård utan enbart servicerelaterade arbetsuppgifter. Om ledningen är 

tydlig med vilka uppgifter som servicepersonalen ska eller inte ska hantera ser vi därmed en 

potential att lindra den skepsis mot servicepersonalens vårdkännedom vilken sjuksköterskorna 

uttryckt.  

 

Interaktivt kontrollsystem. 

Även om vi inte har sett någon direkt koppling mellan konceptets påverkan på professionerna 

och detta styrmedel ser vi ändå detta styrmedlets potential att leda till positiva effekter. 

Utifrån intervjuerna med professionerna har vi nämligen kunnat se en större önskan hos några 

av dessa att modifiera och komma med åsikter kring konceptet då de menar att konceptet kom 

färdiglevererat utan en anpassning till avdelningens behov. Även om ledningen betonar att 

vardera avdelning allt eftersom har en möjlighet att påverka innehållet utifrån vad som passar 

dessa, tyder resultatet på att professionerna inte har förstått denna möjlighet. Genom att 

tydligt kommunicera om professionernas roll i att påverka konceptet och därefter låta dessa 

medverka i dess utformning, ser vi därmed potentialen att skapa en positiv påverkan på 

professionerna i form av ett ökat engagemang mot förändringen. 
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5. DISKUSSION  

Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen för de effekter som kan uppstå genom en 

kompetensväxling när detta sker genom en fördelning och omfördelning av arbetsuppgifter till 

en ny yrkeskategori. Syftet har också varit att undersöka vilken roll styrmedel har i att 

påverka dessa effekter. För att undersöka syftet har följande forskningsfrågor adresserats (1) 

Vilken påverkan har en kompetensväxling på de professioner vilka möts av ett sådant 

koncept? (2) Hur kan styrmedel förstärka positiv och lindra negativ påverkan av en 

kompetensväxling? Vad resultatet visar är att införandet av en kompetensväxling påverkar 

anställda både arbetsmässigt såsom personligt. Resultatet visar även att styrmedel kan ha en 

betydande roll för hur denna påverkan tar sitt uttryck och att ledningen därmed har en stor roll 

här att spela. 

5.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens första bidrag visar hur en kompetensväxling, när detta sker genom en fördelning och 

omfördelning av arbetsuppgifter till en ny yrkeskategori, påverkar anställda vilka möts av ett 

sådant koncept. Tidigare litteratur ses sakna en förståelse av ett sådant koncepts påverkan, 

men också en bild av konceptet ifrån mer än en part, vilket denna studie därför haft som 

avsikt att bidra till. Den insamlade datan har visat på fem olika teman kopplade till hur en 

kompetensväxling påverkar anställda vilka är ”rädsla för övertalighet”, ”minskad stress i 

arbetet”, ”arbetsglädje”, ”skepsis mot servicepersonalens vårdkännedom” samt ”effektivitet”. 

Utifrån dessa teman kan vi hävda att det finns stora liknelser med resultaten ifrån forskningen 

gjord i de södra delarna av Afrika vilka enbart studerat hur en kompetensväxling påverkar 

anställda när detta sker mellan befintliga yrkeskategorier. I båda fallen kan vi se en 

arbetsmässig påverkan på professionerna i form av en minskad arbetsbelastning (Mijovic et 

al., 2016) och därmed en ökad tillgänglighet i vården (Zacharia et. al., 2009; Mndzebele, 

2014; Spies, 2016) men också en personlig påverkan i form av en hotande känsla hos dessa 

(Mijovic et al., 2016). Den hotande känslan och oron för att bli av med arbetet ses alltså 

uppkomma i båda fallen och oavsett vem den anställde fördelar sina arbetsuppgifter till.  

