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Abstract 

This master thesis examines a change in health care, in a county council in Norrbotten’s 

county. This change, which is referred to as “competence-exchange” (kompetensväxling) by 

the studied organization, means that tasks are redistributed between different workgroups. The 

possibility of redistributing tasks was due to the introduction of a new occupational group 

called healthcare service-personnel (vårdnära servicepersonal) in the studied activity. The 

primary mission of Healthcare service-personnel is to perform service tasks, but also some 

simpler care-related tasks. The tasks provided by the healthcare service-personnel was earlier 

performed by the healthcare-staff in the studied organization. When healthcare service-

personnel now perform service tasks, healthcare-staff can instead focus on their primary 

healthcare-tasks and redistribute certain healthcare-tasks between each other. 

The theoretical starting points in the paper are bureaucracy, power and authority, system 

theory and the interest model. Other theoretical starting points in the paper are individual and 

organization, previous research on the redistribution of healthcare-tasks and central concepts 

regarding professional and competence. 

The essays approach was conducted through a qualitative method of respondents from the 

occupational groups nurse, assistant-nurse, healthcare service-personnel, unit Manager for 

healthcare service-personnel, trade Unions, project leaders and organizational developer. The 

respondents describe their experience of the redistribution of tasks in the studied organization. 

The methodological starting point for this essay is based on knowledge sociology that deals 

with the analysis of social constructions of reality. 

The result shows that healthcare professionals are positive about the relief provided by 

healthcare service-personnel in the performance of service-tasks in the organization. 

However, there is some resistance to the fact that healthcare service-personnel perform care-

related tasks. There are also shortcomings in the rules and methods of redistribution of tasks. 

The result also shows that no tasks are exchanged between staff, instead tasks are being 

relieved only from a top-down perspective to the professional group with lower education. In 

fact, there is no competence-exchange in the redistribution of tasks. 

 

 

Keywords: redistribution, competence, bureaucracy, change, power, profession, health care.  



 

 

Sammanfattning 

Denna masteruppsats undersöker en förändring i hälso- och sjukvården, i ett landsting i 

Norrbottens län. Denna förändring, som benämns som kompetensväxling i den studerade 

verksamheten, innebär att arbetsuppgifter omfördelas mellan olika yrkesgrupper. Möjligheten 

att omfördela arbetsuppgifter kom på grund av att en ny yrkesgrupp vid namn Vårdnära 

service infördes i den studerade verksamheten. Vårdnära servicepersonals primära uppdrag är 

att utföra serviceuppgifter men också vissa enklare vårdrelaterade uppgifter. Uppgifterna som 

Vårdnära servicepersonal utför, utfördes tidigare av vårdpersonal i den studerade 

verksamheten. Då Vårdnära servicepersonal nu utför serviceuppgifter kan vårdpersonalen 

istället fokusera på deras primära vårduppgifter samt omfördela vissa vårduppgifter mellan 

varandra. 

De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen är byråkrati, makt och auktoritet, systemteori och 

intressentmodellen. Andra teoretiska utgångspunkter i uppsatsen är individ och organisation, 

tidigare forskning gällande omfördelning av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård samt 

centrala begrepp gällande profession och kompetens. 

Uppsatsen utfördes genom en kvalitativ metod med intervjupersoner från yrkesgrupperna 

sjuksköterska, undersköterska, vårdnära servicepersonal, enhetschef för vårdnära service, 

fackliga organisationer, projektledare samt verksamhetsutvecklare. Intervjupersonerna 

beskriver deras upplevelse av omfördelningen av arbetsuppgifter i den studerade 

organisationen. Den metodologiska utgångspunkten för denna uppsats grundar sig i 

kunskapssociologin som handlar om analysen av sociala konstruktioner av verkligheten. 

Resultatet visar att vårdpersonalen är positiva till den avlastning som vårdnära servicepersonal 

ger i utförandet av serviceuppgifter i verksamheten. Dock finns ett visst motstånd till att 

vårdnära servicepersonal utför vårdrelaterade uppgifter. Det finns också brister i tydlighet 

gällande regler och metoder för omfördelning av arbetsuppgifterna. Resultatet visar även att 

inga arbetsuppgifter växlas mellan personalen, utan arbetsuppgifter avlastas enbart från ett 

uppifrånperspektiv till en yrkesgrupp med lägre utbildning. Alltså sker faktiskt ingen 

kompetensväxling i omfördelningen av arbetsuppgifter.  

 

Nyckelord: omfördelning, kompetens, byråkrati, förändring, makt, profession, hälso- och 

sjukvård.     
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1. Inledning 
 

I dagens arbetsliv är det av vikt att organisationer har en hög flexibilitet gällande den personal 

som finns och deras kompetenser. Detta eftersom det är ett ständigt flöde av förändringar i 

organisationer och att detta kräver anpassningar (Abrahamsson & Andersen, 2005). Inom 

hälso- och sjukvården kan det dock vara ett problem när organisationer måste anpassa sig 

eftersom det finns tydliga gränsdragningar mellan de olika professionerna. För att försöka 

undgå detta problem har flera hälso- och sjukvårdsorganisationer tagit fram en lösning i form 

av att omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper. En organisation som har gjort detta är 

Region Norrbotten, vilket är ett den organisation som kommer studeras i denna 

masteruppsats. Region Norrbotten har inlett en åtgärd som de beskriver som en 

kompetensväxling. Kompetensväxlingen syftar till att vissa yrkesgrupper ska kunna ta över 

andra yrkesgruppers arbetsuppgifter i organisationen samt att en ny yrkesgrupp, så kallad 

vårdnära service, ska utföra vårdpersonalens serviceuppgifter. Detta för att förbättra den 

nuvarande arbetssituationen för personalen och att locka fler människor till att vilja arbeta 

som vårdpersonal. I denna masteruppsats studeras denna förändring i Region Norrbotten när 

arbetsuppgifter omfördelas mellan olika yrkesgrupper. 

Nya organisationsformer, teknisk utveckling och ökad kundorientering leder till att det kan 

uppstå nya kompetensbehov (Rolfer, 1999). Kompetenskraven tenderarar att bli allt mer 

riktade mot rollkompetens, tvärkunnande och teknikkunskaper. Sådana förändringar kan 

resultera i att arbetsuppgifter försvinner och att innehållet i arbetsuppgifter förändras drastiskt. 

Detta kan leda till att personal upplever kompetensbrist och att de inte har den kompetens som 

erfordras. Rolfer (ibid.) menar att det är betydelsefullt för personer i det moderna arbetslivet 

att ha kompetens och beredskap för förändring. Rolfer (ibid.) presenterar därför begreppet 

kompetensväxling och liknar detta med att skapa ett kretslopp i arbetslivet. Rolfer (ibid) 

menar att kompetensväxling kan liknas med ett kretslopp eftersom verksamheter ska satsa på 

att ”återanvända” sina anställda. Verksamheten ska inte förbruka de mänskliga resurserna, 

utan istället återanvända dessa (ibid.).  

Denna masteruppsats utgår från en sociologisk utgångspunkt med ett HRM (Human Resource 

Management) -perspektiv. Sociologi omfattar studier av människans sociala liv, grupper och 

samhällen (Giddens, 2007). Inom sociologi står människan i centrum för intresset och flera 

delområden studeras, allt ifrån möten mellan människor till undersökningar av globala sociala 

processer analyseras. En sociolog är en individ som försöker bortse från personliga 

erfarenheter och istället utgå från ett mer generellt perspektiv (ibid.). Forskning inom 

sociologi kan bidra till nya perspektiv genom att skapa en större förståelse både om oss själva 

samt vår omgivning runtom oss, inom den sociala verklighet vi befinner oss i (ibid.). 

HRM handlar om att sträva efter att maximera organisatoriska prestationer och välbefinnandet 

hos personal genom att tillämpa de bäst lämpade metoderna inom ledning av människor 

(Mckenna & Beech, 2014). HRM kan ses som tillvägagångssätt inom ledningsfilosofi där 

människan betraktas som den primära resursen inom verksamheter. I HRM betonas en god 

kommunikation med personal, med utgångspunkt i att personal ska vara delaktiga i vad som 

pågår i verksamheter. Detta ska leda till att personalen vill engagera sig i verksamheten och 

sträva mot att nå verksamhetens olika målsättningar. 

Kompetensväxling är ett begrepp som kan handla om omfördelning av arbetsuppgifter mellan 

olika yrkesgrupper. Det finns olika begrepp som kan betraktas som synonymer till 

kompetensväxling då begreppen handlar om en omfördelning av arbetsuppgifter. Ett av dessa 

begrepp är kunskapsöverföring (knowledge transfer) vilket Matysiewicz, et al. (2016) anger är 
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en metod i syfte att överföra kunskap genom att fördela kunskaper mellan olika personer. 

Matysiewicz, et al. (2016) menar att kunskapsöverföring utgörs av en ”ge och ta – relation” 

mellan påverkade personer inom en gemensam kontext och att det kräver att deltagare är 

villiga att dela med sig av kunskaper på en ömsesidig nivå (ibid.). Om personer inte är villiga 

att dela med sig av kunskaper kan inte en kunskapsöverföring genomföras (ibid.). 

Matysiewicz, et al. (2016) hänvisar till vikten av yrkesgrupper visar en hög nivå av 

samarbetsvilja för att kunskapsöverföringar ska kunna lyckas genomföras i verksamheter. 

Matysiewicz, et al. (2016) beskriver även att vissa forskare definierar kunskapsöverföring till 

att kunskap överförs från en källa till en mottagare och att kunskapen sedan tillämpas och 

används. Inom verksamheter kan kunskapsöverföring innebära att kunskap fördelas mellan 

personal på olika nivåer, olika enheter och olika avdelningar (ibid.). Tasselli (2015) anser att 

kunskapsöverföring kan innebära ett utbyte av fakta, erfarenheter och insikter från en person 

till en annan. Genom att kunskap förmedlas genom en uppgiftsförflyttning skapas en process 

där båda parter delar med sig av deras kunskaper till andra personer (ibid.). Mndzebele (2014) 

beskriver istället begreppet uppgiftsförflyttning (task shifting) vilket syftar till en 

decentralisering av arbetsuppgifter inom en verksamhet.  

Omfördelningar av arbetsuppgifter inom verksamheter kan ses som en förändring. Hur 

verksamheter hanterar en förändringsprocess kan vara avgörande för hur resultatet av en 

förändring blir (Mckenna & Beech, 2014). Om personalen inte förstår orsaken till förändring, 

eller inte känner sig delaktiga, kan motstånd till förändringsarbetet skapas istället för 

utveckling (ibid.). Rolfer (1999) anger att det är betydelsefullt att organisationers ledningar 

och fackliga organisationer är överens om införandet av en förändring och har en gemensam 

förändringsstrategi. Detta på grund av att en strategi kan påverka flera personalpolitiska 

områden. Det är av vikt att strategin både utgår från både verksamhetens och personalens 

olika behov och målsättningar. Inom en verksamhet bör ledning utgå från att människan är i 

centrum för verksamhets utvecklingsförmåga. Rolfer (ibid.) menar att personal i en 

verksamhet bör ses som utvecklingsbara och att de är benägna att ta ansvar för deras 

handlingar. Detta medför att en strategi bör utformas i samverkan mellan berörd personal, 

ledning och fackliga organisationer (ibid.).  

Historiskt sett finns arbetsmodeller inom hälso- och sjukvård som kan jämföras med 

omfördelning av arbetsuppgifter. En av dessa arbetsmodeller kallas för rondsystemet och är 

en arbetsmodell som växte fram under 1960-talet i takt med industrialismens utveckling (Spri, 

1989). Motivet med arbetsmodellen är att kompensera för en brist av personal inom olika 

yrkesgrupper. Modellen syftar till att industrialisera arbetssätt i hälso- och sjukvård. Svalander 

(1984) beskriver att rondsystemet är en långt driven arbetsdelning mellan olika personer och 

personalkategorier. Inom vården kan det vara att en person hanterar vissa funktioner som har 

att göra med samtliga patienter på en viss avdelning. Han beskriver att exempelvis kan ”en 

person tvätta patienter”, ”en annan ger mat”, ”en tredje tar temperaturen” och ”en fjärde delar 

ut medicin” och så vidare. Svalander (ibid.) menar då att omvårdnaden kan bli som en serie av 

olika deluppgifter som ska genomföras med och kring patienter. Tanken är att arbetsuppgifter 

ska genomföras mer effektivt och välgjort då personal enklare kan specialisera sig på olika 

deluppgifter och även utföra dessa mer rationellt var och en för sig. Svalander (ibid.) 

beskriver dock att rondsystemet kan leda till bristfälligheter i helhetssyn och fragmentering av 

patienter, vilket kan vara ett avgörande kvalitetsproblem med arbetsmodellen. Inom 

rondsystemet tenderar de enskilda arbetsuppgifterna att bli det centrala i arbetet, istället för att 

patienter ses som en helhet och som personer. Svalander (ibid.) menar att denna typ av 

arbetsorganisation tenderar att göra arbetet mer mekaniskt och tekniskt och rondsystemet kan 

därför ur patienters perspektiv upplevas fragmentariskt. På grund av att flertal personal 
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behandlar en patient kan avsaknad och ansvar för helhetssyn skapas i den komplexa 

mänskliga helhet som en patient är menar Svalander (ibid.). Svalander (ibid.) menar att 

avsaknaden av helhetssyn i patienters omvårdnadsprocesser även kan innebära en minskning 

av meningsfullhet hos personal. Dock behöver inte rondsystemet innebära att arbetet utförs 

dåligt eller splittrat i praktiken. Istället kan viss personal uppleva att omvårdnaden fungerar 

bra och att respekten mot patienter är det centrala inom denna arbetsmodell. Svalander (ibid.) 

anser att arbets- och uppgiftsfördelning inom rondsystemet kan ses utifrån två synsätt. Det ena 

synsättet är att arbetsfördelningen är en uppdelning av en rad olika funktioner som framförallt 

syftar till att simplifiera arbetet. Detta för att varje funktion eller deluppgift ska kunna utföras 

med relativt låg erfarenhet och utbildning. Det andra synsättet handlar om att arbetsfördelning 

är nödvändig då arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård är komplexa och att personal 

behöver utveckla skickligheter för att kunna utföra dessa (ibid.). 

I Dagens nyheter beskriver Björklund et al. (2016) att sjuksköterskor och läkare ägnar en 

orimlig tid åt arbetsuppgifter som inte ingår i deras utbildning. Detta beskrivs leda till en 

ineffektiv hälso- och sjukvård. Björklund et al. (ibid.) menar att yrkesgrupper istället ska 

utföra de arbetsuppgifter som de är utbildade till, allt annat är både ett samhällsekonomiskt 

och mänskligt slöseri. Behovet att använda hälso- och sjukvårdens resurser på ett mer 

effektivt sätt blir påtagligt i och med den åldrande och växande befolkningen. I artikeln 

beskriver Björklund et al. (ibid.) att antalet undersköterskor minskar i den landstingsdrivna 

hälso- och sjukvården. Vårdbiträden, en yrkesgrupp som saknar formell vårdutbildning, anses 

utgöra viktig insats inom den vårdnära servicen genom att utföra enklare arbetsuppgifter. 

Vårdbiträden är dock en yrkesgrupp som nästan helt försvunnit inom hälso- och sjukvården. 

Anledningen till att vårdbiträden försvunnit beror bland annat på det tidigare beslutats att 

försöka avskaffa hierarkier i syfte att yrkesgrupper skulle uppfattas som mer jämlika. Det vill 

säga att ingen skulle ”vara för fin för att göra de enklare arbetsuppgifterna”. I artikeln 

beskriver Björklund et al. (ibid) att en återinföring av vårdbiträden är en bättre användning av 

hälso- och sjukvårdens resurser. Dessutom menar Björklund et al. (ibid.) att det kan innebära 

att fler människor får en större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Detta på grund av 

att personer utan utbildning kan se yrket som vårdbiträde innebära en ”inkörsport” till andra 

yrken inom hälso- och sjukvård, såsom att exempelvis att vidareutbilda sig till undersköterska 

(ibid.). I en artikel från Sveriges Radio beskriver Ahlström och Jacobsson (2016) att 

fackorganisationerna Vårdförbundet och Kommunal inte är positiva till återinförandet av 

vårdbiträden i hälso- och sjukvård. Istället anses de arbetsuppgifter som utförs inom hälso- 

och sjukvård kräva kompetent personal. Utdelning av exempelvis mat kan anses vara en enkel 

arbetsuppgift samtidigt som att det kan vara en möjlighet för vårdpersonal att upptäcka om en 

patient mår bra eller inte (ibid.). Ahlström och Jacobsson (ibid.) beskriver att när 

arbetsuppgifter beskrivs som enkla kan detta även innebära en felaktig bild av arbetet inom 

hälso- och sjukvård. 

Socialstyrelsen beskriver att de arbetsuppgifter där det inte finns särskilda regler för innebär 

att vårdgivare har tillstånd att omfördela (https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se). Detta 

utifrån att omfördelningen utgår från de krav på kvalitet och ansvar som finns inom allmänna 

reglerna i hälso- och sjukvård är uppfyllda (ibid.). Socialstyrelsen beskriver att det ofta är 

verksamhetschef eller arbetsledande chef som bestämmer vilken person som ska utföra dem. 

Detta på grund av att många arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård saknar särskilda regler 

gällande vilken yrkesgrupp som ska utföra de (ibid.). Socialstyrelsen menar därmed att hälso- 

och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra omfördelade arbetsuppgifter. 

Socialstyrelsen beskriver även olika allmänna regler gällande hur arbetsuppgifter kan 

omfördelas. Socialstyrelsen menar att de mest grundläggande reglerna riktar sig åt vårdgivare 

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/
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och hälso- och sjukvårdspersonals ansvar. En vårdgivare ska leda, planera och kontrollera 

verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård. Det är även en vårdgivares ansvar 

att se till att det finns hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens. Socialstyrelsen 

beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta en vetenskaplig och beprövad erfarenhet 

och erbjuda patienter en sakkunnig och omsorgsfull vård (ibid.).  

Socialstyrelsen beskriver att delegera betyder att ge någon rätt till att göra en arbetsuppgift 

som den annars inte får göra (https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se). Socialstyrelsen 

beskriver även att delegera inte är detsamma som att omfördela en arbetsuppgift. En 

delegering kan behövas då personal som exempelvis saknar behörighet att administrera och 

iordningsställa läkemedel ska få tillstånd att göra det (ibid.). Det finns regler gällande hur en 

delegering ska gå tillväga. Bland annat så behöver en delegering vara skriftlig och gälla högst 

ett år (ibid.). Socialstyrelsen beskriver att arbetsuppgifter som har särskilda regler gällande 

vem som får utföra de, och som inte har någon regel som tillåter delegering, tillåts aldrig att 

omfördelas eller delegeras till någon som inte får utföra dem. Hälso- och sjukvårdspersonal 

får endast delegera arbetsuppgifter till andra personer om det uppfyller kraven för en god och 

säker vård (ibid.). Socialstyrelsen beskriver att personen som delegerar en arbetsuppgift till 

någon annan ansvarar för att hen har rätt förutsättningar till att utföra arbetsuppgiften. 

Samtidigt som att personen som får en delegering ansvarar för hur hen utför arbetsuppgiften. 

Riisgard (2017) beskriver att omfördelning av arbetsuppgifter är en betydelsefull åtgärd för att 

upprätthålla en kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. En omfördelning av arbetsuppgifter 

inom hälso- och sjukvård kan dock påverka arbetsglädjen negativt, då personal kan uppleva 

att vissa arbetsuppgifter kräver medicinsk kvalité (ibid.). Bystedt et al. (2011) anger att högre 

kvalificerad personal även kan tvivla på att lägre kvalificerad personal har kompetens i att 

hantera arbetsuppgifter vid en omfördelning. Bystedt et al. (ibid.) anser dock att omfördelning 

av arbetsuppgifter är nödvändigt för en fungerande hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

Mergenthal et al. (2016) beskriver att omfördelning av arbetsuppgifter kan innebära 

avlastning i arbetet vilket i sin tur kan resultera i en högre autonomi för personal. 

Okvalificerad personal kan dock uppleva svårigheter vid inlärningsprocesser i att hantera 

delegerade arbetsuppgifter (ibid.).  

 

 

Region Norrbotten – En beskrivning 

Region Norrbotten är ett landsting, med uppdrag att hantera länets hälso- och sjukvård. 

Region Norrbotten strävar efter att främja länets folkhälsa med målsättning att personer i 

Norrbotten ska må så bra som möjligt (http://www.norrbotten.se). Inom verksamheten finns 

omkring trettio hälsocentraler och fem stycken sjukhus för att hjälpa personer som blivit 

sjuka. Verksamheten organiseras i åtta länsövergripande divisioner. Inom dessa divisioner 

hanteras verksamheter ur ett länsperspektiv samt i ett lokalt perspektiv. Inom dessa divisioner 

framförs gemensamma prioriteringar av verksamhetens innehåll och inriktning. Divisionerna 

arbetar över klinik och sjukhusgränserna i syfte att stärka kärnverksamheten (Region 

Norrbotten, 2013).  

Region Norrbottens verksamhetsidé har utgångspunkt i folkstyret. Deras värderingar är att 

skapa förhållningssätt och attityder som stimulerar engagemang, delaktighet, kreativitet och 

ansvarstagande. Region Norrbotten ansvarar för att arbetet ska vara utåtriktat och tillgängligt 

för alla, professionellt och ekonomiskt ansvarsfullt (Region Norrbotten, 2013). Region 

Norrbotten strävar efter att snabbt kunna ställa om efter en omvärld som ständigt är under 

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/
http://www.norrbotten.se/
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förändring vilket ska präglas genom samtliga nivåer i verksamheten (ibid.). Finns möjlighet 

till ny kunskap och teknik ska detta tas tillvara på (ibid). Som verksamhet är Region 

Norrbotten resultatorienterad, målstyrd, obyråkratisk, decentraliserad och har tydliga 

beslutsnivåer (ibid.). Region Norrbotten anger att lärande och utveckling ska vara en naturlig 

del av det dagliga arbetet, i syfte att tillvara samtliga medarbetares erfarenheter och 

kunskaper. Arbetsformer och processtänkande som stimulerar samarbete yrkes- och 

enhetsgränser ska därför uppmuntras (ibid.).  

 

Ledar- och medarbetarskap i Region Norrbotten ska leda till att ansvarsfördelning, arbetssätt 

och metodval grundar sig i professionalism och stark tilltro på medarbetarna i verksamheten 

(Region Norrbotten, 2013). Ledarna i Region Norrbotten ska vara engagerade, öppna, tydliga 

och goda föredömen för att stödja systematiskt förnyelsearbete (ibid.). Kommunikation och 

informationen i verksamheten ska stärka den demokratiska processen samt målsättningar och 

arbete. Det ska även tillgodose högt ställda krav på saklighet, öppenhet och verka i alla 

riktningar mellan samtliga grupper och individer som berörs av Region Norrbottens olika 

ansvarsområden (ibid.). 

Region Norrbotten strävar mot att skapa flöde, vilket innebär att knyta samman alla processer 

som en patient eller ett ärende genomgår. Detta skapas genom utveckling och ökning av 

andelen aktiviteter som bidrar till värde i förhållande till den tid som patienter befinner sig i 

flödet. Region Norrbotten strävar då mot att minimera de aktiviteter som inte tillför värde. 

(Region Norrbotten, 2013). 

Region Norrbotten har svårigheter att rekrytera vårdpersonal. Region Norrbotten har aldrig 

har haft så många sjuksköterskor och undersköterskor som de har nu, ändå finns det en stor 

brist av personal inom dessa yrkesgrupper (Region Norrbotten, u.å.). Detta är en utmaning 

som även förväntas att bli ännu svårare i framtiden (ibid.). Eftersom rekrytering av 

vårdpersonal är svår att genomföra, skapas personalbrist i verksamheten. Detta leder till att 

vårdplatser behöver stängas ned och att personal blir tvungna att byta enheter (ibid.). 

Vårdpersonal på Region Norrbotten omfattar bland annat yrkesgrupperna läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. I denna uppsats kommer dock vårdpersonal endast 

refereras till yrkesgrupperna sjuksköterska och undersköterska.  

Många sjuksköterskor och undersköterskor har upplevt deras arbetsplats som hektiskt och att 

flera av deras arbetsuppgifter omfattat uppgifter som inte är vårdrelaterade men ändå har 

dessa arbetsuppgifter inkluderats i deras yrkesroll (Region Norrbotten, 2015). Majoriteten av 

dessa arbetsuppgifter ingår inte i sjuksköterskor eller undersköterskors utbildning utan en del 

av dessa arbetsuppgifter kräver en annan form av utbildning. Dessa icke vårdrelaterade 

arbetsuppgifter skulle även utföras simultant med ordinarie omvårdnadsuppgifter vilket ledde 

till hög arbetsbelastning. I ett försök att lösa detta problem har Region Norrbotten startat ett 

projekt. Projektet syftar till att avlasta vårdpersonal från serviceuppgifter och istället 

omfördela dessa uppgifter till en ny yrkesgrupp som kallas VNS-personal (Vårdnära service) 

(ibid.). Genom den nya yrkesgruppen vårdnära service kan arbetsuppgifter som tidigare gjorts 

av undersköterskor överflyttas. I och med att VNS-personal avlastar vårdpersonal skapas även 

möjligheter till att vårdpersonalen kan växla kompetenser mellan varandra. Detta projekt med 

omfördelning av arbetsuppgifter medför att sjuksköterskor kan fokusera på de kvalificerade 

arbetsuppgifterna i deras yrkesroll. Det leder också till att undersköterskor, som delegerat 

servicerelaterade arbetsuppgifter till VNS-personal, kan fokusera mer på deras vårdrelaterade 

arbetsuppgifter. Detta bidrar till att arbetet anses mer utvecklande och stimulerande för 

personal (ibid.). Projektet kan även bidra till ett arbetssätt som på ett bättre sätt följer 
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nationella riktlinjer, bättra avvikelserapportering, basala hygienrutiner, mer tid utveckling och 

uppföljning som i slutändan kan leda till en bättre arbetsmiljö för personal och en säkrare vård 

för patienter (ibid.). 

Genom att förändra arbetssättet bland serviceuppgifter kan Region Norrbotten öka 

kompetensutvecklingen samt säkerhetsställa kompetensförsörjningen och förbättra 

arbetsmiljön. Detta kan även bidra till ökad hälsa och välbefinnande bland personal och 

därmed ett sätt att framstå som en mer attraktiv arbetsplats för arbetssökande Projektet kan 

även innebära en förbättring för patienter då en utveckling av servicetjänster kan stärka 

helhetsupplevelsen av vården (Region Norrbotten, 2015). 

 

   
(http://www.norrbotten.se) 

 

Arbetsbeskrivningar 

 
Sjuksköterska 

Grunden för en sjuksköterskors arbete är att främja hälsa och förebygga ohälsa inom hälso- 

och sjukvård. I sjuksköterskors arbete är omvårdnads-processen en betydelsefull del. 

Sjuksköterskors primära ansvarsområden omfattar planering och ledning, utvärdering och 

genomförande av kliniskt omvårdnadsarbete samt att förmedla kunskap och undervisa 

patienter, anhöriga, studerande och medarbetare (http://www ne.se). Sjuksköterskors arbete 

utgår från en vetenskaplig grund och en beprövad erfarenhet och arbetar inom sjukhus olika 

vårdavdelningar, mottagningar, undersöknings- och behandlingsavdelningar (ibid.). 

