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Sammanfattning 

 
Utifrån olika psykosociala faktorer har vårdpersonal intervjuats utifrån om de arbetar/arbetat 
för landsting eller bemanningsföretag. Tre frågor har besvarat i studien och dessa är; Hur 
väljer vårdpersonal arbetsgivare? Hur upplever vårdpersonal sin psykosociala arbetsmiljö och 
vilka faktorer påverkar den? Samt hur skiljer sig upplevelserna av den psykosociala 
arbetsmiljön mellan vårdpersonal som är anställda av landsting och bemanningsföretag? 
 
Teorier som använts i studien är teorier utifrån psykosocial arbetsmiljö där ibland Karaseks 
krav och kontrollmodell, KASAM (känsla av sammanhang) och upplevelser av att arbeta som 
konsult för bemanningsföretag. Ytterligare teorier som studien också utgått ifrån är 
möjligheten att kombinera arbete och övrig tid (Work Life Balance) och motivationsfaktorer.  
 
Resultatet som framkommit visar att det finns brister i den psykosociala arbetsmiljön både 
som anställd av bemanningsföretag och landsting. Det saknas kontroll i förhållande till de 
krav som finns i yrket och det finns ett missnöje bland många av respondenterna i studien där 
också flera valt att ombilda sig till andra yrken. Det finns vissa skillnader som utmärker de 
olika typer av arbetsgivare och den största är den flexibilitet man får genom att arbeta för 
bemanningsföretag. I studien analyseras de olika faktorer som påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön för vårdpersonal och vilka utmaningar arbetsgivarna står inför med den 
personalbrist som råder inom vården.  
 
 
 
 
Nyckelord: Vårdpersonal, bemanningsföretag, landsting, psykosocial arbetsmiljö, 
motivation, Work Life Balance 
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1. Inledning 
I Inledningskapitlet följer en introduktion till det ämnesområde den här studien avsett att 
undersöka. Syftet kommer att redogöras för samt vilka frågeställningar som ska besvaras i 
och med den här studien. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
 
Ämnet om vårdpersonal som hyrs ut via bemanningsföretag skapar idag stora debatter i 
samhället. 2016 fanns 530 auktoriserade bemanningsföretag registrerade inom Almega, 
arbetsgivarorganisation (Bemanningsföretagen Almega 2016a) varav, 55 av 
bemanningsföretagen i Almega arbetar med bemanning inom vård och omsorg. 
 
Sjukvården i Sverige är idag beroende av bemanningsvård. Sveriges landsting och kommuner 
har gått samman och ska tillsammans arbeta mot målet att vara oberoende av 
bemanningspersonal inom två år. Utgångspunkten är att Sveriges kommuner och landsting 
ska arbeta med att skapa en stabil verksamhet med egna medarbetare i den löpande 
bemanningen. Patienter anser att kontinuiteten från läkare är bristfällig och personal anser att 
arbetsmiljön och villkor är bristfälliga. Vården ska upplevas och vara säker, och den vården 
kan skapas genom en kontinuitet av personal. På så vis minskar risken för att misstag görs. 
Kostnaden är också en del i förbättringen. På fyra år har kostnaderna för inhyrd personal ökat 
från 1,5 miljarder till 4 miljarder. De pengarna som landstingen idag lägger på 
bemanningsvård kan istället läggas på att skapa tryggare vård och bättre arbetsplatser för dem 
som arbetar. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram några konkreta åtgärder för att 
uppnå målet om sjukvård oberoende av bemanningspersonal som dels handlar om att bli en 
attraktiv arbetsgivare, om kompetensutveckling för läkare och sjuksköterskor samt utveckling 
av arbetssätt (Sveriges kommuner och landsting 2017). 

I ett dokument som Bemanningsföretagen Almega (2016b) publicerat beskriver de det stora 
behovet av bemanningsvård där det idag finns en brist på allmänläkarspecialister och bristen 
på sjuksköterskor beräknas vara 30 000 om 15 år. Att ha vårdpersonal från bemanningsföretag 
är ett effektivt sätt att hantera personalbrist menar bemanningsföretagen Almega (2016b). 
Resursläkare- och sjuksköterskor kan fylla upp vakanser i mindre samhällen där det är svårt 
att attrahera personal. Bemanningspersonalen bidrar således till att avlasta den ordinarie 
personalen på de olika arbetsplatserna vilket skapar en bättre vård för patienterna. Kostnaden 
för vårdpersonalen som hyrs ut utgjorde 0,7 % av vårdens totala kostnader 
(bemanningsföretagen Almega 2016b). 

Utifrån informationen om rådande situation på arbetsmarknaden gällande vårdpersonal avser 
den här studien att lyfta de som arbetar inom vården oavsett om arbetsgivaren är 
bemanningsföretag eller landsting. Kärnan i verksamheten är vårdpersonalen som verkar 
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dagligen för patienters välmående och hälsa. Hur de ser på sin psykosociala arbetsmiljö och 
val av arbetsgivare. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande studie är få en ökad förståelse för vårdpersonals upplevelser av den 
psykosociala arbetsmiljön utifrån vilken arbetsgivare de har, i detta falla landsting eller 
bemanningsföretag. Frågor som kommer besvaras är;  
 

1. Hur väljer vårdpersonal arbetsgivare? 
2. Hur upplever vårdpersonal sin psykosociala arbetsmiljö och vilka faktorer påverkar 

den?   
3. Hur skiljer sig upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön mellan vårdpersonal 

som är anställda av landsting och bemanningsföretag. 

1.3 Disposition 
 
I kapitel två utvecklas teoretiska resonemang som ligger till grund för studien, i första hand 
enligt teorier som rör psykosocial arbetsmiljö utifrån bland annat Karaseks krav och 
kontrollmodell samt Antonovskys teori om sammanhang, också kallad KASAM. Ytterligare 
teorier som tas upp är Work Life Balance och motivation. I det tredje kapitlet följer sedan en 
diskussion om den metod som använts och information som rör urvalet, utformning av 
intervjuguider, studiens tillförlitlighet och en redogörelse för vilka etiska aspekter som studien 
tagit hänsyn till. I kapitel fyra redovisas analysen och resultatet från undersökningen. 
Slutligen i det femte kapitlet framställs en slutsats som presenteras utifrån studiens 
frågeställningar och en sammanfattande diskussion om studien utifrån bland annat metod och 
vidare forskning.   
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2. Teoretisk referensram 

I kommande kapitel diskuteras de teoretiska utgångspunkterna som är relevanta för den 
studie som skall utföras gällande vårdpersonals upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön 
och val av arbetsgivare. Ämnen inom psykosocial arbetsmiljö samt ämnen som Work Life 
Balance och motivation är teorier som kommer att ligga till grund för hela studien. 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö 
 
I det första avsnittet av teorin kommer den psykosociala arbetsmiljön att diskuteras då 
vårdpersonal som yrke har en ganska krävande arbetsmiljö, och arbetsmiljön med fokus på 
den psykosociala arbetsmiljön kan vara, en av de bidragande faktorerna till bland annat att 
vårdpersonal väljer att jobba för bemanningsföretag. För att förstå den psykosociala 
arbetsmiljön och vad den kan ha för påverkan på människor behöver syftet och innebörden 
med arbetsmiljö först förklaras. 
 
Arbetsmiljö handlar om att som företag urskilja vad som gynnar en verksamhet och dess 
anställda. Arbetsgivaren vill att anställda ska prestera, vara motiverade och engagerade i det 
arbete de ska utföra. Men för att de anställda ska kunna motsvara de här kraven från 
arbetsgivaren så behöver arbetstagarna villkor som gör det möjligt att på bästa sätt kunna 
prestera, vara motiverade och engagerade. För att kunna se till att prestationen, motivationen 
och engagemanget finns så behöver de anställdas resurser användas på ett ansvarsfullt sätt 
som motverkar en ohälsosam stress och gynnar hälsan och välbefinnande för de anställda 
(Aronsson et al. 2012:167). Det är det här arbetsmiljö handlar om.  
 
Aronsson et al. (2012:168) skriver att arbetsmiljön är något av det som först 
uppmärksammades i arbetslivsforskning och då framförallt på den fysiska arbetsmiljön såsom 
omgivningens miljö, inredningsrelaterade förhållanden, rumslig utformning och ergonomiska 
förhållanden. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur anställda upplever arbetsmiljön, 
både såväl utifrån psykologiska som sociala faktorer. 
 
Weman J och Berggren (2013:74) förklarar psykosocial arbetsmiljö som: ”De aspekter av 
arbetet som ställer krav på våra mentala resurser och som kan relateras till den arbetande 
människans psykiska resurser och sociala behov”. Weman J och Berggren (2013:75ff) skriver 
vidare att en stor svårighet i den psykosociala arbetsmiljön är att försöka identifiera olika 
faktorer som kan påverka arbetsmiljön och stärka välbefinnandet och tillfredställelsen för sin 
arbetsplats. I arbetsmiljöarbete så är det viktigt att se ett helhetsperspektiv där dels 
arbetsmiljön såsom risker och faror i arbetet är lika viktiga som de faktorer som även 
påverkar människor psykiskt. Det är den totala arbetssituationen som ska stå i fokus. Effekter 
av en dålig psykosocial arbetsmiljö kan på sikt vara ångest, förlamande orkeslöshet, brist på 
initiativförmåga och sömnrubbningar. Det här påverkar företaget genom ökade 
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sjukskrivningstal och dålig motivation att utföra arbetet. Det kan bli kvalitetsbrister och även 
öka risken för att någon ska skadas på arbetet (Weman J & Berggren 2013:75ff). 

2.1.1 Bemanning/uthyrning av personal 
 
Aronsson et al. (2012:112) förklarar att ett bemanningsföretag jobbar med uthyrning av 
personal och fungerar som en mellanhand för anställda och företag. Bemanningsföretag som 
anställer personal är den huvudsakliga arbetsgivaren och är ansvarig för kostnader för 
rekryteringen, kompetensutveckling, arbetsmiljö och så vidare. Kundföretaget kan då hyra in 
personal när det finns ett behov. För kundföretagen så har de genom att hyra in personal vid 
behov en ökad flexibilitet när arbetsmarknaden ändrar sig och kan dra ner på kostnader. 
 
Olofsdotter (2008:46), forskare inom sociologi har undersökt hur den psykosociala 
arbetsmiljön kan se ut för personer som arbetar för bemanningsföretag. Olofsdotter (2008:46) 
skriver om det komplexa fenomen av att arbeta som konsult för bemanningsföretag och 
påvisar att bemanningsbranschen kräver stor flexibilitet, både av kund, de som arbetar med att 
hitta konsulter och konsulterna som är anställda av bemanningsföretagen. Konsulterna ska 
gärna ha en ganska bred kompetens så att konsulterna är lätta att förflytta till det kundföretag 
där konsulten behövs och detta ibland med kort varsel. Olofsdotter (2008:46) skriver vidare 
att det blir en motstridighet mellan konsult och bemanningsföretag eftersom 
bemanningsföretaget och även dess kunder hela tiden vill ha så flexibla och medgörliga 
konsulter som möjligt. Samtidigt så känner konsulterna sig maktlösa i sin arbetssituation. 
Även om bemanningsföretagen sätter in lojalitet- och tillhörighetsskapande insatser så känner 
inte konsulterna själva en lojalitet eller tillhörighet till varken bemanningsföretaget eller 
kundföretaget de är och arbetar på. Det beror på att konsulterna känner sig otrygga i sina 
anställningar och hur mycket dem kommer att få arbeta (Olofsdotter 2008:47).  
 
Konsulter beskrivs ofta som främlingar och det är också något de ofta själva känner att de är. 
Det finns en viss skillnad av att vara en längre tid på uppdrag, då finns det ändå möjligheter 
att knyta kontakter med de på arbetsplatsen och känna en tillhörighet till kundföretaget. 
Konsulterna måste ändå alltid vara beredda på att uppdrag kan ta slut och då behöva lämna 
kundföretaget de är och arbetar på och de övriga anställda på arbetsplatsen som de skapat en 
relation med. Konsulterna upplever dock att det är svårare att lämna de sociala relationerna 
med de anställda än att lämna kundföretaget bakom sig. Främlingsaspekten kan ytterligare 
byggas på i och med det faktum att konsulter ofta särbehandlas. Det finns en ojämlikhet bland 
konsulter och ordinarie personal och det gör att det finns en maktskillnad där konsulter också 
anses mindre kompetenta än ordinarie personal och blir exkluderade i exempelvis beslut om 
hur vissa uppgifter ska utföras (Olofsdotter 2008:52). Vidare har Olofsdotter sett att i de fall 
där konsulter kommer in i den sociala gruppen på arbetsplatsen/kundföretaget så minskar 
känslan av att känna sig som en främling. Olofsdotter (2008:52) drar slutsatsen att när någon 
arbetar som konsult så krävs det höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. Som 
konsult behöver man inte bara vara beredd på att byta sammanhang ofta, man behöver också 
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hitta strategier för att klara av att både bli exkluderad och inkluderad i de grupper som finns 
på arbetsplatsen. Det kallas för social surfing (Olofsdotter 2008:52). 
 
För konsulter som är anställda av bemanningsföretag är ett socialt stöd när man arbetar av 
största vikt. Som konsult på ett bemanningsföretag har man två chefer, en på 
bemanningsföretaget (oftast konsultchefen) som är konsultens huvudsakliga arbetsgivare och 
en på kundföretaget som är ansvarig över arbetsuppgifterna på den arbetsplats man är uthyrd 
till. Bristen på det sociala stödet som konsult är ändå stort (Isaksson & Bellaagh 1999:256f). 
Kontakt med chef och arbetskollegor är viktigt för att känna ett socialt stöd, något som vi som 
människor också är beroende av. Vi behöver sociala relationer och emotionellt stöd för att 
kunna hantera stress och hålla oss friska. I vanliga fall när man är anställd av ett företag eller 
organisation så finns chef och kollegor nära under arbetstiden. För en konsult på 
bemanningsföretag finns konsultens huvudsakliga chef/arbetsgivare på ett kontor någon 
annanstans. Relationerna blir svaga och kontakt mellan chefen på bemanningsföretaget och 
konsulten sker oftast på telefon någon gång då och då. Det blir svårt för den personen som är 
chef över konsulterna på bemanningsföretaget att skapa relationer med de konsulterna som är 
anställda. Som konsult kan det vara extra viktigt att ha det sociala stödet eftersom konsulter 
befinner sig i oförutsägbara situationer då de kan behöva byta arbetsplats ofta och konsulterna 
måste på varje nytt ställe visa vilken kompetens de har (Isaksson & Bellaagh 1999:256f). 

2.1.2 Vårdpersonal och psykosocial arbetsmiljö 

 
Ett av de största hälsoproblemen idag är utbrändhet och en anledning brukar härledas från att 
det grundar sig i en bristfällig arbetsmiljö.  Hochwälder (2007:205) har gjort en studie för att 
testa vilken effekt ”empowerment” kan ha på sjuksköterskors upplevda arbetsmiljö och om 
det i sin tur kan minska risken för att bli utbränd. Hochwälder (2007:205) beskriver 
empowerment utifrån fyra dimensioner som är mening, kompetens, självbestämmande och 
inverkan. Empowerment är ett helhetsbegrepp som innefattar att man som person känner att 
arbetets krav är i förhållande till ens egna värderingar, en egen känsla att man som person har 
rätt kompetens och förmåga för att utföra arbetsuppgifter bra, att man har kontroll över sin 
arbetssituation och att man som person kan känna att man har en betydande roll i frågor som 
gäller strategiska, administrativa eller operativa faktorer angående ens arbetsplats. I den studie 
som gjordes av Hochwälder (2007:205) kunde man se ett positivt samband där empowerment 
tillsammans med arbetsmiljöfaktorer som krav, kontroll och socialt stöd påverkade 
vårdpersonal positivt och bidrog till att risken att bli utbränd minskade. 
 