 

Även om vi inte har funnit någon forskning om kompetensväxling i ett annat sammanhang ser 

vi att ovan resultat kan gälla även för andra branscher än enbart hälso- och sjukvården. Vi ser 

nämligen att kompetensväxling är ett modifierbart koncept som kan utformas utifrån varje 

organisations behov, detta så länge organisationen har olika nivåer av kunskaper och 

kompetens bland sina anställda. En organisation som väljer att införa en kompetensväxling 

bör därmed kunna förvänta sig personliga såsom arbetsmässiga effekter där de personliga 

effekterna främst ses vara kopplade till att den anställde möter och lämnar ifrån sig 

arbetsuppgifter till en ny alternativt en befintlig yrkeskategori, detta med en lägre 

kompetensnivå. Detta kan, enligt vårt resultat leda till negativa effekter i form av en rädsla 

och skepsis hos personalen. De arbetsmässiga effekterna ses i sin tur vara kopplade till att den 

anställde fördelar bort och blir av med en del av sina arbetsuppgifter. Detta kan i sin tur leda 

till positiva effekter i form av en minskad stress, arbetsglädje och effektivitet på personalens 

arbete. Utifrån forskningen av Ford et al. (2008) vill vi dock hävda att de negativa effekterna 

kan uppkomma bland en organisations anställda oavsett om organisationen inför en 

kompetensväxling eller en annan förändring, detta då en oro ses vara generisk för 

förändringar. 

 

Vår insamlade data motsäger dock forskningen gjord av Brown et al. (2015) som pekar på att 

all personal upplever sin position som hotad när dessa tvingas att lämna ifrån sig 

arbetsuppgifter till nya individer. I vårt fall har inte sjuksköterskorna upplevt ett hot vilket vi 
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tror kan bero på ett flertal faktorer där en av dessa faktorer kan ha att göra med att service 

egentligen inte tillhör sjuksköterskans primära arbetsuppgifter. Eftersom sjuksköterskan 

menar att denna har arbetat med service på grund av en personalbrist och en stor 

arbetsbelastning på avdelningarna tror vi därför inte att sjuksköterskan har upplevt hotet och 

varit rädd för att förlora sitt arbete. En annan faktor tror vi har att göra med den legitimering 

som sjuksköterskorna innehar. Emmenegger (2009) betonar nämligen att risken för 

utbytbarhet hos anställda minskar med en ökad avancerad kompetens. Legitimering, vilket är 

ett bevis på avancerad kompetens, kan därmed i detta fall upplevas som en trygghet hos 

sjuksköterskorna och att ett hot för utbytbarhet därför inte upplevs. Detta resultat tyder därför 

på att en organisation som väljer att införa en ny yrkeskategori kan förvänta sig en lägre grad 

av oro bland de anställda om dessa innehar en högre avancerad kompetens i jämförelse med 

den nya personalen.  

 

Studiens andra bidrag visar hur styrmedel och dess tillämpning kan förstärka positiv och 

lindra negativ påverkan av en kompetensväxling. I tidigare forskning om kompetensväxling 

ses nämligen en sådan förståelse saknas eftersom forskningen inte alls adresserat 

kompetensväxling och styrning i ett sammanhang, vilket därmed är ett tomrum som denna 

studie har haft som avsikt att bidra till. Vi håller med Allen et al. (2015) som menar att 

styrning har en stor roll i att påverka de anställdas reaktioner mot en organisationsförändring. 

Studiens resultat antyder nämligen att (1) gränser och tydliga riktlinjer är viktiga för att lindra 

en oro och skepsis hos professionerna, (2) att kommunikation om konceptets syfte och värde 

är betydelsefullt för en förstärkt arbetsglädje hos dessa, (3) att mål och mätning kan förstärka 

känslor kring en ökad effektivitet såsom en minskad stress i arbetet genom kommunikation av 

uppmätta resultat, (4) att dialog och möjligheten att påverka kan leda till positiva effekter på 

professionerna även om några sådana sammanhängande teman inte upptäckts i resultatdelen. 

Utifrån resultatet håller vi även med Widener (2007) om att Simons styrmodell är en effektiv 

modell att använda vid styrning. Eftersom denna täcker in ett flertal styrkomponenter kan en 

större förståelse erhållas kring vad som fungerar och inte fungerar, i detta fall vid införandet 

av en kompetensväxling. 

