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Uppsatsens titel:  Effektivitet inom sjukvården  
Seminariedatum:  2019-06-04 
Ämne/Kurs:  Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp/722G80  
Författare:   Lowe Björklund och Alma Fogelström 
Handledare:  Katarina Eriksson 
Nyckelord:   Effektivitet, human resource (HR), organisationsteori, 

produktivitet, styrning, sjukvård 
 

Syfte:   Syftet med denna kandidatuppsats var att beskriva om och på 
vilket sätt anslutningen till RIA-projektet inom sektionen vid 
sjukhuset i Sverige har varit effektiv i förhållande till sektionens 
uppsatta mål.  

 
Teoretisk referensram:  Den teoretiska referensramen utgår från två modeller om 

effektivitet vilka har anpassats efter den mänskliga resursen. 
Referensramen behandlar inre- och yttre effektivitet med 
tillhörande underrubriker, nämligen: Resurser, kompetens 
arbetsuppgifter och mål.  

 
Metod:   Studien var en kvalitativ fallstudie av beskrivande karaktär med 

en deduktiv ansats. Primärdata samlades in med 
tillgänglighetsurval med semistrukturerade intervjuer med sju 
respondenter. Det empiriska materialet analyserades med en 
tematisk analysmetod med teman i förhållande till den 
teoretiska referensramen. Studien hämtade sekundärdata från 
böcker, akademiska artiklar och akademiska tidskrifter.  

 
Empiri:   Empiriska data samlades in från sjukhuspersonal och 

vårdenhetschefer inom sektionen vid sjukhuset i Sverige. 
 
Slutsatser:   Studien kommer fram till att anslutningen till RIA-projektet 

inom sektionen vid sjukhuset i Sverige har varit effektiv i 
förhållande till sektionens uppsatta mål, men inte till vilken grad 
den har varit effektiv. De mänskliga resurserna kan göra mer rätt 
saker, sjukhuspersonalen använder sin kompetens i större 
utsträckning och sjukhuspersonalen kan utföra arbetsuppgifter 
rätt i förhållande till vad som ingår i deras yrkesroll. Det har i sin 
tur lett till snabbare handläggning och bidragit till inre 
effektivitet vilket i sin tur har lett till yttre effektivitet i 
förhållande till sektionens uppsatta mål.   



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 
 
Title:   Effectiveness within healthcare 
Seminardate: 2019-06-04 
Course:   Bachelor Thesis in Business Administration, 15 credits/722G80 
Authors:   Lowe Björklund and Alma Fogelström 
Advisors:   Katarina Eriksson 
Key words:   Effectiveness, efficiency, healthcare, human resource (HR), 

management, organizational theory 
 

Purpose:   The purpose of this Bachelor Thesis was to describe if and in 
what way the connection with the RIA-project within the 
section at the hospital in Sweden has been effective in relation to 
the goal that has been established by the section. 

 
Theoretical frameworks: The theoretical framework proceeds from two models that 

deals with effectiveness which have been adapted to the human 
resource. The framework treats efficiency and effectiveness with 
associated subheadings, specifically: Resources, competency, 
job assignments and goal.  

 
Methodology:  The study was a qualitative case study with a descriptive nature 

and a deductive approach. Primary data was collected with 
accessibility selection with semi-structured interviews with 
seven respondents. The empirical findings were analysed with a 
thematic analysis method with themes related to the theoretical 
framework. The study collected secondary data from books, 
academic articles and academic journals.  

 
Empirical foundations:   Empirical data was collected from hospital staff and hospital 

management within the section at the hospital in Sweden.  
 
Conclusions:  The study reaches the conclusion that the connection with the 

RIA-project within the section at the hospital in Sweden has 
been effective in relation to the goal that has been established by 
the section, but not to what degree it has been effective. The 
human resources can do more right things, the hospital staff 
uses its competence to a higher degree and the hospital staff can 
perform job assignments right in relation to what is associated 
with their profession. This in turn have led to faster processing 
and contributed to efficiency which in turn have led to 
effectiveness in relation to the goal that has been established by 
the section.  
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Författarnas begreppsförklaringar 
Nedan följer författarnas förklaringar till olika begrepp och uttryck som används i den 
aktuella studien.  
 

§ Handläggning – Tiden det tar från att en patient kommer till sjukhuset till dess att 
den får lämna sjukhuset. 

 
§ Sektion – X och Y som representerar två olika enheter vid sjukhuset i Sverige.   

 
§ Sjukhuspersonal – Undersköterskor och sjuksköterskor. 
 
§ Sjuksköterska – Den person som ansvarar för att patienter ska få den vård de 

behöver och har genomgått en vidareutbildning på minst tre år.  
 

§ Undersköterska – Den person som arbetar med den praktiska omvårdnaden och 
har en mindre omfattande utbildning än en sjuksköterska.   

 
§ RIA – Med RIA avses i studien de personer som arbetar inom sektionen vid 

sjukhuset i Sverige genom projektet Regionens Introduktion i Arbetslivet. RIA-
projektet heter egentligen någonting annat.  

 
§ RIA-projektet – Med RIA-projektet avses projektet som går att ansluta sig till för att 

få ytterligare en mänsklig resurs.   
 
§ Vårdenhetschef – Den person som är ansvarig över undersköterskor och 

sjuksköterskor vid en viss enhet.  
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1 Inledning 

 
 det här kapitlet presenteras bakgrunden till forskningsproblemet, problematisering, 
syfte, frågeställning och definitioner.  

 
 

1.1 Bakgrund 

 
Sjukvården är ett högaktuellt ämne i samhällsdebatten (Jakobson & Tenfält 2018; TT 2018) 
och politikerna menar att Sveriges sjukvård står inför stora utmaningar (Björklund, 
Starbrink & Westerholm 2016). Medan befolkningen växer och åldras i likartad takt 
(Björklund, Starbrink & Westerholm 2016) ökar också antalet multisjuka, vilket ökar 
efterfrågan på sjukvård (Ström 2018). Vidare menar politikerna att kommuner och 
landsting kommer att ha ett högt rekryteringsbehov vilket förstärks ytterligare av att 
arbetare inom området går i pension (Björklund, Starbrink & Westerholm 2016). SKL 
(genom Björklund, Starbrink & Westerholm 2016) uppskattade år 2014 att det behövs 
omkring ytterligare 230,000 arbetare inom Sveriges vård och omsorg innan år 2022. Det 
behövs också 136,000 nyutbildade undersköterskor och 38,900 ytterligare sjuksköterskor 
innan år 2026 (SKL, genom Jakobson & Tenfält 2018). Detta trots att antalet anställda 
inom hälso- och sjukvård är fler idag än vad de någonsin har varit (Björklund, Starbrink & 
Westerholm 2016). Från mitten av år 1990 till idag har antalet läkare ökat med 55 procent 
och antalet sjuksköterskor ökat med 26 procent (Björklund, Starbrink & Westerholm 2016). 
Sett ur ett internationellt perspektiv menar politikerna att Sverige har både fler läkare och 
sjuksköterskor per capita i genomsnitt än vad de andra OECD-länderna har (Björklund, 
Starbrink & Westerholm 2016). Samtidigt som både antalet läkare och sjuksköterskor har 
ökat har antalet undersköterskor inom hälso- och sjukvård minskat (Björklund, Starbrink & 
Westerholm 2016).  

 
Idag menar politikerna att trots att vi har fler läkare och sjuksköterskor i sjukvården så 
faller produktiviteten inom området (Björklund, Starbrink & Westerholm 2016). En orsak 
tros vara att sjukhuspersonalen ägnar orimligt mycket tid till okvalificerade arbetsuppgifter 
där sjuksköterskor exempelvis städar och delar ut brickor (Björklund, Starbrink & 
Westerholm 2016). Dessa menar politikerna räknas till enklare omvårdnadsuppgifter som 
inte kräver någon utbildning och uppgifter som inte igår i sjukhuspersonalens yrkesroll, 
arbetsuppgifter de inte ska utföra (Björklund, Starbrink & Westerholm 2016). Det här 
skapar en arbetsmiljö med en hög stressnärvaro i vilken läkare och sjuksköterskor upplever 
otillräcklighet genom att de kan spendera mindre tid med sina patienter (Björklund, 
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Starbrink & Westerholm 2016). Yrkestiteln sjukvårdsbiträde vilken inte kräver någon 
utbildning men som ändå kan utföra uppgifter inom hälso- och sjukvård har i stort sett 
försvunnit från den svenska sjukvården (Björklund, Starbrink & Westerholm 2016). Det var 
under 1990-talet som sjukvårdsbiträdet togs bort vilket ledde till att undersköterskor och 
sjuksköterskor blev belastade med ytterligare arbetsuppgifter (Hagström 2017). Idag har 
sjukvårdsbiträde återinförts på ett par avdelningar i Sverige för att underlätta för 
personalen (Hagström 2017). Det råder delade meningar om sjukvårdsbiträdet ska vara en 
del av den svenska sjukvården eller inte (Hagström 2017). Fackliga förbund har tidigare 
varit negativt inställda till sjukvårdsbiträdet då de anser att yrkestiteln konkurrerar om den 
övriga sjukhuspersonalens arbetsuppgifter, men nu anser vissa förbund att 
sjukvårdsbiträdet måste återinföras för att säkerställa kvaliteten inom den svenska 
välfärden (Hagström 2017). Fackförbundet kommunal är en av de som hävdar att 
sjukvårdsbiträdet är en nödvändig del av den svenska sjukvården, medan vårdförbundet 
menar att sjukvårdsbiträdet är ett steg tillbaka i utvecklingen (Hagström 2017). Då behovet 
av anställda inom hälso- och sjukvård har växt har ett behov av att använda sjukvårdens 
resurser mer effektivt blivit en naturlig följd (Björklund, Starbrink & Westerholm 2016).  
 
Än idag råder olika uppfattningar om vad effektivitet är och hur termen bör definieras. I en 
litteraturöversikt av Rutgers och van der Meer (2010) framkommer en rad olika betydelser 
av termen (Diesing, 1973; Johansson & Lofgren, 1996; Rainey, 1997; Simon, 1976; Slichter, 
1950; Waldo, 1984; Wilson, 1989). En generell uppfattning om effektivitet är den som 
kallas för teknisk effektivitet, vilket är förhållandet mellan input och output eller resurser 
och resultat (Rutgers & van der Meer 2010). Om det talas om en människa eller person kan 
teknisk effektivitet förefalla som komisk, vad menas egentligen med en persons optimala 
relation mellan input respektive output (Rutgers & van der Meer 2010). Det finns också 
någonting som kallas för substantiv effektivitet, vilket inte främst är en relation utan 
snarare ett förhållande gentemot önskade resultat och mål eller anledningen till varför 
någon gör någonting (Rutgers & van der Meer 2010). Enligt Rutgers och van der Meer 
(2010) användes inte termen effektivitet i någon större utsträckning före 1900-talet, inte 
ens av ekonomiska figurer som Smith (1776), men de menar att effektivitet som ett koncept 
är möjligt att härleda tillbaka till Aristoteles (384–322 f.Kr.).  
 