Ytterligare studier har gjorts på sjuksköterskor och deras arbetsförhållanden. I en kvalitativ 
studie av Huntington et al. (2011:1 418) gällande hur sjuksköterskor upplever sina yrken har 
de sett att många funderar på att sluta eller att gå ner i arbetstid på grund av pressade 
arbetsvillkor. Att behöva arbeta i skift och utan riktigt tid till återhämtning påverkar hälsan 
negativt för många sjuksköterskor, bland annat genom fatigue (oförklarlig trötthet/ kronisk 
trötthet) och ständiga sömnsvårigheter som i sin tur kan leda till bland annat kognitiva 
problem, depressioner och utbrändhet. Huntington et al. (2011:1 418) skriver vidare att i 
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tidigare forskning så har man sett att sjuksköterskor som arbetar i skift är i större utsträckning 
missnöjda med sitt arbete, ju mer oregelbundenhet i schemat desto större missnöje leder det 
till för sjuksköterskorna. Huntington et al. (2011:1 418) skriver dock att arbetssättet är i 
princip omöjligt att ta bort eftersom vård alltid är nödvändigt, däremot så skulle 
arbetsvillkoren runt skiftarbete kunna förbättras, och ett sätt att göra det är att ha mer stabila 
och förutsägbara mönster i schemaläggningen. Det är också något som sjuksköterskorna i 
denna studie sett som önskvärt. Studien påvisar också att sjuksköterskor har en 
arbetsbelastning som är både intensiv och krävande och kan ha skadliga effekter både på 
sjuksköterskorna själva, men också på arbetsgruppen. Effekterna av den höga 
arbetsbelastningen gör att fler sjuksköterskor lämnar yrket i förtid. Huntington et al. (2011:1 
419) menar slutligen att med ganska små medel skulle arbetsgivare kunna skapa en bättre 
arbetsmiljö för sjuksköterskor genom bland annat bättre tidshantering, planering, prioritering 
och skapande av rutiner. 
 
Enligt Shin och Lee (2016:6ff) så är de största stressfaktorerna på arbetet för läkare och 
sjuksköterskor jobbkrav, överbelastning, konflikter med patienter och att få respekt från 
patienter. Utifrån stressen som vårdpersonal känner har Shin och Lee (2016:6ff) undersökt 
vilket samband vänskapsrelationer och nätverk har för de som arbetar på sjukhus och vilken 
stress de upplever på arbetet. Studien syftar de till att undersöka vänskap och socialt nätverk 
som ett socialt stöd i arbetssituationer och hur de sociala nätverken har utvecklats. Det Shin 
och Lee (2016:6ff) har kommit fram till är att läkare skapar fler vänskapsrelationer på 
universitetet under tiden de studerat medan sjuksköterskor skapar vänskapsrelationer på 
arbetsplatsen i större utsträckning. Utifrån de faktorerna kunde man se ett samband där de 
med starka vänskapsrelationer eller nätverk kände en minskad stress i arbetet. För 
sjuksköterskorna var det att ha sina vänner på plats dagligen och för läkare såg strukturen lite 
olika ut, men för de läkare som medverkade i alumniträffar utanför arbetet så påverkades 
också den stress de kände positivt.   
 
I en studie av Aronsson och Bejerot (2014:1ff) om läkare och deras kollegiala inflytande och 
lojalitet har man undersökt relationen mellan läkare och hur de upplever sig kunna nyttja 
kunskaperna de besitter för att påverka verksamheten de arbetar inom. En del av studien var 
att se om läkarna har tillgång till de arenor som finns för att kunna få inflytande. Med arenor 
menar man arbetsplatsträffar, patientkonferenser och möten om planering med mera. 
Aronsson och Bejerot (2014:1ff) kunde se att ju högre upp i hierarkin så fanns det fler arenor 
för kollegialt inflytande. Vad gällde möjligheten för läkare att få använda sin högsta 
kompetens såg Aronsson och Bejerot (2014:1ff) att de läkarna som kände att de hade 
kollegialt inflytande var de läkare som hade tillgång till flest arenor. Vidare såg man att 
samma resultat gällde känslan av lojalitet till organisationen då, de läkarna med tillgång till 
fler arenor kände en större lojalitet till den organisation de arbetade för. Dock så förändrades 
inte lojaliteten till patienterna oavsett inflytande eller tillgång till arenor. Avsaknaden av 
arenor bidrog också till att fler läkare övervägde att byta arbete. Aronsson och Bejerot 
(2014:4) skriver vidare att det här kan vara en av anledningarna till att vi ser fler läkare i 
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bemanningsbranschen. Bristen på inflytande kan snabbt påverka sjukvården både kortsiktigt 
och långsiktigt. Aronsson och Bejerot (2014:4) skriver att arbetsgivare som vill behålla sin 
personal måste lägga mer fokus på läkarna som arbetar i organisationen och ge dem 
möjligheter till utveckling och lärande genom att skapa fler arenor där verksamheten 
utvecklas. 

2.1.3 Stress och arbetssituation 

 
I detta avsnitt beskrivs en teori från Karasek och Theorell (1990) som handlar om stress i 
arbetslivet. Stressen påverkar den psykosociala arbetsmiljön och det beror utifrån den här 
teorin på kraven och kontrollen man upplever i sitt arbete.  Karaseks krav- och kontrollmodell 
kan användas när man vill mäta människors stress relaterat till den arbetsplats man arbetar på 
eller vilket yrke man har. Den bygger på att man genom en modell baserad utifrån 
psykosocial arbetsmiljö kan förutse både beteende- och hälsokonsekvenser beroende på hur 
stressad någon upplever sin arbetsplats eller sitt yrke.  
 
Modellen är uppdelad i fyra fält där olika psykosociala effekter visas. De olika typer av 
arbeten man kan se i modellen är högstressarbeten, lågstressarbeten, passiva arbeten och 
aktiva arbeten (se bild nedan, figur 1). Modellen är uppdelad på ett sätt så att den mäter 
kraven man har i sitt arbete och hur mycket man kan vara med och påverka sitt eget arbete, 
det vill säga hur mycket krav och kontroll man har, därav namnet Krav- och kontrollmodellen 
(Karasek & Theorell 1990:30). I modellen så går det även två diagonala linjer genom 
modellen, den ena går ned genom passiva arbeten och aktiva arbeten. Den andra linjen går 
istället uppåt och går från lågstressarbeten genom högstressarbeten (se bild nedan, figur1) 
Den diagonalen som går från passiva arbeten genom aktiva arbeten symboliserar 
sannolikheten för lärande och motivation. Den andra diagonalen går genom låg- och 
högstressarbeten och visar på risken av psykisk ohälsa och psykisk stress. Båda diagonalerna 
är oberoende av varandra (Karasek & Theorell 1990:38). Nedan redovisas en bild av 
modellen och där beskrivs även de olika typer av arbeten/yrken mer ingående, men även hur 
effekterna ser ut i förhållande till hur mycket krav och kontroll arbetstagare har i sitt 
arbete/yrke. 

 
       Figur 1: Karaseks krav och kontrollmodell. (Karasek 1983:240 refererad i Berglund och Schedin 2009) 
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Högstressarbeten: 

När kraven är höga och kontrollen låg. Symtom eller reaktioner på den här typen av arbete 
kan vara fatigue, ångest, depression eller annan psykisk ohälsa. Den känsla som kommer i den 
här typen av arbete kan man jämföra med biologiska sätt att reagera, när man inte kan 
kontrollera det som händer och man befinner sig i en stressig eller farlig situation. Kroppen 
svarar genom en akut rädsla, en ökad puls och även med ett adrenalinpåslag. Den här stressen 
kan jämföras med att man försöker värja för ett fordon som kommer emot en. Det är en rädsla 
och en stress som kan infinna sig många timmar efter en nästan kollision. I stressiga arbeten 
reagerar kroppen likadant, men stressen håller i sig betydligt längre och får därför effekter 
som påverkar vårt psyke. Människor som arbetar vid löpande band är ett bra exempel på 
arbetstagare som inte kan kontrollera sitt arbete, och där är kraven är stora. Det finns stora 
produktionsmål att nå och man behöver infinna sig på plats och göra det som ska göras på ett 
visst sätt och inom en viss tid. När ledningen också ständigt ökar tempot på linjen så påverkar 
det medarbetarna till att ständigt ligga på höga stressnivåer som kan påverka deras psykiska 
hälsa. Man har dock sett att det sociala på arbetsplatsen, som en informell fika med 
kollegorna eller till och med en rökpaus kan ta bort en del av den upplevda stressen i arbetet 
(Karasek & Theorell 1990:30ff). 
 
Aktiva arbeten: 
Här är både kraven och kontrollen hög. I den här typen av arbete behöver man speciella 
kunskaper och det är ofta professionella arbeten där man alltid eller ofta behöver prestera. 
Arbetena är oerhört krävande och yrken som är typiska kan vara kirurg, bergsklättrare och 
basketspelare. Det personerna i den här typen av arbete har gemensamt är att de inte har den 
negativa psykologiska stressen. I den här delen som kallas aktiva arbeten ser man positiva 
effekter på den psykosociala arbetsmiljön, såsom lärande och utveckling. Den stressen som 
uppkommer brukar, av personerna i den här typen av arbeten kunna kanaliseras i 
problemlösning och den stressen som ändå kan uppkomma beskrivs som en lagom stress, men 
som ändå är till nytta för ett effektivt lärande (Karasek & Theorell 1990:35f). 
 
Lågstressarbeten: 
I den här delen av modellen finner vi personer som har arbeten med låga krav och hög 
kontroll. Det verkar vara en ganska idealisk grupp av människor när man kollar på personer 
med den typen av arbeten. Det är en viss typ av yrken som är representerade i den här delen 
av modellen. Det är ofta personer med hantverksarbeten exempelvis reparatörer som placerar 
sig i den här gruppen. Det finns en lägre risk för sjukdomar eftersom man kan se att 
personerna i den här typen av yrken kan påverka arbetet dem gör och på vilket sätt personerna 
vill utföra arbetet på. Det brukar inte heller uppkomma särskilt mycket utmaningar i arbetet. 
Det verkar som att den här gruppen är både lyckligare och hälsosammare än andra grupper 
(Karasek & Theorell 1990:36). 
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Passiva arbeten: 
En del i modellen återstår, och det är den som heter Passiva arbeten. I den här typen av 
arbeten finns personer med låg kontroll och låga krav. Den här typen av arbeten är det näst 
största psykosociala problemet som går att utläsa utifrån den här modellen. Den här typen av 
arbeten kan leda till en negativ spiral av förlorad inlärning och av kanske redan inlärd 
kunskap också, i slutändan kan konsekvenser uppstå som påverkar fritiden och motivationen 
en person känner till arbetet, vilket i sin tur påverkar produktiviteten. Den här typen av arbete 
leder inte till ökad risk för psykisk ohälsa men betydligt färre stressorer blir påverkade i det 
dagliga arbetet (Karasek & Theorell 1990:36ff). 
 
Den här modellen har fått viss kritik. Det har saknats en tredje dimension. Karasek och 
Theorell (1990:68) har lagt till en dimension i sin modell som kallas socialt stöd efter att 
forskaren Johnson (1986 refererad i Karasek och Theorell 1990) bidragit med ytterligare 
forskning. Johnson (1986 refererad i Karasek och Theorell 1990) såg att det sociala stödet har 
en viktig roll i hur stressad någon blir på sitt arbete. Svårigheten som finns är att det finns 
många typer av sociala relationer på en arbetsplats och blir svårt att förenkla ner i en modell. 
Ändå har forskare sett ur experiment att sociala relationer mellan anställda påverkar 
produktiviteten och är därför en viktig aspekt att ha med som komplement till Krav- och 
kontrollmodellen. Ett stort stöd från arbetsgivaren har visats vara en av de stora faktorerna till 
att anställda har stor arbetstillfredsställelse och låg psykisk stress.  
 
Några av de faktorer som visar på hur viktigt det är med sociala relationer och hur de spelar 
roll i människors liv har identifierats och därför är det viktigt att även ha med den 
dimensionen i krav- och kontrollmodellen. För det första, så kan socialt stöd påverka 
mekanismerna mellan psykisk stress på arbetet och skadliga effekter på hälsan. För det andra 
så vet man att människor såväl som djur påverkas i psykiska processer som är viktiga för att 
bibehålla en god hälsa och förvärvade kunskaper av sociala kontakter och sociala strukturer. 
Tredje effekten som går att se av socialt stöd är att det främjar coping-mekanismer som 
påverkar hälsan genom sekundära effekter genom exempelvis ökad produktivitet. Det sociala 
stödet mäts genom den sociala och emotionella integrationen som sker mellan grupper, 
anställda och chefer. Den sociala sammanhållningen är en annan aspekt, men då ser man på 
de normer som finns och hur starka dem är inom gruppen. I studier som gjorts i bland annat 
USA så är det sociala stödet förknippat med ett betydligt lägre antal depressioner. De här tre 
dimensionerna gör att det kommer gå att förutspå en del av den variation det finns på 
depressionssymtom (Karasek & Theorell 1990:68ff). 
 
Utifrån de krav och den kontroll vårdpersonal upplever i sitt arbete behandlas i nästa avsnitt 
ytterligare en psykosocial teori. Istället för att fokusera på stressen och kontrollen ur negativa 
aspekter, så fokuserar nästa avsnitt på en teori utifrån det som får människor att må bra. 
 
 



	 10	

2.1.4 Att främja hälsa och göra tillvaron sammanhängande 

 
KASAM är ett begrepp och står för känsla av Sammanhang. KASAM är det begrepp som det 
talas om när man vill främja hälsa, och hur man ska göra det. Alltså vad är det som gör att när 
väldigt många blir sjuka och ohälsosamma så är det vissa, trots samma förutsättningar och 
påfrestningar, som inte blir det (Antonovsky 2005:9). Vidare skriver Antonovsky (2005:9f) 
att man behöver förklara det faktum att många fortsätter vara friska och att den enda 
anledningen till det inte bara kan vara att man har olika motståndskraft. Antonovsky menar att 
det är en fråga om att göra tillvaron sammanhängande och det blir den om tillvaron är 
begriplig, hanterlig och meningsfull. 
 
Begriplighet är något som Antonovsky (2005:44) förklarar med hur man som person uppfattar 
och tar emot yttre och inre stimuli. Uppfattar man som person information man tar emot som 
ordnad, med struktur och tydlighet och sammanhängande eller är informationen bara kaotisk, 
oförklarlig, oväntad och slumpmässig. Skillnaden är att en person som känner en stor 
begriplighet ser det som att det mesta är förutsägbart och att de överraskningar som kommer 
är hanterbara för att de går att förklara. Som person har man en förmåga att förklara 
verkligheten (Antonovsky 2005:44). 
 
Hanterbarheten som är det andra begreppet som gör tillvaron sammanhängande innebär att 
man som person känner att det finns resurser nära och som gör att man då kan möta de krav 
som finns av den stimuli som kommer mot en. En person med hög hanterbarhet löper mindre 
risk att känna sig som ett offer, denne ser istället de möjligheter och resurser som finns för att 
hantera omständigheter som uppstår och känner sig inte orättvist behandlad (Antonovsky 
2005:45). 
 
Meningsfullhet, det tredje begreppet, betydelsen av att känna sig delaktig och att man som 
person har en känslomässig innebörd i livet. Det finns en betydelse av att vara delaktig i 
relationer, arbete, utmaningar med mera. Det finns ett värde i att engagera sig, och utifrån 
intervjuer som tidigare utförts så kan man se att de personer som hade en stark KASAM alltid 
pratade om det som var viktigt i livet och vilken betydelse det hade känslomässigt för den 
personen som blev intervjuad (Antonovsky 2005:45f). 
 
Det kan bli olika utfall beroende på hur stark KASAM någon har. Får en person högt inom 
alla områden så har denne en stark KASAM, men andra utfall kan också utläsas. Exempelvis 
där någon har en hög begriplighet, låg hanterbarhet tillsammans med en hög eller låg 
meningsfullhet. Då kan man se att om någon har hög meningsfullhet kan den personen ändå i 
situationer ha möjlighet att hitta eller ta reda på vilka resurser som finns, men har personen 
låg meningsfullhet så är det större risk att det går åt andra hållet, det vill säga att personen 
slutar reagera på stimuli och då kommer tillslut världen bli mer obegriplig också. Samma sak 
om en person har hög begriplighet och hanterbarhet men inte lika hög meningsfullhet då kan 
man se ett liknande mönster där risken blir att personen förlorar mer av sin förståelse och att 
denne tappar kontrollen över resurserna också. Meningsfullheten spelar en viktig roll i om 



	 11	

man har stark eller svag KASAM, även på sikt. Det är meningsfullheten som påverkar 
motivationen till att fortsätta trots att svåra saker händer (Antonovsky 2005:48f). 
 