5.2 Praktiskt bidrag 

Vårt resultat antyder att styrmedel kan ha en betydande roll för utfallen av en 

kompetensväxling. Vi ser därför att vårt resultat kan fungera som ett stöd för personer inom 

en ledningsposition vilka står inför utmaningen att införa ett liknande koncept inom sin 

organisation. Med en förståelse för vilken roll styrmedlen kan ha i att påverka effekterna, kan 

nämligen en ledning få en indikation om hur dessa bör agera vid sin styrning för att effekterna 

bland de anställda ska bli så positiva som möjligt. 

 

Vi ser också att vårt resultat kan fungera som ett stöd för de chefer och högre beslutsfattare 

vilka söker en lösning för sin organisations höga arbetsbelastning och personalbrist. Genom 

en förståelse för att en kompetensväxling kan ha både personliga såsom arbetsmässiga 

effekter förses dessa med en bild av vad dessa kan förvänta sig och måste hantera om ett 

sådant koncept väljs. 

5.3 Studiens begränsningar 

Denna studie anser vi har två primära begränsningar där den första begränsningen är kopplad 

till att vi enbart har undersökt en organisation. Detta innebär att vi inte kan uppvisa en 

generaliserad bild av en kompetensväxling och dess effekter. För att hantera denna 

begränsning har vi därför valt att inkludera mer än en verksamhet och intervjuat ett större 
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antal personer. Den andra begränsningen är kopplad till branschen som vi valt att undersöka 

det vill säga hälso- och sjukvården. Denna bransch är präglad av en hektisk miljö och en brist 

på arbetskraft vilket innebär att den dag för dag är oberäknelig vad gäller arbetsbelastning och 

tillgänglighet. Denna oberäknelighet har lett till svårigheter i att få tag på intervjupersoner och 

att de intervjuer som genomförts därför har varit mer fokuserade och korta i intervjutid. Även 

om vi anser att vi fått uttömmande svar i våra kortare intervjuer med professionerna, tror vi att 

vi hade kunnat erhålla mer detaljorienterad information om dessa hade varit något längre. 

5.4 Förslag till framtida forskning 

Vid starten av vår uppsatsskrivning var vår intention att också undersöka hur en 

kompetensväxling skiljer sig åt i påverkan om man som anställd arbetar inom en större eller 

en mindre verksamhet. Utifrån vår datainsamling ifrån de två sjukhusen kunde vi dock inte 

finna en sådan skillnad. För framtida forskning vore det därför intressant att inkludera ett 

flertal större och mindre verksamheter, detta för att upptäcka om det är så att påverkan inte 

skiljer sig åt beroende på verksamhetens storlek.  

 

Ett annat förslag är att genomföra studier om kompetensväxling inom flera branscher. 

Tidigare studier om kompetensväxling har främst skett inom hälso- och sjukvården, men för 

att skapa en större förståelse för området ser vi att fler undersökningar inom olika branscher 

behöver adresseras. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDER 

 

Intervjuguide – Ledning, VNS 

Bakgrund 

 Vilken är din ålder? 

 Hur länge har du arbetat inom Region Norrbotten? 

 Vilken roll har du vad gäller konceptet med Vårdnära Service? 

 

Vårdnära Service 

 Vilken är anledningen till att Vårdnära Service infördes? 

 Innan införandet, såg ni i ledningen någon problematik med att införa Vårdnära 

Service ute i verksamheterna? T.ex. vad gäller de anställdas reaktioner mot konceptet? 

 Hur skulle du säga att konceptet har tagits emot av de anställda? Hur har reaktionerna 

varit kring att en ny yrkeskategori träder in? 

 

Styrning 

Värderingssystem 

 Vid införandet av Vårdnära Service, på vilket sätt förmedlades konceptets syfte och 

värde till de anställda? 

 Hur säkerställde ni att de anställda förstod syftet och värdet med Vårdnära Service? 

 Är konceptets syfte och värde något som ni även idag förmedlar kontinuerligt till de 

anställda? På vilket sätt gör ni detta? Varför? 

 

Diagnostisk 

 Vilka mål finns uppsatta för Vårdnära Service? 

 På vilket sätt mäter ni så att målen med Vårdnära Service uppnås eller ej?  

 Hur agerar ni utifrån uppkomna resultat?  

 Hur medvetandegör ni de anställda gällande mätresultaten? 