Aristoteles (384–322 f.Kr.) koncept om effektivitet innebär möjligheten att uppnå något 
och kallas ibland för den filosofiska användningen av termen (Rutgers & van der Meer 
2010). Rutgers och van der Meer (2010) menar att Aristoteles (384–322 f.Kr.) koncept om 
effektivitet innebär att en handling är länkad samman med ett syfte. Den faktiska effekten 
av handlingen behöver inte nödvändigtvis vara lika med det resultat som handlingen 
förväntas uppnå, vikten ligger i att den som utför handlingen är den effektiva agenten och 
att effektivitet är kraften eller styrkan att förändra eller flytta (Rutgers & van der Meer 
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2010). Innan 1800-talet hade termen effektivitet en filosofisk användning enligt Aristoteles 
(384–322 f.Kr) mening, men var i övrigt sällan förekommande (Rutgers & van der Meer 
2010). Det är först under 1800-talet som det går att spåra termen effektivitet till ett 
administrativt område (Rutgers & van der Meer 2010). Bentham (1748–1832, genom 
Rutgers & van der Meer 2010) menade att effektivitet innebär en aktivitet som försäkrar 
förpliktelse, till exempel mellan två parter i ett avtal. Ett löfte enligt Benthams (1748-1832) 
mening är därför ineffektivt om det inte går att försäkra sig om att löftet hedras av parterna 
som ingått löftet (Rutgers & van der Meer 2010). Benthams (1748–1832) länk mellan 
effektivitet och utfall är viktig, eftersom det går att förstå det som att effektivitet är 
bidragande till att uppnå syften, och inte enbart en relation mellan input och output 
(Rutgers & van der Meer 2010). H. Taylor (1836–1878/1992, genom Rutgers & van der 
Meer 2010) menade att effektivitet innebär att det finns en person som kan utföra uppgifter 
inom en organisation, men även att personen har kapaciteten och möjligheten att utföra 
organisationens uppgifter på ett bra sätt och inom utsatt tid. Det är enkelt att med dagens 
syn på effektivitet tolka det som att H. Taylor (1836–1878/1992) menade att det finns en 
relation mellan en hög lön och att uppnå nödvändiga resultat, men på det sätt som han 
använde termen fanns det ingen relation inkluderad (Rutgers & van der Meer 2010). Både 
Bentham (1748–1832) och H. Taylor (1836–1878/1992) hade därför en Aristotelisk syn på 
effektivitet med den huvudsakliga förståelsen av att effektivitet är förmågan att agera 
(Rutgers & van der Meer 2010).  
 
Enligt Rutgers och van der Meer (2010) är det under tidigt 1900-tal som termen effektivitet 
för första gången används i ekonomiska sammanhang, och att det var efter andra 
världskriget som teknisk effektivitet blev en central del i den ekonomiska litteraturen. 
Farell (1957, genom Rutgers & van der Meer 2010) menade att teknisk effektivitet bestäms 
genom kvoten mellan input och output. Farell (1957, genom Rutgers & van der Meer 2010) 
valde även att skilja på termerna teknisk effektivitet och kostnadseffektivitet. Farells (1957) 
tankar om effektivitet benämns ofta som milstolpar för den ekonomiska synen på termen 
(Rutgers & van der Meer 2010). Den största skillnaden för effektivitet mellan 1900-talet 
och 1800-talet var att termen blev välanvänd, bland annat genom Taylorism eller Scientific 
Management som även kan anses vara paradigmskiftet för effektivitet (Rutgers & van der 
Meer 2010). Enligt F.W. Taylor (1912/1992, genom Rutgers & van der Meer 2010) 
förväntades Scientific Management uppnå högre produktion per anställd och högre löner 
för de anställda vilket i sin tur skulle skapa en större förtjänst för organisationen. Waldo 
(1984, genom Rutgers & van der Meer 2010, s. 770) väljer senare att ifrågasätta effektivitet: 
“Effektivt gentemot vad? Är inte effektivitet för effektivitetens skull meningslös? Är inte 
effektivitet nödvändigt att mäta i termer av andra värden?”. Detta innebär att effektivitet 
inte är ett absolut mått på kvoten mellan input och output, utan att termen även är 
beroende av andra värden (Rutgers & van der Meer 2010). Substantiv effektivitet, i motsats 
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till teknisk effektivitet, är därför sammanlänkat med ett önskat slutresultat eller syfte som 
den står i relation till (Rutgers & van der Meer 2010). I vår nutid skiljer vi termerna åt 
genom att använda produktivitet som en motsvarighet till teknisk effektivitet, och 
effektivitet som ett mått på substantiv effektivitet (Rutgers & van der Meer 2010). 
Produktivitet likställs med att göra saker rätt (Drucker 1975, genom Forslund 2016), medan 
effektivitet är att göra rätt saker (Forslund 2016).  
 

1.2 Problematisering  

 
Det finns idag ett ökat behov (Björklund, Starbrink & Westerholm 2016) och en ökad 
efterfråga (Ström 2018) på sjukhuspersonal. I början av 1990-talet togs yrkestiteln 
sjukvårdsbiträde (Hagström 2017) och möjligheten att utbilda sig till sjukvårdsbiträde bort 
(Hjort 2017). Följden blev att de sysslor som tidigare utfördes av sjukvårdsbiträden nu föll 
under ansvar av både undersköterskor och sjuksköterskor (Hagström 2017). Idag saknas 
det undersköterskor (Björklund, Starbrink & Westerholm 2016) och sjuksköterskor 
(Hagström 2017; Hjort 2017; Jakobson & Tenfält 2018) vilket kan vara en följd av att 
sjukvårdsbiträde som yrkestitel har försvunnit, och att sjukvårdsbiträdenas tidigare 
arbetsuppgifter nu belastar övriga yrkestitlar (Hagström 2017). Inom sektionen vid 
sjukhuset i Sverige har det gjorts ett försök att åtgärda problematiken genom att ansluta sig 
till RIA-projektet och låta två RIA-anställda ha hand om köket, städa och utföra enklare 
administrativa uppgifter (Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 2019).  
 
Regionens Introduktion i Arbetslivet (RIA) är ett politiskt uppdrag utfärdat av 
regionfullmäktige (Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 2019). RIA-projektet 
är ett resultat av en diskussion inom regionfullmäktige med avseende på 
ungdomsarbetslösheten i Sverige och vad regionen som arbetsgivare skulle kunna göra för 
de unga människorna som är arbetslösa (Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 
2019). Det huvudsakliga syftet med RIA-projektet är att råda bot med arbetslösheten för 
personer mellan 18 till 30 år som på ett eller annat sätt inte kan få in en fot på 
arbetsmarknaden (Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 2019). 
Förhoppningen är att de som deltar i projektet ska få upp ögonen för vad de vill göra och 
vill studera eller arbeta vidare på något sätt (Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 
maj, 2019). Projektet öppnar även upp möjligheten att försörja framtida rekryteringsbehov 
och säkra kompetens för regionen (Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 
2019). RIA-projektet är aktivt inom hela länet och är en samverkan mellan 
regionfullmäktige och arbetsförmedlingen och genom arbetsförmedlingen förmedlas arbete 
till de olika förvaltningarna inom regionen (Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 
maj, 2019). Projektansvarig (personlig kommunikation, 8 maj, 2019) tillsammans med 
folkhögskoleförvaltningen har ansvar för projekt RIA och det är de som genomför det 
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praktiska uppdraget. Projektet har blivit tilldelat statliga medel vilka används för att betala 
ut löner till de personer som medverkar (Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 
2019). Den förvaltning som vill ansluta sig till projektet och anställa en ungdom genom 
projekt RIA har således ingen extra kostnad för ungdomen (Projektansvarig, personlig 
kommunikation, 8 maj, 2019). Projektansvarig (personlig kommunikation, 8 maj, 2019) är 
tydlig med att förvaltningarna inte får ersätta en ordinarie anställd genom att ta in en 
person genom projektet, utan att en person som går genom projektet alltid ska anställas 
utöver ordinarie personal (Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 2019). 
Tanken är att personerna som är anställda genom RIA-projektet kontinuerligt byts ut efter 
en ettårsperiod (Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 2019).   
  
Det är projektansvarig, HR-representanten vid sjukhuset i Sverige och de fackliga 
representanterna som har lyckats driva igenom RIA-projektet vid sjukhuset i Sverige 
(Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 2019). Vårdenhetschefen inom 
sektionen vid sjukhuset i Sverige tog kontakt med HR-representanten vid sjukhuset efter 
att hen hade upplevt att sjukhuspersonalen spenderade mycket tid till sådant som inte 
ingick i deras yrkesroll (Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 2019). HR-
representanten berättade för vårdenhetschefen att det fanns något som hette projekt RIA, 
vad det innebar och hur sektionen kunde få användning av det (Projektansvarig, personlig 
kommunikation, 8 maj, 2019). Vårdenhetschefen fick med sig en av de andra 
vårdenhetscheferna inom sektionen och bestämde möte med projektansvarig och HR-
representanten samt arbetsförmedlingen, och träffade tillsammans med dem två ungdomar 
som skulle komma att arbeta inom sektionen genom projektet (Projektansvarig, personlig 
kommunikation, 8 maj, 2019).   
 
Sjukvården har ett flertal mål (Rutgers & van der Meer 2010; Socialstyrelsen 2009) och 
effektivitet i sjukvården kan inneha olika innebörd beroende på vem som ser på begreppet 
(Brorström & Kastberg 2006). RIA-projektet så som det är utfärdat av regionfullmäktige i 
länet har ett mål. Studien väljer att inte ta hänsyn till vare sig målet med sjukvården, 
effektiviteten inom sjukvården eller målet med RIA-projektet så som det är utfärdat av 
regionfullmäktige i länet. Studien väljer istället att betrakta sektionen som en egen 
organisation och undersöker om anslutningen till RIA-projektet inom sektionen vid 
sjukhuset i Sverige har varit effektiv i förhållande till sektionens uppsatta mål. Det uppsatta 
målet är:  
 

Att avlasta sjukhuspersonalen med “vardagliga uppgifter" och låta sjukhuspersonalen 
fokusera på rätt saker, det som ingår i deras yrkesroll vilket ska ge mer tid till 

patienterna. 
(Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 2019)  
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1.3 Syfte 

 
Studiens syfte är att beskriva om och på vilket sätt anslutningen till RIA-projektet inom 
sektionen vid sjukhuset i Sverige har varit effektiv i förhållande till sektionens uppsatta 
mål.   
 