För personer med stark KASAM så finns det gränser. Bara för att någon har stark KASAM så 
betyder det inte att den personen känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet inom 
alla områden som finns. Oftast brukar det finnas en gräns för vad som är meningsfullt, 
hanterbart och begripligt. Det som dock alltid brukar finnas inom gränsen när någon har stark 
KASAM är ens känslor, närmaste relationer, sin huvudsakliga sysselsättning och existentiella 
områden som död, misslyckanden, konflikter, tillkortakommanden och isolering (Antonovsky 
2005:50f). 
 
Med stark KASAM så minskar sannolikheten för att spänning omvandlas till stress. Man kan 
också tänka sig ett samband där stark KASAM påverkar problemhantering kring ohälsa. Det 
kan vara så att någon med stark KASAM skapar vanor som är hälsofrämjande, exempelvis 
söker behandling vid tidiga sjukdomsskeden och samarbetar med läkare, som att följa 
ordinationer. Antonovsky (2005:202ff) vill inte säga att sambandet är som sådant, men att han 
skulle kunna tänka sig att om några ska ha goda vanor, söka vård tidigt och lyssna på 
ordinationer så bör det rimligtvis vara de personerna med stark KASAM. Det beror i sin tur 
på att personer med stark KASAM är bättre på att identifiera problem och dess olika 
perspektiv och dimensioner. Utifrån det kan personer med stark KASAM välja en väg som 
passar sig för ändamålet och använda den på rationella och genomtänkta sätt. Personer med 
stark KASAM ser saker ur ett helhetsperspektiv (Antonovsky 2005:202ff) 

2. 2 Work Life Balance 
 
Den psykosociala arbetsmiljön är en grund för att kunna ha Work Life Balance. Work Life 
Balance syftar till att känna en balans mellan arbete och fritid/övrig tid. Work Life Balance 
kan ta bort moment som gör att människor/anställda inte mår bra på arbetet. Genom att 
företag fokuserar på en god arbetsmiljö och hälsa hos sina anställda kan man på så sätt 
underlätta för människor att ha en balans mellan arbetsliv och övrig tid.  I det här avsnittet 
diskuteras svårigheterna med Work Life Balance. 
 
Work Life Balance, livspusslet som det också kallas, handlar om hur arbete kan kombineras 
med det vardagliga livet som familj och fritid, vilket många kämpar med. Saima och Zohair 
(2016:11) skriver att vårdpersonal som arbetar inom sjukvården upplever en ökad stress och 
kan därmed ha svårare att få ihop Work Life Balance. Detta beror på att vårdyrket innebär att 
mycket tid går åt till att vårda patienter och vara mer tillgängliga jämfört med andra 
yrkesgrupper. Saima och Zohair (2016:8) skriver vidare att stressen som vårdpersonal 
upplever påverkar både patientsäkerheten och produktiviteten bland vårdpersonalen och 
stressen vårdpersonalen upplever grundar sig i en svårkombinerad Work Life Balance. 
Slutligen skriver Saima och Zohair (2016:11) att Work Life Balance spelar en stor roll i hur 
vårdpersonal utför sitt arbete och att organisationerna som är ansvariga tjänar på att förbättra 
möjligheterna för Work Life Balance. 
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Det har gjorts en studie i Storbritannien av Ruyter (2007) som har undersökt fenomenet med 
sjuksköterskor som arbetar inom bemanningsföretag. Studien avsåg att undersöka varför man 
som sjuksköterska väljer att arbeta för bemanningsföretag. Det Ruyter (2007:1 681) såg var 
att sjuksköterskor som arbetade för bemanningsföretag gjorde det först och främst på grund 
av flexibla arbetsvillkor och på så vis få bättre möjligheter till Work Life Balance. I de fall där 
man arbetade både som ordinarie personal och samtidigt som bemanningssjuksköterska 
berodde det på att man ville öka inkomsten. Ruyter (2007) skriver i sin artikel att för att 
behålla de ordinarie sjuksköterskorna så borde det första steget vara att höja lönen, dock 
behövs ytterligare förändringar för att kunna behålla den personal som istället söker sig till 
bemanningsföretag med anledning att skapa en bättre balans mellan arbete och övrig tid. 
 
I en annan studie, om sjukhusläkare av Walsh (2013: 440ff) så har man kollat på Work Life 
Balance och välmående av läkare och risken för att bli utbränd. Att arbeta som läkare innebär 
ett påfrestande arbete med krävande och intensiva, personliga och emotionella 
patientrelationer. Det leder ofta till att läkare känner sig utmattade och utbrända. Läkare har 
en hög stress i sitt arbete och det påverkar deras vilja att fortsätta arbeta som läkare. Stressen 
påverkar patientsäkerheten och den arbetsmoral läkarna har. Att känna att man har en bra 
Work Life Balance spelar en viktig roll i den arbetsmoral och motivation man känner som 
läkare.  
 
Personer som arbetar inom medicin, juridik och utbildning är de personer som i regel arbetar 
mest övertid. Walsh (2013: 448ff) kommer fram till att det är extra svårt för läkare på sjukhus 
att kombinera Work Life Balance. Både män och kvinnor önskar att de hade bättre balans 
mellan arbete och övrig tid. Att få ihop familj och arbete var en stor stress för läkarna i 
studien. Om arbetsplatserna hade ett bra förhållningssätt till Work Life Balance och det fanns 
möjligheter för att lättare skapa en balans så halverades önskan om att vilja sluta på arbetet. 
Vidare har Walsh (2013: 448ff) sett att det finns en grundtanke där man räknar med att läkare 
ska känna en stor passion för sitt arbete och att man räknar med att de vill lägga ner mycket 
tid. Det ökar risken för utbrändhet när man alltid ska vara tillgänglig och har en konstant 
stress i arbetet. Slutligen tror man att regelverk om arbetstiderna skulle ha en påverkan på att 
kunna främja Work Life Balance, men läkare arbetar ofta mer än det som dokumenteras. 
Nyexaminerade läkare kommer ha svårare för att acceptera de långa arbetstiderna och därmed 
kommer en förändring att kunna ske (Walsh 2013: 448ff). 
 
Ytterligare en person som skriver om Work Life Balance är Hedegaard Hein (2012:224). 
Hedegaard Hein (2012:224) skriver om Work Life Balance utifrån motivation och stress. Hon 
menar att stress idag ofta är relaterat till vantrivsel och icke- motivation, där ju svårare det är 
att få ihop arbete och övrigt liv desto mer stressad blir man, och det går i sin tur ut över icke- 
motivationen.  
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Anledningarna till att stressen uppstår ser lite olika ut och en del hävdar, enligt Hedegaard 
Hein (2012:224), att det är för att vi alltid är uppkopplade. Våra telefoner är alltid med oss 
och vi gör det svårare och svårare att dra gränser vart arbetet slutar och vart hemmalivet tar 
vid. Andra menar, enligt Hedegaard Hein (2012), att det är för att vi försöker leva det perfekta 
livet, där ett heltidsarbete kombineras med mycket träning, många intressen samtidigt som 
man ska vara den perfekta föräldern. Det sista Hedegaard Hein (2012) fokuserar på som en 
stressgrund är att vi mer och mer börjar försumma våra basala behov som sömn, mat och 
motion. Vi försummar mycket av det som gör att vi mår bra och därför blir vi stressade. 
Vidare skriver Hedegaard Hein (2012) att lösningen på stressproblemet har blivit Work Life 
Balance där fler personer är ansvariga. Företagen, medarbetarna och samhället har då alla ett 
ansvar för att se till att en balans mellan arbete och övrig tid kan uppnås. Det ska finnas 
rimliga ramar för arbetet och med realistiska krav. Medarbetarna ska vara insatta i vilka 
förväntningar som gäller och företagen ska skapa flexibla arbetsmöjligheter. Andra åtgärder 
är att man ber medarbetarna stänga av telefon och dator när man är hemma, lägga in pauser i 
kalendern, att säga ifrån och prioritera sina arbetsuppgifter.  Tanken är att medarbetarna på 
detta sätt inte ska bränna ut sig och det ska även skapa motivation.  
 
Work Life Balance är en lösning för vissa personer för att minska på den stress som de själva 
upplever, men det fungerar inte för alla. Vi behöver förstå källan till stress för att kunna 
avhjälpa den och anledningen till stress är olika hos olika personer. Alla har olika 
motivationsprofil. Att lösa problemet med stress genom Work Life Balance är att anta att all 
stress kommer från ett tidsbrist perspektiv. Man kan också tänka sig att vissa av de som 
upplever stress kan vara stressade över det fokus som ligger på Work Life Balance eftersom 
man som anställd faktiskt inte vill behöva kompromissa med sitt yrke och den standard man 
som anställd har och vill ha i sin yrkesroll.  De anställda som upplever en stress över att fokus 
ligger på att skapa Work Life Balance kan se det som att arbetsgivare berövar de en möjlighet 
för ytterligare utveckling och självförverkligande (Hedegaard Hein 2012:224ff). Work Life 
Balance är en möjlighet att minska stress, men det behöver inte vara den enda. 
 
Nu har psykosocial arbetsmiljö diskuterats som är en grund för att kunna ha Work Life 
Balance. Ett moment saknas i den teoretiska grunden och det är motivation. Nedan förklaras 
motivation och vilka faktorer som kan påverka vilket sätt vårdpersonal väljer att arbeta på. 

2.3 Motivation 
 
Motivation kan beskrivas på olika sätt och den varierar utifrån olika personer. Det är ett 
alldagligt begrepp där få sällan verkligen reflekterar över ordets innebörd och dess mening 
(Hedegaard Hein 2012:12f). Man kan se motivation utifrån olika aspekter och personer 
motiveras av olika saker i sitt arbete. Hedegaard Hein (2012:15) börjar med att förklara 
motivation utifrån tre olika förhållningssätt. Det första är att motivation beror på den enskilda 
individen och då utifrån två olika perspektiv antingen genom gener, behov och uppfostran i 
barndomen eller att motivation är något man kan förändra om man beslutar sig för det. Det 
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andra förhållningssättet är att motivationen beror på förhållanden inom företaget utifrån tre 
perspektiv. Antingen genom de arbetsuppgifter individer har och sitt arbete som helhet eller 
av företagets villkor såsom lön, förmåner och ledningen och slutligen, att motivation skapas 
inom ramen för förhållandena på företag, det vill säga utifrån de sociala processer och 
samspel som finns i företaget. Det sista förhållningssättet beror på de förhållanden som finns i 
samhället. Det skapas alltså av samhället i former av livssituationer, kulturer, generationer 
och nuvarande diskurser. 
 
Det finns fler teorier om motivation och hur motivation skapas. En klassisk teori om 
motivation är att motivation är indelad i inre och yttre faktorer (Hedegaard Hein 2012:16). 
Hedegaard Hein (2012:16) beskriver de inre motivationsfaktorerna som något som skapas 
inifrån varje individ. Man strävar efter att lyckas, prestera och att utvecklas. Det man kan säga 
är att när inre motivation sker är det inte för att avhjälpa en brist och det är inte knutet till 
instrumentell belöning (Hedegaard Hein 2012:6). De yttre motivationsfaktorerna beskriver 
Hedegaard Hein (2012:16) som något som skapas utifrån och ligger utom en individs kontroll. 
Individer kan givetvis reagera på faktorerna, men kan inte påverka faktorerna eller styra om 
de finns eller inte. Här pratar Hedegaard Hein (2012) istället om faktorer som gör att 
motivationen till att utföra en handling ligger i att man behöver avhjälpa en brist eller för att 
förhindra att man känner obehag eller rädsla för vissa situationer. 

2.3.1 Motivationsfaktorer och hygienfaktorer 

 
Att arbeta tar upp stor tid av allas liv. Det är en huvudsyssla som många planerar runt och det 
är ofta ett arbete individer anpassar sig efter. Herzberg et al. (1993:3) har forskat på vad det är 
som motiverar människor till att arbeta. Det ger många människor en stor tillfredsställelse att 
arbeta, men inte alla. Vissa människor känner mer sorg eller sig omotiverade till sina arbeten. 
Herzberg et al. (1993) har utifrån studier skapat en tvåfaktor teori om motivation. Faktorerna 
kallar han för motivationsfaktorer och hygienfaktorer.  
 
Det Herzberg et al. (1993:113) har sett är att individer som är nöjda med sitt arbete, är det på 
grund av faktorer som har med deras prestation att göra och möjligheten till utveckling inom 
sitt arbete. Att kunna utvecklas och prestera är det som kallas för motivationsfaktorer. De 
faktorer som istället kunde påverka hur missnöjda individer var på sitt arbete, var inte samma 
faktorer, utan det som gjorde att individer istället inte trivdes på sitt arbete var faktorer som 
fanns runt omkring i arbetsmiljön. De är de faktorerna som kallas hygienfaktorer. 
Hygienfaktorerna är det Herzberg et al. (1993) kallar de faktorer som är till för att ta bort faror 
i arbetsmiljön och arbetet med arbetsmiljön ska verka preventivt. Om företag aktivt arbetar 
med de här hygienfaktorerna kan företag ta bort hinder för att individer ska kunna känna sig 
nöjda på sin arbetsplats. Exempel på hygienfaktorer är tillsyn, psykosociala arbetsvillkor, lön, 
förmåner och arbetssäkerhet. Den slutsatsen Herzberg et al. (1993) kommer fram till är att om 
alla hygienfaktorer är bra så kommer vi inte känna ett missnöje på arbetsplatsen, däremot 
kommer det inte leda till en tillfredsställelse på arbetet heller (Herzberg et al. 1993:113f). Det 
är där motivationen spelar roll. Vidare skriver Herzberg et al. (1993:114) att det är genom 
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självförverkligande och utvecklande som motivationen kommer och att man kan känna sig 
helt nöjd och tillfredsställd med sitt arbete. 
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3. Metod 

I nästkommande kapitel redogörs för den metod som använts och varför. Studiens 
urvalsprocess, bearbetning av material samt utformning av intervjuguiden kommer att 
redogöras för. Vidare förs en diskussion kring forskningsetik och studiens tillförlitlighet. 
   

3.1 Val av metod 
 
I den här studien har kvalitativ metod använts och kvalitativ metod innebär att man fokuserar 
på mjuk data. Den informationen man vill åt får man bäst fram bland annat genom intervjuer 
och tolkande analyser. (Patel & Davidsson 2011:14). Andra insamlingsmetoder vid kvalitativ 
metod kan dock också vara fokusgrupper, fallstudier, observationer och skrivna 
berättelser/dokument/texter (Olsson & Sörensen 2011:131). Kvantitativ metod å andra sidan 

innebär forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- 
och analysmetoder. De olika metodvalen syftar till att kunna bearbeta, analysera data och 
information man har fått, men på olika sätt (Patel & Davidsson 2011:13f). Det är 
frågeställningen man har som avgör vilken metod som är lämplig att använda. Vad det är som 
undersöks och vilken typ av kunskap som eftersöks får avgöra metoden. Kortfattat kan man 
säga att, om man är ute efter svar på frågor som; var, hur eller vad skillnaderna är, då bör man 
använda sig av kvantitativ metod där det går att få fram statistiska analyser. För att istället få 
svar på frågor som rör upplevelser, vad något är eller om det finns några mönster i beteenden 
eller för att kunna förstå och tolka exempelvis någons upplevelser bör en kvalitativ metod 
användas (Patel & Davidsson 2011:14). 
 
Som teknik i den här studien har kvalitativa intervjuer använts. Lantz (2007) beskriver 
intervjuer som ett medel att inhämta information där en frågar och en svarar. Olsson och 
Sörensen (2011:134) förklarar istället en intervju som ett ämnesinriktat samtal mellan två 
personer och med målet att få nyanserade beskrivningar och reaktioner av hur en respondent 
uppfattar och upplever omvärlden. Öppenhet och lyhördhet är viktigt vid en kvalitativ intervju 
och som intervjuare ska man lyssna in både det som direkt sägs, men också det som sägs 
mellan raderna. Olsson och Sörensen (2011:132) och Patel och Davidson (2011:75) skriver att 
det är viktigt att vid en intervju se till att den som intervjuas känner sig trygg, speciell och får 
gehör för det den säger och man bör skapa en bra miljö för ett samtal. Patel och Davidson 
(2011:75) skriver vidare att man som intervjuare behöver vara medveten om både rösten och 
sitt kroppsspråk vid en intervju för att inte påverka respondenten negativt. 
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3. 2 Urval 
 
Till den här studien behövdes vårdpersonal som arbetar eller har arbetat för landsting och 
bemanningsföretag. Urvalet för en kvalitativ studie ska enligt Trost (2005:117) vara så 
varierat som möjligt, men samtidigt heterogent inom en viss ram. Det ska finnas variation, 
men inte mer än att någon enstaka person sticker ut. Ett sätt att få den här variationen är 
genom ett strategiskt urval. Trost (2005:118) skriver att det strategiska urvalet går ut på att 
man identifierar variabler i olika steg för att hitta olika personer som passar in på de 
kriterierna som är uppsatta. Utifrån det kan man få en variation på de som deltar gällande 
ålder, kön och utbildning exempelvis. Kriterier som eftersöktes i den här studien var således 
olika åldrar, att någon arbetar eller har arbetat inom vård, att personen är utbildad 
sjuksköterska eller läkare och slutligen om man var/är anställd av landsting eller 
bemanningsföretag. Trost (2005:120) skriver också att ett sätt att skapa ett strategiskt urval är 
genom att använda sig av något som kallas bekvämlighetsurval. Det innebär att man tar med i 
studien, de personerna man lyckas få tag på utifrån att exempelvis sätta upp annonser eller 
anslag. Man kan då utgå från de kategorierna man har tagit fram för att i den mån det går fylla 
upp med personer som skiljer sig åt. Nackdelen med bekvämlighetsurvalet är dock ofta att de 
personer man lyckas komma i kontakt med inte är särskilt egna utan faller mer in i normen.  
 