 Vilka åtgärder vidtas om målen inte ses vara uppnådda? 

 Om målen är uppnådda, vad innebär detta för de anställda? Belöningar? 

 

Gränser 

 Finns det några tydliga riktlinjer/bestämmelser för det nya arbetssättet? T.ex. vilka 

arbetsuppgifter som undersköterskan ska lämna ifrån sig? Hur ser dessa riktlinjer ut? 

 På vilket sätt säkerställer ni att de anställda känner till dessa riktlinjer/bestämmelser?  

 

Interaktivt 

 På vilket sätt involverar ni i ledningen er i de anställdas beslutsaktiviteter?  

 Hur ofta sker kommunikation er emellan (ledning - verksamhet)? 

 På vilket sätt har de anställda möjlighet att framföra sina åsikter kring konceptet och 

förslag till förbättring?  

 Hur får ni information om åsikter och förslag? 

 Hur ser er återkoppling ut till verksamheterna när åsikter/förslag når er? 

 

 

 



ii 

Övrigt 

 Har införandet och styrningen av Vårdnära Service sett likadant ut på Sunderby 

sjukhus och på Kalix sjukhus?  Hur har ni tänkt kring detta? 

 Hur ser ni att konceptet kommer att utvecklas inför framtiden? Vad är nästa steg?  

 Vad skulle du säga är den största utmaningen vad gäller införandet av Vårdnära 

Service ute i verksamheterna? 
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Intervjuguide – Undersköterskor 

Bakgrund 

 Vilken är din ålder? 

 Hur många års arbetslivserfarenhet har du som undersköterska? 

 Hur länge har du arbetat på denna avdelning? 

 

Vårdnära Service 

 Har du varit med sedan VNS införande? 

Om ja; 

 Hur reagerade du när du fick veta att VNS skulle införas på din avdelning? Hur 

påverkade detta dig? 

 Vad i förändringen reagerade du främst mot?  

Om nej; 

 Vilken är din uppfattning av VNS? 

 Vad är det i konceptet som du främst gillar/ogillar?  

 

 På vilket sätt påverkades ditt arbete som undersköterska när VNS infördes? 

 Skulle du säga att ditt arbete påverkades till det positiva eller negativa? Förklara. 

 Hur reagerade du mot den förändring som skedde i din yrkesroll?  

Vad var det som bidrog till dessa reaktioner? 

 Påverkade denna förändring i arbetet dig på något sätt?  

 Vid införandet av VNS, hur reagerade du mot att en ny yrkeskategori trädde in på din 

avdelning vilka skulle ta över de servicerelaterade arbetsuppgifterna? 

Vad var det som bidrog till dessa reaktioner? 

 Påverkade denna nya situation dig på något sätt? T.ex. personligt/arbetsmässigt? 

 Hur skulle du beskriva dynamiken inom avdelningen när VNS infördes? 

 

 Om du tänker på införandet av VNS på din avdelning, vad skulle du säga har varit bra 

och mindre bra med denna process? 

- Fick du tydlig information om konceptets syfte och värde? 

- Fick du tydlig information om vad konceptet skulle innebära för dig i din yrkesroll? 

- Fick du möjlighet att påverka konceptets innehåll? 

 

 Har din åsikt/reaktion mot konceptet förändrats om du jämför vid införandet och fram 

tills idag? 

Om ja; 

 Vad skulle du säga är anledningen till din förändrade åsikt/reaktion? 

Om nej; 

 Vad är anledningen till din oförändrade åsikt/reaktion? 

 Har du några övriga synpunkter på konceptet som du vill dela med dig av? 
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Intervjuguide - Sjuksköterskor 

Bakgrund 

 Vilken är din ålder? 

 Hur många års arbetslivserfarenhet har du som sjuksköterska? 

 Hur länge har du arbetat på denna avdelning? 

 

Vårdnära Service 

 Har du varit med sedan VNS införande? 

Om ja; 

 Hur reagerade du när du fick veta att VNS skulle införas på din avdelning? Hur 

påverkade detta dig? 

 Vad i förändringen reagerade du främst mot?  

Om nej; 

 Vilken är din uppfattning av VNS? 