Sjuksköterska-professionen kan anses vara tydlig för deras yrkesgrupp då yrket utgår från en 
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universitetsutbildning samt ett eget avgränsat ansvarsområde i relation till läkare och 

undersköterskor (Brante, 2014). 

I sjuksköterskors arbetsbeskrivning för de studerade enheterna i Region Norrbotten står det att 

sjuksköterskor utför provtagning tillsammans med underskörskor på patienter. Dessa 

provtagningar ska inlämnas till laboratoriet. ”Rondande Sjuksköterska” beskrivs göra 

överrapporteringar och förberedelser inför ”ronder”. Läkemedelsansvarig sjuksköterska 

beskrivs utföra ”administration” och omvårdnadsarbete. Övriga sjuksköterskor förbereder 

exempelvis patienter till operation samt övrigt omvårdnadsarbete. Tillsammans med vårdlaget 

(vårdpersonal) går sjuksköterskor igenom arbetsdagen. De diskuterar eventuella inläggningar 

samt eventuella händelser/möten under dagen. Sjuksköterskor beskrivs delta i ronder 

tillsammans med vårdlaget där ”de går runt till patienter”. De utför ”rondordinationer”, 

omvårdnadsarbete och ”PVK/CVK” (Perifer-/central ven-kateter) skötsel. I 

arbetsbeskrivningen för sjuksköterskor beskrivs även att samordning utförs inför arbetsdagens 

planerade behandlingar/undersökningar. Vårdlaget beskrivs ha kontinuerlig kontakt under 

arbetsdagen för avstämning. Sjuksköterskor utför dessutom eventuella vårdplaneringar och 

samordning med patienter och berörda vårdinsatser. I arbetsbeskrivningen står det att 

sjuksköterskor sköter ”dokumentation” och delar ut antibiotika till patienter. De har även 

”telefontid” och fortsatt omvårdsarbete samt förbereder patienter för hemgång och 

”epikriser”. I arbetsbeskrivningen beskrivs även mobilisering, inskrivningar av patienter, fylla 

på läkemedels rum och beställa/packa upp läkemedel. Sjuksköterskor beskrivs även rengöra 

bänkar i läkemedelsrum samt läkemedelsvagnar. I arbetsbeskrivningen beskrivs 

sjuksköterskor arbeta med ansvarsområden, utbildningar, möten, utvecklingsarbeten samt 

medicinindelning.  

Undersköterska 

En undersköterska utför olika arbetsuppgifter som ryms inom begreppet vård och omsorg. 

Detta omfattar bland annat medicintekniska uppgifter såsom att assistera läkare vid 

patientbesök, assistera i laboratorium, mäta blodtryck och göra såromläggningar 

(http://www.norrbotten.se). Undersköterskors primära arbetsuppgifter tenderar att omfatta 

patientnära aktiviteter (Socialstyrelsen, 2006). Detta kan innebära att assistera patienter med 

exempelvis bädda sängar, personlig hygien, måltider samt att sitta ner och samtala om 

patienter är i behov av det. Andra arbetsuppgifter som undersköterskor utför är kontakt med 

anhöriga och skapa trygghet hos patienter genom att bygga relationer med patienter (ibid.). 

Undersköterskors arbetsuppgifter omfattar även servicerelaterade uppgifter såsom hantering 

av mat, tvätt, sterilförråd och förbands och kontorsmaterial och så vidare. Dessutom ingår 

uppgifter som att städa i patientrum, kök, och behandlingsrum. Sammanfattningsvis tenderar 

en undersköterskas arbetsuppgifter omfatta omvårdnadsuppgifter och medicintekniska 

uppgifter (ibid.). Undersköterskor har ofta inte tydliga arbetsbeskrivningar då yrket ständigt 

reformeras i utbildning och arbetsuppgifter (Thunborg, 1999). 

I undersköterskors arbete i de studerade enheterna i Region Norrbotten ingår ett flertal 

varierade arbetsuppgifter. Bland annat får de avrapportering från sjuksköterskor och utför 

tillsammans med sjuksköterskorna provtagningar på patienter som ska inlämnas till 

laboratorium. Undersköterskor utför även omvårdnadsarbete vilket enligt arbetsbeskrivning 

anges som att ”väga patienter och dela ut frukost”. Undersköterskor samlar även in ”vätske- 

och kalorilistor”.  I arbetsbeskrivningen för undersköterskor står det även att de deltar i 

vårdlagets ”ronder”. Utifrån det som sagts vid ”ronder” beskrivs undersköterskor exempelvis 
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utföra ”omläggningar, stomiträning, mobilisering av patienter etc.” samt ”dokumentation”. I 

arbetsbeskrivningen för undersköterskor står även utdelning av lunch till patienter. I arbetet 

står det även att undersköterskor utför riskbedömningar tillsammans med vårdlaget. 

Tillsammans med vårdlaget tar undersköterskor beslut om vilka åtgärder som ska utföras. I 

undersköterskors arbetsbeskrivning står det även att undersköterskor ska arbeta med 

”ansvarsområden, utbildningar och möten”. I arbetsbeskrivningen står även att 

undersköterskor utför aktuella kontroller såsom; ”temp, blodtryck/puls, sutartion”. 

Undersköterskor ska även tömma urin-, stomi- och dränpåsar varav avvikande kontroller skall 

rapporteras till ansvarig sjuksköterska. Undersköterskor gör även avstämningar och 

reflekterar tillsammans med vårdlaget. 

 

Vårdnära service 

Arbetsuppgifter för VNS-personal (Se bilaga 5) handlar om att städa avdelningar och 

slutstäda sängar när patienter går hem eller byter avdelning. Andra arbetsuppgifter som VNS-

personal utför handlar om att ställa iordning måltider samt att tillsammans med annan 

vårdpersonal ansvara för förrådsbeställningar till verksamheten. VNS-personal hanterar även 

transport av laboratorieprover samt en del intern patienttransport till och från röntgen och 

andra enheter inom sjukhuset (http://www.norrbotten.se).  

VNS-personal erbjuder en möjlighet för undersköterskor och sjuksköterskor till att 

kompetensväxla mellan varandra menar Region Norrbotten. Detta på grund av att VNS-

personal avlastar vissa arbetsuppgifter från undersjuksköterskor vilket bidrar till att 

undersköterskor får möjlighet till att avlasta arbetsuppgifter från sjuksköterskor” (Region 

Norrbotten, 2015). 

 

Preciserad problemformulering 
 

Tidigare forskning visar att omfördelning av arbetsuppgifter kan anses som ett betydelsefullt 

tillvägagångssätt för en fungerande verksamhet inom hälso- och sjukvård (Bystedt et al. 

2011). Omfördelning av arbetsuppgifter kan leda till avlastning (Mergenthal et al., 2016) i 

arbetet och mer kostnadseffektiva verksamheter (Riisgard, 2017). Det som skiljer sig åt i den 

tidigare forskningen är hur omfördelning av arbetsuppgifter kan påverka patientsäkerheten 

och huruvida yrkesgrupper kan hantera de arbetsuppgifter de har blivit omfördelade till att 

utföra.  

Brante (2014) beskriver att professioner är personer som är under abstrakta kunskapssystem. 

Professioner har ett tydligt ansvarsområde baserad på deras tidigare utbildning (ibid.). Detta 

innebär en förmåga att kunna utföra värdefulla, skickliga och svåra handlingar. Ur ett 

professionsperspektiv kan en omfördelning av arbetsuppgifter påverka den annars tydliga 

struktur och monopol av arbetsuppgifter som kan föreligga i ett yrke som är under en 

profession. Omfördelning av arbetsuppgifter kan även innebära svårigheter i vilken 

yrkesgrupp eller person som står för ansvarsutkrävande vid felbedömningar av patienter. 

Införandet av en ny yrkesgrupp i ett av Regions Norrbottens sjukhus, i syfte av att omfördela 

arbetsuppgifter mellan sjuksköterskor och undersköterskor, kan utgöra förändringar av 

påverkade professioner och yrkesgrupper. VNS-personalen ska in i den medicinska 

organisationsmodellen, det vill säga hälso- och sjukvården, som traditionellt sätt omfattar 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. VNS-personalen ska alltså in på ett område där de 

har låg utbildning i jämförelse med vårdpersonalen. I och med att VNS-personal utför 

http://www.norrbotten.se/


9 

 

serviceuppgifter kan detta leda till att undersköterskor blir utkonkurrerade som yrkesgrupp. 

Den sociologiska utgångspunkten i denna uppsats blir därför att undersöka hur professionens 

och yrkesgruppernas påverkas av omfördelningen av arbetsuppgifter och hur personalens 

arbetssituation förändras i och med denna omfördelning av arbetsuppgifter. Studerandet av 

hur de olika yrkesgrupperna påverkas av omfördelningen av arbetsuppgifter blir intressant att 

undersöka då tydligheten i de olika yrkesgrupperna skiljer sig åt. Hur individerna inom den 

nya yrkesgruppen upplever arbetssituationen i den studerade verksamheten är också en 

intressant aspekt, då flertal arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård kräver en viss form av 

vårdutbildning eller specifika kompetenser. Denna masteruppsats utgår även från 

systemteorin som handlar om att organisationer ses som en struktur som försöker anpassa sig 

till olika intressenters krav (Abrahamsson & Andersen, 2005). För att belysa denna aspekt har 

ett flertal yrkesgrupper intervjuats i syfte att framhäva olika påverkade intressenters krav på 

denna omfördelning av arbetsuppgifter. 

Det organisatoriska perspektivet på omfördelning av arbetsuppgifter blir framförallt 

styrningsaspekten. Den studerade verksamheten är ett landsting, vilket är en offentlig 

organisation. Christensen och Westerberg et al. (2005) menar att offentliga organisationer 

tenderar att utgå från en byråkratisk organisationsform. I denna uppsats kommer Region 

Norrbotten därför antas ha en byråkratisk organisationsform. En verksamhet under en 

byråkratisk organisationsform grupperar ofta arbetsuppgifter inom olika enheter som sedan 

knyts samman till konkreta positioner inom verksamhetens hierarki (ibid.). Arbetsuppgifter 

inom byråkratiska organisationsformer utgår ofta från specifika arbetsrutiner där det finns 

regler och procedurer gällande vem som skall utföra arbetsuppgifterna och hur de ska utföras 

(ibid.). Det blir därmed intressant att undersöka hur verksamheten hanterar de påverkade 

yrkesgruppernas arbetssituationer vid omfördelningen av arbetsuppgifter. 

Problemformuleringen ur ett HRM-perspektiv blir hur verksamhetens ledning hanterar 

styrningen av personalen i denna förändring när arbetsuppgifter omfördelas mellan 

yrkesgrupperna. Det vill säga hur ledningen agerar för att optimera personalens prestationer 

och välmående i relation till en föränderlig arbetssituation med de omfördelade 

arbetsuppgifterna och införandet av en ny yrkesgrupp.  

 

Medicinska organisations-modellen  
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med uppsatsen är att analysera och ge en fördjupad förståelse om en förändring i hälso- 

och sjukvården när arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper omfördelas. 

 Vad är orsaken till att arbetsuppgifterna omfördelas? 

 Hur upplever personalen sin arbetssituation? 

 Vilka svårigheter kan uppstå vid omfördelning av arbetsuppgifter? 

 Vilka möjligheter och hinder finns vid omfördelning av arbetsuppgifter?  

 Hur påverkar omfördelning av arbetsuppgifter arbetet? 

 Hur agerar fackliga organisationer för att främja personalens intressen? 

Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att studera två enheter på ett sjukhus i Region Norrbotten. Den ena 

enheten är AVA (akutvårdsavdelning) och den andra är en avdelning för kirurgi. 

Disposition 

I första avsnittet inleds uppsatsen med en presentation av ämnesområdet. Detta genom en 

redogörelse för forskning inom organisationsförändring, flexibilitet och kompetensväxling 

samt uppsatsens problemformulering. Även uppsatsens sociologiska utgångspunkt och dess 

HRM-perspektiv presenteras. I första avsnittet inkluderas även ett historiskt perspektiv om 

insatser inom hälso- och sjukvård som liknar omfördelning av arbetsuppgifter. Därefter 

framförs en beskrivning av Socialstyrelsens regler och krav gällande omfördelning av 

arbetsuppgifter. Även Region Norrbotten som verksamhet och personalens olika 

arbetsbeskrivningar beskrivs. Slutligen i det första avsnittet formuleras en preciserad 

problemformulering följt av uppsatsens syfte och frågeställningar samt avgränsningsområden. 

I det andra avsnittet presenteras uppsatsens teoretiska perspektiv. Perspektiven relateras till 

uppsatsens forskningsområde och empiriska utgångspunkter. De teoretiska perspektiven 

består av byråkrati, makt och auktoritet, systemteori, intressentmodellen, profession samt 

kompetens. Även tidigare forskning gällande omfördelning av arbetsuppgifter inom hälso- 

och sjukvård presenteras i detta avsnitt. 

I det tredje avsnittet framförs uppsatsens metodologiska utgångspunkt. Den metodologiska 

utgångspunkten utgår från kunskapssociologi som handlar om analysen av sociala 

konstruktioner av verkligheten. Därefter presenteras val av metod, urval, datainsamling, 

bearbetning av data, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. Detta för att beskriva 

tillvägagångssättet och de etiska riktlinjerna i uppsatsskrivandet. 

I det fjärde avsnittet presenteras resultatet från intervjuerna, med analyser från de teoretiska 

perspektiven, kopplat till syfte och frågeställningar. Resultatet presenteras under olika teman, 

identifierade från uppsatsens intervjumaterial. Dessa teman är; intressen, arbetsbelastning, 

otydlighet, motstånd och misstro. 

I det femte och sista avsnittet analyseras det empiriska materialet mot uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter för att försöka besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessutom 

beskrivs uppsatsens relevans utifrån ett HRM-perspektiv samt ges förslag för framtida 

forskning inom ämnet omfördelning av arbetsuppgifter och därefter slutord.  
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2. Teoretiska perspektiv 
I teoriavsnittet presenteras forskning om byråkrati. Byråkrati är av betydelse då Region 

Norrbotten är en offentlig verksamhet och därmed antas utgå från en byråkratisk 

verksamhetsform. I och med att de yrkesgrupper som studeras även är under olika positioner 

inom en hierarkisk struktur, kan det uppstå former av makt- eller auktoritetsutövande för att 

främja personers intressen, därför presenteras forskning om makt och auktoritet. Forskning 

om arbetsorganisationen presenteras i form av systemteorin och intressentmodellen. Då det 

finns flera olika intressenter i uppsatsen, och att dessa intressenter har olika krav och 

målsättningar med omfördelningen av arbetsuppgifter, kan systemteorin belysa deras 

olikheter. Intressentmodellen beskrivs som en illustration av systemteorin och används som 

ett analysredskap för att analysera de olika intressenternas krav och målsättningar med 

omfördelningen av arbetsuppgifter. Därefter presenteras även professionsforskning då 

yrkesgruppen sjuksköterska är en semiprofession (Brante, 2014). Professionsforskning 

beskriver vad professionalisering kan innebära för en yrkesgrupp. Därefter beskrivs 

kompetens-begreppet då kompetens är ett centralt begrepp i kompetensväxling. 

Avslutningsvis presenteras studier om omfördelning av arbetsuppgifter inom hälso- och 

sjukvård. Detta för att definiera och beskriva kompetensväxlings-begreppet. 

 

Byråkrati 

Landstinget är en del av den offentliga sektorn och är därmed under en byråkratisk 

organisationsform. Den studerade personalen arbetar inom landstingets hälso- och 

sjukvårdsorganisation. Den byråkratiska organisationen har i uppgift att det ska finnas 

personal tillgänglig för patienters behov då offentliga organisationer utför uppgifter på 

uppdrag av samhället (Christensen och Westerberg et al. (2005). För att detta ska 

upprätthållas måste byråkratin fungera runtomkring personalen så att det finns personal 

tillgänglig i organisationen. Det Region Norrbotten gör för att åtgärda problemet av bristande 

personalresurser är att omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper så att organisationen 

kan ha en större flexibilitet. 

Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver att offentliga verksamhetens existerar på grund 

av att någon eller några har fattat politiska beslut om att en verksamhet ska inrättas. 

Verksamheten fortsätter att bedrivas till dess att ett nytt beslut har fattats om att verksamheten 

skall upphävas (ibid.). Den främsta anledningen till att offentliga verksamheter existerar är att 

det finns olika problem i samhället som behöver hanteras. Offentliga verksamheters uppgift är 

att försöka lösa befolkningens angelägna uppgifter samt att bedriva verksamheter som syftar 

till att underlätta denna process (ibid.). Offentliga organisationer kan uppfattas som redskap 

eller instrument som är inriktade mot att uppnå vissa målsättningar i samhället menar 

Christensen och Westerberg et al. (ibid). Detta kan komma till utryck genom att medlemmar, i 

offentliga organisationer, tenderar att agera målrationellt i utförandet av arbetsuppgifter och 

att resultatet från dessa speglar samhällets önskningar (ibid.). Offentliga organisationer 

tenderar att använda sig av byråkratisk organisationsform och präglas ofta av att uppgifter 

grupperas inom olika enheter och knyts samman till konkreta positioner i organisationens 

hierarki. Weber (1983) beskriver att en byråkrati liknar en hierarki, med de mäktigaste 

personerna i toppen. Beslutsordningen i hierarkin går från toppen ner till botten i 

beslutsprocesserna (ibid.). De högre nivåerna kontroller och styr de lägre och underliggande 

nivåerna i pyramiden (ibid.) Inom organisationen fördelas uppgifter efter officiella plikter. 

Inom den byråkratiska organisationsformen finns det även ett flertal rutiner, det vill säga 
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procedurer och regler för vem som skall utföra arbetsuppgifter och hur dessa ska utföras 

(Christensen och Westerberg et al., 2005).     

Det finns olika former av byråkrati inom offentliga organisationer. En av dessa kallas för 

professionell byråkrati, där sker beslutsfattandet decentraliserat. Inom professionell byråkrati 

tenderar personal att ha hög kompetens inom sina respektive fackområden (Lindmark & 

Önnevik, 2012). Inom vissa situationer måste ”specialister” i den professionella byråkratin 

kunna fatta snabba beslut utifrån deras kompetens. Lindmark och Önnevik (ibid.) menar att 

snabba beslutsfattanden bör ske utan att specialisten behöver förankra beslutet med ledningen. 

Detta kan exempelvis vara att en överläkare som arbetar med ett läkarlag under en operation 

måste ha befogenhet och beslutsrätt att kunna agera (ibid.). Mintzberg (1979:349) menar att 

personal inom den professionella byråkratin har hög kontroll i deras arbete på grund av deras 

höga kompetens. Med hög kontroll menar Mintzberg (ibid.) att personal arbetar relativt 

oberoende av deras medarbetare och tenderar istället att arbeta mer klientnära. Detta fungerar 

i teorin när personalens kompetens är tillräckligt standardiserad. Då vet personal hur de ska 

utföra deras eget arbete samtidigt som de har vetskap om medarbetares förväntade 

prestationer (ibid). Utbildning och indoktrinering är komplexa processer inom den 

professionella byråkratin. Den initiala utbildningen tar ofta flera år att genomföra vid 

universitet eller specialiserad institution (Mintzberg, 1979:350). Mintzberg (ibid.) menar att 

vid utbildningen fastställs färdigheter och kunskap som formellt ska utgöra yrkesprofessionen. 

Efter utbildningen är det ofta en lång period av arbetsplatslärande, såsom medicinsk praktik. 

Mintzberg (ibid.) menar att här appliceras formell kompetens och praktiska färdigheter, som 

ska utgöra yrkesprofessionen, och bevakas samtidigt av andra personer inom 

yrkesprofessionen. Efter att detta är genomfört blir personen som har genomgått processen 

examinerade för att se om de klarar av att utöva yrkesprofessionen.  

 

Makt och auktoritet 

Läkare är den yrkesgrupp som har den yttersta makten och auktoriteten inom den medicinska 

organisationsmodellen. Det är Läkare som beslutar om hur patienter ska behandlas. 

Sjuksköterskor och undersköterskor är de yrkesgrupper som genomför den vård som läkare 

beslutar om. VNS-personal utför de vårduppgifter som undersköterskor eller sjuksköterskor 

fördelar och är därmed den yrkesgrupp som har minst makt och auktoritet inom den 

medicinska organisationsmodellen. Inom Region Norrbotten har den administrativa 

personalen, i detta fall projektledaren, beslutat med sin makt och auktoritet att det ska ske en 

omfördelning av arbetsuppgifter mellan vårdpersonalen med stöd av VNS-personalen. 

Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver att makt och auktoritet kan användas till nå 

verksamheters mål med hjälp av andra personer. Abrahamsson och Andersen (ibid.) menar att 

ha makt innebär att kunna övervinna motstånd. Om person X har makt över person Y kan det 

innebära att person X kan få person Y att göra handlingar mot Y:s egen vilja. Abrahamsson 

och Andersen (ibid.) beskriver att aktörer ofta utövar makt genom att de exempelvis kan 

förhindra debatter om olika frågor. En organisering av en verksamhet innebär alltså bland 

annat att vissa ståndpunkter framförs på bekostnad av andra. Abrahamsson och Andersen 

(ibid.) beskriver att makt innebär att ha rätten att kunna fatta beslut som andra personer måste 

följa. I studier gällande maktförhållanden tar dessa ofta utgångspunkt i besluten som en ledare 

fattar. Det vill säga att studerandet omfattar det synliga beteendet. Om det sker former av 

konflikter mellan olika yrkesgrupper eller personer, blir olika beslutssituationer det som syns 

uttryckt i konflikter (ibid.). 
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Grunden i en verksamhet utgår från en auktoritetsrelation (Ahrne och Hedström, 1999). Det 

vill säga att personer samarbetar, ställer krav på varandra och kontrollerar varandra. 

Tillhörighet till en verksamhet innebär att personer accepterar att följa vissa beslut (ibid.). 

Auktoriteten eller sammanhållningen i en verksamhet beror på att samtliga personer som 

tillhör verksamheten delar några gemensamma intressen och är angelägna om att 

verksamheten fungerar. Ahrne och Hedström (ibid.) menar däremot att detta inte utesluter att 

det kan förekomma intresseskillnader mellan olika anställda. Samtidigt som att det måste 

finnas vissa gemensamma intressen om en verksamhet ska fungera. Ahrne och Hedström 

(ibid.) menar att auktoritet kan handla om anställdas acceptans av vissa gemensamma 

grundläggande intressen. Vilket därmed innebär att anställda behöver foga sig till vissa beslut 

i en verksamhet. Auktoriteten som utövas mellan dem som tillhör verksamheten gäller enbart 

de handlingar som förväntas göra av medlemmarna (anställda etcetera) i de positioner som de 

har i verksamheten (ibid.).   

Ahrne och Hedström (1999) beskriver att auktoritet existerar bland medarbetare och andra i 

verksamheter. Auktoriteten beskrivs som ett uttryck av personals beroende av varandra 

(ibid.). Ahrne och Hedström (ibid.) beskriver att personal kan genom sina positioner i 

verksamheter få maktresurser som erbjuder inflytande och makt för att kunna påverka deras 

arbetssituationer. Vad som händer inne i verksamheter beskrivs som olika 

förhandlingsprocesser mellan koalitioner av personal med liknande positioner (ibid.) 

Konflikter mellan olika koalitioner i verksamheter tenderar att vara svårlösta och hanteras ofta 

genom ständiga kompromisser mellan olika intressen (ibid.). 

 

Systemteori 

Abrahamsson och Andersen (2005) menar att det är en kontroversiell fråga om organisationer 

kan studeras med utgångspunkt i målsättningar för medlemmars organisatoriska handlingar. 

Istället har systemteorin en bredare utgångspunkt i studerandet av organisationer och hänvisar 

till fler faktorer än endast organisationers målsättningar. Abrahamsson och Andersen (ibid) 

menar att målsättningar förändras över tiden och att en organisations ledning och omgivning 

påverkar de mål och målformuleringar som framställs. Omgivningen framför ett mål och 

organisationen agerar som en lösning till omgivningens krav och behov (ibid.).   

En organisation kan ses som en samling av bestående yrkesroller eller aktiviteter som 

förväntas utföras av personerna i en organisation beskriver Katz och Kahn (1978). Yrkesroller 

är av stor betydelse i organisationer. Katz och Kahn (1978:189) beskriver att yrkesroller är de 

aktiviteter som krävs av en person i en viss position i en organisation. Kraven som ställs i en 

yrkesroll kan anses som självklara för personen som utför dem, medan andra personer kan 

vara i behov av att få dessa krav kommunicerade för att förstå kunskapen och utföra dem 

(Katz & Kahn, 1978:190). Katz och Kahn (1978:193) menar att det är betydelsefullt att förstå 

individerna bakom dessa yrkesroller för att stärka motivationen till att fortsätta utöva 

aktiviteterna i deras yrkesroller.  

Inom systemteorin anses inte organisationer som ett huvudsakligt redskap för att uppfylla 

ledningens målsättningar (Abrahamsson & Andersen, 2005). Systemteorin framhäver istället 

organisationer som en struktur som försöker anpassa sig till olika intressenters krav, samtidigt 

som organisationer försöker upprätthålla en balans genom att avväga dessa krav mot varandra. 

Abrahamsson och Andersen (ibid.) menar att organisationer är komplexa fenomen och att de 
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levererar olika utfall. Dessa utfall kan vara av betydelse för intressenter på samma sätt som de 

kan vara betydelselösa. Därmed anses användningen av en enda målsättning bristfälligt inom 

systemteorin (ibid). När en ledning inom en organisation framför en förändring i målsättning, 

strategi eller vision ska studiet, i enlighet med systemteorin, fokusera på den faktiska 

förändring som uppstår i systemet, istället för att direkt acceptera yttrandet om en ny 

målsättning. Det är inte rimligt att endast utgå från ledningens utryckta förändring inom en 

målsättning, för att avgöra om förändringen verkligen har genomförts inom en organisation 

(Abrahamsson & Andersen, ibid.). Vidare menar Abrahamsson & Andersen (ibid.) att det kan 

vara problematiskt att se organisationer som en enda person (ledning) och därmed ska 

referensramen begränsas till bestämda individer, grupper eller ledare vid studerandet av 

organisationer. Vilket också är anledningen till att flera olika berörda yrkesgrupper intervjuas 

i denna mastersuppsats. Organisationers formuleringar av målsättningar är endast 

generaliseringar om hur det organisatorsmässiga beteendet kommer att förändras 

(Abrahamsson & Andersen, ibid.). Målsättningar är enligt Abrahamsson och Andersen (ibid.) 

utpräglat inom systemteorin då målsättningar ofta beskrivs inom termer av aktiviteter och inte 

som tidsbegränsade tillstånd. Hur målsättningar formuleras inom systemteorin går att 

exemplifiera genom olika modeller (ibid). En av dessa modeller Abrahamsson och Andersen 

tar upp är intressentmodellen. Denna modell presenteras här nedanför: 

 

 

Intressentmodellen 

Abrahamsson och Andersen (2005) anger att intressentmodellen kan användas för att 

illustrera tankarna bakom systemteori. Abrahamsson och Andersen (ibid.) beskriver 

intressentmodellen i form av att organisationer ofta är beroende av olika intressenter för att 

lyckas framställa insatsfaktorer och avsättning för det som produceras. Inom 

intressentmodellen utrycks dessa faktorer i form av energi. Av en organisations intressenter är 

ledningen endast en av flera, och behöver inte vara den mest centrala i en organisation. Istället 

anses ledning vara likgiltig med resterande intressenter. Abrahamsson och Andersen (ibid.) 

menar att ledning är organisationens medlare till resterande intressenter. Ledningen kan 

balansera och avväga de andra intressenternas förväntningar och krav så de väljer att fortsätta 

delta i organisationens koalition. Organisationer ska inte ses som ett redskap, utan mer som en 

företeelse som försöker uppfylla vissa delar av samhällets behov. Inom intressentmodellen 

anses inte samtliga som intressenter, utan endast de aktörer som är angelägna om ett utbyte 

med organisationen som studeras. Detta kan vara allt från kommun, stat, offentlig 

organisation, företag, grupp eller individ, till skillnad från den rationalistiska ansatsen där 

ledningen ses som den huvudsakliga aktören (ibid.).  