För att få tag på ett varierat urval (strategiskt) till den här studien så skapades kontakt genom 
bekantskaper som i sin tur kände eller kände till vårdpersonal som uppfyllde de kraven som 
ställdes för den här studien. Målet var att intervjua lika många personer som arbetar eller har 
arbetat inom landsting som personer som arbetar eller har arbetat inom bemanningsföretag. 
Antalet respondenter som medverkade i studien var sex stycken, tre sjuksköterskor som 
arbetar/arbetat via landstinget och tre personer, en läkare och två sjuksköterskor, som har 
arbetat inom bemanningsföretag. Kvale och Brinkmann (2009:129f) skriver att antalet 
intervjupersoner som ska medverka i en studie varierar och att man ska intervjua så många 
personer som behövs för att få reda på det man som forskare vill veta.  
 
Antalet intervjuer som utförts har varit tre utifrån respektive arbetsgivare. På grund av 
tidsbrist så saknades möjligheter att genomför fler intervjuer. För att få en djupare förståelse 
för varje grupp som intervjuades så hade fler intervjuer kunnat utföras för att uppnå mättnad. 
Dock utifrån de respondenterna som intervjuats och i urvalet som helhet så har ändå en 
djupare förståelse skapats utifrån yrket som helhet och även hur de olika arbetsgivarna 
upplevs utifrån respondenterna som deltagit.  

3. 3 Utformande av intervjuguide 
 
Det är svårt att vid en kvalitativ intervju formulera svarsalternativ för respondenten eftersom 
syftet är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, exempelvis en 
respondents upplevelser eller uppfattning om något fenomen (Patel & Davidson 2011:82). 
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Både intervjuaren och respondenten är båda delaktiga i skapandet av intervjun även om 
intervjuaren har en mer ledande roll (Patel & Davidsson 2011:82). 
 
En intervjuguide skapades för de båda grupperna, dock anpassades intervjuguiden med vissa 
arbetsgivarspecifika frågor beroende på respondenterna arbetade för bemanningsföretag eller 
landsting. Intervjuguiden i den här studien har varit semistrukturerad. Patel och Davidson 
(2011:82) beskriver en semistrukturerad intervjuguide som en lista med ämnen/områden som 
ska tas upp under intervjun, men där respondenten har stor frihet att svara och tolka frågan 
utifrån sig själv. Intervjuguiden som utformades för den här studien har haft den teoretiska 
referensramen som utgångspunkt. Områden som berörts i intervjuguiden är således teman 
under psykosocial arbetsmiljö, Work Life Balance och motivation. Det som skilde 
intervjuerna åt var i huvudsak ämnen gällande uppföljning från bemanningsföretagen, 
introduktion på arbetsplatsen och mottagandet av kollegor. Som stöd skrevs följdfrågor ner 
för att underlätta vid intervjutillfället (se bilaga 1 och 2). Lantz (2007:35) skriver också att 
valet av intervjuform ska baseras utifrån vad man vill ta reda på. Om syftet med intervjun är 
att fördjupa förståelsen så är en mer öppen intervju att föredra. Innehållet i intervjun får lite 
olika innehåll och frågorna kommer variera beroende på vad man får fram från respondenten. 

3.4 Genomförande 
 
Vårdpersonalen som intervjuades i studien arbetar eller har arbetat inom landstinget eller via 
bemanningsföretag. Intervjuerna har skett både genom personliga möten och via telefon i de 
fallen respondenterna inte funnits i närområdet. I samtliga fall var det av största vikt att 
intervjuerna kunde utföras ostört. Det är viktigt att respondenten känner sig trygg i 
intervjusituationen och känner att hen kan svara ärligt på de frågor som ställs. Som intervjuare 
blir rösten ett viktigt verktyg för att få respondenten att känna sig trygg. Platser som användes 
var ett avskilt kontor, respondenternas hem och i ett enstaka fall ett lugnt café. Genom att ha 
intervjuerna i några av respondenternas hem kunde de känna sig mer trygga i miljön. Lantz 
(2007:73) säger att det rumsliga vid en intervju kan påverka intervjun, ett inbjudande rum kan 
verka positivt för den som blir intervjuad och man kan försöka förutse och ta bort eventuellt 
störande moment.  Vid intervjuerna fick respondenterna välja vart intervjun skulle utföras, så 
eventuella störningar kunde vara svårt att förutse innan, däremot så gick det att se till att 
avbrott inte skedde genom att exempelvis en telefon ringde. Olsson och Sörensen (2011:134) 
skriver att ett ostört rum har betydelse för att få ärliga svar. 
 
Intervjuerna spelades in. Intervjuerna som utfördes via telefon skedde genom att 
högtalartelefon var på och en extern dator spelade in ljudet. Vid personliga intervjuer vid 
möten med respondenter spelades intervjun in via privat telefon. Lantz (2007:60) skriver att 
inspelning av intervju kan vara nödvändigt om man som forskare vill göra förfinade analyser, 
samtidigt så kan det vara bra att spela in intervjuer, så att möjligheten till att göra en 
nyanserad analys finns. Lantz (2007:74) skriver vidare att vid inspelning av intervjuer 
underlättas bearbetningen av materialet man får fram, däremot så kan intervjun påverkas om 
respondenten känner sig illa till mods av inspelningen och kan då påverka tillförlitligheten i 
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studien.  Samtliga respondenter fick i början information angående de etiska aspekterna 
såsom information om studien, frivillighet att delta, anonymitet och att deras intervju enbart 
kommer användas i den här studien samt en förfrågan om att spela in intervjun. 
 
Intervjuerna varade mellan 30- 45 minuter och det var tillräckligt för att få utförliga svar och 
för att kunna få den förståelsen som är relevant för studien utifrån den teoretiska grunden. 
Intervjuerna transkriberades efter att intervjuerna var genomförda. Att transkribera innebär att 
man transformerar information i det här fallet från muntligt språk till skriftspråk (Kvale & 
Brinkmann 2009:194). Transkriberingen genomfördes dels för att identifiera 
förbättringsområden på intervjuteknik, men framförallt för att ha ett bra underlag att 
analysera.  Kvale och Brinkmann (2009:194) skriver att det finns olika sätt att registrera 
intervjuer, men det sättet som gör att man som intervjuare kan återgå till materialet och lyssna 
om igen är genom att spela in intervjuerna. 

3.5 Databearbetning 
 
För att bearbeta materialet i studien så har en Grounded theory inspirerad metod använts. 
Utifrån de transkriberingar som gjorts på samtliga intervjuer gjordes till en början en öppen 
kodning, som enligt Corbin och Strauss (2008:195) är när man bryter ner data och plockar ut 
begrepp ur analystexten utan att definiera vilken signifikans begreppen har. Att ta fram 
begrepp är ett sätt att gruppera den data man fått fram i studien. Efter den öppna kodningen 
gjordes även en axial och en komparativ kodning. Den axiala kodningen syftar till att relatera 
begreppen man fått fram till varandra och den komparativa kodningen går ut på att jämföra 
materialet och begreppen och utifrån dessa plocka fram skillnader och likheter. Ytterligare ett 
hjälpmedel vid bearbetningen av materialet har varit att skriva memos under analysens gång. 
Memos är text som skrivs ner när man arbetar med analysen. Att skriva ner det som kommer 
fram under analysens gång tvingar forskaren att tänka kring den data som samlats in och hur 
den kan tolkas och det är när man tänker kring den data som finns som analysen faktisk sker. 
 
Nedan visas ett par exempel på hur begrepp har växt fram och hur de kopplats ihop för att 
kunna hitta gemensamma teman och avvikande företeelser mellan de grupper som medverkat 
i studien. 
 
Axial kodning:  
     Tabell 1- analysprocessen 

 
I tabellen ovan så har en axial kodning ur det transkriberade materialet gjorts. Begreppet som 
tagits fram i denna mening är ouppstyrt vilket grundar sig hur en respondent upplevde 

Intervjucitat  Begrepp  Tema 
”och sen när jag åkte till arbetsplatsen så var den väldigt 
ouppstyrd jag fick ju inte den inskolningen som ja skulle få, 
alls…” 

Ouppstyrt Introduktion 
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arbetsplatsen när hen kom till ett nytt uppdrag. Det har sedan tillsammans med andra begrepp 
skapat ett tema som i det här fallet hörde till hur introduktionen har sett ut.  
 
Komparativ analys:     Tabell 2 - analysprocessen 

 
      

I den komparativa analysen har begreppen hittats genom att koda det transkriberade 
materialet. Begreppen och de olika teman har sedan kopplats ihop utefter om respondenten 
var anställd av ett bemanningsföretag eller ett landsting för att kunna se skillnader och 
likheter. I de här två citatet ovan så finns en skillnad i hur man upplevde arbetsplatsen utifrån 
arbetsgivare och kollegor där det i det första citatet visar på ett stöd på arbetsplatsen och på 
det andra att det finns en tidspress som påverkar sammanhållningen. Tillsammans har de olika 
begreppen sorterat in i teman och i det här fallet ett tema som handlar om stöd.  

3.6 Studiens tillförlitlighet 
 
Vid en diskussion om en studies tillförlitlighet brukar begrepp som validitet och reliabilitet 
användas. Validitet är ett begrepp som innebär att det som avses att undersökas också är det 
som undersöks. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, alltså hur nära vi kan vara det 
sanna värdet (Patel & Davidsson 2011:102). Vidare skriver Patel och Davidsson (2011:105) 
att begreppen validitet och reliabilitet inte riktigt har samma innebörd vid kvantitativa och 
kvalitativa studier.  
 
Vid kvalitativa studier innebär validiteten att man vill upptäcka företeelser, att tolka och förstå 
innebörden av livsvärden, att beskriva uppfattningar eller kultur.  Validiteten gäller således 
för hela forskningsprocessen. Reliabilitet är ett svårare begrepp att använda vid kvalitativa 
metoder eftersom det närmar sig validitetsbegreppet mycket och de sammanflätas ofta. I en 
kvantitativ studie kan man mäta reliabiliteten genom att fråga en person samma fråga vid flera 
tillfällen, får man olika svar så är reliabiliteten låg. Den slutsatsen går inte att dra i en 
kvalitativ studie då personen i fråga kan ha ändrat uppfattning, fått nya insikter/lärdomar eller 
att sinnesstämningen är en annan vid olika tillfällen. Validiteten är något som istället 
genomsyrar hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson 2011:106). 
 
I den här studien har validiteten varit en central del som följt med under arbetets gång. Genom 
att skapa en god teoretisk grund att utgå från tillsammans med den förförståelse som låg till 
grund för studien så har teorin och frågeställningarna hela tiden varit närvarande i processen 

Intervjucitat Begrepp Tema 
”vi fick jättebra stöttning och vi jobbar liksom som i team och 
det var verkligen laganda”  

Team 
känsla 

Stöd 

”… hon var hjälpsam och så, men jag förstod ju att hon hade 
också massor att göra liksom, men man hjälper ju varandra när 
det är kris men det tog ju på hennes jobb också, tid och så.” 

Tidspress Stöd 
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och arbetet med studien. Frågorna som ställts under intervjun har varit förankrade i teorin och 
bearbetningen av materialet har ställts i förhållande till syfte och frågeställningar.  
 
Validiteten i studien kan dock ha påverkats av ett par olika orsaker. I de första intervjuerna 
var utgångspunkten att enbart intervjua vårdpersonal inom bemanningsföretag. Således var 
intervjuguiden utformad på så vis. Men på grund av möjligheterna för respondenten att själv 
berätta om sina upplevelser samlades ett relevant underlag in ändå. Dock kan tänkas att om 
intervjuerna från start haft en annan utgångspunkt hade mer information om just 
arbetsvillkoren runt bemanningsarbete kunnat lyftas ännu mer. Alla respondenter som blev 
intervjuade med utgångspunkt att studiens urval gällde vårdpersonal inom enbart 
bemanningsföretag har blivit informerade om att studiens urval har ändrats och gett sitt 
medgivande på att använda deras intervjuer som underlag.  
 
Som ovan intervjuare så sker en viss förändring i hur man ställer frågor på respektive intervju. 
I de första intervjuerna som utfördes så har till viss del, ledande frågor ställt. Det har sen 
tagits i beaktning under analysens gång och på grund av att transkriberingar gjorts direkt efter 
varje intervju så har intervjutekniken förbättrats för varje gång. På grund av hur frågor ställts 
kan respondenterna ha påverkats till vissa svar men det är svårt att avgöra.  Det faktum att 
någon intervju även utfördes via telefon kan också ha påverkat hur den respondenten 
upplevde intervjun och hur den svarade på frågorna, vilket inte märktes av men bör tas med i 
beaktning att så kan ha skett.  

3.7 Etik 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2002:6) så finns det fyra huvudkrav att förhålla sig till utifrån 
forskningsetiska principer vad gäller att skydda individer. De fyra kraven som nämns enligt 
vetenskapliga rådet (2002:6) är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna som deltar i studien 
om studiens syfte och vad som gäller angående deras deltagande. I informationen till 
respondenten ska det tydligt framgå att det är frivilligt att delta och att man har rätt att avbryta 
sin medverkan om man skulle vilja (Vetenskapliga rådet 2002:7). 
 
Samtyckeskravet handlar om att den som deltar i studien ger sitt samtycke och har rätt att 
själva bestämma om den vill delta och kan när som helst under studiens gång välja att avbryta 
sin medverkan. Om en person väljer att avbryta ska denne kunna göra det utan negativa 
följder och får inte heller pressas till medverkan (Vetenskapliga rådet 2002:10). 
 
Konfidentialitetskravet handlar om att de personer som medverkar inte ska gå och spåra. Man 
behöver vara noga i sin framställning så att om något kan identifiera en persons medverkan 
ska det tas bort ur framställningen eller ändras om så att varje person som deltar kan vara 
anonym (vetenskapliga rådet 2002:12). 
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Slutligen, nyttjandekravet är det sista huvudkravet och innefattar att en persons medverkan 
och de uppgifter man får fram enbart används till den studien som forskningen avser 
(Vetenskapliga rådet 2002:14) 
 
I denna studie har samtliga krav uppfyllts. De respondenterna som medverkat informerades 
dels vid samtal för att bestämma tid och plats, men också precis innan intervjun påbörjades. 
Information till deltagarna gavs och det var tydligt för respondenterna att deras medverkan 
och intervjuer enbart användes i denna studie. Transkriberingar och ljudfiler raderades när 
studien var färdigställd 
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4. Analys och resultat 
I följande kapitel kommer resultatet från studien att redovisas. Frågeställningarna som 
besvaras är följande; Hur väljer vårdpersonal arbetsgivare? Hur upplever vårdpersonal sin 
psykosociala arbetsmiljö och vilka faktorer påverkar den? Hur skiljer sig upplevelserna av 
den psykosociala arbetsmiljön mellan vårdpersonal som är anställda av landsting och 
bemanningsföretag. Respondenterna som medverkat kommer att benämnas som R1, R2, R3, 
R4, R5 och R6, där R1-R3 är dem respondenter som arbetat för bemanningsföretag och 
respondenterna som benämn R4- R6 är de som arbetat/arbetar för ett landsting. 