 Vad är det i konceptet som du främst gillar/ogillar?  

 

 Vid införandet av VNS, hur reagerade du mot att en ny yrkeskategori trädde in på din 

avdelning? 

Vad var det som bidrog till dessa reaktioner? 

 Även om konceptet främst syftar till att förflytta undersköterskans arbetsuppgifter till 

den nya yrkeskategorin, har denna nya situation påverkat dig på något sätt?  

 Hur upplevde du att undersköterskorna reagerade mot att förflytta en del av sina 

arbetsuppgifter till den nya yrkeskategorin? 

 Hur skulle du beskriva dynamiken inom avdelningen när VNS infördes? 

 

 Om du tänker på införandet av VNS på din avdelning, vad skulle du säga har varit bra 

och mindre bra med denna process? 

- Fick du tydlig information om konceptets syfte och värde? 

- Fick du tydlig information om vad konceptet skulle innebära för dig i din yrkesroll? 

- Fick du möjlighet att påverka konceptets innehåll? 

 

 Har din åsikt/reaktion mot konceptet förändrats om du jämför vid införandet och fram 

tills idag? 

Om ja; 

 Vad skulle du säga är anledningen till din förändrade åsikt/reaktion? 

Om nej; 

 Vad är anledningen till din oförändrade åsikt/reaktion? 

 Har du några övriga synpunkter på konceptet som du vill dela med dig av? 
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BILAGA 2. INFORMANTER 

 

 
Figur 12: Informanter – Ledning, VNS. 

 

 
Figur 13: Informanter – Sunderby sjukhus. 
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Figur 14: Informanter – Kalix sjukhus. 
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BILAGA 3. VÅRDNÄRA SERVICE 

 

Bakgrund till Vårdnära Service 

Inom vården i Region Norrbotten sågs ett behov av att förändra serviceprocesserna för kost 

och städ då man sett att dessa kunde ske mer effektivt. Vad gäller kostpersonalen i vården 

beställde dessa råvaror, de producerade portioner, de packade iordning portionerna och 

skickade sedan iväg maten till vårdavdelningarna. Feedbacken på produkten ifrån kund 

uteblev dock eftersom vårdpersonalen själva stod för utdelning av maten till patienterna. Vad 

gäller städet dök i sin tur frågan upp varför det var vårdpersonal som städade 

vårdavdelningarna när städpersonal skulle kunna göra det mer effektivt. Behovet av feedback 

och ett effektivare städ ledde till att man började förändra i vårdens struktur och arbetssätt och 

man såg möjligheten att låta servicepersonal, som en ny yrkeskategori inom vården, ta över 

dessa uppgifter för att få till mer effektiva processer. Denna förändring var i sin tur 

startskottet för bildandet av Vårdnära Service vilket idag är ett projekt som har växt till att bli 

en nationell framgång på vårdavdelningar. 

 

Förutom effektivare serviceprocesser genom att låta servicepersonal ta hand om all service 

inom sjukhuströskeln (inte bara kost och städ utan även transport och förråd) såg man att 

Vårdnära Service kunde medföra en avlastning för vårdpersonalen, främst undersköterskorna, 

vilka hade både vård och service i sina arbetsuppgifter. Eftersom vårdpersonalens 

huvudsakliga uppdrag är att leverera en god omvårdnad till dess patienter och man såg att 

undersköterskorna inte hann med att utföra både vård och service med en god kvalitet, togs 

därför serviceuppgifterna bort och tilldelades den nya yrkeskategorin. Genom konceptet har 

man i sin tur sett möjligheten att uppnå RAK (rätt använd kompetens) såsom att hantera den 

framtida kompetensförsörjningen då en stor del av vårdpersonalen går i pension inom de 

närmaste 5-10 åren. Likaså möjligheten att kunna erbjuda fler patienter vård då man också ser 

att befolkningen blir allt äldre och därmed kräver ett ökat vårdbehov. 