1.4 Frågeställning  

 

• Har anslutningen till RIA-projektet inom sektionen vid sjukhuset i Sverige varit 
effektiv i förhållande till sektionens uppsatta mål – På vilket sätt?  
 

1.5 Definitioner 

 

1.5.1 Effektivitet 

 
Studien förhåller sig till Forslunds (2016, s. 47) definition av effektivitet:  
 

"Effektivitet = att göra rätt saker. I vilken utsträckning har vi uppnått vårt 
mål?".  

 
  



 
 

 

7 

2 Teoretisk referensram 

 
 det här kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som studien utgår från. 
Den teoretiska referensramen utgår från SPRI:s (1994, genom Socialstyrelsen 2009, s. 

100) och Modell och Grönlunds modell (2006, s. 15) som behandlar den inre- och yttre 
effektiviteten (med viss anpassning efter mänsklig resurs).

 
 

2.1 Analysmodell  

 
(Figur 1: Analysmodellen) 

 
Analysmodellen bygger på SPRI:s (1994, genom Socialstyrelsen 2009, s. 23) och Modell och 
Grönlunds (2006, s. 15) modell med vissa modifikationer. Modellen är till för att underlätta 
och koppla ihop de olika sammanhangen i vad som analyseras i den aktuella studien. 
 
SPRI (1994, genom Socialstyrelsen 2009, s. 23) har tagit fram en modell som används för 
att analysera produktiviteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen 
2009). Analysmodellen innehåller fyra faktorer som socialstyrelsen menar är centrala för 
de två begreppens innebörd, nämligen: Resurser, Process/Prestationer, Resultat och mål 
(Socialstyrelsen 2009). SPRI:s (1994, genom Socialstyrelsen 2009, s. 23) modell innefattar 
monetära resurser så som kostnader (Socialstyrelsen 2009). Modell och Grönlund (2006) 
delar upp inre effektivitet i: Resurser, aktiviteter och prestationer. Modell och Grönlund 
(2006) behandlar “hårda”, finansiella storheter så som kostnader i form av pengar. Den 
aktuella studien behandlar “mjuka”, mänskliga resurser, därför har den inre effektiviteten 
istället valts att delas upp i: Resurser, kompetens och arbetsuppgifter samt hur dessa 
bidrar till den inre- och i sin tur yttre effektiviteten, eftersom de ansågs stämma bättre 
överens gentemot den aktuella studiens syfte.  

I 
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Utifrån Modell och Grönlund (2006) bryts den inre effektiviteten ner till resurser i form av 
den mänskliga resursen, kompetens och arbetsuppgifter. Den inre effektiviteten innebär 
att göra saker rätt (Drucker 1975, genom Forslund 2016; Lindvall 2001). Inre effektivitet är 
nödvändigt för att uppnå yttre effektivitet (Abrahamsson 2000). Den yttre effektiviteten 
innebär att göra rätt saker (Alvehus & Jensen 2015; Forslund 2016). Ett mått på den yttre 
effektiviteten är graden av måluppfyllelse (Abrahamsson & Andersen 2005; Alvehus & 
Jensen 2015; Brorström & Kastberg 2006; Etzioni 1964:8, genom Abrahamsson 2000; 
Forslund 2016) således måste den yttre effektiviteten vara kopplad till ett eller flera mål.  
 

2.2 Inre effektivitet 

 
Produktivitet är att göra saker rätt (Drucker 1975, genom Forslund 2016; Lindvall 2001). 
Ett annat ord för produktivitet är inre effektivitet (Lindvall 2001; Modell & Grönlund 
2006). Inre effektivitet handlar inte om att värdera huruvida användandet eller 
utnyttjandet av resurserna är mer eller mindre lämpligt i förhållande till ett syfte eller mål 
(Alvehus & Jensen 2015). Inre effektivitet är erforderligt för att kunna uppnå yttre 
effektivitet men inte tillräckligt (Abrahamsson 2000). Alvehus och Jensen (2015) menar att 
inre effektivitet är att maximera utnyttjandet av resurser. Inre effektivitet belyser relationen 
mellan input och output eller de satsade resurserna och resultatet av att satsa dem 
(Brorström & Kastberg 2006; Murray 2006). Den inre effektiviteten bestäms av kvoten 
mellan två kvantiteter (Murray 2006). Etzioni (1964:8, genom Abrahamsson 2000) menar 
att inre effektivitet är relationen mellan prestationen och kostnaden för 
resursförbrukningen. Däremot berättar inte ett mått på den inre effektiviteten något om det 
inte ställs i relation till något annat (Abrahamsson & Andersen 2005).  
 

𝐼𝑛𝑟𝑒	𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑟 =

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡  

  
(Murray 2006, s. 128) 

 
En organisation som har en hög inre effektivitet måste möjligtvis inte ha en hög grad av 
yttre effektivitet (Brorström & Kastberg 2006). Om det arbetas för mycket med den inre 
effektiviteten riskerar den yttre effektiviteten att bli lidande (Brorström & Kastberg 2006). 
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2.2.1 Resurser  

 
Det finns en mängd olika exempel på resurser: Finansiella-, materiella- och mänskliga 
resurser (Modell & Grönlund 2006). Den mänskliga resursen är en av de största 
tillgångarna i många organisationer (Cherian & Farouq 2013). I en artikel från år 1991 
beskriver Barney (1991) något som han kallar för Resource Based View (RBV). Till skillnad 
från traditionella modeller som menar att en organisation ska utnyttja möjligheter och 
neutralisera hot, är Resource Based View (RBV) en modell som syftar till att visa på att 
resurserna som finns inom en organisation kan leda till konkurrensfördelar för 
organisationen (Barney 1991). Enligt RBV ska resurserna som en organisation besitter vara 
värdefulla, sällsynta, inte imiterbara och inte utbytbara för att leda till konkurrensfördelar 
(Barney 1991). Vidare menar Barney (2001) att RBV går att ställa i relation till andra 
teorier, och att vilken teori som RBV ställs i relation till gör att RBV kan få olika mening och 
betydelse. Barney (genom Wright, Dunford & Snell 2001) menar att större delen av den 
forskning som gjorts med avseende på RBV har misslyckats med att testa modellens 
fundamentala koncept. Trots det menar Wright, Dunford och Snell (2001) att RBV går att 
använda för att länka samman den mänskliga resursen med en organisations strategi eller 
mål. Vidare menar de att många teoretiker som tillämpar RBV fokuserar på behovet av att 
utveckla mänskliga resurser med väsentliga förmågor, eller att organisationer bör arbeta 
med att bättre anpassa de olika förmågor som finns inom organisationen för att nå sina mål 
(Wright, Dunford & Snell 2001). De menar också att även om organisationer har tillgång till 
värdefulla mänskliga resurser, är resurserna inte tillräckliga för att organisationen ska nå 
sina mål om resurserna inte samtidigt hanteras på ett bra sätt och utför ett arbete som är 
väl designat (Wright, Dunford & Snell 2001).  
 

2.2.2 Kompetens 

 
För att trivas på ett arbete behöver personalen känna att de får användning för sin 
kompetens (Forslund 2016). Johansson & Skoog (2001) definierar kompetens som 
möjligheten att utföra en utmärkande uppgift. Det finns uppfattningar om att kompetensen 
personalen besitter inom organisationer inte utnyttjas till fullo (Forslund 2016). Vidare 
menar Alvehus och Jensen (2015) att personalens kompetens ska nyttjas istället för att 
minimeras, den mänskliga dimensionen ska utnyttjas (Alvehus & Jensen 2015). Axelsson 
(1996, genom Forslund 2016) och Forslund (2016) menar att kompetensen är en faktor som 
kan bidra till konkurrensfördelar. Abraham (2004) menar att kompetens kan vara nyckeln 
till framgång för en organisation. 
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Losey (1999) beskriver kompetens med hjälp av en ekvation som innehåller fem variabler, 
nämligen: intellekt, utbildning, erfarenheter, etik och intresse. Intellektet är något som en 
person föds med, ens IQ (Losey 1999). Utbildning är komplementet till intellekt och 
innebär kunskapen att kunna utföra sitt arbete (Losey 1999). Erfarenhet spelar en 
betydande roll, men det är inte tillräckligt att förlita sig på en persons intellekt eller 
erfarenhet (Losey 1999). Intellekt, utbildning och erfarenheter är avgörande faktorer för 
kompetensen (Losey 1999). Den etiska aspekten och intresse för sitt arbete har en 
betydande roll men inte i lika stor utsträckning (Losey 1999). Studien väljer att inte 
analysera den etiska aspekten eftersom den anses kräva en väsentligt större och varierad 
empirisk datainsamling för att analyseras på ett värdefullt sätt. Den etiska komponenten 
betraktas således som att den vore konstant. Hur hög kompetens personalen har beror 
således på dessa faktorer, och användandet av kompetensen på rätt sätt kan bidra till 
framgång för organisationen (Losey 1999).  
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡 + 𝑈𝑡𝑏𝑖𝑑𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐸𝑟𝑓𝑎𝑟𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 𝐸𝑡𝑖𝑘 ± 	𝐼𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 = 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠 
 

Loseys kompetensekvation (Losey 1999, s. 100) 
 

Desto mer kompetens du har desto fler uppgifter klarar du av att utföra (Johansson & 
Skoog 2001).  
 

2.2.3 Arbetsuppgifter   

 
Brorström och Kastberg (2006) talar om något som de kallar för organisatoriskt slack. 
Organisatoriskt slack innebär att verksamhetens aktiviteter inte utförs på ett sätt där de är 
maximerade eller optimerade, det finns utrymme att utvecklas (Brorström & Kastberg 
2006). Det finns områden att reflektera över och alternativa vägar kan leda till ökad 
effektivitet (Brorström och Kastberg 2006). Det är sålunda möjligt att arbeta med den yttre 
effektiviteten när det finns ett organisatoriskt slack inom organisationen (Brorström & 
Kastberg 2006).  
 