4.1 Att arbeta för ett bemanningsföretag 
 
I första delen kommer analys och resultat presenteras utifrån hur det är att arbeta som 
vårdpersonal inom bemanningsföretag. Teman/rubriker som följer är; Vägen till 
bemanningsföretag, Introduktionen spelar roll, att arbeta på ett uppdrag samt vilken roll spelar 
bemanningsföretagen och kollegorna i konsulternas välmående. 

4.1.1 Vägen till bemanningsföretag 
 
Resultaten som framkommit i denna studie visar att vårdpersonal väljer att söka sig till 
bemanningsföretag av varierande orsaker, så som att vilja testa någonting nytt, att man är 
osäker på nästa steg i karriären, men också lön och bristande arbetsvillkor hos befintlig 
arbetsgivare. Detta grundar sig bland annat av ett missnöje eller en önskan av att utforska 
yrket ytterligare och ta reda på vad rätt väg är.  Huntington et al. (2011) menar även att många 
sjuksköterskor funderar på att sluta eller gå ner i tid på grund av brister i arbetsmiljö. 
 
Att vilja testa någonting nytt och att vara osäker på nästa steg i karriären var två av 
anledningarna till att vilja byta arbetsgivare. Genom att arbeta för bemanningsföretag ges en 
möjlighet att testa på flera arbetsplatser och få en bred syn på olika arbetssätt. Det skapar en 
motivation om att hitta en meningsfullhet inom sitt yrke på fler sätt, och ger också möjligheter 
till att utvecklas i sin yrkesroll. Hedegaard Hein (2012) menar att när en individ handlar 
utifrån en inre motivation strävar personen efter att lyckas, prestera och att utvecklas. 
Motivationen är inte knutet till att avhjälpa en brist eller baseras på yttre belöningar så som 
exempelvis lön. En av respondenterna sa så här om valet om att söka sig till 
bemanningsföretag: 
 

Jag hade en kompis som jobbade som det och trivdes, och det passade bra i 
tiden eftersom jag inte visste vad jag ville göra… 
                                                                                     – R3 
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När lönen är en anledning till att byta arbetsgivare till ett bemanningsföretag så är det för att 
dryga ut inkomsten. Lönen är ett värde av den arbetsinsats som vårdpersonalen gör. När lönen 
inte motsvarar det arbete som vårdpersonalen upplever att de gör skapas en ogynnsam 
situation där vårdpersonalen inte känner sig tillräckligt värdefulla. Om ett bemanningsföretag 
då kan locka med så mycket som dubbelt så hög lön gör det valet ganska enkelt. Lönen hos 
bemanningsföretag är ofta förmånlig och när valet att arbeta för ett bemanningsföretag 
grundar sig i en högre lön, gäller det ofta för en periods uppdrag eller att arbeta parallellt 
med ett ordinarie arbete. Det går i linje med det som Ruyter (2007) kommit fram till att 
sjuksköterskor som arbetar för bemanningsföretag parallellt med ett ordinarie arbete ser lönen 
som den största anledningen till att arbeta för bemanningsföretag. Följande citat beskriver den 
stora lönemässiga fördelen med att arbeta åt ett bemanningsföretag: 
 

Nu jobbade ju jag ganska mycket för att jag ville ha pengarna annars hade 
jag kanske kunnat jobba hälften så mycket och ändå haft samma inkomst 
som jag normalt sätt har… 

– R1 
 
Även bristande arbetsvillkor är en orsak till att fler söker sig bort från sitt ordinarie arbete till 
ett bemanningsföretag. Studiens resultat visar att de bristande arbetsvillkoren inkluderar att ha 
lite att säga till om på arbetsplatsen, att alltid behöva arbeta under stress och att inte känna 
sig uppskattad. Om arbetsvillkoren brister påverkar det motivationen till att arbeta. 
Arbetsvillkoren är centrala och påverkar motivationen till att utföra sitt arbete. Enligt 
Herzberg et al. (1993) är det hygienfaktorerna – olika faktorer i arbetsmiljön – som påverkar 
hur missnöjd en person är i sitt arbete. Hygienfaktorerna kan störa motivationen om de inte 
upplevs vara tillfredsställande och påverka trivseln på arbetet. Att söka sig till 
bemanningsföretag kan således vara ett sätt att hitta ett bättre sätt att utföra sitt yrke på, 
genom andra och bättre arbetsvillkor för att känna sig motiverad igen. Nedan beskriver en 
respondent arbetsmiljön innan hen valde att gå över till ett bemanningsföretag. I citatet 
beskrivs en känsla av att inte ha kontroll över sin egen arbetssituation: 
 

Jag var ganska trött på att jobba som då. Så mycket och så hårt och ja, ledsen 
över att inte få bestämma eller styra någonting om när man ville vara ledig 
på sommaren eller när man fick ha semester och jag var ganska trött på 
arbetsgivaren. 

                                                                                                   – R1 
 
Att vilja testa någonting nytt, osäkerhet för nästa steg i karriären, lön och bristande 
arbetsvillkor är således anledningar till att vilja söka sig till bemanningsföretag, dock inte de 
största fördelarna. I studien framkom flexibilitet som en den största fördelen med att arbeta för 
bemanningsföretag. Flexibiliteten innebär att man får möjlighet att helt själv välja vilka 
arbetspass man ska arbeta och vilka tider. Detta innebär en stor frihet i att lägga upp sin egen 
tid. Tillsammans med en förmånlig lön kan man exempelvis arbeta mindre än normalt eller 
välja att arbeta enbart dagspass och fortfarande få lika mycket betalt som en ordinarie anställd 
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(landstingsanställd). Vårdpersonal kan ta tillbaka en viss kontroll i ett vanligtvis stressigt yrke 
med lite möjligheter att påverka arbetsbelastningen. På det här sättet kan man välja själv hur 
man vill fördela sin kapacitet och på vilket sätt för att kunna utföra sitt yrke med större glädje. 
Även fast inte flexibiliteten är den främsta anledningen så verkar det vara den främsta 
fördelen med att arbeta inom bemanningsföretag. Ruyter (2007) kom fram till liknande 
resultat där flexibiliteten och en önskan om att lättare kunna få en balans mellan arbete och 
övrig tid var den främsta anledningen till att sjuksköterskor i Storbritannien sökte sig till 
bemanningsföretag. 
 
Även Saima och Zohair (2016) tar upp det faktum att arbetsgivare tjänar på att förbättra 
möjligheterna för vårdpersonal vad gäller flexibilitet då det påverkar hur personalen utför sitt 
arbete och produktiviteten minskar. Andra studier tar också upp att arbetsmiljön just för 
sjuksköterskor är hård och pressad och gör att fler väljer att gå ner i tid eller avsluta sina 
yrken inom vården (Huntington et al 2011). Både Huntington et al. (2011) och Hochwälder 
(2007) menar att arbetsmiljön för sjuksköterskor kan förbättras genom att de får mer att säga 
till om gällande strukturerna för arbetet och verksamheten och genom mer stabila arbetspass. 
Huntington et al. (2011) menar också att med ganska små medel kan arbetsgivare förbättra 
villkoren och få dem som arbetar inom vården att stanna hos sin arbetsgivare. 
 
En negativ aspekt av flexibiliteten via bemanningsföretag finns också. Trots de positiva 
aspekterna av flexibiliteten så finns det vissa svårigheter. Många gånger så finns 
bemanningsuppdrag på andra orter vilket gör att man som konsult behöver åka iväg för att 
kunna arbeta. Avståndet till uppdragen kan vara det som är avgörande för om det är lätt eller 
svårt att ha en god balans mellan arbete och övrig tid. Är avståndet mellan en konsults hem 
och ett uppdrag långt så behöver man åka bort över en exempelvis en vecka eller långhelg 
vilket försvårar balansen under den tiden. Då saknas fortfarande rutiner och möjligheter att 
vara närvarande hemma under den perioden. Däremot om avståndet är kort så är 
bemanningsföretagens villkor och möjlighet att välja tider själv ett bra sätt att få en balans 
mellan arbete och övrig tid.  
 
Balansen mellan arbete och övrig tid är viktig för vårdpersonal. Bemanningsföretagen har i 
de fall när uppdrag är lättillgängliga kunnat tillgodose något som i vården är de stora frågorna 
till en bristande arbetsmiljö. Walsh (2011) har undersökt läkare och sett att en anledning till 
att många läkare vill gå ner i tid eller sluta på sitt arbete är just på grund av en bristande Work 
Life Balance. Genom att arbeta som konsult får man mer kontroll över sitt arbete och enligt 
Karasek och Theorell (1990) så ger hög kontroll tillsammans med höga krav en idealisk 
situation vad gäller utveckling i sin arbetssituation. Kontrollen över arbetstiderna är en faktor 
av fler som avgör hur man upplever stressen på arbetsplatsen och kan verka positivt på den 
stress som finns i arbeten inom vården. 
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Trots flexibla arbetsvillkor så upplevs inte bemanningsföretag skapa rätt förutsättningar för en 
balans mellan arbete och övrig tid när uppdraget är på långt avstånd från en konsults hem. I 
följande citat berättar en respondent om sin syn på Work Life Balance:  
 

… men det känns ju som att det är lite svårare när man jobbar på 
bemanningsföretag i alla fall när man jobbar i en annan stad. Då är man ju 
borta en hel vecka eller långhelg eller något sådant där och då när man är 
ledig så är man ju ändå inte hemma och då tänker jag att det är svårare att 
kombinera resten av tiden…                                                

– R2 
 
Att arbeta för ett bemanningsföretag ses av respondenterna som en möjlighet till att få en 
paus, kunna bestämma över sin tid och se olika arbetsplatser. Flexibiliteten tillsammans med 
lönen gör att man som konsult inom vården kan arbeta betydligt mindre och fortfarande få ut 
en bra lön och behålla samma, eller ännu bättre, levnadsstandard eftersom det finns möjlighet 
att arbeta på sina egna villkor 

4.1.2 Introduktionen spelar roll 
 
Utifrån respondenterna i denna studie har introduktionen visat sig ha en viktig roll. På olika 
uppdrag har introduktionen varit varierad där både bra och dåliga exempel lyfts fram. En bra 
introduktion kan verka för att konsulter snabbare kommer in på en arbetsplats och kan utföra 
ett bättre arbete och ett säkrare arbete. En sämre introduktion har visats sig vara otryggt och 
ger en känsla av dålig struktur på arbetsplatsen och en känsla av att vara en belastning på 
övrig personal. 
 
En bra introduktion sker när övrig personal på arbetsstället är förberedda på den konsult som 
ska komma och har avsatt tid och personal för att kunna visa konsulten runt på arbetsplatsen 
och ge bra information om system och arbetssätt. Vid en bra introduktion är även konsulten 
förberedd genom sitt bemanningsföretag innan ett uppdrag. Konsulten har fått bra information 
om uppdraget och arbetsplatsen och ges därför goda förutsättningar för att snabbare komma in 
på arbetsplatsen. Karasek och Theorell (1990) har utifrån krav och kontrollmodellen sett att 
kontroll i arbetet bidrar till en mer positiv stress och en bättre psykosocial arbetsmiljö. I citatet 
nedan berättar en respondent om att kommunikationen varit bra mellan bemanningsföretag, 
kund och konsult:  
 

Kraven sätts mellan kund och bemanningsföretag och det har varit bra 
kommunikation innan man går ut på uppdrag vad som förväntas av en. 
                                                                                                    – R3 

 
När informationen har varit bra så ges en mer positiv bild av att arbeta för bemanningsföretag. 
Bemanningsföretagen följer upp och förbereder konsulten på det uppdraget den ska utföra. I 
en miljö där man som konsult ibland behöver byta miljö ofta är det viktigt att känna sig 
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inkluderad och välkomnad, det gör att en konsult mår bättre i sin arbetsroll och det går lättare 
att anpassa sig till situationen. Det sociala stödet för konsulter är viktigt enligt Isaksson och 
Bellaagh (1999). Att ha ett stöd av sin chef är större som konsult eftersom man som konsult 
befinner sig i mer oförutsägbara situationer. Ett stöd från arbetsgivare är viktigt för att kunna 
hantera stress och hålla sig frisk (Isaksson & Bellaagh 1999). Olofsdotter (2008) säger också 
att konsulter måste vara flexibla och vara beredda på att både bli exkluderade och inkluderade 
på arbetsplatser. När informationen mellan kund, bemanningsföretag och konsult fungerar kan 
övergången till ett nytt arbetsställe förenklas och kännas mindre otryggt.  
 
Resultatet i den här studien visar också att när en introduktion beskrivits som otrygg och 
ostrukturerad har personal på arbetsplatserna varit ovetandes om att en konsult ska komma in 
och arbeta. Det har direkt gett en känsla av inte vara välkommen till arbetsstället och 
konsulterna har fått försöka anpassa sig till en ostrukturerad miljö. Vid de tillfällena så blir en 
introduktion inte bara försenad utan den brister också i sin upplevda kvalitet. Effekter av en 
ostrukturerad introduktion leder till att konsulterna inte får inloggning eller koder till 
journalsystem eller medicinskåp samt en kortare introduktion på själva arbetsstället. I vissa 
fall så har introduktionen på grund av att den varit oförberedd inneburit att man som konsult 
enbart fått ”hänga på” en av den vårdpersonal som finns på plats i dennes vardagliga rutiner. 
Således ges inte en rättfärdig introduktion till arbetsplatsen, kollegorna, eller var eller hur man 
ska tillgå de resurser som finns på arbetsstället. Det i sin tur leder till att konsulten blir mer 
beroende av den ordinarie personalen och bidrar till att man inte kan utföra sitt arbete på det 
bästa sättet möjligt.  
 
Problematiken ligger i den bristande kommunikationen mellan arbetsställe, 
bemanningsföretag och konsult. Kommunikationen borde vara en prioritering för att 
säkerställa att ett uppdrag kan utföras på bästa sätt. Både för att konsulter ska känna sig 
välkomnade, men också för att arbetet ska gå att utföra så vårdsäkert som möjligt. Att 
konsulter känner sig som främlingar och ovälkomna kan jämföras med det Olofsdotter (2008) 
sett i sin avhandling om konsulter anställda av bemanningsföretag. Konsulter på 
bemanningsföretag behandlas ofta och känner sig som främlingar och det är svårt att som 
konsult känna en tillhörighet till både kundföretaget och bemanningsföretaget. Det grundar 
sig i en otrygghet i sin anställning, dock kan konsulternas främlingskänsla påverkas positivt 
om konsulten skapar en relation med de på arbetsplatsen. Nedan följer två citat av 
respondenter som medverkat i studien och hur de såg på introduktionen på ett nytt uppdrag:   
 

Det var ju lite otryggt. Jag hade en halvdags inskolning, en förmiddag sen 
förväntades jag kunna jobba ganska självständigt efter lunch, och det var ett 
helt annat journalsystem att dokumentera i, det var ett annat sätt att triagera 
och prioritera patienter, annat sätt och söka förstärkning på, jag behövde ju 
kunna hitta till akutrummen och hitta akutläkemedel. Helt nya kollegor att 
förhålla sig till. Det kändes osäkert samtidigt som jag tänkte att folk har 
klarat detta förut så då ska jag också göra det. 
                                                                                     – R1 
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... sen när jag åkte till arbetsplatsen så var den väldigt ouppstyrd, jag fick ju 
inte den inskolningen som jag skulle få… alls! 