 

Inom Region Norrbotten startade projektet Vårdnära Service under 2014 efter att 

projektägaren för projektet hämtat idéer ifrån andra länder i Europa. Då Holland kommit 

längst vad gäller organisering av sina servicetjänster inom vården hämtades främst idéer 

härifrån. Utifrån konceptet i Holland modifierades arbetssättet för service inom Region 

Norrbotten och man bestämde att den nya servicepersonalen tillsammans med vårdpersonalen 

skulle arbeta i team mot ett och samma mål för att säkerställa en ökad effektivitet. Då 

projektägaren saknade vårdbakgrund och projektet just handlar om att förflytta 

arbetsuppgifter från vård till service, rekryterades en projektledare med vårdkompetens med 

syfte att driva projektet. Efter ca ett år tillsattes en HR-partner med ansvar för rekrytering, 

utbildning och utvecklingsfrågor. Än idag ansvarar dessa tre personer för Vårdnära Service 

inom Region Norrbotten och alltfler landsting och vårdavdelningar i Sverige tar efter på grund 

av projektets framgångar vad gäller att avlasta vårdpersonalen.  
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BILAGA 4. KODNINGSPROCESSEN 

 
Tabell 1: Kodningsprocessen. 

Citat från intervjumaterialet Nyckelord Tema 

”Vi var oroliga att undersköterskorna skulle 

minska i antal för att VNS kom in och tog över 

vårt jobb och det var väl lite stressigt … och 

det var samma på alla avdelningarna bland 

undersköterskorna […] Vi trodde ju att vi 

skulle bli uppsagda då. Att vi skulle bli 

övertaliga, så det var lite kämpigt tror jag i 

början.” – Kerstin 

Vi trodde ju att vi skulle bli 

uppsagda. 

 

Rädsla för övertalighet 

”Jo fast vi var lite negativa där i början … där vi 

tänkte att kanske någon undersköterska får sluta. 

Vi visste som ingenting … det var som att vi blir 

hotade att kanske vi … någon av oss får flytta.” 
– Katalin 

Kanske någon 

undersköterska får sluta. 

”Det var mycket som jag sa också det här att vad 

ska vi göra då? Ska de ta allt jobb ifrån oss?”  

– Katja 

Ska de ta allt jobb ifrån oss? 

”Jag vet att en del kände sig lite hotade med att 

vi undersköterskor kanske skulle bli färre 

eftersom det var ju våra arbetsuppgifter så att 

säga.” – Sandra 

En del kände sig lite hotade. 

”Vi hade ju fruktansvärt mycket transporter 

och bädda sängar och allting sånt där så det tog 

ju jättemycket tid för oss bara det.” – Sandy 

Det tog jättemycket tid för 

oss. 

 

Minskad stress i arbetet 

”Jag tycker det är bara positivt för man har ju 

jobbat på andra avdelningar där man inte har 

haft Vårdnära Service och asså där var det så 

tungt och där var det så mycket och det har varit 

så stressigt och man är knappt med patienterna 

man springer bara runt. Fram och tillbaka 

mellan labb och mellan alltså undersökningar 

och sådär. Så jag tycker bara att det varit 

positivt.” – Saga 

Det var så stressigt, man 

sprang bara runt. 

”Det var ganska mycket ibland och hålla reda 

på. Köket och vi skulle ju ha koll på allt sånt 

också plus ta hand om patienterna, transporter 

och lite sådana grejer. Det var ju mycket 

springande […] Det kändes ju som att det var 

ganska häktigt innan, och nu när vi har haft 

det som ett tag så kan vi känna … men gud hur 

hann vi med det?” – Sandra 

Det var ganska häktigt innan. 

”Det är inte den här stressen hela tiden att aa nu 

ligger dom och aa inte vet jag … man har mindre 

att göra och så har man tid med det andra, att 

kunna se saker som man kanske inte hade tid att 

se innan […] Innan dom var här så åkte jag 

hem och grät i bilen, nu åker jag hem och 

gråter inte längre. Så dom har gjort 

jättemycket.” – Siri 

Det är inte den här stressen 

hela tiden, man har tid med 

det andra. 

”Tidigare kände vi att vi inte riktigt räckte till. 

För mycket tid gick åt till att göra icke 

patientnära uppgifter … till exempel städa en 

säng istället för patientomläggning.” – Karin 

Vi kände att vi inte räckte 

till. 