Abrahamsson och Andersen (2005) anser att den främsta anledningen till att intressenter är 

med och upprätthåller deltagandet i organisationer är för den så kallade bidrags-

belöningsbalansen. Med det menas att intressenter fortsätter samspela så länge den belöning 

de får motsvaras av det bidrag de ger till organisationen (ibid). Inom intressentmodellen är 

organisationers anpassning till omgivning nyckeln till tillväxt och framgång menar 

Abrahamsson och Andersen (ibid.) De menar att målsättningar formuleras genom komplexa 

processer av förhandlingar mellan olika, och konkurrerande förväntningar, från intressenters 

perspektiv. I denna process ska ledningen vara aktiv och formulera organisationens mål samt 

verkställa handlingar för detta (ibid.). Intressenterna kan därefter välja att antingen acceptera, 

förkasta eller att försöka modifiera det beslut som tagits av ledningen. Inom 

intressentmodellen är det ledningens uppgift och ansvar, att formulera målsättningar och 
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upptäcka nya mål som är i samspel med resterande intressenters behov och förväntningar 

(ibid.). Abrahamsson och Andersen (ibid.) menar att målsättningar i organisationer ändras när 

koalitionsstrukturen ändras. Med det menar de att målsättningar kan vara en kompromiss 

mellan icke-sammanfallande intressen. Dessa kan i sin tur vara justerade efter organisationers 

resurser och till den yttre situation som råder och den förväntade utvecklingen. Abrahamsson 

och Andersen (ibid.) beskriver att en organisations målsättning utgår från antagandet av att 

olika intressenter, både innanför och utanför organisationen, har olika målsättningar för 

organisationen. Intressenter ställer olika krav, har varierande förväntningar och olika 

förhoppningar på vilka fördelar en koalition med organisationen kan innebära. Utmaningen 

för organisationer blir att framställa kriterier för att genomföra de målsättningar som 

intressenterna har. Intressenterna i denna uppsats är sjuksköterskor, undersköterskor, VNS-

personal, fackliga organisationer samt administrativ personal i form av projektledare, 

verksamhetsutvecklare samt enhetschef för VNS-personal. Intressenterna i uppsatsen 

illustreras nedan i form av intressentmodellen. 

 

 

 
 

Profession 

”Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och 

förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan 

att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 

allmänheten/klienten” (Brante, 2014:21). 

Brante (2014) beskriver att de främsta områdena inom välfärdsstaten är, sjukvård, utbildning, 

trygghet samt sociala administration. Typiska professioner inom välfärdsstaten är läkare, 

universitetslektor, social administratör eller byråkrat. Dessa professioner existerar 

tillsammans med semiprofessioner såsom sjuksköterska, skollärare, socialarbetare samt 

administrativ handläggare. Brante (ibid.) beskriver dessa professioner som välfärdens 

ryggrad. Semiprofessioner tenderar att ha relativt begränsad kompetens inom deras olika 

områden. Brante (ibid.) menar att dessa professionsgrupper skapar slutna hierarkier med 
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högstatusprofessionerna i topp och semiprofessionerna som bas. I professionsforskning finns 

olika definitioner om vilka yrkesgrupper som definieras som professioner. En yrkesgrupp som 

är under en profession definierar problem, bestämmer prognoser och utför själva 

behandlingen. Med andra ord är de med i hela processer från början till slut. Sjuksköterskor 

definierar inte problem, det gör istället läkare. Däremot har sjuksköterskor omvårdnadsansvar 

och möjlighet att utveckla och stärka deras yrkesroll, vilket är en del av en profession. Därför 

anses sjuksköterskor inte som en fullständig profession och benämns istället som en 

semiprofession (ibid.). Undersköterskor lyder i princip bara order, de har listor om vilka 

arbetsuppgifter de ska utföra. Dessa listor har undersköterskorna inte utformat själva, utan 

dessa har framställts av en annan yrkesgrupp. Till exempel så får undersköterskor 

medicinlistor från sjuksköterskor som de på order får dela ut till patienter. Därmed anses inte 

undersköterskor vara en yrkesgrupp under en profession.  

Brante definierar olika kriterier som kan utgöra grunden för en genuin profession (Brante, 

2014:86–87). 

1. Verksamheteten bygger på en intellektuell grund med stort individuellt ansvar. 

Kompetensen i yrket bygger på utbildning. Det finns även viss frihet i utövandet vilket 

innebär att det personliga ansvaret för vilka åtgärder som används och tillämpas är 

framstående, speciellt vid riskfyllda och komplicerade fall. 

2. Vetenskap och bildning är de baser som professioner agerar från. Professionella utgår inte 

från tillämpningar av äldre, allmänt kända kunskaper då detta skulle kunna leda till en 

rutinisering av arbetet. Professionella utövare ska istället sträva efter att erhålla ny kunskap 

och fakta inom sina professioner. Detta för att undvika att professionalismen ska degenerera 

till rutin och därmed tappa sin ansvarsfulla och intellektuella karaktär. 

3. Professioner tenderar att vara praktiska, de är ofta styrda mot väl avgränsade mål, uppgifter 

och problem. Därför brukar professioner vara tvärvetenskapliga då det kan behövas flera olika 

vetenskaper för att lösa praktiska problem. Exempelvis använder sig läkare av vetenskaper 

som fysiologi, anatomi och farmakologi. 

 

4. Professioner har ofta tekniker som kan läras ut genom en specialiserad och ordnad 

utbildning. 

5. Professioner är ofta självorganiserade i personernas utförande. 

6. Organiseringen av professioner kan medföra att personliga intressen blir underordnade och 

mer riktade mot allmänna samhälleliga värden. Det vill säga, organisering kan innebära att 

utövarna blir mer altruistiskt motiverade. 

Macdonald (1995) beskriver att medicinska professioner har uppnått självständighet. Detta 

genom att deras profession erbjuder en sorts ”dominans” över lägre kvalificerade besläktade 

yrken. Utövandet av denna självständighet utgör att personer utanför professionen inte har 

tillgång eller inblick i deras arbete. Samtidigt som att personer under profession inte har 

någon formell kontroll över de personerna i de besläktade yrkena. Macdonald (ibid) beskriver 

att professioner behöver sträva mot att upprätthålla deras självständighet. Detta genom att 

erhålla en position som självständig yrkesutövare inom ett specifikt arbetsområde och därmed 

också erhålla en egen nisch inom en hierarkisk struktur. Macdonald (ibid) menar att 

professionella må ha blivit tilldelade ett monopol inom ett visst arbetsområde. Detta innebär 
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samtidigt att professionella ändå ska försöka konkurrera ut andra personer som erbjuder 

liknande, samma eller kompletterade tjänster. Professionella anses därmed behöva försvara 

deras arbetsområde eller erbjuda en större andel tjänster inom det. 

Macdonald (1995) beskriver att i vissa omständigheter kan professionella som arbetar i 

verksamheter innebära att verksamheters regler utmanar professionella kriterier, yrkesmakt 

och prestige. En annan aspekt som beskrivs är att byråkratiska verksamheter kan utgöra ett hot 

för professionell kunskap på ett sätt som avlägsnar professionell bedömning och professionell 

makt. Detta genom att rationalisera den professionella kunskapen till byråkratiska procedurer 

och arbetsfördelningar. 

Broady och Abrahamsson (1986) beskriver att professionalisering kan leda till att en 

yrkesgrupp stärks. Broady och Abrahamsson (ibid.) menar att det troligtvis finns ett samband 

mellan professionalisering för en yrkesgrupp och en utarmning av arbetsinnehåll för andra 

yrkesgrupper inom samma arbetsområde. Broady och Abrahamsson (ibid.) beskriver att i 

studerandet av professionalisering ska det huvudsakliga intresset vara att stärka kunskaper om 

hur olika åtgärder på utbildningsområdet kan leda till att främja fackliga målsättningar och 

samhällsmål. Broady och Abrahamsson (ibid.) menar att fackliga representanter från varje 

yrkesgrupp står upp för deras eget arbetsområde inom det fackliga arbetet, medan 

yrkesgruppers gemensamma intresse ofta leder till fackligt agerande. Broady och 

Abrahamsson (ibid.) menar dock att olika yrkesgrupper tenderar att vilja samarbeta för att 

uppnå gemensamma mål för arbetsgivare och samhälle. Fackliga organisationers uppgift 

handlar inte bara om intressebevakning utan också att främja solidaritet med sämre ställda 

yrkesgrupper. Broady och Abrahamsson (ibid.) menar att yrkessammanslutning som inte 

utgår från denna princip inte borde inkluderas i den fackliga rörelsen.  

Professionalisering är ofta positiv till den enskilda yrkesgruppen (Broady och Abrahamsson, 

1986). Professionalisering kan dock ha negativa konsekvenser. Broady och Abrahamsson 

(ibid.) menar att fackliga organisationer som försöker se helhet och hitta lösningar som 

gynnar, eller åtminstone inte drabbar, sämre ställda kan uppleva professionaliseringen som en 

fiende till fackliga målsättningar. Fasta professioner har av utbildning bidragit till monopol på 

vissa arbetsuppgifter, vilket kan leda till en segmentering av arbetsmarknaden. Broady och 

Abrahamsson (ibid.) menar att oöverstigliga kompetensgränser, och hårda krav på formell 

utbildning, kan leda att personlig utveckling och rörlighet mellan arbetsuppgifter hindras. 

Professionalisering kan även utgöra ett hinder för lagarbete och självstyrande grupper inom 

organisationer. Broady och Abrahamsson (ibid.) menar att yrkesgrupper, inom samma 

område, bör ha gemensam kunskap och förmåga att genomföra arbetsbyten och 

gränsöverskridanden. Specialiseringar inom arbetet kan därför leda till brist på lagarbete och 

ge upphov till att samarbetskrav är svåra att tillfredsställa. Gruppsamverkan och lagarbete 

ställer ofta krav på gemenskap inom yrkesetik, men inte en alltför särpräglad sådan. Att 

samarbetskrav är svåra att tillfredsställa kan även bero på motstånd av utveckling till nya 

arbetsmetoder och teknisk utveckling eller att det finns för fasta yrkesstrukturer. Broady och 

Abrahamsson (ibid) beskriver att en alltför långdriven professionalisering kan innebära 

svårigheter. Bland annat kan allmänheten få svårt att få insyn och ifrågasätta verksamheten, 

och därmed även minskade förutsättningar att hävda intressen. För att undvika detta menar 

Broady och Abrahamsson (ibid) att yrkesgrupper inom samma sektor ska ha gemensamma 

inslag i utbildningen. Broady och Abrahamsson (ibid) anser även att ett samarbete under 

utbildningen ska uppmuntras. 
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Kompetens 

Begreppet kompetens syftar till att beskriva de studerade yrkesrollernas kunskapsområden 

inom deras arbetsuppgifter. Leksell och Lepp (2013) beskriver att kompetens är att ha god 

förmåga för en viss verksamhet. Att vara kompetent kan innebära att vara duglig, skicklig, 

kapabel eller kvalificerad till att utföra en viss uppgift eller ett specifikt yrke (ibid.). Leksell 

och Lepp (ibid.) menar att kompetens kan omfatta en persons handlingsförmåga, vilken sätts i 

relation till en specifik uppgift, ett arbete eller en viss situation. En persons handlingsförmåga 

beror på hens kunskap, egenskaper och intellektuella eller praktiska färdigheter. Leksell och 

Lepp (ibid.) anser att kompetens även handlar om de attityder individen uppvisar till arbetet. 

Leksell och Lepp (2013) menar att det finns en skillnad i att vara kompetent och att ha 

kompetens. Vara kompetent handlar om att kunna hantera de krav som ett arbete ställer. Ha 

kompetens är att kunna behärska en arbetsuppgifts specifika innehåll, för att sedan kunna 

agera eller utföra arbetet på ett kompetent vis (ibid.). Färdigheter ska kunna transformeras 

mellan yrken och även gynna en persons anställningsbarhet och rörlighet på 

arbetsmarknaden(ibid.). Leksell och Lepp (ibid) exemplifierar kompetens till att en person har 

förmåga att kunna analysera olika arbetssituationer. Kompetens kan handla om att en person 

ska kunna lösa problem, ha förmåga att lära och kunna tillämpa kunskaper i praktiken samt att 

kunna anpassa sig till nya situationer i arbetet (ibid.). Avslutningsvis beskriver Leksell och 

Lepp (ibid.) att kompetens kan innebära att en person kan arbeta självständigt, kommunicera, 

organisera, planera samt interagera med andra personer.   

 

 

Omfördelning av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 

För att erbjuda ett bredare perspektiv i studerandet av omfördelning av arbetsuppgifter inom 

hälso- och sjukvård presenteras tidigare forskning inom området.  

Riisgaard et al. (2017) menar att omfördelning av arbetsuppgifter är nödvändigt för att 

upprätthålla en kostnadseffektiv hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifter ska omfördelas från 

kvalificerade personal till okvalificerad personal utan att kvalitén inom vården kompromissas 

(ibid.). Dock menar Riisgard et al. (ibid.) att omfördelning av arbetsuppgifter kan förändra 

arbetsglädjen bland påverkad personal. I Riisgard et al. (ibid.) kvantitativa studie studeras hur 

omfördelning av arbetsuppgifter kan påverka personals arbetsglädje. I studien kategoriserar 

Riisgard et al. (ibid.) omfördelade arbetsuppgifter i tre olika kategorier. Den första kategorin 

kallar han för ”Minimal degree”, vilket omfattar arbetsuppgifter som inte innebär bedömning 

eller fortsatt beslutsfattande av behandling av patienter. Den andra kategorin är ”Medium 

degree”. Denna kategori omfattar arbetsuppgifter som innebär ansvarstagande för bedömning, 

men inget ansvar för beslutsfattande inom behandling av patienter. Den tredje och sista 

kategorin är ”Maximal degree”. Här inkluderas arbetsuppgifter som innebär ansvarstagande 

för både bedömning och beslutsfattande inom behandling av patienter. Riisgard et al. (ibid.) 

studie visar ett signifikant samband mellan kategorin ”Maximal degree” och personals 

arbetsglädje i jämförelse med de andra kategorierna (ibid.). Studien visar även att 

omfördelning av arbetsuppgifter kan leda till högre kvalité för vårdens patienter på grund av 

den förhöjda arbetsglädjen bland personal. Riisgaard et al. (ibid) finner inte några negativa 

samband mellan omfördelning av arbetsuppgifter och personals arbetsglädje. 

I en svensk studie undersöker Bystedt et al. (2011) omfördelning av arbetsuppgifter mellan 

licenserade sjuksköterskor och icke licensierad personal i hälso- och sjukvård. Bystedt et al. 

(ibid.) använder en kvalitativ ansats med 12 stycken intervjupersoner där samtliga 

intervjupersoner består av licensierade sjuksköterskor. Resultatet i studien visar att 

omfördelning av arbetsuppgifter är en nödvändig förutsättning för en fungerande verksamhet. 
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Bystedt et al. (ibid.) beskriver att arbetssituationen för de licensierade sjuksköterskorna 

underlättades i och med att de fick mer avlastning i arbetet. Vilket ledde till att de kunde 

utföra arbetsuppgifter som de annars inte haft tid för. Omfördelningen gjorde även att 

relationen med den icke licensierade personalen blev mer stimulerande. Omfördelningen 

skapade möjligheter till mentorskap och ett bättre nyttjande av den icke licensierad 

personalens kompetenser. Studiens resultat tyder även på att omfördelningen leder till att 

patienterna får ökad kontinuitet, snabbare vård och ökad säkerhet. Dock kunde ett hinder med 

omfördelningen av arbetsuppgifter vara att de licensierade sjuksköterskorna upplevde lägre 

kontroll i arbetet och kände viss uppgivenhet och maktlöshet samt oklarheter kring 

sjuksköterskornas ansvarstagande. Detta på grund av att de licensierade sjuksköterskorna 

fortfarande hade det slutgiltiga omvårdnadsansvaret för de omfördelade arbetsuppgifterna. De 

licensierade sjuksköterskorna upplevde därmed att de ”inte längre hade situationen i deras 

händer” (Bystedt et al., 2011:537) när de omfördelade arbetsuppgifter till icke licensierad 

personal. Bystedt et al. (2011) beskriver även att de licensierade sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter gällande vilka arbetsuppgifter de Bystedt et al. (ibid.) anger att det också fanns ett 

ifrågasättande om den icke licensierade personalens kompetens och en osäkerhet om hur icke 

licensierad personal exempelvis kunde hantera medicinutdelning. 

Mndzebele (2014) undersöker upplevelsen av en omfördelning av arbetsuppgifter bland 

sjuksköterskor i Sydafrika. Studien utgår från gruppintervjuer med fem fokusgrupper med 29 

sjuksköterskor. Resultatet i studien visar att sjuksköterskor kan vara positiva gentemot en 

omfördelning av arbetsuppgifter, speciellt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Detta på grund av 

att omfördelningen av arbetsuppgifter bidrar till att sjuksköterskor kan arbetar mer patientnära 

eftersom patienter inte behöver vänta lika länge för att få vård (ibid.). I studien blir även 

sjuksköterskor tillfrågade om hur de tolkar omfördelning av arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna 

beskriver att detta är att arbetsuppgifter omfördelas från en anställd i högre nivå till en 

anställd i en lägre nivå. Mndzebele (ibid.) beskriver att en omfördelning av arbetsuppgifter 

från högre kvalificerad personal till lägre kvalificerad personal kan innebära att 

omfördelningen inte utvärderas i samma grad, som när lägre kvalificerad personal omfördelar 

arbetsuppgifter till högre kvalificerad personal. Sjuksköterskor kan även uppleva att en 

omfördelning av arbetsuppgifter behöver präglas av struktur, då det annars kan påverka 

kvalitén på det som utförs i hälso- och sjukvård. Dessutom kan sjuksköterskor även anse att 

de borde få högre lön eftersom omfördelning av arbetsuppgifter kan innebära att de får fler 

arbetsuppgifter (ibid.).  

Tasselli (2015) har studerat relationen mellan yrkesprofessionella nätverks strukturer och 

branschövergripande omfördelningar av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. I Tassellis 

(ibid.) studie var det 118 deltagare i yrkesgrupperna sjuksköterskor och doktorer. Studien, 

som använder både enkätundersökningar och intervjuer, syftar till att hitta mönster inom 

omfördelning av arbetsuppgifter mellan sjuksköterskor och doktorer. Tasselli (ibid.) resultat 

tyder på att personer inom dessa yrkeskategorier tenderar att utforma grupperingar inom deras 

respektive yrkesroller. Om personer till mestadels vistas med den egna yrkesgruppen, kan inte 

omfördelning av arbetsuppgifter nyttjas på det mest effektiva sättet (ibid.). Tasselli (ibid.) 

menar att chefer inom kliniker kan underlätta omfördelning av arbetsuppgifter bland doktorer 

och sjuksköterskor genom att inta centrala roller inom grupperingar och förespråka 

samverkan. Dessutom beskriver Tasselini (ibid.) att personer som kan identifiera sig inom 

båda dessa yrkesgrupper, såsom nyexaminerade doktorer och sjuksköterskor i chefspositioner, 

har större chans att erhålla kunskap från båda yrkesgrupperna.  
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3. Metodologi och metod 

 

I Metodologi och metod-avsnittet presenteras inledningsvis olika metodologiska 

utgångspunkter inom kunskapssociologin. Detta för att beskriva vad som är utmärkande inom 

studiet av sociologi. Därefter presenteras val av metod, urvalet, datainsamling, bearbetning av 

data, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden, för att beskriva tillvägagångssättet i 

uppsatsskrivandet. 

 

Berger och Luckmann (1998) beskriver att kunskapssociologin handlar om analysen av 

sociala konstruktioner av verkligheten. Berger och Luckmann (ibid.) beskriver att en individ 

kan uppfatta och forma sin sociala verklighet. Berger och Luckmann (ibid.) menar att 

”verkligheten” konstrueras socialt och att kunskapssociologi bör analysera de processer i vilka 

detta kan ske. Nyckeltermer från kunskapssociologi grundar sig i ”verklighet” och ”kunskap” 

(ibid.). Berger och Luckmann (ibid.) beskriver att en persons ”verklighet” är en egenskap 

tillhörande det fenomen som en person erkänner, som existerande oberoende av personens 

egen vilja. ”Kunskap” handlar istället om säkerheten i att vissa fenomen är verkliga samt att 

de äger specifika kännetecken. Berger och Luckmann (ibid.) menar att ”en person på gatan” 

kan leva i en värld som hen upplever som en ”verklighet” medan en filosof ifrågasätter 

”verkligheten” mot ”kunskap”. Såsom; Hur ska man kunna veta något? Vad är verklighet? I 

sociologi handlar det om att förstå en sorts mellanting, i förhållande till vad ”en man på 

gatan” upplever som ”verklighet” och vad en filosof utger som ”kunskap” (ibid.). Berger och 

Luckmann (ibid.) menar att ”en person på gatan” inte överväger vad som är ”verklighet” för 

honom eller henne och istället tar sin ”verklighet” och ”kunskap” för givet. En sociolog bör 

ifrågasätta skillnader mellan personers olika ”verkligheter” och sätta de i samband till 

skillnaderna mellan olika samhällena (ibid.). I denna masteruppsats blir språket centralt 

gällande omfördelningen av arbetsuppgifter. Detta i form av hur de olika yrkesgrupperna 

upplever och förstår hur denna förändring kommer påverka deras arbetssituation och 

yrkesroll. 

Berger och Luckmann (1998) anser att samhället existerar i både en subjektiv och en objektiv 

verklighet och bör därför studeras ur båda dessa aspekter. Berger och Luckmann (ibid.) menar 

att samhället kan förstås i termer av en pågående dialektisk process som består av tre moment. 

Dessa tre moment är internalisering, externalisering och objektivering. Internalisering 

påbörjas redan när människan föds och handlar om den omedelbara upplevelsen, eller 

tolkning, av en objektiv händelse som utrycker mening (ibid.). Berger och Luckmann (ibid.) 

menar att detta blir en yttring av en persons subjektiva processer och som blir subjektivt 

meningsfullt för personen själv. Det här kan leda till att personer inte helt och hållet förstår 

varandra. Istället kan det innebära att personer missförstår varandra (ibid.) En person kan 

exempelvis tolka en annan persons skratt som ett utryck av glädje fast skrattet egentligen 

grundar sig i ett anfall av hysteri (ibid.). Berger och Luckmann (ibid.) menar att personers 

subjektiva utryckta känslor och tankar är objektivt åtkomliga för personers internalisering. 

Det blir därmed meningsfulla, vare sig dessa är i samklang eller inte mellan personers olika 

subjektiva processer.  

Berger och Luckmann (1998) beskriver att internalisering är en personers allmänna sätt att 

skapa en förståelse om medmänniskor och tolka upplevelser av världen som meningsfull och 

social verklighet. Dessa upplevelser grundar sig i att personer ”övertar” andra personers 

världsbilder och gör om dem till deras egna (ibid.). Berger och Luckmann (ibid.) menar 

”övertagande” är en ny och originell process för varje person, och att en persons ”övertagna 

världsbild” kan i sin tur modifieras och omskapas. Vid internaliseringen förstår personer 

andra människors övergående subjektiva processer och människors olika världsbilder, varav 
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dessa världsbilder kan bli personers egna. Berger och Luckmann (ibid.) menar att 

helhetsperspektivet sammanbinder sekvenser av situationer intersubjektivt, dock förutsätter 

detta att personer tillbringar tid ihop. Efter detta förstår personer inte endast varandras 

definitioner av gemensamma situationer, utan de tenderar även att definiera dem ömsesidigt 

(ibid.). 

Berger och Luckmann (1998) menar att varje person föds in i en objektiv social struktur där 

hen möter signifikanta andra som övervakar hens socialisation. Andras signifikanta 

definitioner av hens situation framställs som hens objektiva verklighet (ibid.). Personer 

tenderar ofta att identifiera sig med signifikanta andra på en rad känslomässiga plan (ibid.). 

Berger och Luckmann (ibid.) menar att internalisering kan ske med olika personer, så länge 

det handlar om en identifiering. Personer kan överta roller och attityder från deras signifikanta 

andra, det vill säga att de internaliserar dem och gör dem till deras egna. Berger och 

Luckmann (ibid.) menar att denna identifiering blir personers sätt att identifiera sig själva. 

Sammanfattningsvis menar Berger och Luckmann (ibid.) att personer kan ses som en 

”reflekterad entitet” som återspeglar attityder som signifikanta andra har erhållit. 

 

 

Val av metod 
Uppsatsen genomförs med en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats är ett sätt att genom sitt 

egna material försöka hitta beskrivningar, kategorier eller modeller som beskriver olika 

fenomen i vår omvärld (Miles & Huberman, 2014). Som kvalitativt redskap används 

intervjuer. Detta eftersom Miles och Huberman (ibid.) beskriver att intervjuer har ett 

djupgående undersökningsvärde när det kommer till attityder och bilder av verkligheten. 

Backman (2008) beskriver att den kvalitativa ansatsen är ett subjektivt förhållningssätt att 

betrakta verkligheten. Verkligheten beskrivs som en social konstruktion där 

forskningsintresset är att fånga upp personers uppfattningar och tolkningar om sin verklighet 

(ibid.). I och med att uppsatsens syfte handlar om en förändring i hälso- och sjukvården när 

arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper omfördelas är en kvalitativ ansats lämplig för att få 

fram en mer detaljerad bild av intressenternas upplevelser. En kvantitativ ansats skulle istället 

innebära en mer breddad undersökning för att exempelvis hitta olika samband och 

representativa svar. Vilket inte är avsikten med denna uppsats. Dock kan det vara fördelaktigt 

att kombinera olika insamlingsmetoder som till exempel både intervjuer och observationer, 

eftersom insamlingsmetoder ger olika typer av data. En observation hade kunnat stödja 

utsagan ytterligare (Howitt, 2013). 

Denna uppsats har en abduktiv ansats, vilket är en kombination av en deduktiv- och en 

induktiv ansats (Howitt, 2013). Detta innebär att denna studie dels utgår från den teoretiska 

referensramen för att analysera empirin, men att den teoretiska referensramen testats under 

arbetets gång med hjälp av insamlad empiri. Detta innebär att företeelser och sammanhang 

förklaras med hjälp av begrepp som tar form och revideras under forskningsprocessen. 