Smith (1776, genom Hatch 1997) förklarade hur arbetsfördelning kan leda till effektivitet. 
Smith (1776, genom Alvehus & Jensen 2015) intresserade sig för att dela upp 
arbetsuppgifter i olika moment där varje person utförde sina arbetsuppgifter vilket gav 
möjlighet till specialisering vilket i sin tur effektiviserade arbetsprocessen. Rätt personer i 
personalen hamnade på rätt plats och utförde de sysslor som passade dem bäst och på så 
sätt effektiviserades arbetet (Smith 1776, genom Alveshus & Jensen 2015). Även om Smith 
(1776) studerade tillverkningen av knappar när han kom fram till sin teori om 
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arbetsfördelning kan principen ses i alla organisationer där alla anställda utför en 
arbetsuppgift som bidrar till helheten (Hatch 1997).  
 
Aronsson, Bejerot och Härenstam (2012) har gjort en studie där de lyfter fram två typer av 
illegitima arbetsuppgifter, nämligen: Onödiga- och oskäliga uppgifter. De onödiga 
uppgifterna är arbetsuppgifter som inte behöver göras och som skulle kunna försvinna vid 
en omorganisering (Aronsson, Bejerot och Härenstam 2012). De oskäliga uppgifterna 
karaktäriseras av uppgifter som är utanför yrkesrollen, uppgifter som bör göras av någon 
annan (Aronsson, Bejerot och Härenstam 2012).  
 

2.3 Yttre effektivitet 

 
Ett annat ord för effektivitet är yttre effektivitet (Modell & Grönlund 2006). Alvehus och 
Jensen (2015) menar att yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker i förhållande till ett 
mål. Det är även den definitionen som Forslund (2016) använder för att definiera 
effektivitet. Alvehus och Jensen (2015) menar att yttre effektivitet innebär att 
organisationen ska göra rätt saker gentemot sina intressenter. Brorström och Kastberg 
(2006) menar att den yttre effektiviteten innebär att ha ett samspel mellan att göra rätt 
saker i relation till olika intressen och intressenters önskan.  
 
Ett mått på den yttre effektiviteten är graden av måluppfyllelse (Abrahamsson & Andersen 
2005; Alvehus & Jensen 2015; Brorström & Kastberg 2006; Etzioni 1964:8, genom 
Abrahamsson 2000; Forslund 2016). Därför måste den yttre effektiviteten vara kopplad till 
ett eller flera mål. Således måste organisationen arbeta mot organisationens mål för att vara 
effektiv och målen är viktiga för att kunna säga något om den yttre effektiviteten (Hagén & 
Hagsten 2006).  
 
Brorström och Kastberg (2006) skiljer på två typer av effektivitet, nämligen: Adaptiv- och 
allokativ effektivitet. De menar att en organisation behöver upprätthålla en balans mellan 
adaptiv- och allokativ effektivitet för att uppnå ett positivt resultat (Brorström & Kastberg 
2006). Adaptiv effektivitet innebär att organisationen gör det möjligt att anpassa sig efter 
nya omständigheter och klarar av att bemöta nya krav och behov (Brorström & Kastberg 
2006). Den allokativa effektiviteten går ut på att hushålla med resurserna på ett sätt som 
gör att det går att få ut så mycket som möjligt av verksamheten (Brorström & Kastberg 
2006). 
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2.3.1 Mål 

 
Abrahamsson och Andersen (2005, s. 170) definierar begreppet Mål som “en beskrivning av 
framtida tillstånd”, ett tillstånd i framtiden som önskas anlöpas och styr därför sina 
handlingar mot det mål som önskas. Många hävdar att mål är viktiga för att i stort sett få 
någonting gjort (Forslund 2016).  När ett mål bestäms och definieras sker det samtidigt en 
begränsning för vad som inte är viktigt att lägga fokus på (Forslund 2016).  
 
Det är viktigt att målen är klart uttalade för att kunna förstå begreppen effektivitet och 
produktivitet (Abrahamsson & Andersen 2005). En modell som används för att undersöka 
om ett mål är explicit och uttryckt på ett brukbart sätt är SMURT-modellen (Latham 2003, 
citerad i Forslund 2016, s. 37). SMURT-modellen är en svensk version av S.M.A.R.T-
modellen men innebörden är densamma (Forslund 2016) och Drucker (1955, genom 
Forslund 2016) lyfter samma kriterier för att formulera ett smart mål. För att ett mål ska 
vara smart enligt S.M.A.R.T-modellen (Doran 1981; Latham 2003, genom Forslund 2016) 
bedöms målet efter fem variabler: 
 

• Specifikt - Målet ska rikta in sig på ett specifikt område där det kan ske någon 
förbättring (Doran 1981, s. 36) och målet ska vara specifikt fastställt (Forslund 
2016); 

• Mätbart - Det ska vara möjligt att kvantifiera framsteg eller någon form av 
utveckling i målet (Doran 1981, s. 36). Forslund (2016) påstår att så länge målet är 
mätbart spelar det ingen roll om det är i kvalitativ eller kvantitativ form, men för att 
ett mål ska vara användbart bör det vara mätbart. Etzioni (1964:9, genom 
Abrahamsson 2000) menar dock att det finns en betydande risk med att en 
organisation hakar upp sig på det som är mätbart då det finns andra vägar att nå 
framgång;  

• Uppnåeligt - Ange vem som kommer att utföra målet (Doran 1981, s. 36); 

• Realistiskt – Ange vilka resultat som är realistiska att uppnå med målet, givet 
tillgängliga resurser (Doran 1981, s. 36); 

• Tidsrelaterat – Specificera när målet kommer kunna att uppnås (Doran 1981, s. 
36).    
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3 Metod 

 
 det här kapitlet redogörs alla steg hur studien utfördes. Därefter följer ett avsnitt om 
kvalitet som behandlar trovärdighet och äkthet. I slutet av kapitlet riktas kritik mot 

den utförda metoden.  

 
 

3.1 Forskningsdesign  

 
Studien var en fallstudie av sektionen vid sjukhuset i Sverige då fallstudien hade möjlighet 
att generera en detaljrik empiri i vilken det var möjligt att upptäcka värdefulla insikter, 
vilka annars kan förbigås om det görs ett studium av flera fall (Blomkvist, Hallin & Lindell 
2014). Fallstudier används ofta inom företagsekonomisk forskning (Eisenhardt & Graebner, 
genom Bryman & Bell 2014) och vanligtvis tillsammans med en kvalitativ metod som 
semistrukturerade intervjuer, då det anses vara bra vid granskning av ett fall (Bryman & 
Bell 2014). Brorström och Kastberg (2006) menar också att verksamheter som bedriver 
hälso- och sjukvård är professionella verksamheter som innefattar yrkesgrupper med hög 
egenkontroll (Brorström & Kastberg 2006). Vidare menar de att professionella 
verksamheter är svåra att jämföra (Brorström & Kastberg 2006) vilket återigen motiverade 
att den aktuella studien fokuserade på ett enda fall. Fallstudien som forskningsdesign ger 
inte en statistisk generaliserbarhet, däremot kan studien ge en analytisk generaliserbarhet 
som kan tillämpas på liknande fall (Blomkvist, Hallin & Lindell 2018). 
 

3.2 Typ av forskning 

 
Den aktuella studien var en beskrivande studie eftersom den syftade till att beskriva om och 
på vilket sätt anslutningen till RIA-projektet faktiskt har varit effektiv i förhållande till det 
mål som satts upp sektionen vid sjukhuset i Sverige, inte hur den borde ha varit effektiv 
(Blomkvist, Hallin & Lindell 2018; Mattsson & Örtenblad 2013). Studien var också 
beskrivande eftersom den syftade till att tolka fram huruvida anslutningen till  
RIA-projektet inom sektionen vid sjukhuset i Sverige har varit effektiv i förhållande till 
sektionens uppsatta mål (Mattsson & Örtenblad 2013) med en kvalitativ intervjumetod. Det 
går även att argumentera för att forskningen var beskrivande eftersom den analyserade 
intervjuer som inte genererade några strikt mätbara variabler (Sohlberg & Sohlberg 2013).  
  

I 
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3.3 Forskningsansats  

 
Det arbetssätt som går att välja mellan och vilken roll teorin får i analysen är antingen 
deduktiv, induktiv eller abduktiv (Fejes  & Thornberg 2015). Induktiv ansats innebär att 
från enskilda fall formuleras en teori medan deduktiv ansats innebär att utifrån teorin dras 
slutsatser om det enskilda fallet (Patel & Davidson 2003). Fejes och Thornberg (2015) 
menar att en induktiv ansats innebär att en studie utgår från en serie av empiriska och 
enskilda fall i vilka det finnes mönster som används för att skapa ett generellt, hypotetiskt 
och provisoriskt påstående. I motsats, om en deduktiv ansats används, bestäms i förväg vad 
som ska hända genom att tillämpa ett förbestämt generellt, hypotetiskt och provisoriskt 
påstående (Fejes & Thornberg 2015).  
 
Att studien valde ett deduktivt angreppsätt har sina rötter i att ett av sjukvårdens huvudmål 
är att sjukvården ska vara effektiv (Socialstyrelsen 2009). Därför ville författarna testa 
utifrån en teoretisk referensram vilken utgick från effektivitet om anslutningen till RIA-
projektet inom sektionen vid sjukhuset i Sverige har varit effektiv i förhållande till 
sektionens uppsatta mål. Den valda teorin styrde de frågor som formulerades i 
intervjuguiden och ställdes till respondenterna. En redan förekommande teori fick 
bestämma ramarna över vilken information som skulle samlas in (Patel & Davidson 2003), 
således var det en deduktiv ansats (Fejes & Thornberg 2015; Patel & Davidson 2003 
Sohlberg & Sohlberg 2013). Det är även den teoretiska referensramen som systematiskt 
styrde analysen. Fördelen med en deduktiv ansats är att subjektiviteten minskas och 
objektiviteten förstärks på grund av att initialläget ligger i teorin (Patel & Davidson 2003). 
Nackdelen med att använda ett deduktivt arbetssätt är att forskarna kan bli låsta till teorin 
och förbise andra viktiga aspekter av fenomenet som studeras (Patel & Davidson 2003). 
 