– R2           
 
Resultatet visar att uppdrag har känts otrygga och kaosartade och konsulter har funderat på 
hur man ska få ihop vården under de rådande förhållandena. Kollegor hjälps alltid åt i den 
mån det går, men konsulterna är medvetna om att de är en belastning på de ordinarie 
samtidigt som de är en resurs. Det är svårt att förhålla sig till situationen samtidigt som 
situationerna kräver att alla på arbetsplatsen gör ett bra arbete och eftersom det handlar om att 
vårda människor finns det inte rum för misstag. Den otrygga miljön påverkar konsulternas 
känsla av kontroll vilket kan beskrivas med Karaseks och Theorells (1990) Krav- och 
kontrollmodell där kontrolldelen blir låg och kraven höga. Konsulterna förväntas komma in 
på arbetsplatsen, men utan att känna att de har fått bra förutsättningar. Karasek och Theorell 
(1990) menar att yrken med låg kontroll och höga krav kan i längden leda till fatigue, 
depressioner och utmattning. Nedan följer ett citat från en respondent som kände sig otrygg 
med den introduktionen hen fått och uttrycker en rädsla över hur uppdraget ska gå: 
 

Man gick ju och tänkte för sig själv där, hur fasen ska det här gå ihop… 
                                                                                     – R2 

 
Olofsdotter (2008) menar att konsulter som arbetar för bemanningspersonal kräver en viss 
flexibilitet. När man arbetar för bemanningsföretag så kräver det att man ibland med kort 
varsel kan behöva byta arbetsplats och anpassa sig snabbt till en ny miljö. Som inhyrd konsult 
på sjukhus eller vårdcentral behöver man på kort tid orientera sig i nya miljöer, anpassa sig 
till andra vårdsystem och nya kollegor samt att vårda/behandla patienter på ett bra sätt. 
Introduktionen är således en viktig del i hur väl man som konsult kan utföra sitt uppdrag. Att 
arbeta som konsult under otrygga förhållanden gör att det ställer höga krav på konsulten. 
Antonovskys (2005) teori om sammanhang belyser att en person som har en hög känsla av 
sammanhang har bättre förutsättningar för att hålla sig frisk. Han menar att beroende på hur 
man ser och tolkar information och situationer påverkas hälsan. När information är 
lättsorterad och förståeligt och man som person har lätt att hitta resurser och anpassa sig efter 
rådande villkor så har man en hög KASAM. Det kan tänkas vara en del i huruvida 
vårdpersonal som arbetar för bemanningsföretag trivs eller inte. Personer med hög KASAM 
har lättare att anpassa sig och hitta resurser som krävs för det uppdrag som ska utföras. Det 
kan på så vis vara en förutsättning för att kunna klara av att arbeta via bemanningsföretag och 
trivas under längre perioder.                    

4.1.3 Att arbeta på ett uppdrag 
 
I den här studien framkommer det att kraven som ställs på konsulter upplevs som höga. Trots 
ibland en kort eller bristfällig introduktion förväntas de arbeta självständigt och på samma 
sätt som ordinarie personal. När en konsult är ute på ett uppdrag är det för att avhjälpa en 
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personalbrist. Det saknas ordinarie personal och då behöver en konsult kunna fylla upp 
vakanser, ibland på korta uppdrag och ibland på långa uppdrag. Dock upplevs kraven ändå 
som höga, speciellt i de fall när introduktionen varit sämre. Det ses som en omöjlig uppgift att 
kunna lära sig arbetsstället, alla patienter och alla rutiner på kort tid och därför är det orimligt 
att krav ställs som om de vore ordinarie personal. Det blir en risk ur ett vårdperspektiv och 
respondenterna beskriver en stressig miljö där patienterna i vissa fall skulle må bättre med 
någon ordinarie som vårdgivare. Utifrån Karasek och Theorell (1990) så kan höga krav vara 
bra om de finns i förhållande till hög egenkontroll. Då skapas gynnsamma förhållanden för en 
god psykosocial arbetsmiljö och möjligheter att trivas på sitt arbete och utvecklas. Däremot 
vid en sämre introduktion påverkas kontrollen och skapar istället en oro för hur arbetet ska 
kunna genomföras och skapar då en negativ stress som i längden kan leda till utmattning eller 
depressioner (Karasek och Theorell 1990). I citatet nedan berättar en respondent om sitt 
ansvar för arbetsplatsen och att arbeta som konsult påverkar vården i viss utsträckning på 
grund av att man inte kan arbetsplatsen: 
 

Jag var ganska medveten om att jag inte bidrog särskilt mycket till 
arbetsplatsen i stort så. Jag hade inget övergripande ansvar så och 
patienterna tror jag hade varit tryggare med någon vårdpersonal* som var 
van…     
     – R1 

 
Respondenterna berättar att genom att ha konsulter som arbetar på uppdrag skapas en högre 
belastning för den ordinarie personalen. Den ordinarie personalen tvingas ta ett större ansvar 
för vården. Konsulterna upplever att den ordinarie personalen är tacksam mot konsulterna, 
men båda parter är medvetna om det förhållandet mellan belastning och resurs som skapas. 
Det blir en ojämn ansvarsfördelning per automatik då en konsult inte är delaktig i 
verksamheten som helhet. Det upplevs finnas en risk med det, men samtidigt behöver man 
kunna ta ett eget ansvar som konsult att se till att vården blir så bra som möjligt. Patienterna 
är alltid i fokus och respondenterna vittnar om att man alltid gör sitt yttersta för att säkerställa 
god vård. Som konsult blir det dock svårare och den högre belastningen man som konsult 
känner att man skapar åt de andra påverkar arbetsmiljön på sikt. Det kan förklaras utifrån 
Weman J och Berggrens (2013) som menar att det är den totala arbetssituationen som ska stå i 
fokus när man diskuterar psykosocial arbetsmiljö och det kan vara svårt att identifiera olika 
faktorer som påverkar den negativt. En av respondenterna berättar om att det är viktigt att ta 
ett eget ansvar som konsult för att säkerställa så bra vård som möjligt: 
 

Man har ett eget ansvar som vårdpersonal och för vissa patienter är det ett 
stort steg att komma in överhuvudtaget, då är det viktigt att man gör allt 
vattentätt så att den inte glider mellan stolarna… 
                                                                                     – R3 

  
Resultatet visar att det finns motstridiga känslor om hur bra det är med bemanningspersonal, 
dock menar respondenterna att som det ser ut idag så måste det finnas bemanningspersonal, 



	 30	

men det kanske inte är det som är det bästa ur ett patientperspektiv. Belastningen som 
upplevs i arbetet med patientvården är fortfarande hög som konsult och respondenterna 
känner ett lika stort ansvar för patienterna trots att de inte är ordinarie. Samtliga inom vården 
gör sitt bästa för att ge bra vård, men det är något som inte räcker till. Även fast inte vården 
fungerar utan bemanningspersonal skulle åtgärder kunna vidtas för att säkerställa bättre vård. 
Introduktionen spelar en viktig del i det och åtgärder som att samma konsult blir inhyrd på 
samma uppdragsställe och längre uppdrag skulle verka i förmån för att kunna känna en 
tillhörighet till arbetsplatsen och få en bättre sammanhållning med kollegorna. Olofsdotter 
(2008) menar att längre uppdrag och att komma in i personalgruppen tar bort en del av den 
känslan för konsulter att känna sig som främlingar på arbetsplatsen. Andra forskare, Isaksson 
och Bellaagh (1999) menar också att stöd från chefer och kollegor verkar för att man som 
konsult kan hantera stress på ett bättre sätt. 

4.1.4 Vilken roll spelar bemanningsföretagen och kollegorna i konsulternas 
välmående?    
 
I denna studie har stödet som konsulter känner från sin arbetsgivare framkommit som 
varierande. De kopplingar som framkommer utifrån intervjuerna är att när ett stöd funnits så 
har bemanningsföretagen varit delaktiga hela vägen från uppstart av uppdrag till avlutande 
av uppdrag. I motsatt fall när bemanningsföretagen har upplevts som ostrukturerade och där 
kommunikationen brustit upplevs också stödet som lågt. Isaksson och Bellaagh (1999) menar 
att det sociala stödet från kollegor och en arbetsgivare är grundfaktorer för att må bra och 
hantera stress. De menar också att konsulter ofta behöver det mer än ordinarie personal på 
grund av deras oförutsägbara arbetssituationer. Även Karasek och Theorell (1990) har efter 
ytterligare forskning av Johnson (1986 refererad i Karasek och Theorell 1990) lagt till det 
sociala stödet i sin Krav- och kontrollmodell då det sociala stödet har stor inverkan på hur en 
person upplever och mår på sin arbetsplats.  
 
I de fall när stödet från arbetsgivare (bemanningsföretag) har varit bra så har hela processen 
fungerat, bra information har getts och därmed bra förutsättningar för att klara av uppdragen. 
Återkoppling under uppdragets tid har också skett för att se att konsulter trivs och att det 
fungerar som avtalat. I de fall när bemanningsföretaget är närvarande görs även en 
uppföljning efter uppdraget för att ytterligare en gång höra hur konsulten har haft det på 
uppdraget och att det har fungerat bra. Det har upplevts som trevligt och seriöst av 
konsulterna och samtidigt varit en uppskattad del i att arbeta som konsult. Johnson (1986 
refererad i Karasek och Theorell 1990) menar att det sociala stödet bidrar till att känna en 
större tillfredsställelse i arbetsmiljön och kan minska den stress som uppkommer i arbetet. På 
sikt leder ett gott stöd till betydligt mindre depressioner.  
  
För bemanningsföretag så kan en närvaro i hela uppdraget från början till slut vara ett bra sätt 
att fånga upp missnöje och även trivsel från sina anställda. Eftersom bemanningsföretagen 
sällan träffar sina konsulter är telefonsamtal i princip den enda möjligheten de har för att visa 
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att de uppskattar sin personal och för att stämma av så konsulten mår bra på det uppdraget den 
befinner sig på och att det är en bra arbetsmiljö på uppdragsställena. Genom att ha kontakt ges 
konsulten en trygghet av en närvarande chef och det ger också bemanningsföretagen en 
möjlighet att göra förbättringar på framtida uppdrag. Telefonsamtalen kan och borde ses som 
ett medel att förbättra sin verksamhet, både utifrån personalens arbetsmiljö, men också som 
ett medel att organisera uppdragen på. Enligt Aronsson et al. (2012) så är 
bemanningsföretaget de som är ansvariga för att en bra arbetsmiljö följs.  
  
Resultatet visar också att när stödet har varit lågt så har bemanningsföretaget haft en ganska 
låg profil genom hela uppdraget. Informationen innan uppdraget har varit låg, ingen 
uppföljning under uppdrag har skett och inte heller efter ett uppdrag är avslutat. 
Respondenterna ställer sig i dessa fall ganska likgiltiga inför det obefintliga stödet och menar 
att det hade kunnat vara trevligt, men egentligen ingenting de saknade. Det är i fallen då ett 
socialt stöd inte funnits som missnöjet för uppdragen och bemanningsföretagen ökar. Stödet 
kan således vara en faktor som gör att respondenterna inte är nöjda med sitt 
bemanningsföretag som arbetsgivare. Enligt Isaksson och Bellaagh (1999) så är stödet som 
konsult extra viktigt för att kunna hantera stress i arbetet och öka trivseln då en konsult 
arbetar under mer oförutsägbara förhållanden i jämförelse med en ordinarie. I följande citat 
beskriver respondenterna svårigheten att få kontakt med sin kontakt på bemanningsföretaget 
hen arbetade för:  
  

… det var väl efter de där nätterna, fast det var nog jag som tog kontakt då, 
men det var lite svårt och få kontakt med henne så fick ju kontakta henne 
två- tre gånger innan jag fick svar. 
                                                                                   – R2 

  
Det sociala stödet verkar inte bara vara en viktig aspekt i hur konsulter inom vården hanterar 
arbetsmiljön och den stress som kan infinna sig i otrygga situationer utan också hur man 
förbättrar patientsäkerheten och kommunikationen mellan kund, bemanningsföretag och 
konsult. När det sociala stödet funnits från arbetsgivaren, det vill säga bemanningsföretaget, 
har arbetsplatsen och uppdraget i sin helhet upplevts som bättre och mer trivsamt och som att 
konsulten fått rätt förutsättningar för uppdraget. Ett bemanningsföretag har allt att vinna på att 
följa upp sina konsulter och vara närvarande. Det är uppskattat av konsulterna och det leder i 
längden till att stressen kan reduceras och arbetsmiljön upplevs bättre.  
 
Resultatet i studien visar vidare att det finns en avsaknad av vänner på arbetsplatserna. Som 
konsult finns inte samma möjligheter att riktigt komma in i arbetet och arbetsplatsen. En del 
grundar sig i känslan av att vara en belastning på den ordinarie personalen. Även fast det 
hjälper att prata om det faktum att man som konsult är en belastning så finns alltid känslan där 
och det försvårar att komma in i gruppen. Dessutom så är man som konsult medveten om att 
uppdragen är tidsbegränsade vilket också gör att tiden att skaffa vänner på arbetsplatsen inte 
riktigt finns. Det finns en distans mellan ordinarie och konsult och det gör att konsulter ibland 
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känner sig ensamma på arbetsplatsen. Shin och Lee (2016) menar att vårdpersonal ofta skapar 
vänskapskontakter på sina arbeten och de har sett att det reducerar stressen och risken för att 
bli utbränd genom att ha vänner via sin arbetsplats.  
  
Respondenterna berättar att ordinarie personal oftast är välkomnande och trevliga, men att det 
är olika beroende på hur personalgruppen ser ut och hur stort arbetsplatsen är. Vilket 
Olofsdotter (2008) menar att man som konsult alltid behöver vara beredd på. Att vara 
anpassningsbar är ett måste för att arbeta som konsult. En av respondenterna berättar om hur 
hen ser på vänskapsrelationer i yrket och att det är något hen saknat i arbetet som konsult:  
 

Det är ju en väldig glädje att ha kollegor som många gånger blir ens vänner, 
här blir det ju väldigt mycket nya människor som det tar ett tag innan man 
lär känna, så det är brist på kollegor man känner tycker jag… 

                                                                                                  – R1 
 
Det sociala stödet är en viktig aspekt i arbetet som konsult på olika uppdrag. Saknaden av 
vänner som man som vårdpersonal ofta skapar på arbetsplatser påverkar hur man som konsult 
mår. 

4.2 Landsting som arbetsgivare 
	
I del två kommer analysen och resultatet presenteras utifrån hur det är att som vårdpersonal ha 
landstinget som arbetsgivare. Teman/rubriker som analysen och resultatet kommer 
presenteras utifrån är följande; Varför väljer man som vårdpersonal landsting som 
arbetsgivare, Hur ser arbetsplatserna ut för sjuksköterskor, att arbeta skift, arbetsgivare och 
kollegors inflytande på välmående och den upplevda stressen samt hopp om framtiden?  

4.2.1 Varför väljer man som vårdpersonal landsting som arbetsgivare? 
 
Resultatet i studien visar att valen till att arbeta för landsting är ganska slumpartade. Det är 
till stor del den självklara arbetsgivaren när man kommer ut som nyexaminerad vårdpersonal 
och det gör att man också stannar där. Praktikplatsen som man haft under sin studietid har 
visat sig vara en stor anledning till vilken typ av avdelning man söker sig till som 
nyexaminerad.  Då det finns en stor brist på sjuksköterskor har det aldrig upplevts som svårt 
att få ett arbete efter avklarade studier. Antingen så har de blivit erbjudna arbete redan under 
praktiken eller så har sjuksköterskorna sökt sig till liknande avdelningar efter avklarade 
studier på andra orter. Respondenterna berättar att de alltid haft en önskan om att arbeta med 
människor och genom att arbeta inom vården får de möjlighet att rädda liv och göra något för 
samhället. Antonovsky (2005) menar att genom att känna en meningsfullhet till sin 
omgivning och till sitt yrke påverkar hälsan positivt och gör att man lättare kan hantera 
oförutsägbara situationer och stress i livet. 
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4.2.2 Hur ser arbetsplatserna ut för sjuksköterskor? 
 
Det finns en stor skillnad i hur arbetet upplevs gällande arbetssätt och arbetsbörda utifrån om 
man som sjuksköterska arbetar på en mottagning eller en avdelning. På mottagningar är 
patientbesök inbokade och på en avdelning är patienter inlagda över ett eller flera dygn och 
kräver vård på plats. Resultatet visar att det finns stora skillnader beroende på vart man 
arbetar. Det som skiljer de olika arbetsställena (mottagning eller avdelning) åt är främst den 
upplevda arbetsbördan och stressen som är vanligt förekommande och i stort fokus vad gäller 
avdelningsarbete. 
 
Att arbeta på en mottagning framställs som en ganska idealisk arbetssituation. På 
mottagningar är patientflödet under kontroll och hanterbart. Det finns tid för raster, luncher 
och vanligtvis ligger arbetstiden på dagtid. På mottagningar finns det möjligheter att ha bra 
rutiner för arbete och övrig tid vilket ses som fördelaktigt. Den här balansen som genom 
mottagningsarbete är möjlig är något som ses som fördelaktigt. Huntington et al. (2011) 
menar att regelbundna tider påverkar arbetsmiljön positivt och skapar mindre stress i arbetet. 
 