Teorier har under arbetets gång lagts till och tagits bort baserat på deras applicerbarhet på 

omfördelning av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Genom att använda ett 

abduktivt förhållningssätt vid analysen, kan denna studie styrkas utifrån ett 

validitetsperspektiv. Detta eftersom kodningen inte enbart används för att bekräfta redan 

existerande teorier.  

 

 

Urval 

Uppsatsen baseras på intervjupersoner från två enheter i det studerade sjukhuset. Dessa två 

enheter är avdelningen för kirurgi och AVA (akutsjukvårdsavdelningen). Anledningen till att 
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dessa två enheter studeras är att dessa enheter beskrivs ha kommit längst i projektet av 

omfördelandet av arbetsuppgifter. Urvalet är ett strategiskt urval och baseras på intervjuer 

med sex sjuksköterskor, sex undersköterskor och två VNS-personal. De baseras även på 

intervjuer med en representant från Vårdförbundet, en representant från Kommunal, 

enhetschef för VNS, verksamhetsutvecklare samt projektledaren för vårdnära service. 

Anledningen till att intervjua olika yrkesgrupper är för att få fler intressenter och därmed ge 

en mer representativ bild utifrån intressentmodellen. Samtliga intervjupersoner är av olika kön 

och olika åldrar. 

I urvalsprocessen kontaktas enhetscheferna för de två olika enheterna. Enhetscheferna 

förlägger tider för intervjuerna med sjuksköterskor, undersköterskor och VNS-personal. Även 

verksamhetsutvecklare och projektledare för VNS, enhetschef för VNS, samt fackorganisation 

för Kommunal och Vårdförbundet, kontaktas för att boka tid och plats för intervjuer.  

Intervjupersonerna från fackorganisationer representerar sjuksköterskor, undersköterskors och 

VNS-personals intressen, vilket framförallt omfattar arbetsförhållanden, anställningsvillkor 

och psykosociala arbetsmiljö. Fackorganisationen Kommunal representerar undersköterskor 

och VNS-personal i deras arbete. Fackorganisationen Vårdförbundet representerar 

sjuksköterskor i deras arbete. Projektledare för projekt VNS intervjuas i syfte av att få den 

strategiska synen på införandet av omfördelningen av arbetsuppgifter i det studerade 

sjukhuset. 

 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen består av både primär- och sekundärdata. Uppsatsens primärdata består av 

kvalitativa intervjuer för att studera intervjupersonernas upplevelse och syn på omfördelning 

av arbetsuppgifter. Intervjuerna utgår från en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1–4) 

med frågor utformade efter intervjupersonernas olika yrkesgrupper. Intervjuguiden är olika 

för de olika yrkesgrupperna eftersom den förändrade arbetssituationen inte är densamma för 

yrkesgrupperna som studeras, därmed behövs olika intervjufrågor. Uppsatsens sekundärdata 

består av vetenskaplig litteratur. Den vetenskapliga litteraturen är artiklar från Luleå tekniska 

universitets databas Primo med sökord såsom: ”task shifting”, ”task delegation”, ”knowledge 

transfer” och ”competence transfer”. Dessa kombinationer av ord kan liknas med engelska 

begrepp för den svenska termen kompetensväxling. Endast peer-reviewed artiklar som är 

publicerade i vetenskapliga referensdatabaser eller vetenskapliga tidskrifter används. Detta för 

att säkerhetsställa att artiklarna upprätthåller en god vetenskaplig standard (Östlundh, 2012). 

Intervjuerna genomförs på ett av Region Norrbottens sjukhus. Detta för att samtliga 

intervjupersoner befinner sig dagligen i ett av sjukhusen. Samtliga intervjuer genomförs i ett 

ostört rum utan insyn från annan personal i byggnaden. Detta för att skapa ett tryggt klimat 

där intervjupersonerna kan prata ohämmat. Intervjuerna spelas in i syfte av att säkerhetsställa 

att betydelsefull information inte utlämnas och för att underlätta transkribering. 

Ljudinspelning godkänns av intervjupersonerna innan intervjuerna startas. Respektive 

intervjutillfälle inleds med ”småprat” med intervjupersonerna för att skapa ett öppet klimat. 

Därefter beskrivs uppsatsens syfte och hur intervjumaterialet ska komma att användas. Varje 

fråga inleddes med en öppen fråga som vid behov följs upp av följdfrågor. I syfte av att inte 

hämma ordflödet avbryts inte intervjupersonerna under intervjuerna. De får även vid 

intervjuns slut möjlighet att tillägga information. Efter att intervjun avlutas tackads 

intervjupersonerna för sitt deltagande. Samtliga intervjuer pågår mellan 30–50 minuter. 

Under datainsamlingen av arbetsbeskrivningar för yrkesgrupperna undersköterska och 

sjuksköterska uppstår ett visst motstånd. Arbetsbeskrivningar för de studerade yrkesgrupperna 
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är en betydelsefull del i denna masteruppsats då utan dessa kan det vara svårt att undersöka 

om det faktiskt sker en omfördelning av arbetsuppgifter. Till en början påstås det inte finnas 

arbetsbeskrivningar för vårdpersonalen utan istället refereras deras respektive arbetsuppgifter 

till deras olika utbildningar. Detta anses som underligt då det måste finnas någon form av 

beskrivning av vad dessa yrkesgrupper ska utföra i deras yrkesroller. Efter att både kontaktat 

fackliga organisationer och enhetschefer för de olika enheterna framkommer det till slut en 

viss form av arbetsbeskrivningar för sjuksköterskor och undersköterskor. Dessa 

arbetsbeskrivningar är dock inte så tydliga i deras utformande och fyller troligtvis endast en 

temporär funktion. Anledningen till att de inte är så välutformade beror antagligen på att de 

studerade avdelningarna nyligen har flyttats och slagit samman med andra avdelningar i 

organisationen och därmed inte fastslagit deras arbetsbeskrivningar för yrkesgrupperna.    

 

Bearbetning av data 

De ljudinspelade intervjuerna omvandlas till skrift genom en ortografisk transkription 

(Howitt, 2013). Detta betyder att endast det talade språket skrivs ned till text utan hänsyn till 

kroppsspråk, ansiktsmimik med mera. För att analysera de transkriberade intervjuerna 

används en tematisk analys. Howitt (ibid.) beskriver att tematisk analys är en metod för att 

koda upp data och fördela den i olika teman. Detta görs genom att materialet gås genom 

stycke för stycke, mening för mening och ord för ord, i syfte att hitta gemensamma nämnare 

och centrala mönster i materialet. Eftersom uppsatsen har en abduktiv ansats används både 

datadriven och teoridriven kodning. Detta innebär att kodningen av data utförts i relation till 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter men att teman även har försökt identifierats ur 

materialet som framkom. I analyseringen av data sker en viss reducering av framfört material 

(Rennstam & Wästerfors, 2011). Rennstam och Wästerfors (ibid.) menar att det är 

problematiskt att redovisa allt material och att det därmed är nödvändigt att reducera en viss 

del av materialet. I uppsatsen reduceras material som inte handlar om uppsatsens 

frågeställningar i syfte av att stärka uppsatsens relevans. Det material som gemensamt 

framträder beskrivs och struktureras upp under olika teman (Miles & Huberman, 2014). De 

teman som identifieras från uppsatsens intervjumaterial sammanställs och presenteras i 

resultatavsnittet. För att ge en skildrande redogörelse av intervjuerna används även vissa 

utdrag från intervjupersonerna för att exemplifiera texten. Howitt (ibid.) menar att syftet med 

en tematisk analys är att framställa en detaljerad deskription och sammanfattning av 

intervjudata.  

Alla teman i resultatavsnittet har olika definitioner och under varje tema sammanfattas det 

övergripande materialet:  

Temat intressen berör införandet av omfördelningen av arbetsuppgifter. Intressen berör även 

möjligheter och hinder som finns med omfördelning av arbetsuppgifter, personalens upplevda 

arbetssituation samt hur fackliga organisationer agerar för att främja intressenternas intressen.  

Temat arbetsbelastning tar upp vilka möjligheter och hinder som finns med omfördelning av 

arbetsuppgifter. Arbetsbelastning tar även upp personalens upplevda arbetssituation, 

omfördelningen av arbetsuppgifters påverkan på arbetet samt hur fackliga organisationer 

agerar för att främja intressenternas intressen.  

Temat otydlighet redogör för hur omfördelningen av arbetsuppgifter påverkar arbetet. 

Otydlighet redogör även personalens upplevda arbetssituation, vilka hinder som finns med 
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omfördelning av arbetsuppgifter samt hur fackliga organisationer agerar för att främja 

intressenternas intressen.  

Temat motstånd besvarar svårigheter som kan uppstå vid införandet av omfördelning av 

arbetsuppgifter. Motstånd inkluderar även personalens upplevda arbetssituation och vilka 

hinder som finns med omfördelning av arbetsuppgifter.  

Temat misstro handlar om vilka hinder som finns med omfördelning av arbetsuppgifter. 

Misstro berör även personalens upplevda arbetssituation, vilka svårigheter som kan uppstå vid 

införandet av omfördelning av arbetsuppgifter, hur arbetet påverkas av omfördelning av 

arbetsuppgifter samt hur fackliga organisationer agerar för att främja intressenternas intressen.   

 

Validitet och reliabilitet 

För att studien ska ha ett vetenskapligt värde måste den var tillförlitlig och giltig. För att 

uppnå detta har kvalitetsvärdering använts. Giltighet kallas validitet och kan delas upp i intern 

och extern validitet. För att stärka uppsatsens validitet och mäta de den avser att mäta 

(Ejvegård, 2009) utformas intervjuguiden för att avse besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar samt med den teoretiska referensramen. Med intern validitet menas huruvida 

de slutsatser som dragits är trovärdiga eller inte (ibid.). Genom att vara systematiskt och 

noggrann i den tematiska analysen, ha ett konsekvenstänk i kodningen och noggrant välja 

vilka utdrag som ska användas för att exemplifiera texten, säkerställs att analysen speglar 

helheten i det empiriska materialet. En aspekt som kan påverka studiens validitet negativt är 

att intervjuguiden utformas med frågor där ordet ”kompetensväxling” används. Detta kan vara 

missledande för intervjupersonerna eftersom de då kan utgå från att det sker en 

kompetensväxling i Region Norrbotten. Anledningen till att frågorna formuleras på det viset 

är på grund av att uppsatsens initiala undersökningsgrund var att studera en kompetensväxling 

inom hälso- och sjukvården.  

Ejvegård (ibid.) beskriver att extern validitet är huruvida ett resultat kan generaliseras till 

andra personer, sammanhang eller situationer. I och med att studien utförs på enbart två 

enheter, i en specifik kontext kan inte resultatet generaliseras till andra kontexter. I och med 

att Region Norrbotten är en stor arbetsgivare kan inte uppsatsens resultat heller generaliseras 

över hela verksamheten. Uppsatsen kan dock innebära en inspiration för andra enheter i 

verksamheten som genomgår eller står inför en omfördelning av arbetsuppgifter. För att 

uppsatsen ska ha god reliabilitet, vilket enligt Ejvegård, (2009) beskrivs vara att mätningen är 

pålitlig, undviks det att göra slumpmässiga fel under datainsamlingen. Intervjuerna genomförs 

utifrån en intervjuguide, där samtliga intervjuer spelas in. Teknikutrustningen som används 

vid ljudinspelning har också varit av god kvalité. 

 

Etiska överväganden 

Uppsatsen utgår ifrån forskningsetiska huvudkrav ifrån vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 

2002). Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven uppfylls genom att intervjupersonerna informeras om vad det innebär 

att delta, samt informeras om allt som kan påverka om de vill delta eller inte. De informeras 

om att det är helt frivilligt att delta och att de kan hoppa av när som helst utan att detta medför 

negativa konsekvenser. Samtliga intervjupersoner ger sitt samtycke och intervjupersonerna 

informeras om att känsliga uppgifter och sådant som kan leda till att de identifieras, utelämnas 

i uppsatsen. Intervjumaterialet undanhålls från allmän insyn och förvaras i säkert förvar. 

Intervjumaterialet består av handgjorda anteckningar och ljudinspelningsfiler som raderas 

efter transkriberingstillfället (Howitt, 2013).   
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4. Resultat och analys 
 

I resultatavsnittet presenteras och analyseras det empiriska materialet mot uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. Uppsatsens syfte och frågeställningar ligger till grund för de 

analyser som genomförs. Underrubrikerna i detta avsnitt representerar de olika temana som 

identifierats från uppsatsens intervjumaterial. Dessa teman är; intressen, arbetsbelastning, 

otydlighet, motstånd och misstro.   

 

Intressen 

Ett återkommande tema i samtliga intervjuer är de olika yrkesgruppernas intressen. 

Intervjupersonernas olika intressen med omfördelningen av arbetsuppgifter beskrivs påverka 

deras upplevelser, och orsaken att arbetsuppgifter omfördelas.  

I den inledande intervjun med projektledaren för VNS beskrivs bakgrunden och upplägget till 

projektet. Projektledaren för VNS beskriver att projektets initiala avsikt var att avlasta 

serviceuppgifter från vårdpersonal till VNS-personal. Projektledaren beskriver att 

omfördelningen av arbetsuppgifter handlade om att frigöra serviceuppgifter från 

vårdpersonalen, då det var/är ett underskott av personal inom yrkesgrupperna sjuksköterska 

och undersköterska. Projektledaren menar att projektet syftade till att omfördela 

arbetsuppgifter som kunde utföras av en annan yrkesgrupp, som inte kräver yrkeslegitimation. 

Projektledaren använder begreppet kompetensväxling även för den omfördelning av 

arbetsuppgifter som sker mellan vårdpersonal och servicepersonal i verksamheten. 

Projektledaren beskriver så här: 

För mig är det en förskjutning av arbetsuppgifter som går att göra av en annan kategori av personal 

som inte kräver legitimation, framförallt när de gäller (omfördela arbetsuppgifter) sjuksköterskor 

till undersköterskor. Sen handlar det också om att kompetensväxla därför att man inte behöver ha 

en serviceuppgift på vårdpersonal i och med att vi idag står med ett underskott av personal. 

Projektledaren beskriver att när VNS-personal började avlasta vårdpersonal från 

serviceuppgifter skapades möjligheter till att växla kompetenser även vårdpersonal emellan. 

Efter ett år gjordes därför ett tillägg till projektet som beskrivs handla om att det skulle ske en 

kompetensväxling mellan sjuksköterska och undersköterska. VNS-projektets initiala avsikt 

var alltså inte att växla kompetenser mellan vårdpersonalen, utan det var något som tillkom 

under projektets gång. Projektledaren menar att ytterst fåtal arbetsuppgifter kräver en 

delegering för att omfördelas från en yrkesgrupp till en annan. Detta är på grund av att de 

arbetsuppgifter som omfördelas inte är riktade till en specifik yrkesgrupp. Därmed kan 

undersköterskor utföra de omfördelade arbetsuppgifterna lika väl som sjuksköterskor kan 

utföra det. Orsaken till att arbetsuppgifter omfördelas handlar om ett intresse för hur 

verksamheten genom omfördelning vill kunna avlasta personal, då det finns ett underskott av 

vårdpersonal. Omfördelningen av arbetsuppgifter kan därför tolkas vara en möjlighet för att 

lösa problemet som handlar om hur arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården ska bli utförda 

trots brist på personal. Omfördelning av arbetsuppgifter kan anses kunna lösa detta då en 

omfördelning kan leda till att vissa uppgifter kan utföras av yrkesgrupper som exempelvis inte 

kräver yrkeslegitimation. Detta stämmer överens med Bystedt et al. (2011) studie som visar 

att omfördelning av arbetsuppgifter kan leda till att personal upplever underlättning och 

avlastning i arbetet. Bystedt et al. (ibid.) menar att omfördelning av arbetsuppgifter är en 

nödvändig förutsättning för en fungerande verksamhet.  

Projektledaren beskriver att projektet VNS ger personer inom VNS möjlighet till att få inblick 

i arbetet i hälso- och sjukvården. Detta både kan och har väckt intresse hos personer till att 

söka sig till yrket undersköterska eller sjuksköterska. Projektledaren beskriver att flera 
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personer som arbetat, eller arbetar, som VNS-personal har sökt utbildning för att kunna arbeta 

som undersköterska eller sjuksköterska. Det finns inga krav på tidigare erfarenhet för av att 

arbeta i hälso- och sjukvården för VNS-personal. Istället erbjuder verksamheten intern 

utbildning i syfte att inkludera personer som står utanför arbetsmarknaden, exempelvis sådana 

som inte gått klart gymnasiet. Projektledaren menar att det kan vara svårt för personer att få 

inblick i vårdyrkena och att projektet VNS kan vara ett sätt för fler personer att få insyn i 

verksamheten som annars främst riktar sig till personer under professioner. Detta stödjs av 

Broady och Abrahamssons (1986) beskrivning av att professionalisering kan innebära 

svårigheter för allmänheten att få insyn i en verksamhet. Även att arbetsuppgifter omfördelas 

från sjuksköterskor till undersköterskor kan göra att yrket blir mer attraktivt för 

arbetssökande. Omfördelningen beskrivs leda till att sjuksköterskorna får bättre 

arbetsbelastning och att undersköterskorna får utföra fler kvalificerade uppgifter. Detta är 

saker som kan bidra till deras upplevda arbetssituation och till deras arbetsglädje. Riisgaard et 

al. (2017) menar att omfördelning av arbetsuppgifter kan innebära förhöjd arbetsglädje av 

personal. Har personalen det bra och är positiva till deras arbetssituation kommer troligtvis 

omfördelningen av arbetsuppgifter möjliggöra att fler personer lockas till att arbeta inom 

hälso- och sjukvården. På detta sätt kan omfördelningen av arbetsuppgifter anses vara en 

möjlighet. 

Yrkesgrupperna som intervjuas beskriver att brist på personal inom yrkena sjuksköterska och 

undersköterska utgör verksamhetens största problem, och att finna en lösning på detta är 

verksamhetens främsta målsättning. Sjuksköterskor anser att omfördelningen av 

arbetsuppgifter kan göra vårdyrkena mer attraktiva för arbetssökande. Detta eftersom att 

arbetsbelastningen blir lägre för sjuksköterskor. Vissa sjuksköterskor anser även att yrket som 

undersköterska kan bli mer attraktivt då omfördelningen av arbetsuppgifter innebär att 

undersköterskor får utföra mer kvalificerade vårduppgifter. En orsak till att arbetsuppgifter 

omfördelas beskrivs alltså att vara att genom omfördelning göra arbetet mer attraktivt, och 

attrahera arbetskraft till hälso- och sjukvården. En sjuksköterska beskriver så här: 

Jag tror dels som sjuksköterska så kan man bli avlastad, man läser ju överallt om stressen som 

finns och att sjuksköterskor går på knäna och att man då vet att man kan delegera och avlasta de 

arbetsuppgifter som går att delegera så borde yrket bli mer attraktivt. Likadant för Undersköterskor 

att veta att på den här avdelningen finns det möjligheter för mig att göra lite mer avancerade 

uppgifter såsom att sätta kateter, dra drän eller ta eda-kontroller, det blir ju en sporre. 

I intervjuerna beskrivs olika intressen som yrkesgrupperna har med omfördelningen av 

arbetsuppgifter i organisationen. Projektledaren beskriver att ledningens intresse med 

omfördelningen av arbetsuppgifter i verksamheten är att underlätta vid bristen på personal 

genom att fler yrkesgrupper får utföra vissa arbetsuppgifter. Det är också som nämnt att 

attrahera och göra vårdyrkena mer attraktiva för fler personer. Ledningen och projektledarens 

intresse är med omfördelningen av arbetsuppgifter är alltså att lösa de problem som beskrivs 

som orsaken att arbetsuppgifter omfördelas. Sjuksköterskornas intresse i omfördelningen av 

arbetsuppgifter är framförallt att de vill lättare hinna med deras arbete och vårduppgifter. De 

vill alltså bli avlastade. Facklig representant för Vårdförbundet menar att sjuksköterskor 

intresse är att få mer tid till att arbeta med utveckling av hälso- och sjukvård, framställa nya 

arbetsrutiner, undersöka arbetsflöde samt övrigt förbättringsarbete. Undersköterskornas och 

representanten för Kommunal fackförbund beskriver att deras intresse med omfördelningen 

av arbetsuppgifter är undersköterskor ska få utföra fler, och mer kvalificerade, vårduppgifter. 

Detta för att undersköterskorna ska kunna utvecklas i arbetet. De har också intresse av att 

VNS ska avlasta undersköterskor i de serviceuppgifter de själva inte hinner utföra. VNS-

personalens intresse med omfördelningen av arbetsuppgifter är möjligheten att få arbeta inom 

hälso- och sjukvården trots att de inte har yrkeslegitimation. De beskriver att de även vill få 



27 

 

insyn i verksamheten och inblick i de andra yrkesprofessionerna. En VNS-personal beskriver 

sitt intresse så här: 

Jag vill kunna få hospitera, det vill säga gå runt på sjukhuset och exempelvis se på operationer. 

Detta tror jag skulle ge insyn och kunna skapa ett intresse för att söka till vården. Det skulle vara 

kul att se vad andra professioner, såsom läkare och sjuksköterskor gör. 

 

De olika yrkesgrupperna i Region Norrbotten går att beskriva som intressenter. De olika 

intressenterna i verksamheten beskrivs som nämnt ha olika intressen med omfördelningen av 

arbetsuppgifter. Deras intressen kan anses vara målsättningar som de vill ska uppnås genom 

omfördelningen av arbetsuppgifter. Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver att 

organisationer oftast har flera målsättningar eftersom olika intressenter innanför verksamheten 

har olika målsättningar. De olika intressena som finns inom verksamheten bidrar till vad 

intressenterna anser att omfördelningen av arbetsuppgifter borde möjliggöra. För att samtliga 

intressen ska tillgodoses behöver organisationen uppnå intressenternas olika målsättningar. 

Abrahamsson och Andersen (ibid) menar att organisationen kan ses som en struktur som 

försöker anpassa sig till olika intressenters krav, samtidigt som de försöker upprätthålla en 

balans genom att avväga dessa krav mot varandra. Ett hinder för omfördelningen av 

arbetsuppgifter skulle därför kunna vara att intressenternas har konkurrerande förväntningar, 

perspektiv och förhoppningar så att ledningen inte kan balansera de krav som ställs. 

Organisationen kan också anses ha svårt att balansera intressenternas intressen eftersom dessa 

intressen kan ”väga” olika mycket. Ahrne och Hedström (ibid.) menar att det kan förekomma 

intresseskillnader mellan olika anställda och att personal genom sina positioner i 

verksamheten har vissa maktresurser som erbjuder inflytande och makt för att påverka deras 

arbetssituationer. Abrahamsson och Andersen (ibid.) beskriver att organisationer är beroende 

av olika intressenter och att det finns risk att intressenter slutar delta och samspela om de inte 

finns en balans mellan vad de får och vad de ger. Organisationen måste alltså se till att allas 

intressen tillgodoses så intressenterna väljer att fortsätta delta i organisationens koalition. 

Utmaningen för organisationer blir att framställa kriterier för att genomföra de målsättningar 

som intressenterna har annars kan detta utgöra ett hinder för omfördelningen av 

arbetsuppgifter. 

I omfördelningen av arbetsuppgifter beskrivs Region Norrbotten erbjuda möjligheter för 

personalen att påverka omfördelningen av arbetsuppgifter. Vård- och VNS personal kan 

lämna förslag till arbetsuppgifter som de anser är lämpliga till att omfördela samt möjlighet 

till att kritisera arbetsuppgifter som inte bör omfördelas. Detta sker framförallt på 

arbetsplatsträffar där samtlig berörd personal är närvarande men också vid enskilda 

yrkesgruppers arbetsplatsträffar. Det finns även så kallade ”förbättringstavlor” inom 

respektive avdelning där yrkesgrupperna kan påverka arbetet genom att skriva ned förslag på 

förbättringar. Samtliga yrkesgrupper är eniga om att möjligheten till att kunna påverka 

omfördelningen av arbetsuppgifter finns. Det råder däremot delade meningar om de förslag 

som yrkesgrupperna föreslår, genomförs i praktiken. En sjuksköterska beskriver möjligheten 

till delaktighet såhär: 

 
Ja vi diskuterar tillsammans i grupp, vilka uppgifter vi kan hjälpas åt med eller flytta (omfördela). 

På arbetsplatsträffar brukar vi prata om sådant. Jag kan säga till när jag vill om jag tycker att vi 

kan göra något annorlunda och då skriver vi upp det till nästa arbetsplatsträff. Om det är något litet 

kan man växla upp det på en gång. 

 

Samtliga yrkesgrupper uttrycker att de är positiva till ledningens agerande i införandet av 

omfördelningen av arbetsuppgifter. Yrkesgrupperna anser att ledningen är engagerad och 

drivande i sitt tillvägagångsätt samt att flera upplever att ledningen motiverar samtliga 



28 

 

yrkesgrupper till att omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupperna. Enhetschefen för 

VNS-personal beskriver också att utbildningen för VNS-personal ständigt utvärderas och att 

personalen får komma med förslag gällande förbättringar och brister i utbildningen. Flera av 

VNS-personalen beskriver att de initialt inte kunnat påverka vilka arbetsuppgifter som 

omfördelas men att situationen har förändrats så att VNS-personal numera har möjlighet till 

att kunna påverka vilka arbetsuppgifter som de anser bör omfördelas mellan yrkesgrupperna. 

Samtliga yrkesgrupper beskriver att de har möjlighet att påverka de arbetsuppgifter som 

omfördelas i viss mån. Personalen kan därför tolkas att de upplever att de är delaktiga i deras 

arbetssituation. Organisationen måste som nämnt tillgodose yrkesgruppernas intressen så att 

de vill fortsätta delta i organisationen (Abrahamsson & Andersen, 2005). Genom att erbjuda 

de påverkade yrkesgrupperna möjlighet till att vara delaktiga och påverka omfördelningen av 

arbetsuppgifter kan verksamheten lättare formulera målsättningar som är i samspel med 

intressenternas behov och förväntningar.  

 

Arbetsbelastning 

Arbetsbelastning är ett tema som framkommit och beskriver hur omfördelningen av 

arbetsuppgifter påverkar arbetet, personalens belastning och arbetssituation. Omfördelningen 

av arbetsuppgifter beskrivs av samtliga intervjupersoner påverka personalens upplevda 

arbetsbelastning då det antingen leder till avlastning eller innehav av fler arbetsuppgifter för 

påverkad personal.  

Den mest betonade omfördelningen av arbetsuppgifter i sjukhuset, i och med projekt VNS, 

beskrivs vara omfördelningen av serviceuppgifter. Serviceuppgifter i sjukhuset omfattar de 

arbetsuppgifter som sker runt patienter och vårdpersonal. Serviceuppgifterna har tidigare 

utförts av undersköterskor men även till viss del av sjuksköterskor. I och med införandet av 

VNS har VNS-personal tagit över det huvudsakliga ansvaret över serviceuppgifter. Detta 

gäller arbetsuppgifter såsom städning av avdelningar, kökshantering, förrådshantering, 

beställning av mat och livsmedel. Det gäller även utdelning av mat till patienter, allmän 

service, enklare ärenden samt transportering av patienter, prover, vårdutrustning och 

läkemedel.  