3.4 Undersökningsstrategi  

 
Studien fokuserade på mjuka variabler vilket kännetecknar en kvalitativ strategi (Patel & 
Davidson 2003) där en kvantitativ strategi mestadels hanterar hårddata (Bryman & Bell 
2014). Då anslutningen till RIA-projektet nyligen ägde rum är sektionen fortfarande i 
efterskalvet av dess ekonomiska påverkan. Därför ansågs det intressantare att undersöka 
projektets påverkan i form av effektivitet som inte hänvisar till strikt mätbara variabler. 
Valet av den kvalitativa undersökningsstrategin bottnade i högsta grad i det argumentet. 
Vidare tog studien fäste i en kvalitativ ansats eftersom de frågor som ställdes var av 
kvalitativ natur (Johansson 2018).  
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Om fenomenet däremot hade angripits med en kvantitativ strategi hade det varit lättare att 
få fram vad som verkligen händer, och oavsett vem som hade utfört undersökningen hade 
samma resultat kunnat erhållas (Fejes & Thornberg 2015). En bedömning gjordes att den 
aktuella fallstudien inte kunde få en statistisk generaliserbarhet med hjälp av en enkät då 
de som arbetade inom sektionen vid sjukhuset i Sverige var alldeles för få (Nordgaard 
2001). Målet med den aktuella studien var inte att samla en bred empiri utan snarare att få 
en djupare förståelse av det empiriska materialet, vilket är det andra huvudargument till att 
författarna valde att tillämpa en kvalitativ undersökningsstrategi.  
 

3.5 Datainsamlingsmetod  

 

3.5.1 Primär- och sekundärdata 

 
Primärdata är data som du själv tar fram (Blomkvist, Hallin & Lindell 2018). Författarna till 
den aktuella studien försökte samla så mycket primärdata som möjligt eftersom RIA-
projektet är ett relativt nytt projekt. Det fanns ingen tidigare forskning om anslutningen till 
RIA-projektet inom sektionen vid sjukhuset i Sverige. Primärdata var således ett naturligt 
alternativ till att samla empiriska data till studien och därför baserades studiens empiriska 
kapitel på primärdata. All primärdata hämtades av semistrukturerade, kvalitativa 
intervjuer.  
 
Sekundärdata är data som du hämtar från någon annan (Blomkvist, Hallin & Lindell 2018). 
Den aktuella studien hämtade sekundärdata från rekommenderade böcker samt böcker och 
akademiska artiklar från tidigare kurser. Kompletterande sekundärdata söktes fram genom 
Linköpings Universitetsbiblioteks databas. Dessa sekundärdata var i form av böcker, 
akademiska tidskrifter och akademiska artiklar.  
 

3.5.2 Urval av respondenter 

 
Författarna valde att begränsa studien till undersköterskor och sjuksköterskor eftersom 
deras arbetsuppgifter ansågs (till skillnad från läkare) ha blivit påverkade av att sektionen 
vid sjukhuset i Sverige anslöt sig till RIA-projektet. Vidare innefattade studien 
vårdenhetschefer inom sektionen vilka valdes ut på grund av deras betydande roll i 
projektet. Sjukhuspersonalen som deltog i studien handplockades av vårdenhetscheferna 
själva. Totalt innefattade studien sju respondenter.  
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Tabell 1 – Urvalet  

Tillhörighet Yrkesgrupper 

 Chef Sjuksköterska Undersköterska RIA 

X 1  1 1 

Y  1 1 2  

     

Totalt 2 1 3 1 

 

3.5.3 Intervju 

 
Till intervjuerna sammanställdes relevanta teman och frågeområden utifrån teorin. Ett fåtal 
frågor ordnades efter de teman som intervjun avsåg att beröra (Fejes & Thornberg 2015). 
Semistrukturerade intervjuer användes tillsammans med en intervjuguide (Se Bilaga 2 – 
Intervjuguide) (Blomkvist, Hallin & Lindell 2018; Bryman & Bell 2014). En intervjuguide 
låter forskaren fånga intressanta och värdefulla aspekter från den som intervjuas eftersom 
den ger intervjupersonen utrymme att tillhandahålla svar på sitt eget unika sätt (Bryman & 
Bell 2014). Vidare ger en intervjuguide intervjuaren möjligheten att arbeta flexibelt i de 
olika frågeområdena på ett sätt som lämpar sig bäst för den aktuella respondenten 
(Blomkvist, Hallin & Lindell 2018). En intervjuguide med olika teman och ett flexibelt 
förhållningssätt ansågs passa bäst då studien utgick från en deduktiv ansats. Samtidigt 
undvek studien att låsa in sig i en viss riktning med möjligheten att öppna upp för 
alternativa synsätt. Många frågor i intervjuguiden var öppna för att respondenten skulle 
kunna erbjuda nyanserade svar samtidigt som intervjuaren inte kunde ge svaren till 
respondenten (Fejes & Thornberg 2015). En del frågor hade fasta svarsalternativ, som ja 
eller nej, för att göra det lättare att bedöma om anslutningen till RIA-projektet hade varit 
effektiv i förhållande till det uppsatta målet, men med följdfrågor för att kunna analysera 
svaren djupare. 
 
Intervjuerna utfördes på en plats som passade respondenten. Det var en av författarna som 
utförde alla intervjuer, det ansågs skapa en mer bekväm situation för respondenten. Innan 
intervjun började fick respondenten läsa igenom ett informationsbrev (se Bilaga 1 – 
Informationsbrev). Samtliga respondenter gick med på att intervjun spelades in. 
Intervjuerna var mellan 45 till 60 minuter långa. Det utfördes sju intervjuer varav två av 
dessa var gruppintervjuer. Det var vårdenhetscheferna som bestämde urvalet, likaså de två 
gruppintervjuerna. Författarna upplevde att det fanns en risk att förlora deltagare om krav 
hade ställts på enskild intervju. Författarna hade således ingen möjlighet att påverka om 
det skulle vara gruppintervju eller ej. Den ena gruppintervjun innefattade en 
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undersköterska och en RIA. I den andra gruppintervjun var det en undersköterska och en 
sjuksköterska. Första frågan ställdes till den ena respondenten därefter till den andra och 
intervjun följde sedan intervjuguiden i den ordningen.  
 

3.6 Empirisk metod  

 
Efter intervjuerna transkriberades innehållet. Alltså, de inspelade intervjuerna lyssnades på 
och samtalen skrevs ut (Blomkvist, Hallin & Lindell 2018). Allt material transkriberades, 
däremot användes inte all transkribering i studien utan det som ansågs relevant i 
förhållande till de valda teoretiska temana valdes ut. Efter att studien utfördes raderades 
intervjumaterialet och transkriberingen i ett försök att återigen säkerställa konfidentialitet 
(Vetenskapsrådet u.å.) gentemot deltagarna. 
 
Studiens empiriska presentation är uppdelad för varje respondent. Den ingående tanken 
var att strukturera det empiriska materialet efter likadana rubriker som i intervjuguiden, 
nämligen: Inre effektivitet, yttre effektivitet och ekonomi. RIA-projektet ägde nyligen rum 
och sektionen är fortfarande i efterskalvet av dess ekonomiska påverkan. Det gick därför 
inte att samla in tillräckligt med empiri om temat ekonomi. Då inre effektivitet är en del av 
yttre effektivitet ansåg författarna att empirin inte kunde delas upp likt rubrikerna i 
intervjuguiden. För att få en rättvis bild av vad respondenterna sade gjordes bedömningen 
att empiriska data blev fördelaktigt nyanserad av att delas upp för varje respondent. Det är 
författarnas uppfattning att det empiriska materialet även kunde delas upp under andra 
typer av rubriker, men att det ansågs försämra studiens stringens.  
 
För att upprätthålla ett krav om konfidentialitet (Vetenskapsrådet u.å.) tilldelades 
individerna som deltog i studien ett annat namn.  Samtliga respondenter tilldelades ett 
kvinnligt förnamn oavsett biologisk- eller upplevd könstillhörighet med avsikt att 
anonymisera respondenterna. Alla uttryck som på något sätt kan identifiera sjukhuset eller 
enheter inom sjukhuset togs bort. Vidare togs respondenternas befattningar och uttryck av 
etnisk tillhörighet bort. Det är inte möjligt av studiens empiriska presentation att 
identifiera de som deltagit i studien.   
 

3.7 Analysmetod  

 
En tematisk analys innebär att frågeställningen besvaras med olika teman (Blomkvist, 
Hallin & Lindell 2018). Temana i den aktuella studien är desamma som för teorin då 
författarna ansåg att det gav en ökad stringens. Analysens teman är således inre effektivitet, 
resurser, kompetens, arbetsuppgifter, yttre effektivitet och mål. En tematisk 
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innehållsanalys gör det möjligt att få en djupare förståelse för innehållet i intervjuerna 
(Baxter 1991; Graneheim & Lundman 2004, genom Kristiansen, Hellzén & Asplund 2006), 
vilken hade som syfte att beskriva om anslutningen till RIA-projektet inom sektionen vid 
sjukhuset i Sverige har varit effektiv i förhållande till sektionens uppsatta mål och på vilket 
sätt. För att analysera empirin markerades den i olika färger för respektive tema och 
analyserades därefter. Empirin har på det sättet kodats (Blomkvist, Hallin & Lindell 2018).   
 

3.8 Etiska överväganden  

 
Studien förhöll sig till Vetenskapsrådets (u.å.) fyra individskyddskrav inom forskning: 
Information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Blomkvist, Hallin & Lindell 2018; 
Bryman & Bell 2014; Vetenskapsrådet u.å.). Informationskravet innebär att personen som 
medverkar i undersökningen är informerad om studiens syfte (Vetenskapsrådet, genom 
Blomkvist, Hallin & Lindell 2018), att deltagandet är frivilligt, samt att de kan avbryta sin 
medverkan när och om de känner för det (Vetenskapsrådet u.å.). Inför alla intervjuer som 
utfördes i studien gavs ett informationsbrev till respondenten innan intervju (se Bilaga 1 – 
Informationsbrev). I informationsbrevet framgick den information som krävdes för att 
uppfylla informationskravet. Samtyckeskravet innebär att respondenten själv måste gå 
med på att utforskas (Vetenskapsrådet, genom Blomkvist, Hallin & Lindell 2018). 
Deltagaren har själv rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet u.å.). 
Samtliga respondenter uppmärksammades genom informationsbrevet att deras medverkan 
var frivillig, att de kunde avbryta sin medverkan när de kände för det och att intervjun 
skedde på deras villkor. Vetenskapsrådets (genom Blomkvist, Hallin & Lindell 2018) krav 
om konfidentialitet innebär att det empiriska materialet inte ska spridas till utomstående 
personer. Det empiriska materialet ska inte heller presenteras på ett sätt som gör att 
deltagarna i studien går att identifiera (Vetenskapsrådet, genom Blomkvist, Hallin & 
Lindell 2o18). Den aktuella studien delade allt studierelaterat material genom Linköpings 
Universitets egen databas i ett försök att upprätthålla Vetenskapsrådets (u.å.) krav om 
konfidentialitet. Vidare skrevs respondenternas namn om, vilken specifik sektion vid 
sjukhuset eller vilket specifikt sjukhus de arbetade vid nämndes inte. Vetenskapsrådets 
(genom Blomkvist, Hallin & Lindell 2018) krav om nyttjande innebär att det empiriska 
materialet enbart får användas i det syfte som respondenterna har informerats om. I 
informationsbrevet säkerställdes att respondenterna blivit uppmärksammade om att 
materialet enbart användes i studiens syfte vilket studien sedan medvetet försökte efterleva.  
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3.9 Kvalitet   

 
Många forskare hävdar att validitet och reliabilitet är begrepp som passar bäst in på 
kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2014). Då den aktuella studien var av kvalitativ 
karaktär bedömdes kvaliteten i studien efter Lincoln och Guba (1985, genom Bryman & Bell 
2014) och Guba och Lincoln (1994, genom Bryman & Bell 2014) som föreslår två alternativa 
begrepp som de har anpassat till kvalitativ forskning, nämligen: Trovärdighet och äkthet. 
Inom begreppet trovärdighet ingår fyra kriterier, nämligen: Tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse (Guba & Lincoln 1994, genom Bryman & Bell 
2014). Även under begreppet äkthet finns det fem kriterier, nämligen: Rättvis bild, 
ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk autenticitet (Guba & Lincoln 1994, genom 
Bryman & Bell 2014). 
 