Respondenterna beskriver mottagningar som trivsamma arbetsplatser och som de roligaste 
arbetsplatserna att arbeta på just eftersom stressen sällan tar överhanden och det är lätt att 
skapa rutiner. Vid arbete på mottagningar uppfylls både höga krav och hög kontroll och den 
typen av arbeten kallar Karasek och Theorell (1990) för aktiva arbeten. Ett aktivt arbete 
beskrivs som ett arbete där det finns stor möjligheter att utvecklas i sitt yrke och framförallt 
må bra, den stress som upplevs kan kanaliseras i problemlösning och ett effektivare arbetssätt 
(Karasek och Theorell 1990). En av respondenterna förklarar i citatet nedan hens upplevda 
skillnad på mottagningsarbete och avdelningsarbete utifrån stressen i arbetet: 
 

Hade det bara varit mer personal så hade man ju kunnat fokusera och tagit 
hand om de patienter man hade mycket bättre. Så jobbet på avdelning är ju 
väldigt stressigt och mycket och så där, men på mottagningarna jag jobbade 
på var det mindre stress och mer fokus på patienterna så man kunde hjälpa 
dem och göra ett bättre jobb… 
                                                                                                  – R5 

 
På avdelningar är situationen den motsatta. I arbetet handlar det om att hela tiden försöka 
prioritera om utifrån rådande situation och på grund av personalbrist får man som 
vårdpersonal många patienter att ansvara för. Det blir svårt för att känna att man som 
vårdpersonal kan garantera bra vård då miljön är stressig och då är det lättare att fel begås. 
Huntington et al. (2011) menar att sjuksköterskor som har stressiga arbeten ofta funderar på 
att gå ner i tid eller sluta arbeta inom sitt yrke. 
 
På avdelningarna är personalbristen ett stort problem. I resultatet framkommer det att 
personalbristen påverkar hela arbetet och det finns en konstant press där man ska vara glad 
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om man hinner äta lunch eller gå på toaletten under sitt arbetspass. Det är ett oförutsägbart 
arbete som sjuksköterskor på avdelningar har. Antalet patienter en sjuksköterska har ansvar 
för varierar men antalet patienter kan ofta upplevas vara för många beroende på vilken vård 
patienterna kräver. I vissa fall kan man få en patient som kräver vård och tillsyn hela tiden 
och då blir de andra patienterna som sjuksköterskan har ansvar för lidande. I den typen av 
situationer finns det inte möjlighet att ge alla patienter lika bra vård och det gäller att alla i 
teamet har bra koll på de patienterna som ska omvårdas. Herzberg et al. (1993) menar att 
bristande arbetsmiljöfaktorer påverkar motivationen som man känner inför sitt arbete och kan 
skapa ett missnöje på arbetsplatsen.  
 
Det blir extra viktigt att det finns en bra sammanhållning där alla hjälper alla, problemet 
ligger i att många på avdelningen har samma belastning och arbetsbörda och det påverkar 
patientsäkerheten. Exempel har getts på fall där patienter som egentligen ska ligga på en 
intensivvårdsavdelning har placerats på andra avdelningar på grund av platsbrist. Vården 
påverkas eftersom de som arbetar på intensiven har mer utbildning specifikt för 
intensivvårdpatienter så patienterna i fråga skulle få bättre vård på den avdelningen än den de 
blir placerade på. Som följd innebär det att de övriga patienterna som vårdgivaren har ansvar 
för blir åsidosatta. Kraven beskrivs som stora på avdelningar och på grund av personalbrist 
och hög stress så är kontrollen i arbetet låg. Enligt Karasek och Theorell (1990) befinner sig 
respondenterna i den här studien på arbeten som kallas högstressarbeten och effekter av den 
här typen av arbete kan på sikt leda till fatigue, ångest, depression, eller annan psykisk ohälsa. 
I citatet nedan beskriver en respondent hur vården kunde se ut när en patient krävde mycket 
vård och hen hade ansvar för fler samtidigt. 
 

Det värsta scenariot var ju någon gång att man bara sprang runt och kunde 
sticka in huvudet och säga hej och slänga in medicinerna till de andra sex 
patienterna man hade. Då fick man självklart förlita sig väldigt mycket på 
undersköterskorna och hoppas på att de hade koll. 

                                                                                                        – R5 
I resultatet framkommer känslor av hopplöshet och förtvivlan i det arbete som utförs och i 
möjligheterna att ge den bästa vården. Det finns dagar där nivån av stress är i balans och det 
är de dagarna man som sjuksköterska inser hur det är att hinna med allt som ska göras och hur 
stressigt det är i normala fall. Dock framkommer det att den högre nivån av stress är mer regel 
än undantag. Karasek och Theorell (1990) menar att den höga stressen påverkar en persons 
förmåga att arbeta produktivt och stress över tid är skadligt och kan leda till depressioner. 
 
Trots att man som sjuksköterska uttrycker en meningsfullhet i sitt arbete och ser vården av 
patienter som ett meningsfullt arbete, känner man sig inte uppskattad. Den höga stressnivån 
och arbetsinsatsen värderas inte och förändras då inte heller till det bättre. Respondenterna 
upplever att landstingen under många år har blundat för de rådande arbetsvillkoren. Det som 
saknas i vården är personal som kan avlasta de som redan arbetar inom vården. Desto mer 
utarbetade vårdpersonalen blir, desto mer påverkar det också hur attraktivt yrket verkar för 
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nya sjuksköterskor. Resultatet i den här studien visar att vissa av respondenterna antingen har 
valt att avsluta sitt yrke och ombilda sig eller ser på framtiden med stor osäkerhet och 
hopplöshet och det går i linje med Huntington et al (2011) som menar att stressen och dåliga 
arbetsvillkor gör att sjuksköterskor väljer att gå ner i tid eller avsluta sina yrken i förtid. En av 
respondenterna förklarar känslan av att komma hem efter ett pass när stressen har varit för 
stor:  
  

Ja, det är då man kommer hem sent efter ett arbetspass och är sönderstressad 
och det är då som många kanske gråter sig till sömns och undrar om de valt 
rätt yrke. Det går inte att göra något åt det, man försöker hjälpas åt så gott 
det går, men du kan fortfarande inte klona dig till dubbel styrka som 
egentligen kanske skulle behövas. 
                                                                                                  – R6 

Stressen som upplevs är stor och mycket påverkas av den rådande personalbristen och det i 
sin tur påverkar hur hela arbetet upplevs. Det blir således svårt att känna att man hinner med 
och stressen och pressen tar ofta överhanden vilket gör att arbetet påverkar personalen även 
hemma.  

4.2.3 Att arbeta skift… 
 
Något som påverkar arbetsvillkoren och som tydligt kom fram i resultat var missnöjet med 
arbetstiderna och schemat. Arbetstiderna tillsammans med stressen är en stor orsak till att de 
respondenterna som idag inte längre arbetar som sjuksköterskor slutade i yrket. Det finns en 
ovilja till att arbeta inom yrket och har man inte redan slutat så framkommer det att 
respondenterna funderat på att sluta. Det här går i linje med Huntington et al. (2011) som 
menar att många sjuksköterskor på grund av skiftarbete och dåliga arbetsvillkor vill sluta 
arbeta inom vården. 
 
I landstingen så arbetar man efter ett treskift, där man arbetar dags-, kvälls- eller natturer 
varvat, inklusive ett visst antal helger per schemaläggningsperiod. Det är slitsamt att arbeta 
treskift och något som särskilt lyfts fram är när arbetet är förlagt med ett kvällsskift följt av ett 
dagskift. Idén är god i teorin eftersom det gör att man som sjuksköterska har möjlighet att 
följa patienterna och vara väl insatta i deras vård. Däremot så blir återhämtningen kort och 
arbetet påverkas ändå negativt. Återhämtningen efter nattpass ses också som kort och dagar 
som ska vara ledigt går åt till att bara sova ut efter skiften som arbetats. Skiftarbetet påverkar 
välmående och som sjuksköterska blir återhämtningen kort och stressen ökar. Skiftarbetet och 
bristen på återhämtning gör att det är svårt att kombinera arbete med familj och sociala livet 
och respondenterna ser skiftarbetet som en anledning till att lämna yrket. Trots brist på 
personal bör landstinget se över sina schemaläggningsrutiner. Med mer tid för återhämtning 
får medarbetarna mer ork och möjligheter till att utföra ett redan stressigt arbete på bättre sätt. 
 
Huntington et al. (2011) menar att skiftarbetet för sjuksköterskor, på grund av låg grad 
återhämtning, är slitsamt och det påverkar hälsan negativt genom att arbeta på det sättet. 
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Symtom skiftarbete kan leda till är fatigue, sömnsvårigheter som i sin tur kan leda till 
kognitiva problem, depressioner och utbrändhet. Huntington et al. (2011) såg i sin studie att ju 
mer oregelbundna tider sjuksköterskor hade, desto mer missnöjda var de med sitt arbete. 
Huntington et al. (2011) menar att genom att stabilisera schemaläggningen och ha mer 
förutsägbara mönster skulle skiftarbetet kunna anpassas. På grund av den höga belastningen 
som skiftarbete leder till väljer fler sjuksköterskor att avluta yrket i förtid. I citatet nedan 
beskrivs för- och nackdelar med att arbeta ett kvällsskift följt av ett dagskift dagen efter:  
 

När man jobbar kväll och sen ska jobba dagen efter på morgonen, du 
kommer hem sen ska du upp tidigt, det finns ju för- och nackdelar där med, 
du har ju full koll på vad som ska göras på dagen när du kommer, men du är 
inte direkt utvilad. 
                                                                                     – R5 

 
Skiftarbetet gör att tid för återhämtning saknas och att det blir svårt att skapa rutiner som är 
hållbara i längden. Det påverkar hur man som vårdpersonal upplever sin arbetsplats och hur 
väl man utför arbetet.  

4.2.4 Arbetsgivare och kollegors inflytande på välmående och den upplevda stressen 
 
I denna studie lyfts stödet fram som varierande, men också viktigt. Vad som anses vara ett bra 
stöd är olika utifrån olika personer. Cheferna som funnits på plats har beskrivits som bra, men 
utifrån olika förutsättningar. En bra chef lyfts som en person som kan styra upp verksamheten, 
exempelvis genom styrdokument som kan verka som ett stöd för sjuksköterskorna vid hög 
belastning. En bra chef rycker också in och hjälper till praktiskt när det saknas personal och 
slutligen finns där som ett stöd för personalen vid tunga situationer. Det saknades i vissa fall 
möjligheter att just prata om tunga dagar, men när chefen upplevdes som närvarande så 
påverkades synen av arbetsplatsen positivt. I regel så visar resultatet att kollegorna är oftast 
de man vänder sig till för stöd efter en tung dag eller en tyngre period. Det finns ett behov att 
prata av sig och ventilera det man känner och i vissa fall har chefen fungerat som ett bra stöd. 
Kollegorna var viktiga för alla och respondenterna berättar att just på tunga avdelningar där 
det var hög press och stress så var sammanhållningen riktigt bra och man stöttade och hjälpte 
varandra i den mån det gick. Johnson (1986 refererad i Karasek och Theorell 1990) menar att 
socialt stöd är en viktig aspekt i hur man mår på arbetet, det sociala stödet är viktigt både från 
chef och kollegor och det påverkar produktiviteten på arbetet. Särskilt stödet från 
arbetsgivaren är viktigt för att arbetare ska känna en stor tillfredsställelse i sitt arbete. 
  
Ett positivt exempel som lyftes ur intervjuerna var ett arbetssätt där personalen efter varje 
arbetspass gjorde något som kallades för speglingssamtal. Det var tid avsatt efter varje pass 
och speglingssamtalen var högt prioriterade. En speglingsansvarig utsågs av chefen och under 
samtalen lyfte man bra exempel från dagen om bra vård, pratade igenom tunga uppgifter eller 
situationer och granskade vad som kunde göras bättre och på vilket sätt. Det här var 
uppskattat av alla på avdelningen som arbetade. Stödet från chefen på den avdelningen var 
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stort och hen beskrevs som en riktig klippa att luta sig mot. Med samtalen kände 
sjuksköterskorna att det var lättare att lämna arbetet bakom sig och gå hem samt att man 
stöttade varandra i det dagliga arbetet. Både det sociala stödet från chefen och den kollegiala 
sammanhållningen förbättrades och stressen minskade och enligt Johnson (1986 refererad i 
Karasek och Theorell 1990) så kan antalet depressioner reduceras när det finns ett gott stöd på 
arbetsplatsen. Nedan följer två citat där respondenterna beskriver stödet på avdelningar som 
de arbetat på: 

 
Den var jättebra, det var liksom en väldigt positiv stämning på den 
arbetsplatsen, även om det var mycket tunga situationer och så psykiskt svårt 
ibland så var det alltid en positiv anda tyckte jag… 
                                                                                     – R4 
 
Sen var ju hon chef, hon kunde ju inte… eller vissa saker kunde man ju 
känna att man inte fick gehör för och då pratade man ju oftast kollegor 
emellan och ventilerade och sen kunde man släppa det och gå hem. 
                                                                                     – R5 

 
Trots att arbetet beskrivs som stressigt av samtliga respondenter med hög belastning så är 
ändå helhetsintrycket mer positivt där den här typen av samtal eller stöttning fanns på 
arbetsplatsen. Landsting kan som Huntington (2011) pekat på med ganska små medel påverka 
den rådande arbetsmiljön och göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt och genom samtal och 
stöttning får personalen känna sig hörda och betydelsefulla vilket påverkar motivationen till 
arbetet.  

4.2.5 Hopp om framtiden? 
 
Respondenterna som medverkat i den här studien har antingen valt att ombilda sig eller 
funderar på att ombilda sig. Väl inne i yrket ses det inte kunna fungera långsiktigt på grund av 
stressen de konstant känner. Trots att arbetsmiljön för sjuksköterskor eller vårdpersonal har 
varit aktuellt länge så upplevs inte någon direkt förändring. Framtiden känns till viss del 
hopplös. De som gått vidare och ombildat sig berättar att just stressen och de obekväma 
arbetstiderna och att känna att man inte får något för det arbete de ständigt lägger ner gör att 
det i det långa loppet inte är värt det. När patientsäkerheten påverkas och hälsan för de själva 
så känner de sig ouppskattade trots att de alltid gör mer än 100 % på arbetet. 
 
Både utifrån Karaseks och Theorells (1990) krav och kontrollmodell så upplevde 
respondenterna en utmattning och en känsla av att kraven blev för övermäktiga eftersom det 
inte går att kontrollera. Landstingen har en viktig uppgift vad gäller att attrahera vårdpersonal 
och som Huntington (2011) skriver så kan det göras med ganska små medel. Ju längre tiden 
går desto större kommer bristen av vårdpersonal att bli och desto svårare kommer det bli att 
rätta till den rådande arbetsmiljön för vårdpersonalen. Det blir en ond cirkel där en större 
personalbrist leder till sämre villkor. 
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4.3 Skillnader och likheter som anställd i bemanningsföretag eller landsting 
	
I sista delen av analysen och resultatet presenteras skillnader och likheter utifrån att vara 
anställd av bemanningsföretag eller landsting. Rubriker/teman som analysen och resultatet 
presenteras utifrån är följande; balansen mellan arbete och övrig tid är viktig, krav i 
förhållande till arbetsgivare, otillräckligt stöd och utmaningar för arbetsgivarna. 

4.3.1 Balansen mellan arbete och övrig tid är viktigt…  
 
Att få ihop en balans mellan arbete och övrig tid tycker nästan alla i studien är svårt. 
Antingen på grund av att man som konsult behöver ta uppdrag i andra städer/orter för att 
kunna arbeta för ett bemanningsföretag eller för att genom arbete på ett landsting kräver att 
man som personal arbetar skift vilket är slitsamt speciellt när återhämtningen mellan passen är 
kort. Bemanningsföretag sitter därför inne på en av de största fördelarna för att kunna 
attrahera ny personal. Det är just att de som arbetar som konsulter har möjlighet att arbeta så 
mycket som de själva önskar och när de själva önskar och fortfarande med stora möjligheter 
att få lika lön som vid arbete som ordinarie. Det går i linje med det Ruyter (2007) menar och 
att just flexibiliteten är den stora attraktionskraften till att fler inom vården drar sig mot att 
jobba inom bemanning.  
 
Studien visar att vårdpersonal som arbetat för bemanningsföretag skulle kunna tänka sig att 
göra det igen, dock gärna på mer långsiktiga uppdrag och nära hemmet. Det skulle ge en 
större möjlighet att komma in och känna sig bekväm på arbetsplatsen. I vissa fall kan man 
även tänka sig och hoppa in långhelger eller någon vecka då och då.  Olofsdotter (2008) 
menar att längre tid på uppdrag skapar en bättre sammanhållning mellan medarbetarna och 
gör att konsulter känner sig mindre som främlingar. 
 