Samtliga yrkesgrupper beskriver att de är positiva till att serviceuppgifter omfördelas till 

VNS-personal. Införandet av den nya yrkesgruppen VNS underlättar möjligheterna till att 

omfördela arbetsuppgifter i verksamheten. Samtliga yrkesgrupper anser även att patienter 

påverkas positivt av att serviceuppgifter omfördelats till VNS-personal. Vårdpersonalen 

beskriver att patienter får bra service och blir väl omhändertagna av VNS-personal. 

Vårdpersonalen har tidigare haft svårt att hinna prioritera serviceuppgifter vilket lett till att 

serviceuppgifter fått mer fokus när VNS-personal tagit över uppgifterna beskriver 

vårdpersonal. Vårdpersonalen nämner att utdelning av mat är ett exempel på en omfördelad 

serviceuppgift som blivit bättre utifrån patienters välmående. Nutrition till patienter och 

kosthantering har tidigare varit vårdpersonalens uppgifter, men har i och med projektet VNS 

omfördelats till VNS-personal. Nutrition till patienter omfattar frukost, lunch, middag och 

mellanmål till patienter. Kosthantering innebär att kontrollera att rätt patienter får rätt kost 

samt kontrollera att den mat som delas ut har rätt temperatur. Flera av vårdpersonalen anser 

att kosthanteringen blivit eftersom vårdpersonalen tidigare har haft svårt att hinna med 

utdelning av exempelvis mellanmål till patienter. Representant från Vårdförbundet menar 

också att VNS-personal har förbättrat städningen då städning av kök och avdelningar blir 

bättre genomfört av VNS-personal än vad de tidigare blivit av vårdpersonal. Facklig 
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representant från Vårdförbundet beskriver att VNS-personal har utbildning och kompetens i 

städning till skillnad från vårdpersonal. Facklig representant från Vårdförbundet betonar att 

hygien är en viktig aspekt för att stärka patientsäkerheten. Yrkesgrupperna beskriver alltså att 

omfördelningen av arbetsuppgifters påverkan på arbetet är att kosthanteringen och städning 

blir bättre utfört. Facklig representant för Vårdförbundet beskriver det såhär:  

När man pratar om VNS på avdelningar har det blivit en ganska stor skillnad, vilket många inte 

tror eller förstår. De tänker att VNS städar och har hand om köket. Men dels är de otroligt viktigt 

att det är bra städhjälp på ett sjukhus. Det är oerhört bra. För det faktum att vi ska städa och hjälpa 

till, vi (vårdpersonal) har inte rätt kompetens och utbildning - vi behöver nån som verkligen kan 

hålla rent så att de inte sprider sig bakterier. Och köket är också en del där de kan sprida bakterier 

om man springer ut och in hela tiden mellan patient och kök. 

En bättre utförd kosthantering och städning i arbetet kan vara en möjlighet då omfördelning 

av serviceuppgifter till VNS-personal kan förbättra tillvaron för patienter och öka 

patientsäkerheten. Detta överensstämmer med Bystedt et al. (2011) studie där Bystedt et al. 

(ibid) beskriver att omfördelning av arbetsuppgifter kan innebära att patienter får ökad 

kontinuitet, snabbare vård och ökad säkerhet. Detta stödjs även av Riisgaard et al. (2017) som 

beskriver att en omfördelning av arbetsuppgifter kan leda till högre kvalité för hälso- och 

sjukvårdens patienter. 

 

Samtliga yrkesgrupper är eniga om att fler arbetsuppgifter inte bör omfördelas till VNS-

personal. Detta grundar yrkesgrupperna i att VNS-personalen har tillräckligt hög 

arbetsbelastning och att de därmed inte kan avlasta vårdpersonalen i fler arbetsuppgifter. 

VNS-personalen beskriver att de upplever deras arbetssituation som positiv och att de känner 

en stor uppskattning från vårdpersonal. VNS-personalen beskriver även att patienter i 

verksamheten visar uppskattning för deras arbete. VNS-personalen anser dock att om fler 

arbetsuppgifter omfördelas till dem, så behöver en eller flera av deras nuvarande 

arbetsuppgifter exkluderas från yrket annars kommer deras arbetsbelastning bli för hög. VNS-

personalen upplever att det är svårt att hinna med återhämtning mellan de olika arbetsskiften. 

Arbetsbelastningen är alltså något som påverkar VNS-personalens arbetssituation. 

Vårdpersonalen beskriver att EDA-kontroll (epidural smärtlindring) är en vårduppgift som 

omfördelats mellan undersköterskor och sjuksköterskor. Vissa sjuksköterskor beskriver även 

commotio-kontroller (hjärnskaknings-kontroller) och såromläggningar som vårduppgifter som 

omfördelats från sjuksköterska till undersköterska. En undersköterska nämner även 

blodgruppskontroller och blodprovstagning som exempel på arbetsuppgifter som omfördelats 

från sjuksköterska till undersköterska. Två undersköterskor har även fått möjligheten till att 

utbilda sig till assisterande vårdplanerare, vilket är en uppgift som tidigare endast utförts av 

sjuksköterskor. Vårdplanering omfattar den kontakt som sker med landsting och kommun när 

en patient ska flyttas från sjukhuset till ett vård- och omsorgsboende. Undersköterskans 

uppgift som vårdplanerare är inte den medicinska eller vårdrelaterade bedömningen av 

patienter, utan de agerar endast som informatör gällande vad läkare och sjuksköterska har 

fastställt gällande en patients sjukvårdsbild. Samtliga sjuksköterskor är positiva till att 

undersköterskor får agera som vårdplanerare då det innebär en avlastning för sjuksköterskor i 

arbetet. Samtliga sjuksköterskor beskriver att de är positiva till VNS-personal och uppskattar 

den avlastning som VNS-personal bidrar med till vårdpersonal.  I och med att VNS-personale 

avlastar vårdpersonalens serviceuppgifter får vårdpersonal mer tid att utföra deras primära 

vårduppgifter. Det finns då även möjligheter till att omfördela arbetsuppgifter mellan 

undersköterskor och sjuksköterskor. Samtliga undersköterskor är positiva till att omfördela 

arbetsuppgifter i verksamheten, och utrycker att de skulle vilja att fler vårduppgifter 

omfördelas från fler sjuksköterskor. Sjuksköterskorna beskriver att de upplever att deras 
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arbetssituation har blivit bättre i och med att de har fått större avlastning i arbetet. Detta kan 

alltså innebära att omfördelningen av arbetsuppgifter påverkar sjuksköterskors upplevda 

arbetssituation positivt i denna bemärkelse. En sjuksköterska beskriver detta så här: 

Jag tycker att kompetensväxlingen i viss mån har gjort det bättre för oss sjuksköterskor. 

Tidsmässigt så har omfördelningen av exempelvis vårdplanering till undersköterskor gjort att 

arbetet underlättas. Nu har vi utbildat två undersköterskor till vårdplanering och tanken är att de 

ska hålla kontakt med kommun och sköta vårdplaneringen. Det är helt fantastiskt då vårdplanering 

tar otroligt mycket tid. En vårdplanering kan ta upp till en timme. 

Omfördelningen av arbetsuppgifters positiva påverkan på sjuksköterskors upplevda 

arbetssituation kan jämföras med Bystedt et al. (2011) studie som visar att licensierad 

personal upplever underlättning och avlastning i arbetet när arbetsuppgifter omfördelades till 

icke licensierad personal. Omfördelningen av arbetsuppgifters avlastning kan ha påverkan på 

arbetet då sjuksköterskor upplever att de får mer tid att utföra deras primära arbetsuppgifter.  

Flera undersköterskor anser att omfördelningen av arbetsuppgifter även leder till att 

undersköterskor kan vara mer delaktiga i så kallade ”ronder”. Ronder beskrivs som en 

plattform där läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar tillsammans och diskuterar 

hur patienter har behandlats och vad som ska behandlas framöver. Tidigare fick 

undersköterskorna enbart en rapport av sjuksköterskorna från ronderna. Nu kan 

undersköterskor istället vara med på rondor och få direkt information om patienten av läkaren 

och få en helhetsbild av patienternas tillstånd. Samtliga undersköterskor är även positiva till 

att de får utföra fler vårduppgifter, såsom exempelvis EDA-kontroller. Omfördelningen av 

arbetsuppgifters påverkan på arbetet är alltså att undersköterskorna har blivit mer delaktiga 

och fått fler och kvalificerade arbetsuppgifter. Dock anser undersköterskorna att de på grund 

av detta borde få högre ersättning för arbetet. Även samtliga sjuksköterskor och den fackliga 

representanten för Kommunal fackförbund anser att undersköterskor bör få högre ersättning 

på grund av de omfördelade vårduppgifterna. Undersköterskornas önskan om högre ersättning 

kan jämföras med Mndzebeles (2014) studie som visade att sjuksköterskor ville ha högre 

ersättning när de fick fler arbetsuppgifter på grund av en omfördelning. Att undersköterskorna 

beskriver att de vill ha mer ersättning kan bero på att undersköterskorna inte känner att det 

inte finns en ”balans” mellan hur många eller kvalificerade arbetsuppgifter de utför och den 

ersättning det får. Detta är något som kan påverka undersköterskors upplevda arbetssituation 

negativt samt utgöra ett hinder för omfördelningen av arbetsuppgifter. Detta kan även utgöra 

ett hinder i deltagandet eftersom Abrahamsson och Andersen (2005) anser att den främsta 

anledningen till att intressenter fortsätter att upprätthålla deltagandet i verksamheter är för den 

så kallade bidrags-belöningsbalansen. Med det menas att intressenter fortsätter samspela så 

länge den belöning de får motsvaras av det bidrag som de ger till organisationen (ibid). 

Erbjuds inte undersköterskor motsvarande belöning för det arbete de förväntas utföra kan det 

tolkas leda till att de slutar samspela med andra intressenter eller slutar utföra de omfördelade 

arbetsuppgifterna. 

 

Otydlighet 

Något som gemensamt framträder i flera intervjuer är att det finns en otydlighet i 

omfördelandet av arbetsuppgifter. 

Projektledaren beskriver att det inte sker några formella delegeringar vid omfördelade 

arbetsuppgifter. Projektledaren menar att ytterst fåtal arbetsuppgifter kräver en delegering för 

att omfördelas från en yrkesgrupp till en annan. Detta är på grund av att de arbetsuppgifter 

som omfördelas inte är riktade till en specifik yrkesgrupp. De omfördelade vårduppgifterna 
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behöver inte heller utföras av en specifik yrkesgrupp, det handlar istället om att en specifik 

yrkesgrupp har omvårdnadsansvar för de omfördelade vårduppgifterna. Därmed kan 

undersköterskor utföra de omfördelade vårduppgifterna ”lika väl som sjuksköterskor kan 

utföra det”. Även verksamhetsutvecklaren menar att det finns flertal arbetsuppgifter inom 

hälso- och sjukvård som inte är specificerade till en specifik yrkesgrupp. Därmed kan flera 

yrkesgrupper vara delaktiga i utförandet. Verksamhetsutvecklaren beskriver det så här: 

Kompetensväxling tycker jag handlar om att man överför en arbetsuppgift som egentligen är ålagd 

en yrkeskategori till en annan yrkeskategori. Men i vården är det väldigt många arbetsuppgifter 

som inte tillhör någon speciell yrkesgrupp, utan istället kan alla varit involverad i den. Nu med det 

här nya vill man göra det mera tydligt med vem som ska göra de olika arbetsuppgifterna. 

Eftersom projektledaren och verksamhetsutvecklaren beskriver att de omfördelade 

arbetsuppgifterna inte behöver delegeras, och kan utföras av olika yrkesgrupper, kan de 

arbetsuppgifter som utförs inte förknippas med yrkesrollerna i samma mening. Katz och Kahn 

(1978) beskriver att yrkesroller är de aktiviteter som krävs av en person i en viss position och 

att yrkesrollen och aktiviteterna är vad som förväntas utföras av personerna. Omfördelas 

arbetsuppgifter, utan att de riktas mot en specifik yrkesgrupp kan detta påverka arbetet. 

Arbetet kan påverkas genom att personal inte uppfattar förväntningarna på deras yrkesroll lika 

tydligt och har svårt att veta vilka arbetsuppgifter de förväntas utföra.  

Det råder i viss mån delade meningar bland vårdpersonalen gällande vilka arbetsuppgifter 

som har omfördelats från sjuksköterskor till undersköterskor sedan projektet VNS startade. 

Undersköterskor nämner: vätskelistor, mobilisering av patienter, provtagning, sätta katetrar, 

EDA-kontroller och koordinatorpost i reception, som omfördelade arbetsuppgifter från 

sjuksköterska till undersköterska. EDA-kontroll beskrivs tidigare ha utförts av sjuksköterskor, 

men i och omfördelningen av arbetsuppgifter har även undersköterskor fått möjlighet till att 

lära sig denna vårduppgift. Dock beskriver vissa undersköterskor att arbetsuppgifter som 

EDA-kontroller, vätskelistor, sätta katetrar och provtagning redan tidigare, innan projektet 

inleddes, utförts av undersköterskor. Sjuksköterskor nämner EDA-kontroller och 

koordinatorpost som omfördelade arbetsuppgifter från sjuksköterska till undersköterska. 

Andra undersköterskor anser att undersköterskor haft möjlighet till att utföra EDA-kontroller 

innan projektet VNS startade.  

De olika uppfattningarna, om vilka arbetsuppgifter det egentligen är som har omfördelats, 

beskrivs påverka vissa yrkesgruppers upplevda arbetssituation. Representanten för Kommunal 

fackförbund upplever att flera undersköterskor är frustrerade över att de inte har klara direktiv 

i vilka vårduppgiften som omfördelats och vilka uppgifter de ska utföra. Även representanten 

för vårdförbundet anser att det inte tydliggjorts helt vilka arbetsuppgifter som ska omfördelas. 

Frustration över att undersköterskor inte vet vad de ska utföra i arbetet kan påverka deras 

upplevda arbetssituation negativt. Eftersom Region Norrbotten är ett landsting, vilket är en 

offentlig organisation, kan de antas ha en byråkratisk organisationsform. I en byråkratisk 

organisation bör arbetsuppgifter vara standardiserade. Det läggs också vikt vid att det ska 

finnas rutiner, procedurer, regler för vem som skall utföra vad (Christensen & Westerberg, 

2005). Struktur kan även leda till att personal får vetskap i vad de ska utföra i deras arbete 

(Mintzberg, 1979).  

 

Ett flertal vårdpersonal är inte medvetna om att VNS har utbildning i lyftteknik eller att de får 

lyfta patienter. En sjuksköterska upplever att VNS-personal inte har informerat om att de får 

lyfta patienter. Flera av vårdpersonalen beskriver att EDA-kontroll är den enda omfördelning 

som formellt delegerats mellan undersköterskor och sjuksköterskor. Undersköterskan anser att 

de har fått utbildning och hjälp i att hantera de omfördelade arbetsuppgifterna samtidigt som 
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hen upplever att hen hade velat ha mer kunskap i utförandet. Personen nämner även att hen 

inte har deltagit i någon utbildning i utförandet av EDA-kontroller. Alla sjuksköterskor är inte 

heller medvetna om att undersköterskor kan ha delegation i vårduppgiften EDA-kontroll och 

att detta inte har informerats formellt till sjuksköterskor. En sjuksköterska beskriver 

otydligheten såhär: 

Det känns som det är ganska klart om vad kompetensväxlingen innebär, känner inte att jag 

behöver mer info gällande det. Kanske mer information specifikt om vad som kan 

kompetensväxlats bland sjuksköterskor till undersköterskor. Nu var det bara i farten att jag märkte 

att en undersköterska kunde ta delegation på EDA. Det var ingenting jag visste om, det är 

ingenting som det har informerats formellt om. 

Citatet tyder på att sjuksköterskan upplever att hen skulle vilja få mer kunskap om vilka 

arbetsuppgifter som omfördelas bland sjuksköterskor och undersköterskor och att det 

finns en otydlighet i vilka uppgifter som kan omfördelas. Katz och Kahn (1978) 

beskriver som nämnt att det är av vikt att ha tydliga yrkesroller i organisationer. Katz 

och Kahn (ibid.) menar att det är viktigt att personal i en organisation är medveten om 

de krav som ställs på andra personer i samma organisation, och att de kan vara 

nödvändigt att kraven i olika yrkesroller kommuniceras ut till personalen. Otydligheten i 

omfördelningen av arbetsuppgifter kan utgöra ett hinder för en lyckad omfördelning av 

arbetsuppgifter då medarbetarna kan uppleva bristande kontroll i arbetet eftersom de 

inte är insatta i vad andra personer gör, eller kan göra, efter omfördelningen av 

arbetsuppgifter. Utan kontroll menar Mintzberg (1979) att personal inte kan arbeta 

oberoende varandra.  

Vårdpersonal beskriver att inlärandet av omfördelade vårduppgifter sker muntligt från olika 

sjuksköterskor till undersköterskor. I vissa fall har även undersköterskor möjlighet att lära ut 

omfördelade arbetsuppgifter till andra undersköterskor ifall hen har delegationstillstånd. Vissa 

av vårdpersonalen nämner även att erfarna undersköterskor ofta har tillåtelse att lära ut 

omfördelade vårduppgifter. Dock menar flera att det inte finns några rutiner gällande vilka 

arbetsuppgifter som undersköterskor ska lära sig, lära ut eller kunna utföra på egen hand. 

Dessutom beskriver de att undersköterskor inte heller får lära andra undersköterskor en 

delegerad arbetsuppgift som blivit muntligt delegerad, då delegeringen ska ske från en 

sjuksköterska. En undersköterska beskriver otydligheten så här: 

En gråzon om att det inte finns några fasta regler om vad en undersköterska ska eller kan göra eller 

delegera till någon annan. Har jag som undersköterska fått en muntlig delegation får jag inte lära ut 

den till en student, för att det är en sjuksköterska som ska göra det. Det är en väldigt svår situation. 

Man vet inte heller vilka uppgifter man ska kunna utföra samtidigt som det ligger inte på ditt 

ansvar. Det är det värsta som finns när man jobbar med människor, att inte ha en rak linje, 

arbetssätt att följa. 

Flera av vårdpersonalen beskriver även att det inte sker några uppföljningar av de 

arbetsuppgifter som omfördelas mellan yrkesgrupperna. Detta går att likna med Mndzebele 

(2014) studie som visade att en omfördelning av arbetsuppgifter från högre kvalificerad 

personal till lägre kvalificerad personal kan innebära bristande utvärdering för omfördelade 

arbetsuppgifter. Bristande utvärdering kan utgöra ett hinder för att uppnå en lyckad 

omfördelning av arbetsuppgifter. Detta eftersom ledningen kan ha svårt att veta vilken 

yrkesgrupp de omfördelade arbetsuppgifterna är mest lämpade för, samt kännedom om vilka 

personer som upplever bristfällig kompetens i utförandet av arbetsuppgifterna. Bristfällig 

kompetens kan utgöra ett hinder för organisationen eftersom Leksell och Lepp (2013) menar 

att kompetens gör att personal kan behärska arbetsuppgifters specifika innehåll. 

 

Verksamhetsutvecklaren påstår att verksamheten kontinuerligt utför riskanalyser vid 
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omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper. Detta för att märka om det finns 

ett behov utbildning för yrkesgruppen som ska bli tilldelade den omfördelade arbetsuppgiften 

menar verksamhetsutvecklaren. Verksamhetsutvecklaren menar även att utbildningen åläggs 

arbetsgivare eller ansvarig person för vården. Verksamhetsutvecklaren beskriver: 

Gör man en kompetensväxling måste man göra en riskanalys där man ser vad man behöver sätta in 

för åtgärder innan man överför en arbetsuppgift. Det är oftast utbildning. En kompetensväxling 

handlar ju om att överföra en arbetsuppgift till en yrkeskategori som har utbildning för att utföra 

en arbetsuppgift till en yrkeskategori som inte har en formell utbildning. Och då måste man som 

arbetsgivare eller ansvarig för vården så till att den som får uppgiften får utbildningen. 

Verksamhetsutvecklaren menar att verksamheten vill göra det mer tydligt vilken yrkesgrupp 

som ska utföra vilka arbetsuppgifter i och med omfördelningen av arbetsuppgifter. Detta är av 

vikt eftersom flera av vårdpersonalen upplever en bristande struktur i arbetet. Den bristande 

strukturen beror dels på otydliga arbetssätt och arbetsrutiner. Flera av vårdpersonalen nämner 

att de upplever bristande tydlighet gällande vilka arbetsuppgifter som tillåts omfördelas till 

andra yrkesgrupper, samt brister i inlärningsmetoderna av de omfördelade arbetsuppgifterna. 

Enligt Mndzebele (2014) studie behövs struktur i omfördelning av arbetsuppgifter för att 

kvalitén i hälso- och sjukvården inte ska påverkas. För att stärka tydligheten i omfördelningen 

av arbetsuppgiften påstår representant för Kommunal att de vill få tydligare direktiv i vilka 

personer som får lära ut omfördelade arbetsuppgifter. Det skulle även underlätta för 

nyanställd personal för att ha kännedom i vilka av personalen som kan lära ut arbetsuppgifter.  

Undersköterskorna beskriver att de är ovetande gällande de fackliga organisationerna 

agerande i omfördelningen av arbetsuppgifter. Flera undersköterskor beskriver att de skulle 

vilja att de fackliga organisationerna skulle vara mer synliga, då de upplever att de har aldrig 

träffar facket. Vilket resulterar i att undersköterskorna inte har vetskap om vad de fackliga 

organisationerna gör för att främja deras intressen i omfördelningen av arbetsuppgifter. Vissa 

undersköterskor beskriver dock att de fackliga organisationerna var delaktiga vid införandet 

av VNS-personal. En undersköterska beskriver att de fackliga organisationerna försökte 

undvika att deras arbete skulle bli övertaget av VNS-personal.  Samtliga sjuksköterskor 

beskriver att de är ovetande om fackliga organisationers agerande i omfördelningen av 

arbetsuppgifter. Detta är dock ingenting som sjuksköterskorna upplever som ett problem, då 

de inte känner ett behov av deras stöd. Även VNS-personalen beskriver att de inte har vetskap 

om deras fackliga organisations agerande.  

   

Motstånd 
Motstånd är något som beskrivs av undersköterskorna, VNS-personalen, enhetschefen för 

VNS-personalen och projektledaren. Motståndet beskrivs som en svårighet som kan uppstå 

vid omfördelning av arbetsuppgifter och påverkar personalens upplevda arbetssituation.  

Flera undersköterskor beskriver att de till en början upplevde införandet av VNS som något 

negativt. De beskriver att detta grundade sig i en rädsla av att VNS skulle konkurrera ut 

undersköterskor som yrkesgrupp. Representant för kommunal anser att motståndet mot VNS 

handlade om att undersköterskorna trodde att antalet undersköterskor skulle minskas då VNS-

personal infördes i verksamheten. Representanten beskriver att det var otydligt i början med 

vad införandet av VNS skulle innebära för vårdpersonalen i verksamheten. Projektledaren för 

VNS anser att motståndet mot VNS-personal grundas i att avdelningarna, där VNS skulle 

införas, inte var förbereda. Detta ledde i sin tur till att vårdpersonal inte visste vad det skulle 

innebära att VNS skulle införas i deras avdelningar, vilket ledde till motstånd. Flera 

undersköterskor beskriver att de var oroliga över att förlora deras arbete på grund av 
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införandet av den nya yrkesgruppen, i och med att VNS-personal har en kortare utbildning 

och lägre lön än vad undersköterskor har. En undersköterska beskrivet motståndet så här:  

Jo men det har liksom funnits en rädsla bland underskörskor, där man har varit rädd över att VNS-

personal som yrkeskategori skulle komma att göra att vi undersköterskor blir bortknuffade från 

våra uppgifter. Men den rädslan tycker jag inte finns kvar idag.  

Citatet tyder på att undersköterskan tidigare har känt motstånd gentemot VNS-personal vid 

införandet av yrkesgruppen. Motståndet beskrivs som en svårighet vid omfördelningen av 

arbetsuppgifter. Denna svårighet kan bero på att undersköterskorna ansåg att det fanns ett hot 

mot deras yrkesroll. Undersköterskor kan känna att uppgifter som tidigare har varit ålagda 

dom, kan på grund av omfördelningen leda till att vem som helst kan utföra den, vilket kan 

vara ett hot mot deras yrkesroll. Undersköterskornas motstånd kan därför bero på att de vill 

försvara deras arbetsområde. 

Enhetschefen för VNS-personal anser att det fortfarande finns ett visst motstånd från 

vårdpersonal. Enhetschefen för VNS-personal menar att vissa undersköterskor exempelvis 

uttrycker ett motstånd till att VNS-personal utför vårduppgiften kosthantering. Detta anser 

inte enhetschefen som berättigat då VNS-personal har längre utbildning i kost än vad 

undersköterskorna har. Dock beskriver enhetschefen för VNS-personal att detta motstånd 

håller på att minska. Enhetschefen beskriver motståndet så här: 

Det finns ett motstånd exempelvis när det gäller kosten. Där finns det fortfarande ett motstånd till 

att VNS delar ut mat till patienter. Undersköterskor har i sin utbildning 10 timmar i kost medan 

VNS har 24 timmar. Man kan ju i och med detta inte säga att VNS har mindre kompetens än 

undersköterskor i att hantera kost. Ändå finns det ett visst motstånd till att VNS ska dela ut maten. 

Det är absolut inte så överallt men på vissa avdelningar är det ett motstånd gentemot detta, men jag 

skulle vilja säga att det går bättre och bättre. 

Samtliga av VNS-personalen har känt motstånd från undersköterskor vid införandet av deras 

yrkesgrupp. VNS-personalen kände att vårdpersonal grupperade sig, i syfte att distansera sig. 

Vissa av VNS-personalen upplever att undersköterskor fortfarande i viss mån har svårt att 

omfördela vårduppgifter. En av VNS-personalen beskriver att undersköterskor ofta vill 

behålla vårduppgifter inom deras yrkesgrupp och därmed inte delegerar vårduppgifter till 

VNS-personal. Flera ur VNS-personalen upplever dock att motståndet blivit mindre. En VNS-

personal beskriver motståndet så här: 

I början var det motstånd, undersköterskor var oroliga att deras tjänster skulle försvinna. På vissa 

avdelningar var undersköterskor direkt otrevliga och distanserade sig mot oss. Det kändes som 

vårdpersonal var ett team och VNS var ett annat, och vi skulle inte ha med varandra att göra. Men 

jag tycker det gick över fort. 

Motståndet från undersköterskorna beskrivs vara något som påverkade VNS-personals 

upplevda arbetssituation negativt. VNS-personal upplevde att de blev illa behandlade, vilket 

kan ha påverkat arbetsglädjen. Motståndet kan också utgöra ett hinder för omfördelning av 

arbetsuppgifter om undersköterskorna ”distanserar sig” och inte omfördelar vårduppgifter till 

VNS-personal. Detta stödjs av Tasselli (2015) studie som visar yrkesgrupper tenderar att 

utforma grupperingar. Tasselli (ibid.) menar att om personer enbart vistas med den egna 

arbetsgruppen kan inte omfördelning nyttjas fullt ut. Utesluter och grupperar sig 

undersköterskor från VNS-personal kan alltså ett hinder för omfördelning av arbetsuppgifter 

vara att omfördelningen inte nyttjas på det mest effektiva sätt.  