3.9.1 Trovärdighet 

 
Respondenterna som deltog i studien gjorde ingen säkerställning av att resultatet gav en 
rättvis bild av den sociala verkligheten inom sektionen vid sjukhuset i Sverige. Däremot 
gavs ett personligt brev till intervjuaren av en respondent vid ett intervjutillfälle i vilket 
författarna inte hade något inflytande. Det var författarnas mening att det personliga brevet 
och studien speglade en samstämmig social verklighet. Alla intervjuer som utfördes 
transkriberades ord för ord. Delar av transkriberingen som relaterade till studiens syfte och 
vald teori valdes sedan ut och fick bilda empiri. Författarna bidrog med bindande ord och 
skrev om empirin i den mån att den förväntades vara följsam att läsa. Det var författarnas 
uppfattning att det bidrog till tillförlitligheten i den aktuella studien (Guba & Lincoln 1994, 
genom Bryman & Bell 2014). Tillförlitligheten stärktes av att endast en person genomförde 
samtliga intervjuer, det eftersom det ansågs minimera meningsskiljaktigheter i det som 
sades och att liknande följdfrågor ställdes till samtliga respondenter. Studien omfattade ett 
begränsat urval av respondenter och fokuserade därför mer på djup än bredd i det 
insamlade materialet (Guba & Lincoln 1994, genom Bryman & Bell 2014). Det är därför 
författarnas mening att studien är svår att överföra (Guba & Lincoln 1994, genom Bryman 
& Bell 2014) till andra kontexter än den som studien omfattade. Om målet med att ansluta 
sig till RIA-projektet och att ta emot en person genom projektet är detsamma vid en senare 
tidpunkt upplever författarna att det skulle gå att få ett liknande resultat av en i övrigt 
liknande studie. Den person som är anställd genom RIA-projektet byts ut efter ett år och 
det är därför svårt att säga om den nyanställda personen skulle bidra till samma effekt. 
Pålitligheten av studien ansågs därför vara vag (Guba & Lincoln 1994, genom Bryman & 
Bell 2014) och författarna vet inte om samma resultat går att erhålla vid en senare tidpunkt. 
Författarnas värderingar ansågs inte påverka den aktuella studien i någon känd mån. 
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Däremot kan det ha getts utrymme för författarna att påverka det empiriska materialet vid 
intervjutillfällena genom möjligheten att ställa spontana följdfrågor där svaren kunde ta en 
oväntad riktning. Det gick inte heller att säga hur kemin mellan intervjuaren och 
respondenten påverkade resultatet eller hur intervjuarens egna åsikter framfördes och 
påverkade respondenten. Författarna vill däremot vara tydliga med att de inte tror att 
resultatet påverkades av deras värderingar, men att den teoretiska inriktningen kan ha 
påverkat studien vilket gör att studien inte kunde inneha en fullständig objektivitet, en så 
kallad konfirmering (Guba & Lincoln 1994, genom Bryman & Bell 2014).  
 

3.9.2 Äkthet  

 
Vårdenhetscheferna valde själva ut vilka som skulle delta i studien och på vilket sätt de 
skulle delta, vilket skulle kunna ha gett en orättvis bild av den sociala verkligheten och de 
olika åsikterna som fanns inom sektionen vid sjukhuset i Sverige. Studien kan bidra till en 
ontologisk autenticitet genom att respondenterna fått en större förståelse för sin sociala 
verklighet och hur RIA-projektet även kunde påverka helheten (patientvården) och inte 
bara vara en avlastning för delarna (sjukhuspersonalen) (Guba & Lincoln 1994, genom 
Bryman & Bell 2014). Författarna fick en mer nyanserad bild av hur personer inom 
sektionen vid sjukhuset i Sverige upplevde olika företeelser av intervjuer som varade mellan 
45 till 60 minuter. Författarna är överens om att informationen som delgavs i intervjuerna 
bidrog med en nyanserad bild av respondenternas sociala miljö. Studien bidrar således med 
pedagogisk autenticitet (Guba & Lincoln 1994, genom Bryman & Bell 2014). Studien har 
även katalytisk autenticitet då det getts utrymme för de som deltog i studien att förändra 
sin situation genom att studien beskrev RIA-projektet vilket skulle kunna skapa underlag 
för utvärdering för sektionen vid sjukhuset i Sverige (Guba & Lincoln 1994, genom Bryman 
& Bell 2014). Resultatet av studien delgavs deltagarna efter utförd studie per e-post. Det var 
svårt att tolka vad Guba och Lincoln (1994, genom Bryman & Bell 2014) menar med taktisk 
autenticitet. Författarna citerar Guba och Lincoln (1994, genom Bryman & Bell 2014, s. 
405): “Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder 
som krävs?”. Författarna förstår det som att Guba och Lincoln (1994, genom Bryman & Bell 
2014) menar att deltagarna i det här fallet syftar till de som utför studien, det eftersom de 
skiljer på deltagare respektive medverkande. Författarna tolkar det som att Guba och 
Lincoln (1994, genom Bryman & Bell 2014) menar om de som utför studien kan utföra 
studien och tillämpa de metoder som krävs utan begränsningar och restriktioner. Genom 
att studien inte krävde några större monetära medel för att genomföras, författarna fick 
träffa det antal respondenter som eftersöktes, och att den metod som önskades gick att 
tillämpa anses också studien ha en taktisk autenticitet (Guba & Lincoln 1994, genom 
Bryman & Bell 2014).  
  



 
 

 

21 

3.10 Metodkritik 

 
Det går att uttrycka kritik mot fallstudien som forskningsmetod och det är att den både är 
primitiv och tenderar att påverkas av forskarens egna värderingar (Blomkvist, Hallin & 
Lindell 2018). Författarna till studien var medvetna om problematiken och försökte 
motverka den genom ett kritiskt förhållningssätt i betraktandet av fallet. 
Fallstudieforskning kräver att flera datakällor (triangulering) används för att inte få en skev 
bild av det som studeras (Eriksson 2018). Studien bygger endast på intervjuer som 
datainsamlingsmetod och kan således ha gett ett ensidigt och onyanserat resultat (Eriksson 
2018). En kritisk punkt i studien anses vara att de som deltog inte kan vara anonyma. Det 
eftersom studien grundas i intervjuer där en av författarna kom i personlig kontakt med 
samtliga respondenter.  
 
Respondenterna valdes ut av vårdenhetscheferna som också var nyckelpersoner i 
anslutningen till RIA-projektet inom sektionen. Detta skapade inte bara 
anonymitetskonflikter utan kan även ha gett ett onyanserat och godtyckligt resultat. Det 
eftersom ledningen kunde valt ut personer som hade en viss syn på projektet och dess 
effekter. Då ledningen valde ut vilka som deltog i studien framgick det inte heller om det 
fanns ett bortfall i tillfrågandet av respondenter och hur bortfallet i så fall påverkade 
studien. Vidare kan de som valdes ut av ledningen blivit hämmade genom att de inte kände 
sig trygga i att uttrycka sin egentliga åsikt i oro att den skulle nå fram till inte bara 
ledningen, men också till resten av kollegorna som deltog i studien. Det framgick att det 
fanns en stor medvetenhet om studien, vilka som deltog och att de som deltog i studien 
delade med sig av information inför intervjuerna till varandra. Enligt författarna är det i 
urvalet av respondenter och att ledningen valde ut de som deltog i studien som studiens 
största brist uppenbarar sig, och kan i sin tur ha påverkat det vetenskapliga och teoretiska 
resultatet av studien i hög utsträckning. 
 
Intervjuerna ägde endast rum inom sektionen vid sjukhuset i Sverige vilket försvårar en 
generalisering av studien. Det var också första gången författarna utförde en vetenskaplig 
studie där intervjumaterial transkriberades. Även för en forskare som är van vid att göra 
transkribering kan det uppkomma felaktigheter i processen (Bryman & Bell 2014) vilket 
inte heller går att utesluta i den aktuella studien. Vidare transkriberades inte all empiriska 
data, utan enbart det som ansågs relevant för det fenomen (effektivitet) som undersöktes. 
Således gjordes det en selektiv dataredovisning (Eriksson 2018) där värdefullt material kan 
gått förlorat på grund av författarnas egen uppfattning om vad som var relevant för det 
studerade fenomenet.  
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Två av intervjuerna genomfördes i grupp om två respondenter. I båda fallen hade även de 
som intervjuades olika befattningar inom sektionen. Författarnas egen kritik mot 
gruppintervju är att de som intervjuas tillsammans kan påverka varandra på olika sätt. Dels 
kan respondenten bli påverkad genom att inte vilja uttrycka sin egentliga åsikt eller att inte 
känna sig trygg i att uppge sina svar på sitt eget fria sätt. Det här kan ha gett sig uttryck i att 
de som intervjuades i grupp hade olika befattningar där den ena av de två stod över den 
andra i den organisatoriska hierarkin. Det andra sättet som respondenterna kan ha blivit 
påverkade genom gruppintervju är den direkta motsatsen till det som nämndes föregående. 
Respondenterna kan istället ha känt sig trygga i att framföra sin egentliga åsikt och uppge 
sina svar på sitt eget fria sätt genom att bli intervjuade i grupp och med en kollega som de 
är bekväma med, vilket i sin tur skapade en bekväm miljö för respondenten. 
Gruppintervjuerna kan därför ha påverkat det vetenskapliga resultatet av studien, men på 
vilket sätt eller i vilken utsträckning är inte känt.  
 