“Man vill ju hålla på med medicin det är därför 

man har läst […] Jag känner mig som mer 

behövd på något vis, att jag som inte bara är 

den här som går och bäddar sängar ... att man 

tar tillvara på ens kompetens […] Jag skulle 

kunna ta ett exempel. Tänk om man typ var 

Jag känner mig mer behövd.  Arbetsglädje 
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utbildad till ja va ska man ta, till sån här 

ingenjör och sedan har man sitt jobb och sina 

uppgifter, men av det du ska göra ska du också ta 

köket, du ska städa små utrymmen, du ska plocka 

… du ska ta matbeställningar, sådant som man 

inte har läst till. För mig känns det väldigt 

främmande.” – Saga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det blev ju väldigt positivt att vi skulle få hjälp 

med detta … och mer tid till patienterna, det är 

ju dom vi är här för.” – Katja 

Mer tid till patienterna, det är 

ju dom vi är här för. 

”Arbetsglädje ger det också … mycket mer 

arbetsglädje … du går hem och är mer nöjd när 

du känner att du har gjort mer med patienterna 

den här dagen. Till exempel bara sitta och prata 

en stund, så det är en påverkan absolut. Jag 

upplever det jättebra som kommer hit.” – Kim 

Du går hem och är mer nöjd 

när du har gjort mer med 

patienterna. 

“Man känner att man gör ett bättre jobb, alltså 

nu har man tid för patienten.” – Sandra 
Man känner att man gör ett 

bättre jobb. 

”Först tänkte jag, ja outbildad personal dom 

kanske tar någon utbildning i det dom gör, och 

just det här med maten till patienterna då tänkte 

jag jaha hur ska det gå? […] Just i början 

kändes det lite osäkert med tanke på att de inte 

hade som någon utbildning vad jag förstår det i 

kost och sånt där och vårdhygien.” – Kia 

Outbildad personal, hur ska 

det gå? 
Skepsis mot 

servicepersonalens 

vårdkännedom 

“Det var naturligtvis ett frågetecken hur det blir 

med inblandningen av patienter.” – Sasha 
Hur blir det med 

inblandningen av patienter? 

“Man kan inte komma sent till röntgen, då 

kanske man tappar sin röntgentid och då får 

man fortsätta att vänta … att de inte förstår hur 

viktigt det är att gå ner med det där jäkla röret 

eller vikten av att sängen måste bli städad nu 

för att det kommer en till patient.” – Solveig 

Att de inte förstår vikten av 

att prioritera bland 

arbetsuppgifterna. 

”Transporter är den största grejen faktiskt. 

Förut så var det, då jobbade man mer i team och 

så jobbade jag i team med en uska och så jag, 

och då är det ofta vi två som får gå om det är en 

transport som kräver två personer. Nu behöver 

jag ju inte vara med på det oftast. Om det är en 

patient som kommer från op och så som kräver 

att en sjuksköterska hämtar så får jag ju vara 

med men annars så …” – Sasha 

Nu behöver jag oftast inte 

vara med på transport. 
Effektivitet 

”Har jag en patient som ska hem och behöver 

någonting från apoteket så kan kanske de hjälpa 

till och fara ner med patienten till apoteket så 

slipper jag göra … så kanske jag kan göra något 

annat ja till exempel sköterskeuppgifterna.”  

– Katrin 

Nu kan de fara ner med 

patienten till apoteket och jag 

kan göra annat. 

”Jag tycker att det är bra för att … ja men dels 

lämna mer tid till alla yrkesgrupper, till att ja 

men göra så bra vård som möjligt och 

effektivisera så att omvårdnadspersonalen 

slipper torka och bädda sängar.” – Sanne 

Det lämnar mer tid till alla 

yrkesgrupper att göra så bra 

vård som möjligt. 

“Tidigare så var man två ur personalen när 

man skulle hämta någon patient från akuten 

men nu kan jag ta en från Vårdnära Service 

och gå och hämta från akuten så det är ju 

mycket, mycket lättare." – Samantha 

Tidigare var man två ur 

personalen, nu kan jag 

istället ta en från Vårdnära 

Service och gå till akuten. 

 