Undersköterskornas motstånd till att omfördela vissa uppgifter till VNS-personal går att se 

utifrån ett maktperspektiv. Undersköterskor kan undvika att omfördela vissa uppgifter vill 

VNS-personal eftersom undersköterskor befinner sig i en högre position i hierarkin än VNS-

personalen. I och med undersköterskors position i verksamhetens hierarki kan de anse att de 
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har rätt att behålla och inte omfördela arbetsuppgifter de anser är betydelsefulla för deras 

yrkesroll. De kan uppleva att de har ett monopol på dessa arbetsuppgifter. Weber (1983) 

beskriver att i en hierarki finns de mäktigaste personerna i toppen. Beslutsordningen i 

hierarkin går från toppen ner till botten i beslutsprocesserna (ibid.). De högre nivåerna 

kontroller och styr de lägre och underliggande nivåerna i pyramiden (ibid.) Undersköterskor 

kan därmed, på grund av deras yrkesroll och position över VNS-personal, anse att de har en 

berättigad makt att besluta om vissa arbetsuppgifter ska omfördelas eller inte till VNS-

personal, vilket kan utgöra ett hinder för omfördelning av arbetsuppgifter. 

 

Misstro  

Misstro handlar om vissa yrkesgruppers bristande tillit gentemot att omfördela 

arbetsuppgifter. Misstron beskrivs delvis grunda sig i tvivel på andra yrkesgruppers 

kompetens.  

I omfördelningen av arbetsuppgifter beskrivs de vårdrelaterade arbetsuppgifterna som 

omfördelas från vårdpersonal till VNS-personal till viss del omfatta nutrition och 

kosthantering. Representanten för Vårdförbundet beskriver dock att sjuksköterskor ibland 

själva behöver dela ut mat själva till patienter. Detta eftersom sjuksköterskor kan behöva 

undersöka patientens tillstånd genom att undersöka om hur denne äter eller sväljer mat. 

Vårdrelaterade arbetsuppgifter som omfördelas från vårdpersonal till VNS-personal omfattar 

även som nämnt assisterande vid lyft av patienter. Uppgiften ”assisterande vid lyft” utgår från 

arbetsrutiner som beskriver att vårdpersonal måste vara delaktiga vid själva lyftet. Därmed får 

inte VNS-personal inte själva utföra lyft av patienter som exempelvis ramlat, utan måste ha 

annan vårdpersonal närvarande vid detta. Vid avdelning för röntgen har VNS-personal större 

möjlighet att assistera vid lyft av patienter, då denna avdelning specifikt har ansökt om 

tillstånd från facklig organisation att få hjälp av VNS-personal att assistera vid lyft. Det råder 

en delad mening mellan vårdpersonalen om att VNS-personal utför vårduppgifter, såsom 

assisterande vid lyft. Vissa av vårdpersonalen anser att VNS-personal inte är lämplig till att 

assistera vid lyft av patienter då de tycker att uppgiften kräver vårdutbildning, andra tycker att 

det bra och att det bör kunna få utföra enklare lyft självständigt. En undersköterska beskriver 

arbetsuppgiften ”assisterande vid lyft” så här: 

VNS har även utbildning i Lyftteknik, vilket de oftast inte använder och jag anser även att de inte 

heller borde det då VNS saknar helhetsbilden av hur man ska hantera en patient. Tanken med 

lyfttekniken är att de ska kunna avlasta undersköterskor men den avlastningen är så liten då en 

undersköterska måste närvara. Personligen har jag inte gjort det en enda gång. 

Flera undersköterskor är medvetna om att VNS har gått utbildning i lyftteknik samtidigt som 

de anser att VNS-personal inte bör utföra uppgiften då de beskrivs sakna kunskap i hur 

patienter ska hanteras. Undersköterskan i citatet anser att assisterande vid lyft från VNS-

personal är onödig då annan vårdpersonal ändå måste närvara. Undersköterskan har 

personligen därför aldrig använt en VNS-personal till denna vårduppgift.  

VNS-personalen beskriver att utbildningen i lyftteknik inte är tillräckligt omfattande. 

Representant från Kommunal anser att VNS-utbildning bör förlängas så att VNS-personal blir 

mer lik, den numera borttagna yrkesgruppen, vårdbiträde, och ska kunna utföra lyftteknik på 

egen hand. Även enhetschefen för VNS-personal har förståelse för att vårdpersonal måste 

närvara vid lyft av patienter då VNS-personal inte har dokumentation gällande patienter, och 

därför inte kan ställas som ansvariga om de råkar lyfta fel eller utsätter patienter för skada. En 

VNS-personal beskriver arbetsuppgiften ”assisterande vid lyft” så här: 
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Lite kort utbildning och man använder det inte heller varje dag, därmed blev de en längre period 

mellan när man lärde sig det och skulle använda det. Men det känns bra att man fick utbildningen. 

Vi skulle gärna vilja hjälpa patienter att sätta sig upp i sängar men och andra sidan så vet ju inte 

jag om patienter har pågående hjärnblödningar och därmed inte borde sätta sig upp. Så det finns ju 

en mening med att vi inte får lyfta patienter själva. Man får förklara för patienter att man inte får 

göra det. Men jag är okej med det. 

VNS-personalen beskriver att de inte brukar assistera vid lyft av patienter utan att de istället 

tillkallar vårdpersonal vid lyft och att de endast observerar. VNS-personalen upplever att de 

skulle vilja kunna hjälpa patienter vid enklare lyft på egen hand, men är samtidigt medvetna 

om att vissa lyft av patienter kan medföra risker, och har förståelse till varför denna uppgift 

kräver uppsyn av vårdpersonal. Att de sällan får assistera vid lyft av patienter i praktiken kan 

anses utgöra ett hinder för att uppnå en lyckad omfördelning av arbetsuppgifter eftersom 

VNS-personal kan ha svårt att relatera till den tidigare teoretiska inlärningen de fått via 

utbildningen. VNS-personal får alltså omfördelat en arbetsuppgift som de i praktiken inte får 

utföra. Leksell och Lepp (2013) beskriver att det är viktigt med praktiska färdigheter vid 

utförandet av en specifik uppgift för personalens kompetens. Även Mintzberg (1979) 

beskriver att arbetsplatslärande är viktigt för yrkesrollen eftersom formell kompetens och 

praktiska färdigheter appliceras. Omfördelas arbetsuppgifter som personal inte bedöms 

lämpade till att utföra, kan det utgöra ett hinder för omfördelningen av arbetsuppgifter. Detta 

eftersom det kan innebära att arbetsuppgiften fortsätter att utföras av samma yrkesgrupp som 

tidigare, innan omfördelningen. 

Sjuksköterskor menar att omfördelningen av arbetsuppgifter bidrar till att sjuksköterskor 

vistas mindre med patienter i arbetet. På detta sätt kan omfördelningen av arbetsuppgifter 

anses påverka arbetet. Att sjuksköterskorna visas mindre med patienter beror på att fokusen 

på deras administrativa arbetsuppgifter i deras yrkesroll ökats, i och med att de omfördelade 

vård- och serviceuppgifterna till andra yrkesroller. Sjuksköterskor beskriver att det kan finnas 

en risk att de blir distanserade från patienter eftersom de inte i samma utsträckning närvar 

runtom patienter, när undersköterskor och VNS-personal utför serviceuppgifterna i nära 

kontakt med patienter. En sjuksköterska beskriver oron över att förlora patientkontakten så 

här: 

I och med denna kompetensväxling har sjuksköterskor ännu mindre tid att vara ute hos patienter. 

Men det är så mycket administrativt som sjuksköterska, det ska ringas och fixas, kontakt med 

anhöriga. Så sjuksköterskor hinner inte vara nära patienter, så den biten tappar man lite, 

omvårdnadsbiten blir mer och mer undersköterskor som tar över. Omvårdnaden är ju egentligen 

mera under sjuksköterska-professionen. 

Detta citat tyder på att sjuksköterskan anser att omfördelning kan leda till att 

omvårdnadsarbetet övertas av undersköterskor, men att hen anser att omvårdnadsarbetet 

tillhör sjuksköterska-professionen. Bystedt et al. (2011) beskriver omfördelning kan innebära 

oklarheter i ansvarstagande och leda till uppgivenhet och maktlöshet eftersom sjuksköterskor 

kan uppleva att de har mindre kontroll. Omfördelningen av arbetsuppgifter kan alltså påverka 

sjuksköterskor upplevda arbetssituation genom att sjuksköterskorna kan känna en uppgivenhet 

i att de överlämnar arbetsuppgifter de egentligen anser tillhör sjuksköterska-professionen. En 

svårighet som kan uppstå vid omfördelning av arbetsuppgifter kan därför också vara att 

sjuksköterskor kan uppleva att deras profession påverkas av att undersköterskor tar över deras 

ansvarområde. Sjuksköterskorna kan känna att uppgifter som tidigare har varit ålagda dom, 

kan på grund av omfördelning, även utföras av undersköterskor, vilket kan vara ett hot mot 

deras profession då de inte är de enda som kan och får utföra dessa. De kan uppleva att de inte 

längre har ett monopol på dessa arbetsuppgifter likt det Broady och Abrahamsson (1986) 

beskriver. Mintzbergs (1979) menar även att det finns ett problem i att personal som har 

färdigheter och kunskaper i deras yrkesprofessioner inte får utföra deras utbildade 
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kompetensområden i arbetet. Det kan alltså vara problematiskt om personerna, i detta fall 

sjuksköterskor, inte får utföra omvårdnadsarbetet, och att detta görs av undersköterskorna 

istället. Dock finns det studier, såsom Riisgaards (2017) som tyder på att det inte finns några 

negativa samband mellan omfördelning av arbetsuppgifter och personals arbetsglädje. 

Sjuksköterskor behöver alltså inte nödvändigtvis uppleva att deras arbetssituation påverkas 

negativt av att de inte får utföra deras omvårdnadsarbete. 

De flesta sjuksköterskor upplever att patienterna inte påverkas negativt av att det är 

undersköterskor som utför vårduppgifterna och att det ingår i sjuksköterskornas profession att 

avgöra om en omfördelning av en arbetsuppgift kan påverka patientsäkerheten. Dock anser 

vissa sjuksköterskor att undersköterskornas kompetens bör säkerhetsställas för de nya 

omfördelade vårduppgifterna, för att stärka patientsäkerheten i verksamheten. De menar att 

arbetsuppgifter, som omfördelas, kräver att sjuksköterskorna säkerhetsställer att 

undersköterskorna har tillräcklig med kompetens för att utföra dessa. Detta också på grund av 

att sjuksköterskor har det slutgiltiga omvårdnadsansvaret. En av sjuksköterskorna beskriver 

det upplevda ansvaret så här: 

Jag tycker det är positivt med växling men samtidigt är det ett ansvar för sjuksköterskor. Jag som 

sjuksköterska måste verkligen kontrollera att de jag delegerar till undersköterskor verkligen kan 

den uppgiften. Jag måste vara med och se till att de går rätt till, i alla fall första gången. Så att man 

inte bara delegerar och hoppas att personen kan det.  

Sjuksköterskor är som nämnt positiva till att omfördela arbetsuppgifter från sjuksköterskor till 

undersköterskor. Flera sjuksköterskor menar att de har möjlighet till att delegera 

arbetsuppgifter, men att hen alltid har det sista ansvaret för arbetsuppgifterna. Vissa 

sjuksköterskor anser exempelvis att undersköterskor endast bör få tillåtelse att utföra EDA-

kontroller om de har rätt kompetens och kan rapportera avvikande värden hos en patient till 

ansvarig sjuksköterska. Att det är sjuksköterskan som står som omvårdnadsansvarig vid 

felbedömning av patienter kan tolkas som en svårighet för omfördelning av arbetsuppgifter. 

Detta styrks av Bystedt et al., (2011) studie som visade att ett hinder med omfördelning av 

arbetsuppgifter kunde vara att de licensierade sjuksköterskorna upplevde lägre kontroll i 

arbetet. Detta i och med att de upplevde att de ”inte längre hade situationen i deras händer” 

när de omfördelade arbetsuppgifter till icke licensierad personal trots att de fortfarande hade 

det slutgiltiga omvårdnadsansvaret (ibid.). Svårigheten kan alltså vara att sjuksköterskorna 

behöver delegera arbetsuppgifter, trots att de själva inte känner kontroll samtidigt som de 

ansvarar för att dessa uppgifter utförs korrekt. 

Vårdpersonal beskriver att de har diskuterat om undersköterskor ska få utföra vissa 

avancerade vårduppgifter. Vissa sjuksköterskor anser att det finns vårduppgifter som till och 

med nyanställda sjuksköterskor kan ha svårt att utföra, och dessa därmed inte bör omfördelas 

till undersköterskor. Facklig representant för kommunal anser även att undersköterskor i viss 

mån utnyttjats i omfördelningen av arbetsuppgifter. Representanten från Kommunal 

fackförbund beskriver att det skett omfördelningar av arbetsuppgifter från sjuksköterskor till 

undersköterskor, där arbetsuppgifter utförts bra, men att undersköterskor ändå blivit fråntagna 

arbetsuppgifterna när verksamheten funnit en sjuksköterska som kunde utföra dessa. Facklig 

representant från kommunalt fackförbund beskriver detta så här: 

Ett exempel är när en undersköterska hade blivit kompetensväxlad till en koordinator-post, och 

hade skött det med glans. Varav man sedan fick tillgång till en sjuksköterska till den posten och då 

hade man plockat bort undersköterskan, och det är inge bra. Då känns det mer som man utnyttjar 

undersköterska-gruppen när det är brist på sjuksköterskor och sedan duger de inge mer. 

Resonemanget var att undersköterskan inte kunde vårdplanering. 
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Citatet tyder på att representanten från Kommunal upplever att omfördelningen av 

arbetsuppgifter i vissa fall endast handlar om att tillfälligt lösa bristen på sjuksköterske-

personal. Detta kan vara för att det finns en misstro gentemot undersköterskors kompetens. 

Bystedt et al. (2011) beskriver att licenserad personal kan tvivla på icke licenserad personals 

kompetenser i utförande av omfördelade arbetsuppgifter. Detta kan utgöra ett hinder för en 

lyckad omfördelning av arbetsuppgifter om undersköterskor endast nyttjas ”i nödfall” när det 

inte finns sjuksköterskor som kan utföra uppgifterna. Detta kan också utgöra ett hinder för 

undersköterskor eftersom det kan få dem att tvivla på deras kompetens. Broady och 

Abrahamsson (1986) menar att fackliga organisationer försöker se helheten och finna 

lösningar som gynnar, eller åtminstone inte drabbar, sämre ställda. Facket kan därför vilja 

värna om undersköterskorna och se till att de inte utnyttjas eller upplever sig otillräckligliga. 

Representant för Kommunal anser även att VNS-personal ska erbjudas fler möjligheter till att 

bli delaktig i den gemensamma arbetsgruppen. Personen menar att VNS-personal inte är 

delaktiga i samma utsträckning som vårdpersonal i det så kallade ronderna och därmed inte 

tillgodoses samma information gällande planeringar av arbetsdagar. Representant för 

Kommunal beskriver även att undersköterskor inte kan påverka omfördelningen av 

arbetsuppgifter i lika stor del som sjuksköterskor. Representant för Kommunal menar att 

sjuksköterskor tenderar att ha mer auktoritet gällande förslag av arbetsuppgifter som kan 

omfördelas mellan yrkesgrupper. Representant för Kommunal beskriver detta såhär: 

 
Jag önskar det fanns mer öppenhet. Jag skulle önska att undersköterskor hade fått vara mer 

delaktiga i att komma med förslag. Så att det inte bara är sjuksköterskor som kan påverka 

omfördelningen utan även undersköterskor. Verksamheten är väldigt hierarkiskt. Jag tror även att 

VNS behöver ingå mer i teamet på arbetsplatsen och få vara med och få rapporter. Vara med på 

morgonrapporter. Det har ju sin fördel att veta vad som ska hända över dagen. Hur ska man få ett 

team om de inte får vara med där. 

Citatet tyder på att Representant för Kommunal fackförbund anser att det finns en hierarki i 

verksamheten som grundas på hur mycket de olika yrkesgrupperna får vara med att delta, 

påverka och få information. De olika möjligheterna att få vara med och påverka arbetet och de 

uppgifter som omfördelas kan ses utifrån ett maktperspektiv där olika yrkesgrupper kan 

utnyttja sina yrkespositioner i olika grad. Ahrne och Hedström (1999) manar att om person X 

har makt över person Y kan det innebära att person X kan få person Y att göra handlingar mot 

Y:s egna vilja vilket kan innebära att vissa handlingar framförs på bekostnad av andra. I och 

med att sjuksköterskorna har mer makt kan de alltså ha mer att säga till om gällande 

omfördelningen av arbetsuppgifter. Detta kan leda till att undersköterskor och VNS inte 

känner sig lika delaktiga i deras arbetssituation som sjuksköterskor kan göra. Detta 

samstämmer med Ahrne och Hedström (ibid.) som beskriver att personals positioner avgör 

vilket inflytande och makt de har för att påverka deras arbetssituationer. Att fackliga 

organisationer belyser undersköterskornas och VNS-personalens inflytande över deras 

arbetssituation kan bero på att de vill framhäva deras intressen. Detta överensstämmer med 

Broady och Abrahamsson (1986) som beskriver att fackliga organisationers uppgifter handlar 

bland annat om att främja solidaritet med sämre ställda i verksamheter.  
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5. Diskussion 

 

I diskussionsavsnittet analyseras det empiriska materialet mot uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter kopplas 

uppsatsen till ett HRM-perspektiv följt av förslag till framtida forskning och slutord. 

Syftet med uppsatsen är att analysera och ge en fördjupad förståelse om en förändring i hälso- 

och sjukvården när arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper omfördelas. Syftet utreds 

utifrån sex frågeställningar: Vad är orsaken till att arbetsuppgifter omfördelas? Hur upplever 

personalen sin arbetssituation? Vilka svårigheter kan uppstå vid omfördelning av 

arbetsuppgifter? Vilka möjligheter och hinder finns vid omfördelning av arbetsuppgifter? Hur 

påverkar omfördelning av arbetsuppgifter arbetet? Hur agerar fackliga organisationer för att 

främja personalens intressen? De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen är byråkrati, makt 

och auktoritet, systemteori och intressentmodellen. Andra teoretiska utgångspunkter i 

uppsatsen är tidigare forskning gällande omfördelning av arbetsuppgifter inom hälso- och 

sjukvård samt centrala begrepp gällande profession och kompetens. 

Region Norrbotten är en byråkratisk organisation och har en tydlig hierarkisk struktur i deras 

verksamhet som i denna uppsats utgår från den medicinska organisationsmodellen. Av de 

studerade yrkesgrupperna är det sjuksköterskorna som är högst upp i medicinska 

organisationsmodellen följt av undersköterskorna. Därefter kommer VNS-personalen, vilket 

är den yrkesgrupp som är längst ner i denna hierarki. Region Norrbotten har i projekt VNS 

olika intressentgrupper som är av intresse och i denna uppsats analyseras utifrån systemteorin. 

De olika intressenterna i denna uppsats tar form i den tidigare nämnda intressentmodellen och 

består av sjuksköterskor, undersköterskor, VNS-personal, enhetschef för VNS, projektledare, 

verksamhetsutvecklare samt fackliga organisationer. Då sjuksköterska är en yrkesgrupp som 

beskrivs som en semi-profession (Brante, 2014) blir profession ett centralt begrepp i 

uppsatsen. Arbetsuppgifterna som omfördelas bland personalen handlar om en omfördelning 

av kompetenser vilket medför att begreppet kompetens också är centralt i uppsatsen. 

Intervjupersonernas beskrivningar av projekt VNS skiljer sig bland de olika intressenterna 

vilket betonar betydelsen av Berger & Luckmanns (1998) metodologiska utgångspunkt 

gällande sociala konstruktioner. Det finns olika begrepp som anses vara synonyma till 

begreppet kompetensväxling. Ett av dessa begrepp är kunskapsöverföring vilket beskrivs som 

en ”ge och ta – relation” mellan påverkade personer som delar med sig av kunskaper på en 

ömsesidig nivå (Matysiewicz et al., 2016). 

Region Norrbotten beskriver att deras verksamhet genomför en kompetensväxling i och med 

projekt VNS och använder begreppet kompetensväxling gällande omfördelningen av 

arbetsuppgifter. Av resultatet att döma så beskrivs dock denna omfördelning av 

arbetsuppgifter mer som en avlastning av arbetsuppgifter från en yrkesgrupp till en annan. 

Denna avlastning sker i form av ett uppifrånperspektiv ner till personer med lägre utbildning. 

Vilket ifrågasätter användandet av begreppet växling i detta sammanhang. Själva definitionen 

av begreppet växling betyder att något ständigt förändras. En växling kan till exempel handla 

om att växla pengar vilket är ett byte av olika valutor från en part till en annan. Det kan också 

exemplifieras i att ett tåg växlar läge på ett järnvägsspår vilket handlar om att byta spår och 

tågets riktning. Det gemensamma för begreppet växling är att det går både uppifrån och 

nerifrån, det vill säga att det går åt båda hållen. Region Norrbottens så kallade växling av 

kompetenser går däremot endast i en riktning, från sjuksköterskor till undersköterskor och 

VNS-personal samt från undersköterskor till VNS-personal. Därmed kan detta inte ses som en 

växling. Eftersom Region Norrbotten har en tydlig hierarkisk struktur, som ofta finns i 

byråkratiska organisationer, kan detta förklara varför det går från toppen ner till botten 
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(Weber, 1983) i omfördelningen av arbetsuppgifter. Omfördelningen av arbetsuppgifters 

utförande stämmer inte heller överens med begreppet kunskapsöverföring då det inte sker ett 

ömsesidigt utbyte av kompetenser (Matysiewicz et al., 2016) bland personalen. Av att döma 

gällande arbetsbeskrivningarna och intervjupersonernas beskrivningar av omfördelningen av 

arbetsuppgifters påverkan på arbetet framkommer det att inga arbetsuppgifter växlas mellan 

yrkesgrupperna eftersom att inga arbetsuppgifter omfördelas från en lägre kvalificerad 

yrkesgrupp till en högre kvalificerad yrkesgrupp. Även Tasselli (2015) anser att det synonyma 

begreppet kunskapsöverföring innebär ett utbyte av fakta, erfarenheter och insikter från en 

person till en annan. I och med att det inte sker ett utbyte av kompetenser bland den studerade 

personalen är det därför opassande att kalla Region Norrbottens omfördelning av 

arbetsuppgifter för en kompetensväxling. Ett annat namn för denna omfördelning av 

arbetsuppgifter hade vart mer lämpligt och förtydligat projektet och dess påverkan på arbetet. 

De påverkade yrkesgrupperna i omfördelningen av arbetsuppgifter tror sig utföra en 

kompetensväxling. Personalen använder begreppet kompetensväxling när det egentligen 

handlar om en avlastning av arbetsuppgifter från ett uppifrånperspektiv ned till personer med 

lägre utbildning. Personalen upplever att det sker en kompetensväxling och därmed accepterar 

Region Norrbottens användande av begreppet kompetensväxling även fast det framkommer 

tydligt i intervjuerna och arbetsbeskrivningarna att det inte sker en växling av arbetsuppgifter. 

På grund av att Region Norrbotten använder begreppet kompetensväxling kan de ha 

konstruerat personalens sociala verklighet (Berger & Luckmann, 1998). Detta kan vara en 

förklaring till att yrkesgrupperna accepterar Region Norrbottens begreppsval och tror sig 

utföra en växling av arbetsuppgifter trots att det faktiskt inte sker ett utbyte av kompetenser. 

 

 

 

I och med projekt VNS infördes den nya yrkesgruppen VNS in i Region Norrbotten. VNS-

personalen kommer därmed in i den medicinska organisationsmodellen. VNS-personalens 

inträde i den medicinska organisationsmodellen är dock något som inte helt välkomnas av 

vårdpersonalen. Undersköterskorna upplever detta som ett hot mot deras yrkesroll då de visar 

ett motstånd gentemot att VNS-personal utför vårdrelaterade arbetsuppgifter. Detta beror på 

att det finns en risk att VNS-personal kan konkurrera ut undersköterskor som yrkesgrupp. 

Undersköterskornas arbetsuppgifter är mer av en gråzon då deras ansvarsområden inte är lika 

tydliga som sjuksköterskornas. Detta innebär att flera av deras arbetsuppgifter kan utföras av 

en annan yrkesgrupp. Det sker ett större flöde i omfördelningen av arbetsuppgifter mellan 
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undersköterskor och VNS-personal än vad de sker mellan undersköterskor och sjuksköterskor. 

Detta beror på att det är en större gränsdragning mellan undersköterskors och sjuksköterskors 

arbetsuppgifter, då sjuksköterskor är ett yrke under profession (Brante, 2014). Detta innebär 

att sjuksköterskor inte får omfördela arbetsuppgifter som kräver viss yrkeslegitimation. 

Uttalanden från vårdpersonalen tyder på att de inte vill ha in VNS-personal i den medicinska 

organisationsmodellen. Vårdpersonalen är positiva till att VNS-personal städar och håller rent 

på avdelningarna men när det handlar om arbetsuppgifter som är patientrelaterade, finns det 

ett motstånd. Detta kan bero på att undersköterskorna upplever en rädsla gentemot att lämna 

ifrån sig deras arbetsuppgifter. Undersköterskorna vet inte om de lämnar ifrån sig 

arbetsuppgifter eller om de kommer få tillbaka dessa, och om detta kan resultera i att deras 

tjänster blir ersättliga av VNS-personal. 

 

Orsaken till att arbetsuppgifter omfördelas 

Det finns några orsaker till att arbetsuppgifter omfördelas. En orsak är att avlasta 

serviceuppgifter från vårdpersonal till VNS-personal samt att omfördela arbetsuppgifter till 

yrkesgrupper som inte kräver yrkeslegitimation. Projektet syftar även till att det ska ske en 

omfördelning av arbetsuppgifter mellan vårdpersonalen. En annan orsak är att 

omfördelningen av arbetsuppgifter ses som en möjlighet för att arbetsuppgifterna i hälso- och 

sjukvården ska bli utförda trots brist på personal. För att utföra de arbetsuppgifter som 

omfördelas behövs kompetens (Leksell och Lepp, 2013). Denna kompetens erhåller Region 

Norrbotten till viss del från undersköterskorna men framförallt från VNS-personalen. 

Socialstyrelsen beskriver att flera arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård saknar särskilda 

regler gällande vilken yrkesgrupp som ska utföra dem 

(https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se). En bidragande orsak till att Region Norrbotten 

omfördelar arbetsuppgifter kan därför tolkas vara att arbetsuppgifter kan utföras av flera 

yrkesgrupper än den yrkesgrupp som ursprungligen utfört arbetsuppgiften. På så sätt kan 

Region Norrbotten upprätthålla en fungerande verksamhet trots personalbrist. Vilket också är 

i samsyn med en byråkratisk verksamhets uppdrag, då det åligger byråkratiska verksamheter 

att ha tillgänglig personal för att tillgodose patienters behov (Christensen och Westerberg et 

al., 2005). Resonemanget att omfördela arbetsuppgifter stöds av Bystedt et al. (2011) som 

menar att en omfördelning av arbetsuppgifter kan vara en nödvändig förutsättning för 

verksamheter inom hälso- och sjukvård. 