De som arbetat/arbetar för landsting och har intervjuats för studien har alla övervägt att 
ansluta sig till ett bemanningsföretag på grund av de flexibla arbetstiderna och den högre 
lönen, men på grund av att uppdragen inte finns där de bor så har de valt att inte göra det då 
det skulle försvåra Work Life Balance mer och åka iväg under perioder än att arbeta skift. Att 
kunna ha en god Work Life Balance är viktigt menar Walsh (2013) och det påverkar den 
arbetsmoral och motivation man känner för arbetet. 

4.3.2 Krav i förhållande till arbetsgivare 
 
Höga krav finns oavsett om någon arbetar som konsult eller som ordinarie. Kraven handlar 
om patientsäkerhet och det är i regel ett högt tempo. Som ordinarie på ett landsting så finns 
det ett större ansvar för verksamheten och det dagliga arbetet. Samtidigt så ställs det högra 
krav på konsulter eftersom det finns ett stort behov av dem. Konsulterna förväntas arbeta lika 
bra och självständigt som en ordinarie, trots ibland bristfällig introduktion. För anställda inom 
landstingen berättar respondenterna att de största problemen ligger i att de är för få personal 
och det blir en stor press där det upplevs att patientsäkerheten kompromissas med. Som 
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konsult ses man som en resurs men på grund av att ordinarie personal är stressade och har en 
hög belastning redan så finns inte tiden till att ge konsulterna rätt verktyg även fast alla gör så 
gott det går. Det hjälper att vara medveten om sin roll och försöka komma in i arbetet så bra 
det går. En respondent beskriver nedan hur ansvaret som ordinarie blir större: 
 

Och den ordinarie personalen känner också att de har, eller att de tar 
ett större ansvar per automatik… 
     – R1 

 
Utifrån Karasek och Theorells (1990) krav och kontrollmodell så har både landstingsarbetare 
och konsulter högstressarbeten. Däremot så är ändå konsulterna närmare att ha aktiva arbeten. 
Kraven är höga på båda grupperna, men egenkontrollen är låg för landstingspersonal och det 
leder till trötthet och kan i sin tur leda till depressioner och utmattning. Konsulter har större 
möjligheter att kontrollera sitt arbete. Om introduktionen är bra och stödet finns hos 
arbetsgivare och att det ges möjligheter till god sammanhållning med de man arbetar med, så 
mår konsulterna bättre än den personalen på landsting.  Det blir på så vis lättare att uppleva 
stor tillfredställelse i sitt arbete. Det är dock en bit kvar. Det syns i den forskning som Ruyter 
(2007) presenterat om att fler söker sig till bemanningsföretag på grund av dåliga 
arbetsvillkor. Även Karasek och Theorell (1990) menar att det krävs egenkontroll tillsammans 
med höga krav för att uppnå en bra psykosocial arbetsmiljö.   

4.3.3 Otillräckligt stöd 
 
Landstingets största fördel är att deras anställda har bra stöd av kollegor på arbetsplatsen, 
det är något som saknas som konsult via bemanningsföretag. Stödet från chef är också större 
än vad det oftast är mellan chef och konsult på ett bemanningsföretag. Stödet som finns på 
respektive arbetsplats är dock inte tillräckligt. Varken konsulter eller landstingsanställda 
upplever att de är särskilt uppskattade i sina arbeten, förutom ett fåtal. Studien visar också att 
stödet inte upplevs ha förbättrats över tid. Johnson (1986 refererad i Karasek och Theorell 
1990) och Isaksson och Bellaagh (1999) menar att det sociala stödet är viktigt och kan 
påverka hur arbetare upplever stressen på arbetet. En närvarande chef tillsammans med god 
relation till kollegor kan verka till att reducera antalet depressioner och utmattningar.  

4.3.4 Utmaningar för arbetsgivarna… 
  
Resultatet visar att alla i studien har arbetat för ett landsting i något skede. Det kommer fram 
att arbetsvillkoren är dåliga, det saknas tid för återhämtning, lönen är dålig och stressen är 
ganska konstant. Arbetet som läggs ner värderas inte högt av arbetsgivarna och många i 
studien har valt att ombilda sig inom andra yrken som en följd av det påfrestande 
arbetsklimatet.  
  
Det är idag stor brist på personal idag så att bemanna upp vården med bemanningsföretag är 
nödvändigt.  Dock påverkas vården negativt på ett eller annat sätt.  På vissa ställen är vården 
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beroende av bemanningsföretag och den utvecklingen ses som negativ. Vården skulle må 
bättre av att ha fast personal i huvudsak och att konsulter kan användas vid behov men i 
mindre utsträckning. På vissa arbetsställen så finns det också problematik med att de som är 
fast anställda enbart arbetar halvtid. Det kan grunda sig i arbetsvillkoren och svårigheten att 
kombinera arbetstiderna med övrig tid. Det går i linje med det som Huntington et al (2011) 
menar, att just arbetsvillkoren påverkar viljan för sjukvårdspersonal att vilja sluta på sitt 
arbete eller gå ner i tid.  
  
Landstingen behöver se över arbetsvillkoren. Det finns en stor glädje till yrket men den döljs i 
dåliga arbetsvillkor och känslan av att inte värderas särskilt högt. Bemanningsföretagen 
behöver arbeta mer med att säkerställa god kommunikation mellan konsult och arbetsställe, 
introduktioner behöver förbättras så att konsulter kan känna sig trygga på nya arbetsplatser 
och i den mån det går skapa längre uppdrag så konsulten har en möjlighet att bli inkluderad på 
arbetsplatsen. Shin och Lee (2016) menar att vänskapsrelationer är en viktig del i hur stressad 
man upplever arbetsplatsen och vårdyrken är yrkesgrupper där det är vanligt att skapa 
vänskapsrelationer på arbetsplatsen.  
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5. Sammanfattande diskussion  
I detta kapitel kommer en slutsats om studien att presenteras utifrån syfte och 
frågeställningarna som i studien besvarats. 

5.1 Slutsats 
	
I denna studie har många resultat framkommit som varit intressant för hur vårdpersonal 
upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Slutsatserna av studien presenteras utifrån respektive 
frågeställning som legat till grund för studien.  

5.1.1 Hur väljer vårdpersonal arbetsgivare? 
 
Valet av arbetsgivare verkar ganska slumpmässigt. Landstinget är oftast det självklara valet 
för vårdpersonal då dem är den stora arbetsgivaren på vårdmarknaden. Det är i fallen då 
någonting saknas i arbetsmiljön eller en vilja att testa på någonting annat som är den drivande 
orsaken som gör att vissa tar steget att söka sig till bemanningsföretag. Flexibiliteten och 
möjligheterna att själv välja arbetspass verkar dock vara den största fördelen med att vara 
anställd av ett bemanningsföretag.  

5.1.2. Hur upplever vårdpersonal sin psykosociala arbetsmiljö och vilka faktorer 
påverkar den?   
 
Vårdpersonal vittnar om en hård arbetsmiljö med hög belastning. Oavsett arbetsgivare så 
upplevs inte arbetsmiljön vara tillfredställande. Det är olika faktorer som påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön utifrån arbetsgivare men i huvudsak så brister båda arbetsgivarna i 
hur de anställda mår och trivs på sin arbetsplats. Arbetsvillkor som påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön negativt utifrån den här studien är således bristfällig introduktion till en ny 
arbetsplats, arbetsgivare som inte är närvarande, negativ stress, påfrestande skiftarbete med 
lite rum för återhämtning och personalbrist som ökar belastningen på befintlig personal.  

5.1.3 Hur skiljer sig upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön mellan 
vårdpersonal som är anställda av landsting och bemanningsföretag. 
 
Bemanningsföretagen verkar ha insett vad det är landstingen brister i till viss del i sin 
arbetsmiljö och har genom flexibilitet kunna tillgodose en något bättre arbetsmiljö. Det 
bemanningsföretaget istället brister i är stöd och uppföljning. Belastningen är i stort den 
samma men villkoren bakom är mer flexibla. Personer har möjlighet att själva välja om de 
enbart vill arbeta dagspass eller ett pass varannan dag och till en högre lön dessutom. Den 
psykosociala arbetsmiljön påverkas av stödet och närhet till kollegor och det är något som 
saknas. Trots det så verkar bemanningsföretag närma sig bättre psykosociala villkor än 
landstingen. 
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5.2 Diskussion 
 
Den psykosociala arbetsmiljön för vårdpersonal har varit ett intressant ämne att studera. Det 
har gett ett större perspektiv för den pågående debatten som finns i media utifrån 
vårdpersonals arbetsvillkor. Under studien har funderingar väckts kring varför ingenting görs 
eller varför vårdpersonals arbetsmiljö är så pass underprioriterat.  Det verkar som att det med 
ganska små medel skulle kunna gå och förbättra villkoren och enbart genom att lyssna på dem 
som arbetar. Det är med det sagt inte en lätt uppgift. Personalbristen verkar vara ett faktum 
och alla arbetsgivare har mycket att arbeta mot för att höja statusen för yrket för att kunna 
tillgodose den brist som finns och kommer att finnas. Det är ett problem att vårdpersonal idag 
inte vill arbeta heltid eller väljer att sluta inom sitt yrke. Arbetsgivarna har ett långt arbete 
framför sig som innebär att förbättra arbetsvillkoren och attrahera ny personal. Det är 
samtidigt något som inte kan vänta. Det borde ligga i både landsting och bemanningsföretags 
bästa att värna om sin personal och på så sätt också skapa en bättre vård. Alla tjänar på att 
personalen trivs på sitt arbete. 

5.2.1 Metoddiskussion 
 
I den här studien har vissa svårigheter stötts på. I inledningsfasen av studien var tanken att 
urvalet skulle bestå av enbart läkare som arbetat/arbetar via bemanningsföretag. Ett 50- tal 
bemanningsföretag kontaktades med en förfrågan om att förmedla kontakter till läkare som 
var anställda av dem. Ett tiotal bemanningsföretag hade möjlighet och försöka hjälpa till. 
Trots att vissa av bemanningsföretagen kontaktade läkare i två omgångar fanns inget intresse 
av att delta.  
 
Det faktum att inga läkare ville ställa upp väcker många funderingar. Är det så att läkare via 
bemanningsföretag har för stor arbetsbörda att det helt enkelt inte finns utrymme att ställa upp 
i intervjuer. Det framkom av bemanningsföretagen att de trodde att det skulle vara svårt att få 
tag på läkare som ville ställa upp, även fast flera tyckte att det var ett aktuellt och viktig ämne 
att studera.  Det verkar enligt bemanningsföretagen att läkare som grupp är upptagna och 
kanske inte prioriterar att medverka i intervjuer. Trots att bemanningsföretag enligt deras egen 
marknadsföring ska ha mer flexibla arbetstider så upplever ändå läkarna att tiden inte finns. 
Det kan ju givetvis bero på både arbetsbörda eller/och faktorer i deras egna privatliv.  
 
Andra faktorer som kan ha påverkat att läkarna anställda av bemanningsföretag inte vill 
medverka i intervjuer kan bero på att de upplever att arbetsmiljön är bra och trivs, eller att 
arbetsmiljön är bristfällig men fortfarande känner en lojalitet för sin arbetsgivare och vill inte 
”hänga ut” någon. Eller också motsatsen att de inte upplever en lojalitet mot 
bemanningsföretagen och vill därför inte ställa upp på en intervju som är initierad av 
bemanningsföretaget de är anställda av och känner ingen tillhörighet. Så även fast 
arbetsgivaren frågar så känner läkarna ingen vilja att hjälpa till.  
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Att inga läkare hade möjlighet att ställa upp väcker ännu större nyfikenhet inför läkare och 
bemanningsföretag även fast den här studien har fått fram en del om hur det är att arbeta för 
bemanningsföretag så finns det förfarande viktig forskning att utföra på både läkare och 
sjuksköterskor utifrån arbetsgivare. Kvantitativa studier skulle kunna vara ett nästa steg i att 
få ett större perspektiv utifrån en större grupp.  
 
Trots dessa svårigheter med urvalet så har ändå en intressant studie utförts med intressanta 
resultat. Två arbetsgivare har ställts mot varandra utifrån de som arbetar för landsting och 
bemanningsföretag. Vårdpersonal har påfrestande arbetsvillkor och den här studien tillför ny 
intressant forskning i en tid där bemanningsföretag får motstå mycket kritik. När landsting 
och bemanningsföretag ställts mot varandra kan man förstå att vårdpersonal söker sig vidare 
till alternativa arbetsgivare. När arbetsvillkoren sen inte visar sig vara mycket bättre på 
bemanningsföretag heller så skapar det effekter som gör att vårdpersonal ombildar sig eller 
går ner i tid.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide till vårdpersonal inom bemanningsföretag  
 

Ø Ålder 
Ø Familjesituation 
Ø Hur länge- har du jobbat/ jobbade du som bemanningssjuksköterska/läkare  
Ø Vad gjorde du innan?  

 
Ø Varför ville du bli sjuksköterska/läkare?  
Ø Vad lockade med att jobba som bemanningssjuksköterska/läkare 
Ø Hur valde du vilket bemanningsföretag att jobba för? vad var viktigt för dig? 

 
Ø Kan du berätta om ditt arbete? 
− Hur mycket har du och göra?  
− Vad finns det för krav i arbetet? Är de rimliga?  
− Är det stressigt? 
− Hur ser din arbetsbörda ut? 
− Upplever du någon skillnad i stressnivå och eller hur mycket du har och göra i 

jämförelse med de ordinarie på arbetsstället? 
 

Ø Upplever du att det är lätt att kombinera arbete och övrigt tid?  
Ø Brukar du vara tillgänglig efter arbetstid?  
Ø Är det lättare eller svårare att kombinera WLB som bemanningssjuksköterska/läkare 

tror du?  
Ø Finns det krav på flexibilitet?  

 
Ø Hur fungerar introduktion på ett nytt arbetsställe?  
Ø Hur är välkomnandet bland ordinarie personal när man kommer som ny sjuksköterska/ 

läkare?  
Ø Har du upplevt något missnöje av ordinarie personal eller av patienter när man jobbar 

som resurs-sjuksköterska/läkare – Vad? 
 

Ø Hur upplever du patientkontinuiteten och patientkontakten som 
bemanningssjuksköterska/läkare  
− Någon skillnad? (förtroende)   
− Hur går ni tillväga för att ge en patient bästa möjliga vård? 
− Hur fungerar uppföljningen av patienter?  
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Ø Hur ser det ut med det administrativa arbetet?  
 

Ø Vad skulle krävas för att du skulle omvärdera att jobba fast och anställd direkt av ett 
landsting?  

Ø Vad tycker du om att Landstingen vill dra ner på andelen 
bemanningssjuksköterska/läkare vi har idag?  

Ø Hur ser du på framtiden? skulle du kunna tänka dig att jobba som 
bemanningssjuksköterska/läkare igen?  

Ø Vad är det mest positiva med att jobba som bemanningssjuksköterska/läkare?  
Ø Vilka negativa aspekter finns det?  
Ø Vad är de största skillnaderna med att jobba som bemanningssjuksköterska/läkare och 

som anställd på landsting 
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Bilaga 2: Anpassad intervjuguide till sjuksköterskor inom landsting 
 

Ø Ålder 
Ø Vart arbetar du idag?  
Ø Hur länge har du jobbat som sjuksköterska?  
Ø Vad gjorde du innan?  

 
Ø Varför ville du bli sjuksköterska?  
Ø Hur såg arbetsmarknaden ut när du var klar?  
Ø Visste du vart du ville jobba/på vilken avdelning osv 

 
Ø Kan du berätta om ditt arbete?  

− Är det mycket och göra?  
− Är det stressigt? 

Ø Hur ser arbetsmiljön ut?  
Ø Tycker du att ditt yrke är lätt att kombinera med övrig tid/familjeliv  
Ø Brukar du vara tillgänglig efter arbetstid? 

 
Ø Hur ser du på patientsäkerheten?  
Ø Hur arbetar man för att kunna säkerställa bra vård?  

 
Ø Hur ser sammanhållningen ut bland anställda?  

 
Ø Hur ser det ut med administrativt arbete?  

 
Ø Har du kommit i kontakt med många bemanningssjuksköterskor?  
Ø Hur ser du på det?  

 
Ø Vad tycker du är mest positivt/negativt med att jobba som sjuksköterska?  
Ø Hur ser du på framtiden?  
Ø Har du funderat på och arbeta för bemanningsföretag någon gång?  

 

  
 