En central fråga när en kvalitativ studie genomförs är relationen mellan forskaren och det 
som beforskas (Fejes & Thornberg 2015). Eriksson (2018) nämner något som han kallar för 
intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att det uppstår ett samspel mellan 
intervjuaren och respondenten vilket i sin tur kan påverka resultatet (Eriksson 2018). 
Respondenterna och författarna hade ingen relation sedan tidigare vilket innebär att det 
inte går att veta hur intervjuareffekten påverkade studien, eller hur den kunde ha 
förebyggts. Halo-effekten är en annan problematik när intervjuer utförs som Eriksson 
(2018) nämner. Halo-effekten innebär att de som deltar i intervjun påverkas av andra 
faktorer än det som ska bedömas (Eriksson 2018). Exempel på sådana faktorer är utseende 
och klädsel. Huruvida denna effekt gjort sig uttryck i studien är inte känt, men det har inte 
heller funnits några incitament att förebygga den vilket gör att den inte kan uteslutas. 
Centraltendensen är något som Eriksson (2018) också nämner och innebär i stort att 
människor undviker att förmedla extremvärden när de uttrycker sig (Eriksson 2018). Ett 
sätt att motverka problematiken är att provocera fram extremvärden hos respondenten 
(Eriksson 2018). Författarna ansåg att ett provokativt tillvägagångssätt under intervju inte 
gav mer till studien än vad den riskerade i form av förlust av empiriska data om 
respondenten provocerades på ett felaktigt sätt. Studien har därför inte gjort något försök 
att aktualisera eller motverka centraltendensen. 
 
Det empiriska materialet kodades i förhållande till de olika temana. En vanlig kritik mot 
kodning är att det empiriska materialet tas ur sitt sociala sammanhang, således kan viktiga 
kontexter i vad som har sagts gått förlorade (Bryman & Bell 2014). En annan kritik mot 
kodning är att det empiriska materialet blir osammanhängande och lösryckt, följden blir att 
det inte går att veta vad som leder upp till att något berättas eller sägs (Coffey & Atkinson 
1996, genom Bryman & Bell 2014). Det kan motverkas genom att välja en narrativ 
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analysmetod (Bryman & Bell 2014). En narrativ analysmetod upplevdes inte bidra till att 
besvara studiens frågeställning om anslutningen till RIA-projektet inom sektionen vid 
sjukhuset i Sverige har varit effektiv i förhållande till sektionens uppsatta mål.  
 
Det går att uttrycka kritik mot metodlitteraturen som användes i den aktuella studien då 
den använde en rad olika metodböcker. Det är författarnas egen uppfattning att en varierad 
metodlitteratur kan vara både en negativ- och positiv företeelse. Först kan den anses ge 
spretig information: Går det att få all information som behövs av en enda källa? För det 
andra kan det anses skapa trovärdighet genom att poänger motiveras och kritiseras med en 
varierad uppsättning av litteratur och författare.  

  



 
 

 

24 

  



 
 

 

25 

4 Empiri  

 
det här kapitlet presenteras den empiriska data som har samlats in genom intervjuer. 
Kapitlet är disponerat genom att varje intervju med tillika person presenteras för sig. 

Namnen och könen på de som följer nedan är påhittade, de som intervjuats heter 
egentligen något annat och har tilldelats kvinnliga förnamn.   

 
 

4.1 Intervju med Anna – 2019-04-XX  

  
Anna har arbetat inom vården i cirka 20 år och ett år på X innan anslutningen till RIA-
projektet. En dag på X innebär framförallt att patienterna blir väl omhändertagna och inte 
märker av någon stress. Då patienterna kan känna sig utsatta är det viktigt att Anna och 
hennes kollegor inte visar utåt hur mycket de har att göra. Anna tyckte därför att det var 
väldigt bra att RIA hade kommit till X eftersom RIA avlastar enormt mycket för 
sjukhuspersonalen. Arbetsuppgifterna som RIA gör idag är uppgifter som 
sjukhuspersonalen tidigare gjorde utöver deras arbete. Köket har tagit väldigt mycket tid 
och dess uppgifter har varit uppdelade mellan två X. Likaså arbetet med beställningar. 
Varannan månad hade inte Annas X hand om köksuppgifter eftersom köksansvaret delades 
mellan de två X. Den månaden hennes X hade ansvaret i köket tog det enormt mycket tid 
och hon fick verkligen planera hur hon skulle lägga upp dagen. RIA gör färdigt alla 
förberedelser inför dagen innan Anna och hennes kollegor kommer till jobbet.  
  
Anna upplevde att hon känner av mindre stress eftersom hon inte behöver tänka på de 
arbetsuppgifterna som ska göras utöver de som ingår i hennes yrkesroll. Anna kan fokusera 
helt på de uppgifter som ingår i hennes yrkesroll istället för att sköta disken, fylla på i skåp, 
hantera beställningar och att bädda rent i behandlingsrummen. Anna upplevde att det ges 
mer möjligheter till att engagera sig i något annat och att lära sig nya saker. Innan fanns 
inte den tiden. Anna ansåg att vården har gynnats av RIA-projektet då det ger 
sjukhuspersonalen mer tid till patienterna vilket är huvudmålet med sjukhuset. Det är här 
som hon såg den största vinsten. Däremot gjorde Anna samma arbetsuppgifter idag som 
innan anslutningen till RIA-projektet. Det är inte så att Anna gjorde mer på en arbetsdag 
efter anslutningen till RIA-projektet, utan det blir en mer harmonisk dag och mer tid till 
patienterna.  
  
Anna upplevde att hon mår bättre. Det går att sitta i lugn och ro och göra det som ska göras. 
Hon blir inte avbruten och kan planera sitt jobb på ett annat sätt än innan. Att RIA finns på 
X har gjort att sjuksköterskorna och undersköterskorna kan göra mer av de uppgifter som 
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de ska göra. Alla kan fokusera mer på sina arbetsuppgifter. Det har också gett 
sjukhuspersonalen mer tid till att se igenom patienternas journaler innan de kommer till X. 
Anna och hennes kollegor hinner förbereda sig mer. Anna upplevde att hon känner av att 
patienterna märker att hon är påläst, vilket hon anser är väldigt viktigt. Målet med 
anslutningen var att sjukhuspersonalen skulle få mer tid för patienterna, en avlastning för 
dem i arbetet. Idén uppkom när det insågs hur mycket tid sjukhuspersonalen lade på andra 
sysslor än de som ingår i deras direkta arbetsbeskrivning. Anna upplevde att målet med 
RIA-projektet har uppfyllts. Att Anna och hennes kollegor fått mer tid resulterar i att de kan 
erbjuda bättre god vård. På grund av att de inte är stressade har de möjlighet att lägga mer 
tid på patienterna och förklara “saker och ting” på ett helt annat sätt.  
  

4.2 Intervju med Stina – 2019-04-XX 

  
Stina berättade att anställningen genom RIA-projektet löper ett år och avslutas den 15 
oktober 2019. När RIA började på sektionen undrade RIA verkligen hur sjukhuspersonalen 
kunde hinna med alla dessa saker som RIA nu gör. Stina upplevde att det finns mer tid till 
patienterna. All sjukhuspersonal behöver RIA till något, Stina upplevde att RIA har väldigt 
mycket att göra. Förut hade sjukhuspersonalen för många arbetsuppgifter med tanke på att 
till och med RIA känner sig stressad stundvis. Stina sade “Tänk då att sjukhuspersonalen 
skulle gjort det också”. Stina tyckte att det ibland skulle behövas ytterligare en person som 
gör RIA:s sysslor eftersom det är väldigt mycket uppgifter för RIA ibland. Vissa dagar gör 
RIA saker som inte står i hennes planering. Till exempel att gå med patienterna till röntgen. 
Patienterna känner att det är skönt med någon som kommer dit och tar hand om dem lite 
mer än vanligt. Ibland får RIA hjälpa till med sina språkkunskaper då RIA talar andra 
språk. Stina menade att RIA:s erfarenheter gör att RIA ibland kan arbeta som tolk vilket 
många patienter tycker är väldigt bra. RIA kostar ingenting för sjukhuset, utan det är 
landstinget som betalar. RIA-programmet går genom arbetsförmedlingen.   
  

4.3 Intervju med Sandra – 2019-04-XX 

  
Sandra menade att sektionen valde att gå med i RIA-projektet för att det var väldigt viktigt 
att ordinarie personal avlastas i vad som kallas för “vardagliga uppgifter". Målet med RIA-
projektet var att avlasta sjukhuspersonalen, att de ägnar sig åt det de är till för. Alltså, det 
som de har utbildning för. Sandra ansåg att målet definitivt har uppfyllts. På sjukhuset talas 
det om att göra rätt och att sjukhuset har rätt använd kompetens (RAK). En undersköterska 
eller sjuksköterska som har utbildning ska ägna sig åt patientarbete. Sjukhuspersonalen 
behöver inte fylla på vagnen med kaffe, behöver inte dela brickor, städa i exempelvis köket 
eller kylskåpet, servera kaffe, köra patienter till röntgen som inte kräver omvårdnad eller 
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förbereda inför lunch och frukost. Det gör istället RIA som är anställd genom RIA-
projektet. RIA kan ibland följa med en patient och bara vara ute i solen. Det finns många 
arbetsuppgifter RIA kan göra. Vidare ger det mer möjligheter till sjukhuspersonalen att 
vara med patienterna. RIA har varit sjuk i två dagar när intervjun äger rum och enligt 
Sandra märks det tydligt när RIA inte är där.  
  
Sandra berättade att sedan Y anslutit sig till RIA-projektet har sjukhuspersonalens arbete 
förändrats på det sättet att de lägger mer tid och energi på patienterna i direkt 
patientarbete. RIA har tagit mycket uppgifter från undersköterskorna vilket leder till att 
undersköterskorna kan hjälpa sjuksköterskorna mer. Många i personalen har tidigare 
jobbat över en timme för att de inte är klara och inte vill lämna över allt som de inte hunnit 
med till nästa person som kommer. Sandra menade att Y är i gång dygnet runt, alla dagar i 
veckan. Nu när RIA finns kan även sjuksköterskorna gå hem i tid vilket innebär att det har 
blivit mindre övertid. Sjukhuspersonalen är utbildade till att sätta kateter och att lägga om 
sår, men det behövs inte någon utbildning för att torka bord eller att fylla på en vätskevagn. 
Sjukhuspersonalen slipper allt som har att göra med beställningar och kan istället göra det 
som de är utbildade till. De slipper stå och plocka ur diskmaskinen när de istället hade 
hunnit dela ut medicin. Sandra sade att effekterna av att Y anslutit sig till RIA-projektet är 
att sjukhuspersonalen kan göra mer saker, rätt saker och att göra de kan göra dem 
ordentligt. Hon var tydlig med att det är rätt saker för patienten. Istället för att dela ut kaffe 
kan sjukhuspersonalen ta det där blodprovet vilket resulterar i att proverna kommer 
tidigare som sedan leder till att patienterna får gå hem tidigare. Patienterna behöver inte 
ligga inne extra på Y. Handläggningstiden har blivit väsentligt snabbare. 
 