Region Norrbotten som verksamhet har rekryteringssvårigheter av vårdpersonal, vilket är ett 

problem som beskrivs bli ännu svårare i framtiden. Region Norrbotten vill attrahera personal 

och göra vårdyrkena mer attraktiva och genom omfördelningen av arbetsuppgifter, det vill 

säga projektet VNS, kan detta vara ett sätt för fler personer, och även VNS-personal, att få 

insyn i en verksamhet som annars främst riktar sig till personer under professioner. Detta 

stödjs av Broady och Abrahamssons (1986) som anser att professionalisering gör att det blir 

svårt för allmänheten att få insyn i verksamheter. Även att arbetsuppgifter omfördelas från 

sjuksköterskor till undersköterskor kan göra att yrket som sjuksköterska blir mer attraktivt för 

arbetssökande. Omfördelningen av arbetsuppgifter beskrivs leda till att sjuksköterskorna får 

bättre arbetsbelastning, då arbetsbelastningen beskrivits som hög i och med att 

sjuksköterskorna utför icke vårdrelaterade arbetsuppgifter simultant med vårdrelaterade 

arbetsuppgifter. Förbättrad arbetsbelastning är en aspekt som kan bidra till personalens 

upplevda arbetssituation och till deras arbetsglädje. Riisgaard et al. (2017) menar att 

omfördelning av arbetsuppgifter kan innebära förhöjd arbetsglädje. Orsaken till att 

arbetsuppgifter omfördelas kan därmed vara att frambringa en mer tillfredsställd 

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/
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personalgrupp och på så sätt attrahera fler personer till att vilja arbeta inom hälso- och 

sjukvården. 

De intervjuade yrkesgrupperna beskriver som nämnt olika orsaker till att arbetsuppgifter 

omfördelas i verksamheten. Ledningens orsak till att arbetsuppgifter omfördelas handlar om 

att upprätthålla en fungerande verksamhet där avlastningen bland de olika yrkesgrupperna ska 

göra detta möjligt. De fackliga organisationernas intresse handlar om att deras respektive 

yrkesgrupper ska trivas i deras yrkesroller utifrån en rimlig arbetsbelastning samt ett 

utvecklande arbete med möjlighet att kunna påverka. Sjuksköterskornas intresse med att 

arbetsuppgifter omfördelas omfattar ett mer kvalitativt arbete med lägre arbetsbelastning i 

deras yrkesroll. Orsaken bland undersköterskorna handlar om att de vill utföra fler 

kvalificerade arbetsuppgifter i deras yrkesroll istället för att behöva fokusera på 

serviceuppgifter. VNS-personalens intresse till att arbetsuppgifter omfördelas handlar om en 

möjlighet att få arbeta i hälso- och sjukvården utan en yrkeslegitimation och därmed få en 

inblick i de vårdrelaterade yrkesprofessionerna. Dessa olika orsaker och intressen kan dock i 

grunden tolkas handla om att yrkesgrupperna, genom omfördelningen av arbetsuppgifter, ska 

kunna fokusera mer på deras primära arbetsuppgifter. Därmed kan de olika intressenterna 

anses ha samma målsättning, och Region Norrbottens målsättning med att arbetsuppgifter 

omfördelas kan anses vara i samspel med de olika intressenterna i verksamheten. 

Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver att organisationer oftast har flera målsättningar 

eftersom olika intressenter innanför verksamheten har olika målsättningar. De olika intressena 

som finns inom verksamheten bidrar till vad intressenterna anser omfördelningen av 

arbetsuppgifter borde möjliggöra. För att samtliga intressen ska tillgodoses behöver 

organisationen uppnå intressenternas olika målsättningar.  

 

Personalens upplevelse av arbetssituationen 

Omfördelningen av arbetsuppgifter påverkar personalens upplevda arbetsbelastning då den 

antingen leder till avlastning eller innehav av fler arbetsuppgifter för påverkad personal. Detta 

är faktorer som beskrivs bidra till personalens upplevda arbetssituation och arbetsglädje. 

Vårdpersonalen och VNS-personalen är de intressenter som blir mest påverkade av 

omfördelningen av arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskorna upplever att deras arbetssituation har blivit bättre med omfördelningen av 

arbetsuppgifter i och med att de har fått större avlastning i arbetet. Detta resultat 

överensstämmer med Bystedt et al. (2011) studie som visar att licensierad personal upplever 

underlättning och avlastning i arbetet när arbetsuppgifter omfördelades till icke licensierad 

personal. Sjuksköterskorna upplever dock att undersköterskorna tar över mycket av deras 

omvårdnadsuppgifter och att vissa sjuksköterskor inte vill lämna ifrån sig deras 

arbetsuppgifter. Detta kan enligt tidigare forskning tolkas bero på att sjuksköterskorna 

upplever att deras profession påverkas av att undersköterskorna tar över delar av deras 

ansvarområde. Sjuksköterskorna kan då känna att vissa uppgifter som tidigare har varit ålagda 

dom, kan på grund av omfördelning, även utföras av undersköterskor, vilket kan vara ett hot 

mot deras profession då de inte är de enda som kan och får utföra dessa. De kan uppleva att de 

inte längre har ett monopol på dessa arbetsuppgifter (Broady & Abrahamsson, 1986) och att 

undersköterskor ger sig på deras ansvarsområde det vill säga omvårdnadsansvaret. 

Sjuksköterskornas yrke är en semi-profession (Brante, 2014) och de kan därmed inte 

omfördela de arbetsuppgifter som kräver yrkeslegitimation då detta skulle bryta mot 

lagstiftningen. Sjuksköterskornas arbetsuppgifter är också det som definierar deras profession, 

vilket kan betyda att de värnar om deras arbetsuppgifter i yrkesrollen. I resultatet finns det 

dock inget konkret som visar att sjuksköterskorna upplever att det finns ett hot mot deras 



43 

 

profession. En tolkning kan vara att den rådande personalbristen av sjuksköterskor i Region 

Norrbotten bidrar till att sjuksköterska som yrkesgrupp är eftertraktad och att deras profession 

därmed inte upplevs som hotad. Därmed skulle resultatet av sjuksköterskornas upplevda 

arbetssituation mer överensstämma med Riisgaards (2017) studie som tyder på att det inte 

finns några negativa samband mellan omfördelning av arbetsuppgifter och personals 

arbetsglädje. Sjuksköterskor behöver alltså inte nödvändigtvis uppleva att deras 

arbetssituation påverkas negativt av att de inte får utföra samtligt omvårdnadsarbete. 

Omfördelningen av arbetsuppgifter leder till att undersköterskor upplever att de är mer 

delaktiga i så kallade ”ronder” och får utföra fler och kvalificerade arbetsuppgifter. Vilket 

stärker undersköterskornas kompetens i yrkesrollen. Dock finns en önskan av undersköterskor 

att de på grund av detta borde få högre ersättning för arbetet. Undersköterskornas önskan om 

högre ersättning går att likna med Mndzebeles (2014) studie som visar att sjuksköterskor vill 

ha högre ersättning när de får fler arbetsuppgifter på grund av omfördelning. 

Undersköterskornas önskan om mer ersättning kan bero på att undersköterskorna inte känner 

en ”balans” mellan hur många eller kvalificerade arbetsuppgifter de utför och den ersättning 

de får. Detta är något som kan påverka undersköterskors upplevda arbetssituation negativt. 

Abrahamsson och Andersen (2005) anser att den främsta anledningen till att intressenter 

fortsätter att upprätthålla deltagandet i verksamheter är för den så kallade bidrags-

belöningsbalansen från intressentmodellen. Med det menas att intressenter fortsätter samspela 

så länge den belöning de får motsvaras av det bidrag de ger till organisationen (ibid). Erbjuds 

inte undersköterskor motsvarande belöning för det arbete de förväntas utföra kan det tolkas 

leda till att de upplever arbetssituation så pass orättvis att de slutar utföra de omfördelade 

arbetsuppgifterna. 

VNS-personal upplever deras arbetssituation som positiv och känner en stor uppskattning från 

vårdpersonal och patienter i verksamheten. VNS-personal anser dock att de har tillräckligt 

hög arbetsbelastning och att de inte hinner avlasta vårdpersonal i fler arbetsuppgifter utan att 

flera av deras nuvarande arbetsuppgifter exkluderas från yrket. VNS-personalen anser att de 

initialt inte kunnat påverka vilka arbetsuppgifter som omfördelas men att situationen har 

förändrats så att VNS-personal numera har möjlighet till att vara delaktiga och påverka vilka 

arbetsuppgifter som de anser bör omfördelas mellan yrkesgrupperna. I och med att VNS-

personalen intressen upprätthålls samt att de får vara med och påverka arbetsuppgifter som 

omfördelas kan detta vara orsaken till deras positiva upplevelse av arbetssituationen. 

Flera av vårdpersonalen upplever bristande struktur i arbetet. Den bristande strukturen beror 

dels på otydliga arbetssätt, arbetsrutiner och vilka arbetsuppgifter som tillåts omfördelas till 

andra yrkesgrupper, samt brister i inlärningsmetoderna av de omfördelade arbetsuppgifterna. 

De olika uppfattningarna, om vilka arbetsuppgifter det är som har omfördelats, beskrivs 

påverka personalens upplevda arbetssituation. Frustration över att inte veta vad som ska 

utföras i arbetet påverkar personalens upplevda arbetssituation negativt. Eftersom flera av de 

omfördelade arbetsuppgifterna inte behöver delegeras, och kan utföras av olika yrkesgrupper, 

kan de arbetsuppgifter som utförs inte förknippas med yrkesrollerna. Katz och Kahn (1978) 

beskriver att yrkesroller är de aktiviteter som krävs av en person i en viss position och att 

yrkesrollen och aktiviteterna är vad som förväntas utföras av personerna. Omfördelas 

arbetsuppgifter, utan att de riktas mot en specifik yrkesgrupp påverkas personalen. Personalen 

kan få svårt att uppfatta förväntningarna på deras yrkesroller och får därmed svårt att veta 

vilka arbetsuppgifter de förväntas utföra. I en byråkratisk organisation som Region Norrbotten 

bör arbetsuppgifter vara standardiserade. Det ska finnas rutiner, procedurer, regler för vem 

som skall utföra vad (Christensen och Westerberg et al., 2005). Struktur kan leda till att 

personal får vetskap i vad de ska utföra i deras arbete (Mintzberg, 1979). Detta kan göra att 

den upplevda arbetssituationen förbättras hos personalen. 
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Samtliga yrkesgrupper har möjlighet att påverka de arbetsuppgifter som omfördelats i viss 

mån. Personalen kan därför tolkas till viss del känna sig delaktiga i deras arbetssituation. 

Representant från den fackliga organisationen Kommunal menar att sjuksköterskor har större 

möjlighet att påverka omfördelningen av arbetsuppgifter. Detta kan bero på att sjuksköterskor 

är en semi-profession (Brante, 2014) och att de därmed har möjlighet att utveckla och stärka 

deras yrkesroll. Organisationen måste som nämnt tillgodose yrkesgruppernas intressen så att 

de vill fortsätta delta i organisationen (Abrahamsson & Andersen, 2005). Genom att erbjuda 

de påverkade yrkesgrupperna möjlighet att vara delaktiga och påverka omfördelningen av 

arbetsuppgifter kan verksamheten lättare formulera målsättningar som är i samspel med 

intressenternas behov och förväntningar. Vilket överensstämmer ur ett HRM-perspektiv där 

det betonas god kommunikation med personalen, med utgångspunkt i att personalen ska vara 

delaktiga i vad som pågår i verksamheten. Detta ska leda till att personalen vill engagera sig i 

verksamheten och sträva mot att nå verksamhetens olika målsättningar. Dock beskrivs de 

olika yrkesgrupperna ha olika möjligheter att få vara med och påverka arbetet och de 

uppgifter som omfördelas. Detta kan ses utifrån ett maktperspektiv där olika yrkesgrupper kan 

utnyttja sina yrkespositioner i olika grad. Ahrne och Hedström (1999) menar att om person X 

har makt över person Y kan det innebära att person X kan få person Y att göra handlingar mot 

Y:s egna vilja (ibid.), vilket kan innebära att vissa handlingar framförs på bekostnad av andra. 

Då sjuksköterskorna är en semi-profession och är högre upp i den medicinska 

organisationsmodellen har de en högre makt och därmed mer att säga till om gällande 

omfördelningen av arbetsuppgifter. Enligt socialstyrelsens direktiv gällande hur delegering av 

arbetsuppgifter ska gå tillväga, har sjuksköterskor exempelvis makt att besluta när, hur och till 

vem arbetsuppgifter ska omfördelas. Detta kan leda till att undersköterskor och VNS inte 

känner sig lika delaktiga i deras arbetssituation som sjuksköterskor. Denna tolkning 

samstämmer med Ahrne och Hedströms (ibid.) beskrivning av att personalens positioner 

avgör vilket inflytande och makt de har för att påverka arbetssituationen. Ahrne och Hedström 

(ibid.) menar att det kan förekomma intresseskillnader mellan olika anställda och att personal 

genom sina positioner i verksamheten har vissa maktresurser som erbjuder inflytande och 

makt för att påverka deras arbetssituationer. Organisationen kan ha svårt att balansera 

intressenternas intressen eftersom dessa intressen kan ”väga” olika mycket och därför kan 

personalen uppleva olika nivåer deltagande i arbetssituationen.  

 

 

Svårigheter vid omfördelning av arbetsuppgifter 

En betonad svårighet som kan uppstå vid omfördelning av arbetsuppgifter är motstånd från 

påverkad personal. Motståndet grundar sig i att vissa av vårdpersonalen upplever att deras 

profession eller yrkesroll påverkas av att andra yrkesgrupper kan utföra deras arbetsuppgifter. 

Vissa yrkesgrupper, såsom sjuksköterskor, kan känna att uppgifter som tidigare har varit 

ålagda dom, kan på grund av omfördelning, även utföras av andra yrkesgrupper, vilket kan 

vara ett hot mot deras profession då de inte är de enda som kan och får utföra dessa. 

Motståndet kan tolkas handla om att sjuksköterskorna upplever att de behöver markera vilka 

arbetsuppgifter som de anser tillhör deras profession. Även undersköterskornas rädsla av att 

bli utkonkurrerade av VNS som yrkesgrupp har beskrivits leda till motstånd. Detta motstånd 

berodde på en rädsla av att antalet undersköterskor skulle minskas då VNS-personal infördes i 

verksamheten. Flera undersköterskor var oroliga över att förlora deras arbete på grund av 

införandet av den nya yrkesgruppen, i och med att VNS-personal har kortare utbildning och 

lägre lön än vad undersköterskor har. Det var otydligt i början vad införandet av VNS skulle 

innebära för vårdpersonalen och att det var detta som ledde till motstånd. Detta motstånd 

beskrivs som en svårighet vid omfördelningen av arbetsuppgifter och kan bero på att 

undersköterskorna ansåg att det fanns ett hot mot deras yrkesroll. Likt Macdonald (1995) 
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beskrivning av att professionella kan ha ett monopoliserat arbetsområde och därmed anses 

behöva försvara deras arbetsområde eller erbjuda en större andel tjänster inom det. 

Mintzbergs (1979) menar att det finns ett problem i att personal som har färdigheter och 

kunskaper i deras yrkesprofessioner inte får utföra deras utbildade kompetensområden i 

arbetet. Det kan alltså vara problematiskt om personalen upplever att de behöver försvara eller 

göra motstånd för att få utföra arbete som de anser tillhör deras yrkesgrupp, vilket är en 

svårighet man bör ta hänsyn till vid omfördelning av arbetsuppgifter. 

En annan svårighet som kan uppstå vid omfördelning av arbetsuppgifter är 

ansvarsfördelningen för de omfördelade arbetsuppgifterna. Flera sjuksköterskor har som 

nämnt möjligheten att delegera arbetsuppgifter, men beskriver ändå att de bär ansvaret för 

arbetsuppgifterna. Detta ansvar handlar om omvårdnadsansvar och grundar sig i 

sjuksköterskornas professionalitet. Omfördelningen beskrivs leda till att mycket av 

omvårdnadsarbetet övertas av undersköterskor, men att omvårdnadsansvaret ändå tillhör 

sjuksköterska-professionen. Svårigheten kan alltså vara att sjuksköterskorna behöver delegera 

arbetsuppgifter, trots att de själva inte känner kontroll men ansvarar för att uppgifterna utförs 

korrekt och står som omvårdnadsansvariga vid felbedömning av patienter. Denna svårighet 

bekräftas av Bystedt et al. (2011) beskrivning av hur omfördelning kan innebära oklarheter i 

ansvarstagande och leda till uppgivenhet och maktlöshet bland sjuksköterskor som upplever 

att de har mindre kontroll. Bystedt et al., (ibid.) studie visar att licensierade sjuksköterskor 

kan uppleva att de ”inte längre har situationen i deras händer” (Bystedt et al., 2011:537) när 

omfördelade arbetsuppgifter utförs av icke licensierad personal trots att sjuksköterskorna har 

det slutgiltiga omvårdnadsansvaret. Svårigheten med omfördelningen av arbetsuppgifter är att 

sjuksköterskorna upplever att de fortfarande har ansvaret för de omfördelade 

arbetsuppgifterna trots att de enligt socialstyrelsen inte anses ha det. Socialstyrelsen har som 

nämnt särskilda regler gällande vem som får utföra arbetsuppgifter och de inkluderar att när 

en uppgift väl har blivit delegerad till en person, som bedöms kunna uppfylla kraven för och 

har rätt förutsättningar till att utföra arbetsuppgiften, ansvarar personen som fått delegering 

för hur hen utför arbetsuppgiften (https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se). 

 

 

Möjligheter och hinder vid omfördelning av arbetsuppgifter 

En omfördelning av arbetsuppgifter kan vara en möjlighet för att arbetsuppgifter i hälso- och 

sjukvården ska bli utförda trots brist på personal. Omfördelningen av arbetsuppgifter i Region 

Norrbotten kan lösa viss brist på personal inom yrkesgrupperna sjuksköterska och 

undersköterska då omfördelningen leder till att vissa arbetsuppgifter kan utföras av 

yrkesgrupper som inte kräver yrkeslegitimation. Omfördelningen av arbetsuppgifter kan 

därför möjliggöra att vårdplatser inte behöver stängas ned och att personal inte blir tvungna 

att byta enheter trots personalbrist i verksamheten. 

Projektet VNS ger personer inom VNS möjlighet till att få inblick i arbetet i hälso- och 

sjukvården. Det finns inga krav på tidigare erfarenhet för av att arbeta i hälso- och sjukvården 

för VNS-personal utan istället erbjuder verksamheten intern utbildning i syfte att inkludera 

personer som står utanför arbetsmarknaden. Detta både kan, och har, väckt intresse hos 

personer att söka sig till yrkena undersköterska och sjuksköterska utifrån arbetet som VNS-

personal. Projekt VNS gör att fler personer får inblick i vårdyrkena och insyn i verksamheten 

som annars främst riktar sig till personer under professioner. Detta överensstämmer med 

Broady och Abrahamssons (1986) beskrivning av att professionalisering kan innebära 

svårigheter för allmänheten att få insyn i en verksamhet. VNS-personal går att jämföra med 

yrkesgruppen vårdbiträde, en yrkesgrupp som nästan helt försvunnit inom hälso- och 

sjukvården, som tidigare hade i uppgift för att utföra enklare arbetsuppgifter i hälso- och 

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/
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sjukvården (Björklund et al., 2016-02-25). VNS-personal kan anse erbjuda, likt vårdbiträde, 

en möjlighet för personer som inte har vårdutbildning en inkörsport till hälso- och sjukvården. 

Även att arbetsuppgifter omfördelas från sjuksköterskor till undersköterskor bidrar till att 

yrket blir mer attraktivt för arbetssökande och möjliggör att fler personer lockas till att arbeta 

inom hälso- och sjukvården. Likt Region Norrbottens målsättning kan omfördelningen av 

arbetsuppgifter anses bidra till ökad hälsa och välbefinnande bland personal och är därmed ett 

sätt för Region Norrbotten att framstå som en mer attraktiv arbetsplats för arbetssökande.  Att 

omfördela arbetsuppgifter möjliggör avlastning och därmed leder till att arbetsbelastningen 

blir lägre för vårdpersonalen i arbetet. Detta resultat samstämmer med Bystedt et al. (2011) 

studie som visar att omfördelning av arbetsuppgifter kan leda till att personal upplever 

avlastning i arbetet. I och med att VNS-personal avlastar vårdpersonalens serviceuppgifter får 

vårdpersonal även mer tid att utföra deras primära vårduppgifter. Omfördelningen av 

arbetsuppgifter möjliggör även att undersköterskor får utföra mer kvalificerade vårduppgifter 

och att undersköterskor upplever att de är mer delaktiga. Detta projekt med omfördelning av 

arbetsuppgifter medför som Region Norrbotten åsyftar att sjuksköterskor kan fokusera mer på 

deras kvalificerade arbetsuppgifter i deras yrkesroll. Det leder också till att undersköterskor, 

som delegerat servicerelaterade arbetsuppgifter till VNS-personal, kan fokusera mer på deras 

vårdrelaterade arbetsuppgifter. 

Införandet av den nya yrkesgruppen VNS underlättar möjligheterna till att omfördela 

arbetsuppgifter i verksamheten. Samtliga yrkesgrupper anser att patienter påverkas positivt av 

att serviceuppgifter omfördelats till VNS-personal, då de får bra service och blir väl 

omhändertagna. Vårdpersonalen har tidigare haft svårt att hinna prioritera serviceuppgifter 

vilket lett till att serviceuppgifter fått mer fokus när VNS-personal tagit över uppgifterna. En 

möjlighet med omfördelningen av arbetsuppgifter är bland annat att kosthanteringen och 

städning blir bättre utfört och att omfördelning av serviceuppgifter till VNS-personal. Det 

förbättrar tillvaron för patienter och ökar patientsäkerheten. Detta samstämmer med tidigare 

forskning gällande omfördelning av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. Bland annat 

Bystedt et al. (2011) studie om hur omfördelning leder till ökad kontinuitet, snabbare vård och 

ökad säkerhet för patienter. Samt Riisgaard et al. (2017) som belyser hur en omfördelning av 

arbetsuppgifter kan ses som ett verktyg till en högre kvalité för hälso- och sjukvårdens 

patienter. 

I omfördelningen av arbetsuppgifter kan olika intressen teoretiskt sätt utgöra ett hinder då 

intressenter kan ha olika eller konkurrerande målsättningar (Abrahamsson & Andersen, 

2005). Abrahamsson och Andersen (ibid) menar att organisationen kan ses som en struktur 

som försöker anpassa sig till intressenternas krav, samtidigt som de försöker upprätthålla en 

balans genom att avväga dessa krav mot varandra. För att samtliga intressen ska tillgodoses 

behöver organisationen uppnå intressenternas olika målsättningar. Abrahamsson och 

Andersen (ibid.) beskriver att organisationer måste se till att allas intressen tillgodoses, annars 

finns det risk att intressenter slutar delta och samspela. I resultatet i denna uppsats var dock 

olika intressen inget som utgjorde ett hinder för omfördelningen av arbetsuppgifter. De olika 

intressenterna i verksamheten hade som nämnt olika intressen med omfördelningen av 

arbetsuppgifter, som bidrog till vad intressenterna ansåg att omfördelningen av 

arbetsuppgifter borde möjliggöra, men att dessa intressen strävade åt samma mål. Samtliga 

intressenter kan tolkas ha samma målsättning med omfördelningen av arbetsuppgifter vilket 

kan bidra till att de olika intressena inte konkurrerar och att ledningen kan balansera de krav 

som ställs. 

Otydlighet i vilka arbetsuppgifter som kan eller har omfördelats utgör ett hinder för 

omfördelningen av arbetsuppgifter. Otydlighet kan påverka personalens upplevda kompetens 
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eftersom kompetens är att kunna behärska en arbetsuppgifts specifika innehåll (Leksell & 

Lepp, 2013). Detta kan därför i sin tur påverka personalens handlingsförmåga i utförandet av 

arbetsuppgifterna (Leksell & Lepp, 2013). Otydlighet i omfördelningen av arbetsuppgifter gör 

att medarbetarna upplever bristande kontroll i arbetet eftersom de inte är insatta i vad annan 

personal gör, eller kan göra, efter omfördelningen av arbetsuppgifter. Detta stödjs av Katz och 

Kahn (1978) som beskriver vikten av tydliga yrkesroller och att personalen i en organisation 

är medvetna om de krav som ställs på andra personer i samma organisation, och att de kan 

vara nödvändigt att kraven i olika yrkesroller kommuniceras ut. Utan kontroll menar 

Mintzberg (1979) att personal inte kan arbeta oberoende av varandra. Är personalen inte 

medvetna av vad annan personal gör och vilka arbetsuppgifter som kan omfördelas kan detta 

leda till att det blir svårt att omfördela arbetsuppgifter korrekt. Enligt socialstyrelsen får 

sjukvårdspersonal endast delegera arbetsuppgifter till personer om det uppfyller kraven för en 

god och säker vård samt att personen som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar 

för att hen har rätt förutsättningar till att utföra arbetsuppgiften. På detta sätt kan otydlighet 

anses utgöra ett hinder för omfördelningen av arbetsuppgifter. 

Flera av vårdpersonalen beskriver även att det inte sker några uppföljningar av de 

arbetsuppgifter som omfördelas mellan yrkesgrupperna. Bristande utvärdering kan utgöra ett 

hinder för omfördelningen av arbetsuppgifter och är ett hinder som tidigare belysts av 

Mndzebele (2014) som visar att omfördelning av arbetsuppgifter från högre kvalificerad 

personal till lägre kvalificerad personal kan innebära bristande utvärdering för omfördelade 

arbetsuppgifter. Bristen på utvärdering kan leda till att ledningen kan ha svårt att veta vilken 

yrkesgrupp de omfördelade arbetsuppgifterna är mest lämpade för, samt kännedom om vilka 

personer som upplever bristfällig kompetens i utförandet av arbetsuppgifterna. Bristfällig 

kompetens kan utgöra ett hinder för organisationen. Detta påstående stödjs av Leksell och 

Lepp (2013) som menar att kompetens gör att personal kan behärska arbetsuppgifters 

specifika innehåll. 

Det motstånd som beskrivs från vårdpersonal vid projektets införande, det vill säga att 

sjuksköterskor och undersköterskor till viss del ”distanserade sig” och inte omfördelade 

vårduppgifter till VNS-personal, kan utgöra ett hinder för omfördelningen av arbetsuppgifter. 

Detta stödjs av Tasselli (2015) studie som visar att om personer enbart vistas med den egna 

arbetsgruppen nyttjas inte en omfördelning fullt ut. Utesluter och grupperar sig 

undersköterskor från VNS-personal kan alltså ett hinder för omfördelningen av 

arbetsuppgifter vara att omfördelningen inte nyttjas på det mest effektiva sätt. Som tidigare 

nämnt är Region Norrbotten en byråkratisk organisation och utgår från en tydlig hierarkisk 

struktur. Undersköterskornas motstånd till att först omfördela vissa uppgifter till VNS-

personal kan därmed ses utifrån ett maktperspektiv. Undersköterskor kan undvika att 

omfördela vissa uppgifter vill VNS-personal eftersom undersköterskor befinner sig i en högre 

position i hierarkin än VNS-personalen. I och med undersköterskors position i verksamhetens 

hierarki kan de anse att de har rätt att behålla och inte omfördela arbetsuppgifter de anser är 

betydelsefulla för deras yrkesroll. De kan uppleva att de har ett monopol på dessa 

arbetsuppgifter (Broady och Abrahamsson,1986). Weber (1983) beskriver att i en hierarki 

finns de mäktigaste personerna i toppen. Beslutsordningen i hierarkin går från toppen ner till 

botten i beslutsprocesserna (ibid.). De högre nivåerna kontroller och styr de lägre och 

underliggande nivåerna i pyramiden (ibid.) Undersköterskor kan därmed, på grund av deras 

position, anse att de har en berättigad makt att besluta om vissa arbetsuppgifter ska 

omfördelas eller inte till VNS-personal, vilket kan utgöra ett hinder för omfördelningen av 

arbetsuppgifter då arbetsuppgifter som borde omfördelas kanske inte blir omfördelade. 

Får VNS-personalen inte praktisera arbetsuppgifter de fått utbildning i kan detta utgöra ett 

hinder för omfördelningen av arbetsuppgifter. Detta eftersom VNS-personal får svårt att 
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relatera till den tidigare teoretiska inlärningen. Leksell och Lepp (2013) beskriver att det är 

viktigt med praktiska färdigheter vid utförandet av en specifik uppgift för personalens 

kompetens. Även Mintzberg (1979) beskriver att arbetsplatslärande är viktigt för yrkesrollen 

eftersom formell kompetens och praktiska färdigheter appliceras. Omfördelas arbetsuppgifter 

som personal inte får utföra, kan det utgöra ett hinder för omfördelningen av arbetsuppgifter 

eftersom det kan innebära att arbetsuppgiften fortsätter att utföras av samma yrkesgrupp som 

tidigare, innan omfördelningen. Vilket i sig utgör både ett resursslöseri för verksamheten och 

att VNS-personalen kan tvivla på sin kompetens. 

  

 

Omfördelning av arbetsuppgifters påverkan på arbetet 

Omfördelningen av arbetsuppgifters påverkan på arbetet är att sjuksköterskorna får större 

avlastning i arbetet och mer tid att utföra deras primära arbetsuppgifter. Undersköterskorna får 

fler och mer kvalificerade arbetsuppgifter i deras yrkesroll. Yrkesgrupperna beskriver även att 

omfördelningen av arbetsuppgifters påverkan på arbetet är att arbetsuppgifter såsom 

kosthanteringen och städning på sjukhuset blir bättre utfört samt att omfördelning av 

serviceuppgifter till VNS-personal förbättrar tillvaron för patienter och ökar 

patientsäkerheten. Detta resultat överensstämmer med Bystedt et al. (2011) studie som visar 

att omfördelning av arbetsuppgifter kan innebära att patienter får ökad kontinuitet, snabbare 

vård och ökad säkerhet. Detta stödjer även av Riisgaard et al. (2017) som beskriver att 

omfördelning av arbetsuppgifter kan leda till högre kvalité för hälso- och sjukvårdens 

patienter. Omfördelningen av arbetsuppgifter har dock bidragit till att sjuksköterskor vistas 

mindre med patienter i arbetet. På detta sätt kan omfördelningen av arbetsuppgifter anses 

påverka arbetet negativt. Sjuksköterskorna vistas mindre med patienter eftersom de 

administrativa arbetsuppgifterna i deras yrkesroll har ökat, i och med de omfördelade vård- 

och serviceuppgifterna till andra yrkesroller. Sjuksköterskorna upplever att de blir 

distanserade från patienterna eftersom de inte i samma utsträckning närvar runtom patienter, 

när undersköterskor och VNS-personal utför serviceuppgifterna. Detta ”fenomen” av 

omfördelningen av arbetsuppgifters påverkan på arbetet kan jämföras med den historiska 

arbetsmodellen ”rondsystemet” (se 1. Inledning). Inom rondsystemet var det likt med 

resultatet i form av att man delade upp uppgifterna bland personalen. Detta ledde till att 

personalen fick bristfälligheter i helhetssynen av patienten vilket var ett kvalitetsproblem med 

arbetsmodellen. I sjuksköterskans arbete blir omvårdnadsarbetet den delen som fråntagits från 

yrkesgruppen och istället riktas mer åt undersköterskan. Vilket resulterar i att omfördelningen 

av arbetsuppgifters påverkan på arbetet för sjuksköterskor blir att de kan fokusera mer på 

deras primära arbetsuppgifter men leder också till att de förlorar omvårdnadsarbetet till 

undersköterskorna.   

Sjuksköterskornas dokumenterade arbetsbeskrivning stämmer till stor del överens med 

beskrivningarna av vilka arbetsuppgifter som omfördelats. Arbetsuppgiften ”EDA-kontroll” 

som omfördelats från sjuksköterska till undersköterska står inte längre under 

sjuksköterskornas arbetsbeskrivning utan istället står den under undersköterskornas 

arbetsbeskrivning. Detta är ett exempel som antyder att det har skett en omfördelning av en 

arbetsuppgift från sjuksköterska till undersköterska. Vissa arbetsuppgifter beskrivs dock både 

under sjuksköterskors arbetsbeskrivning och undersköterskornas vilket antyder att de inte har 

skett en omfördelning. Detta omfattar arbetsuppgifterna ”omvårdnadsarbete” och 

”mobilisering av patienter”. Att arbetsuppgifterna finns med på både sjuksköterskornas och 

undersköterskornas arbetsbeskrivningar antyder att vårdpersonalen har ett delat ansvar för 

dessa arbetsuppgifter istället för att arbetsuppgiften har omfördelats. Arbetsuppgiften 

”servering av lunch/middag” beskrivs utföras av all vårdpersonal. Denna arbetsuppgift står 
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dock bara under arbetsbeskrivningen för undersköterskor och VNS-personal. Arbetsuppgiften 

”servering av lunch och middag” bör därför även inkluderas i sjukskörskors 

arbetsbeskrivning. 

Undersköterskornas arbetsbeskrivning stämmer överens med de arbetsuppgifter som 

beskrivits omfördelats mellan de studerade yrkesgrupperna. Vissa arbetsuppgifter som har 

omfördelats till VNS-personal står dock fortfarande under undersköterskornas 

arbetsbeskrivning, såsom servering av lunch. Likaså gällande arbetsuppgifterna: ”rengöra 

bänkar i läkemedelsrum och läkemedelsvagnar” fastän det tydligt står i VNS-personalens 

arbetsbeskrivning att ”dessa arbetsuppgifter ingick tidigare i vårdens uppdrag” (se bilaga 5). 

VNS-personalens arbetsbeskrivning är mer detaljerad än de andra yrkesgrupperna och 

beskriver även de arbetsuppgifter som VNS-personal och Vårdpersonal har delat ansvar för. 

Det som dock inte stämmer överens med arbetsbeskrivning och den faktiska hanteringen av 

arbetsuppgifterna är ”förflyttning med hjälp av VNS-personal” (se bilaga 6) eftersom VNS-

personal ofta inte tillåts lyfta patienter” och tillkallar vårdpersonal vid lyft av patienter.  

 

Fackliga organisationers agerande för att främja personalens intressen 

De fackliga organisationernas beskrivningar av omfördelningen av arbetsuppgifters hinder 

och svårigheter stämmer till stor del överens med personalens upplevelser. Detta antyder att 

de fackliga organisationerna är medvetna om personalens intressen i omfördelningen av 

arbetsuppgifter. Samtidigt påvisar de fackliga organisationerna inte alltid hur de konkret gör 

för att arbeta mot omfördelningen av arbetsuppgifters brister och hur de i praktiken främjar 

personalens intressen. Personalen är ovetande om hur de fackliga organisationerna främjar 

deras intressen. Personalen upplever att de fackliga organisationerna inte är tillräckligt 

delaktiga och önskar att facket vore mer tydliga med vad de gör för personalen i 

omfördelningen av arbetsuppgifter. 

Facklig representant för Vårdförbundet arbetar för att sjuksköterskor ska få mer tid till att 

arbeta med utveckling av hälso- och sjukvård, framställa nya arbetsrutiner, undersöka 

arbetsflöde samt övrigt förbättringsarbete. Det vill säga områden som hör till sjuksköterskors 

professionalitet (Brante, 2014). Representant för Kommunal fackförbund arbetar för att 

undersköterskor ska få utföra fler, och mer kvalificerade, vårduppgifter för att utvecklas i 

arbetet. De har också intresse av att VNS ska avlasta undersköterskorna i de serviceuppgifter 

undersköterskorna själva inte hinner utföra. Den fackliga organisationen Kommunal visade att 

de värnade om undersköterskornas intressen vid införandet av VNS-personal i verksamheten. 

Bland annat genom att VNS-personalen inte fick överta alla undersköterskornas 

arbetsuppgifter. Ett lyckat agerande av den fackliga organisationen då detta motstånd har 

minskat hos undersköterskorna. 

Representanten för Kommunal fackförbund beskriver även att de arbetar för att personalen 

ska få klarare direktiv i vilka vårduppgifter som omfördelats och vilka uppgifter som ska 

utföras. För att skapa tydligare direktiv vill de tydliggöra vilka personer som får lära ut 

omfördelade arbetsuppgifter i verksamheten. En större tydlighet i omfördelningen av 

arbetsuppgifter är ett intresse som gynnar samtliga yrkesgrupper. Broady och Abrahamsson 

(1986) menar att fackliga representanter från varje yrkesgrupp står upp för deras eget 

arbetsområde inom det fackliga arbetet, medan yrkesgruppers gemensamma intresse ofta leder 

till fackligt agerande (Broady och Abrahamsson, 1986) Då tydlighet är ett gemensamt intresse 

hos samtliga yrkesgrupper kommer de fackliga organisationerna därför troligtvis lägga vikt 

vid att främja detta intresse hos personalen. 
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Representanten från Kommunal fackförbund upplever att omfördelningen av arbetsuppgifter i 

vissa fall endast handlar om att tillfälligt lösa bristen på sjuksköterske-personal. Broady och 

Abrahamsson (1986) menar att fackliga organisationer försöker se helheten och hitta 

lösningar som gynnar, eller åtminstone inte drabbar, sämre ställda. Facklig representant för 

kommunal agerar därmed för att undersköterskor och VNS-personal inte ska utnyttjats i 

omfördelningen av arbetsuppgifter och att samtliga yrkesgrupper ska få möjlighet att påverka 

omfördelningen av arbetsuppgifter i samma mån. 

 

 

Human Resource Management 

Sammanfattningsvis anses det finnas en relevans med denna uppsats utifrån ett HRM-

perspektiv. Denna uppsats visar hur förändring i en organisation kan påverka personalens 

arbetssituation samt hur de genom omfördelning försöker använda personalens kompetenser 

på bästa möjliga sätt. Region Norrbotten avser med omfördelningen att förbättra hälso- och 

sjukvården, samt arbetssituationen för personalen, i deras verksamhet. Denna målsättning 

överensstämmer med utgångspunkter inom HRM, då HRM handlar om att maximera 

verksamheters organisatoriska prestationer samt att se personalen som verksamhetens primära 

resurs (McKenna & Beech, 2014).  

Resultatet i denna uppsats belyser också olika yrkesgruppers upplevelser av förändring. Då 

personalen i den studerade organisationen tillhör olika yrkesroller visar denna uppsats 

betydelsen av hur professioner och hierarkisk struktur kan påverka personalens upplevelser 

vid förändring. Detta visas genom olika former av maktanvändande samt otydligheter i regler 

och ansvarsområden. Det finns också upplevelser av att vissa arbetsuppgifter inte ska 

omfördelas till vissa yrkesgrupper då det finns en rädsla av att det kan skada yrkesrollerna. 

Denna kunskap kan vara av vikt vid strategiskt HRM-arbete. 

Region Norrbotten försöker stärka deltagandet bland personalen genom att ge personalen 

möjlighet att påverka omfördelningen av arbetsuppgifter. Delaktighet är något som ofta 

betonas inom HRM och Region Norrbotten gör därför, utifrån ett HRM-perspektiv, rätt i att 

försöka inkludera personalen i förändringen. Dock beskrivs metoder och regler, för de 

arbetsuppgifter som omfördelas, som otydliga samt att det finns en del brister i vad som 

kommuniceras ut till personalen, såsom vad förändringen ska innebära för de olika 

yrkesgrupperna. En tydligare information hade möjliggjort att personalen kunde vara mer 

insatta i förändringen, vilket därmed hade kunnat förbättra den organisatoriska prestationen i 

verksamheten. 

 

 

Framtida forskning 

Denna uppsats resultat kan ha påverkats av att det är brist på sjuksköterskor i regionen. För 

framtida forskning vore det därför intressant att genomföra en studie av omfördelande av 

arbetsuppgifter där det är brist på en annan yrkesgrupp, eller profession än sjuksköterska. Det 

skulle vara intressant att se om omfördelningen blivit densamma ifall det var exempelvis var 

undersköterskor det var brist på. Kanske hade resultatet då blivit att vissa arbetsuppgifter även 

omfördelades uppåt i hierarkin? 

Då personalen har olika upplevelser och olika beskrivningar om vilka arbetsuppgifter som 

omfördelats i den studerade verksamheten, skulle även observationer vid framtida forskning 

kunna erbjuda ett kompletterande resultat av vilka arbetsuppgifter som faktiskt omfördelats. 

Det skulle även vara intressant att inkludera fler intervjupersoner från ledningsgruppen för att 
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få en mer övergripande syn på Region Norrbottens målsättning och bakgrund till 

omfördelningen av arbetsuppgifterna. 

Det vore även intressant att utföra en longitudinell studie på Region Norrbotten, efter att fler 

avdelningar genomfört en omfördelning av arbetsuppgifter, för att undersöka om 

omfördelningen av arbetsuppgifter påverkats av tidigare implementeringar. Då skulle VNS-

personalen kanske även vara mer etablerade i verksamheten och ha tydligare arbetssätt och 

arbetsbeskrivningar, vilket skulle kunna påverka personalens upplevelse av omfördelandet av 

arbetsuppgifter. 

 

 

Slutord 

Denna masteruppsats studerar en förändring inom hälso- och sjukvård där arbetsuppgifter 

mellan olika yrkesgrupper omfördelas. En omfördelning av arbetsuppgifter inom hälso- och 

sjukvård kan vara ett sätt att förbättra kvalitén i utförandet av arbetsuppgifter samt förbättra 

patientsäkerheten i organisationen. I en omfördelning av arbetsuppgifter ökas antalet 

yrkesgrupper som kan utföra specifika arbetsuppgifter. När fler yrkesgrupper kan utföra en 

organisations arbetsuppgifter kan detta leda till en större flexibilitet för organisationen. Detta 

kan därmed leda till att arbetsuppgifter kan bli utförda trots brist på personal inom en viss 

yrkesgrupp. Genom att lägre kvalificerad personal får utföra vissa av de arbetsuppgifter som 

högre kvalificerad personal omfördelar, kan fler yrkesgrupper utföra arbetsuppgifter som 

tidigare utförts av en specifik yrkesgrupp. När lägre kvalificerad personal utför högre 

kvalificerad personals arbetsuppgifter leder detta till avlastning i arbetet för den högre 

kvalificerade personalen, vilket i sin tur kan leda till att de kan fokusera mer på deras primära 

arbetsuppgifter. När personal som är mer lämpad utför arbetsuppgifter ökas också kvalitén i 

dess utförande. När lägre kvalificerad personal får utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter i 

deras yrkesroll ökas också deras kompetens. 

I hälso- och sjukvården finns en tydlig maktstruktur mellan olika yrkesgrupper. En 

yrkesgrupp som är under en profession kan i en omfördelning inneha makt och auktoritet över 

en annan yrkesgrupp som inte är under profession. Detta innebär att yrkesgrupper som är 

under en profession avgör och ansvarar för vilka arbetsuppgifter andra yrkesgrupper, utan 

profession, tillåts att utföra vid en omfördelning. Detta blir särskilt tydligt i en byråkratisk 

organisation, då en byråkratisk organisationsform utgår från en hierarkisk struktur. Om en 

yrkesgrupp eller profession anser att de arbetsuppgifter som ska omfördelas tillhör deras 

arbetsområde, kan detta leda till ett visst motstånd. Motståndet beror på att yrkesgruppen 

egentligen inte vill överlämna arbetsuppgifterna som de anser tillhöra deras yrkesgrupp eller 

profession. De kan med sin makt därför välja att inte omfördela vissa arbetsuppgifter till lägre 

kvalificerad personal.  

Yrkesgruppers arbetsområden kan förändras i och med en omfördelning av arbetsuppgifter. 

Utan en tydlig specificering av vilka yrkesgrupper som bär ansvar för olika arbetsuppgifter, 

kan en omfördelning leda till en otydlighet i vilka arbetsuppgifter som olika yrkesgruppers 

förväntas utföra. Detta kan alltså leda till en osäkerhet kring ansvarsutkrävandet av 

arbetsuppgifterna. I uppsatsens studerade omfördelning av arbetsuppgifter sker enbart 

omfördelning från ett uppifrånperspektiv, det vill säga från högre kvalificerad personal till 

lägre kvalificerad personal. Eftersom växling innebär ett utbyte av kompetenser kan det vara 

missledande att kalla detta förändringsinitiativ för en ”kompetensväxling”. Detta då 

personalen kan missledas i att tro att det ska ske ett utbyte av kompetenser när det istället 

endast sker en omfördelning ur ett uppifrånperspektiv. Begreppet ”kompetensväxling” kan 
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anses vara trendigt eller nytänkande men i detta fall kan det vara missledande för den 

påverkade personalen.  
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grunder. Lund: Argos. 

Östlundh, Linda. (2012). Informationssökning. I Friberg, F. (Red) Dags för uppsats – 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB  



56 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor – Vård- och VNS-personal 

 

 Vad tänker du på när du hör kompetensväxling? 

 

 Vilka arbetsuppgifter har omfördelats bland era arbetsgrupper i kompetensväxlingen?  

 Upplever du kompetensväxlingen som en avslutad eller som en pågående process? 

 Känner du att du förstår orsakerna bakom kompetensväxling? Håller du med om detta 

tillvägagångssätt? 

 Vilka problem tror du att kompetensväxling kan underlätta/lösa? 

 Har du upplevt dig delaktig i valet av att kompetensväxla i verksamheten?  

 Har du upplevt något motstånd gentemot kompetensväxlingen? 

 Upplever du att du har fått den hjälp/kunskap för att kunna hantera arbetet efter/eller 

under kompetensväxlingen? 

 Hur gick läroprocessen till för det nya arbetssättet? Bra/dåligt 

 

 Hur upplever du att ditt arbete har förändrats efter kompetensväxlingen? 

Fördelar/nackdelar 

 Anser du att fler/färre arbetsuppgifter bör omfördelas (kompetensväxlas)? 

 Hur anser du att det förändrade arbetssättet påverkar patienterna? 

 

 Hur agerar facket i denna förändring? Upplever du att de står upp för era intressen? 

 Anser du att facket hade kunnat agerat på ett annat vis? 

 

 Anser du att ditt arbete behöver förändra sin arbetsbeskrivning efter 

kompetensväxlingen? 

 

 Anser du att ersättning för arbetet bör ändras efter kompetensväxlingen? 

 

 Hur har ledningen/chefer agerat i kompetensväxlings-projektet? 

 Hur har ledningen kommunicerat till de personal som varit berörda av 

kompetensväxling? (mail, nyhetsbrev, utvecklingssamtal, möten osv.) 

 Har du haft möjligheten att påverka kompetensväxlingen?  

 Har ledningens uttalanden om hur kompetensväxlingen skulle gått tillväga inträffat i 

praktiken? 

 Tycker du att ledningen hade kunnat göra detta på ett annat vis? 

 

 Har det skett någon uppföljning på kompetensväxlings-arbetet? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor –Enhetschef för VNS 

 

 Vilka arbetsuppgifter har omfördelats bland era arbetsgrupper i kompetensväxlingen?  

 

 Hur upplever VNS deras arbetssituation? 

 

 Vilka problem tror du att kompetensväxling kan underlätta/lösa? 

 

 Har du upplevt något motstånd gentemot kompetensväxlingen? 

 

 Anser du att fler/färre arbetsuppgifter bör omfördelas (kompetensväxlas)? 

 

 Vad leder det till när det kommer upp en kompetensväxlingsdebatt? 

(när man fördelar arbetsuppgifter från en grupp till en annan)  

hur ställer ni er till detta? Hur agerar ni? 

 

 Upplever du att VNS har fått den tillräckliga utbildningen som krävs för att utföra deras 

arbete? 

 

 Hur anser du att det förändrade arbetssättet påverkar patienterna? 

 

 Hur har facket agerat i denna förändring? Upplever du att de står upp för VNS intressen? 

 

 Hur agerar ni i förhandling med arbetsgivare?  

Är det bara en information från arbetsgivare eller handlar det om en förändring av tidigare 

arbetsbeskrivning 

 

 Påverkar kompetensväxlingen lönen och arbetstider för VNS personal? 

 

 Hur har ledningen/chefer agerat i kompetensväxlings-projektet? 

 

 Tycker du att ledningen hade kunnat göra detta ett annat vis? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor – Fackorganisationer 

 

 Hur uppfattar ni att arbetsuppgifterna omfördelas mellan olika arbetsgrupper? 

 

 Vad leder det till när det kommer upp en kompetensväxlingsdebatt? 

(när man fördelar arbetsuppgifter från en grupp till en annan)  

hur ställer ni er till detta? Hur agerar ni? 

 

 Anser ni att ledning har står upp för arbetstagares intressen? 

 

 Hur agerar ni i förhandling med arbetsgivare?  

Är det bara en information från arbetsgivare eller handlar det om en förändring av tidigare 

arbetsbeskrivning 

 

 Påverkar kompetensväxling lönesättningen bland sjuksköterskor och undersköterskor? 

 

 Hur agerar ledningen/chefer agerat i kompetensväxlings-projektet? 

 

 Tycker du att ledningen hade kunnat göra det på ett annat vis? 
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Bilaga 4. Intervjufrågor – Projektledare och verksamhetsutvecklare 

 

 Vad betyder kompetensväxling för er? 

 

 Vart kommer kompetensväxlings-idén ifrån? 

 

 Hur ska kompetensväxling lösa de problem som Region Norrbotten har haft? 

 

 Är detta ett återkommande problem beroende på hur mycket personal som finns? 

 

 Vilka problem står Region Norrbotten för just nu? 

 

 Kommer kompetensväxlingen innebära att arbetsuppgifter som tidigare gjorts av 

sjuksköterskor /undersköterskor att vara borttagna för dessa yrkesroller? 

 

  



60 

 

Bilaga 5. Arbetsbeskrivning vårdnära servicepersonal 

 

Kost: VNS har ansvar för:  

 

 Beställning av all mat och livsmedel 

 Frukosthantering 

 Mellanmålshantering 

 Lunchhantering 

 Middagshantering 

 Kvällsmålshantering 

 Koka kaffe och te till personalen och patienterna 

 Uppackning av varor 

 Iordningsställer och tillreder samt utdelning av frukost, mellanmål och kvällsmål 

 Utdelning av lunch och middag, delat ansvar med vården då utdelning till vissa 

patienter kräver medicinsk kunskap 

 Portionering av lunch och middag 

 Egenkontroll (temperatur kost, temperatur kyl/frys, mm) 

 Rengöring av kyl/frys/diskmaskiner/köksskåp/bänkar/kransilar, personalrum, 

patientmatsal 

 Ansvarar för att matvagnen/kantiner levereras och fungerar 

 Avfallshantering  

 Påfyllnad av förbrukningsmaterial (servetter, tandpetare, salt, peppar mm) 

 Samverkan med produktionsköket x 4/år med syfte att förbättra och höja kvalitén  

 Kontinuerlig säkerställande av vårdpersonalens rapport gällande patientens kost 

 Efterarbete efter samtliga måltider (diska, fylla diskmaskin, tömma diskmaskin, 

ansvarar för att alla brickor är insamlade och att matvagnen är klar för upphämtning av 

vaktmästare innan angiven tid) 

 Ansvarar för vätske- och kostregistrering hos de patienter som har ordinerad 

registrering  

 Handleder vikarier och nya medarbetare 

 Ansvarar för dokumentationsmaterial (kostblad, egenkontrollblad, frukostlappar mm) 

 

 

Dagligt Städ: 

Dessa arbetsuppgifter ingick tidigare i städorganisationens uppdrag 

 

1. Städ av patientsal inklusive hygienutrymmen 

2. Korridorer 

3. Personaltoalett 

4. Kontor/expeditioner 

5. Behandlingsrum 
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6. Väntrum 

7. Kök  

8. Patient- och personalmatsal 

9. Läkemedelsrum 

10. Desinfektionsrum 

11. Förråd 

12. Städ vid smitta 

13. Hanterar avfall 

14. Hanterar smutstvätt 

15. Transporterar bort avfall- och smutstvätt 

16. Tömmer papperskorgar på sal  

17. Källsortering 

18. Byte av förbrukningsmaterial 

19. Tvättar städmaterial som tillhör dagligt städ (moppar, dukar mm.)  

20. Rengöring av möbler, fönsterbrädor 

21. Avlopp 

22. Storstädning 1 gång/år och 1 gång/månad av patientsäng 

 

 

Mellan- och slutstäd: (som hanteras av VNS) 

Dessa arbetsuppgifter ingick tidigare i vårdens uppdrag 

 

1. Vissa delar i desinfektionsrummet (bänkar, kylskåp, påfyllnad av 

maskindiskmedel, hyllor som tidigare sköttes av vårdpersonalen) 

2. Kontor (telefoner, tangentbord, skrivbord, datorer mm) 

3. Patientnära städning vid byte av avdelning eller hemgång för patient 

(renbädda, rengöring av säng, sängbord, garderob, patienthjälpmedel, samt 

närområden kring sängen, städning av hygienutrymme på enkelsal) 

4. Tömmer papperskorgar på sal 

5. Transporterar bort avfall- och smutstvätt 

6. Rengöring av möbler 

 

Patienttransport/provtransport:  

Sker alltid i samråd med vårdpersonal då vården alltid bestämmer vem som får 

tranportera patient 

1. Tranport med patient 

2. Transport av t.ex. prover till laboratoriet  

3. Låna och hämta läkemedel från apotek eller andra enheter 

4. Ledsaga patienter till kiosk, restaurang, tåg, bibliotek mm. 

5. Hämta livsmedel Vb. 
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Bilaga 6. Rutin för förflyttning med hjälp av vårdnära servicepersonal 

 

 

Syfte  

Att säkerställa patientsäkerheten på och utanför vårdavdelning/mottagning när vårdnära 

servicepersonal hjälper till med förflyttningar.  

 

 

Omfattning  

Rutinen gäller vårdnära servicepersonal. 

 

 

Beskrivning arbetsgång 

Vårdnära servicepersonal kan hjälpa till med förflyttningar på mottagning utanför den enhet 

där de är placerade, under förutsättning att vårdpersonal bedömt det som lämpligt. Är mycket 

medicinteknisk utrustning inblandad bör vårdpersonal delta vid förflyttningen för att 

säkerställa patientsäkerheten. Vårdnära servicepersonalen kan hjälpa till med förflyttning till 

exempel mellan säng och röntgenbord på röntgenavdelningen, eller mellan rullstol och 

röntgenbord. På avdelningarna kan vårdnära servicepersonal hjälpa till med förflyttning 

tillsammans med vårdpersonal om patienten ramlat och ligger på golvet. All övrig förflyttning 

sköter vårdpersonal själva som tidigare. 