Sjukhuspersonalen känner inte längre av samma stress vilket har gjort dem både gladare 
och nöjdare. Arbetsmiljön har blivit bättre. Arbetsmiljön är något Sandra hävdade är 
väldigt viktigt när sjukhuset ska rekrytera och behålla personal, vilket hon menade är svårt 
för vården. På medellång sikt tror Sandra att personalen kommer att använda sin 
kompetens ännu mer. RIA slutar arbeta på Y den 15 oktober och då har RIA-projektet 
pågått ett år på Sandras Y.  
  

4.4. Intervju med Amanda – 2019-04-XX 

  
Efter att Amanda hade arbetat på X i två år och sjukhuspersonalen stod och “gnisslade” i 
köket anslöt sektionen sig till RIA-projektet. Målet med RIA-projektet var att avlasta 
sjukhuspersonalen så att de kunde fokusera på rätt saker och samtidigt erhålla en lugnare 
och mindre stressig arbetsmiljö och ge mer tid till patienterna. Amanda sade att sjukhuset 
inte betalar något för RIA-projektet utan att det är arbetsförmedlingen som gör det med 
statliga medel. Amanda menade att du inte behöver vara undersköterska eller sjuksköterska 
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för att plocka ur diskmaskinen, städa och hålla rent och snyggt, leverera prover och gå med 
soporna. Det finns flertal arbetsuppgifter som görs på X där ingen utbildning krävs. 
Däremot där det krävs utbildning, de arbetsuppgifterna gör inte RIA. Sedan RIA kommit 
till X har stressen minskat eftersom RIA tar hand om alla uppgifterna “runt omkring”. När 
RIA har varit sjuk har det märkts tydligt.  
  
Amanda sade att det finns vårdplatser på sjukhus men att det inte finns tillräckligt med 
sjukhuspersonal. Det är det som gör att det inte går att öppna fler vårdavdelningar. Det är 
inte det att det inte räcker till med de vårdplatser som finns, men om sjukhuset stänger 
vårdavdelningar på grund av att det inte finns tillräckligt med personal, då blir det mycket 
högre belastning på den sjukhuspersonal som arbetar på de avdelningarna som är öppna. 
De öppna avdelningarna får många överbeläggningar. Amanda menade att problemet 
måste gå att komma åt på något sätt. Vissa uppgifter som undersköterskorna gjorde förr gör 
enbart sjuksköterskorna idag. Amanda berättade att de har en metod på X som heter rätt 
använd kompetens (RAK). Med metoden ser X över “Vad kan exempelvis en 
undersköterska göra, vad har den rätt att göra i den professionen?”. Det handlar om “Hur 
använder vi tiden mest effektivt för våra patienter?”. Amanda menade att om personalen 
har en utbildning så ska den användas till det som den innebär. Tack vare RIA-projektet 
har X skapat ett utrymme för att göra det som sjukhuspersonalen ska göra. Personalen vid 
hennes X har idag möjligheter att sitta i lugn och ro och läsa på om en patient innan de ska 
träffa den. Förut var det mycket som sjukhuspersonalen bara gjorde. Amanda menade att 
patientvården definitivt har gynnats. På längre sikt trodde hon att detta skulle kunna skapa 
ett större intresse för sjukvården genom att det skapar en mer attraktiv och tilltalande 
arbetsplats. 
  

4.5 Intervju med Marianne – 2019-04-XX 

  
Marianne menade att sjukhusets mål alltid är att patienten ska få en god vård men hon vet 
inte riktigt vad målet med att ansluta sig till RIA-projektet var. Marianne tyckte det var bra 
att de hade anslutit sig till RIA-projektet då projektet underlättar för personalen och 
framförallt för undersköterskorna. I arbetsbeskrivningen för undersköterskor står det inte 
att de ska ta hand om köket, ansvaret ligger även på sjuksköterskor men de har lite tid. Tack 
vare att RIA finns på Y och hjälper till med bland annat alla måltider och förberedelser 
bidrar det till att sjukhuspersonalen får mer tid i vården. Väldigt mycket mer tid enligt 
Marianne. Att RIA hjälper undersköterskorna med exempelvis köket gör att 
undersköterskorna kan underlätta sjuksköterskornas arbete. Sjuksköterskorna kan delegera 
fler uppgifter vilket innefattar bland annat att dela ut medicin och sätta kateter. Det gör att 
patienterna får hjälp snabbare. Det ger även möjligheter till Marianne att använda sin 
kompetens till rätt saker, men hon är tydlig med att hon tycker att det framförallt är 
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undersköterskorna som får bättre användning för sin kompetens efter att de anslutit sig till 
RIA-projektet. Det är bra om det går att använda fler personer till olika uppgifter så att rätt 
kompetens används. Marianne berättade att det är ofta patienterna säger: “Ja, men du har 
inte tid med mig nu vi kan ta det en annan gång.”. Det är ofta Marianne pratar när hon är 
på väg någonstans för att hon är stressad. Nu när RIA är här finns det mer tid till att vara 
med patienterna och att lyssna på dem. Det är inte samma stress. När patienterna ringer på 
klockan kan de få hjälp snabbare vilket gör att det blir bättre vård. Marianne tyckte inte att 
det fanns någon nackdel med att ansluta sig till RIA-projektet. 
  

4.6 Intervju med Rosanna – 2019-04-XX 

  
Rosanna menade att målet med RIA-projektet var att sektionen skulle få rätt använd 
kompetens (RAK). Att sjukhuspersonalen ska göra det den är utbildad till. Rosanna tyckte 
det var väldigt bra när hon fick reda på att sektionen skulle ansluta sig till RIA-projektet. 
RIA underlättar mycket för sjukhuspersonalen vilket gör att de får mer tid till patienterna. 
När RIA inte är på sektionen märks det. Då finns det inte är någon som håller koll på köket 
eller förbereder och håller ordning och reda. När RIA inte är vid Rosannas Y överförs RIA:s 
ansvar på undersköterskor. När RIA är här har sjukhuspersonalen mer tid med patienterna 
och kan göra mer för dem. Till exempel duscha fler patienter per dag. Det finns möjligheter 
att få upp patienterna från sängen och minska komplikationer. Rosanna berättade att det 
finns patienter på hennes Y som är i sitt livs slutskede och dem vill sjukhuspersonalen ge 
extra tid till vilket bidrar till ökad god vård. Undersköterskorna får göra mer det som ingår i 
deras yrkesroll efter anslutningen till RIA-projektet och de får definitivt använda sin 
kompetens mer. Istället för att stå i köket kan prover tas. Tidigare har Y haft problem med 
att sjukhuspersonalen inte hinner ta sina raster men så är det inte nu. Arbetsmiljön har 
blivit bättre, stressen finns inte på samma sätt och övertiden har minskat.  
  

4.7 Intervju med Petra – 2019-04-XX 

  
Petra tog examen för cirka 40 år sedan. Petras huvudsakliga arbetsuppgifter är att vårda 
patienterna. Hon brinner för omsorgen och nöjda patienter. Petra berättade att målet med 
RIA-projektet var att sjukhuspersonalen skulle få mer tid till annat, men även att de skulle 
hjälpa människor att komma ut i arbetslivet. Petra var väldigt positiv till anslutningen till 
RIA-projektet eftersom köket har varit ett stort stressmoment, och att alla arbetsuppgifter 
som ingår i köket tidigare har lagts över på henne och hennes kollegor i sjukhuspersonalen. 
Att ha hand om köket innebär en hel del tider att passa och därför är det skönt att någon 
ansvarar för alla förberedelser. RIA diskar, städar, förbereder drycker och måltider, packar 
in matvaror, har hand om dagrummet och vagnen med kaffe. Petra berättade även att RIA 
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hjälper till med transporter till röntgen. Petra sade att RIA gör väldigt mycket, och att allt 
RIA gör är saker som sjukhuspersonalen annars hade fått göra. Hon upplevde att hon nu 
har mer tid till att göra det arbete som hon studerade till. Petras kunskaper nyttjas mer. Det 
ges mer tid till andra uppgifter som annars inte hinns med vilket exempelvis innefattar att 
skura en rullstol eller plocka i ordning i ett förråd. Vidare hinner Petra och hennes kollegor 
duscha patienterna mer. En kollega duschade fem patienter på en dag vilket Petra menar är 
väldigt mycket. Det går att göra mer och sjukhuspersonalen får mer tid till omvårdnaden. 
Hon menade också att sjukhuspersonalen hinner lyssna mer på patienterna.   
  
Petra berättade att sjukhuset har utbildningsdagar där sjukhuspersonalen ska medverka. 
Om det fattas folk under dagen drar sjukhuset in utbildningsdagen. Hon upplevde att efter 
att sektionen anslutit sig till RIA-projektet fattas det inte personal på samma sätt och 
sjukhuspersonalen får oftare gå på utbildning. Utbildningsdagarna ger henne möjlighet att 
på förmiddagen utbilda sig vidare inom sin yrkesroll. Eftermiddagen fokuserar mer på 
personlig utveckling. Petra berättade att den personliga utvecklingen innebär att hon gör 
något som hon själv mår bra av. Vidare berättade hon att det mest är sjuksköterskorna som 
arbetar övertid, men övertiden kan även ha minskat för undersköterskor eftersom de alltid 
delade ut kaffe till patienterna på eftermiddagen, vilket RIA gör nu istället. Petra berättade 
att om en patient frågar en sjuksköterska om saft kan sjuksköterskan istället be RIA om de 
kan ge saft till patienten vilket leder till att sjuksköterskan kan ägna sig åt det den ska göra. 
RIA gör även rent i sängar när patienter skrivs ut och lämnar sjukhuset, vilket gör det 
möjligt att ta in en ny patient snabbare. Hon menar att tack vare RIA-projektet kan 
undersköterskorna hjälpa sjuksköterskorna mer vilka i sin tur kan hjälpa läkarna mer och 
att handläggningstiden därför blir snabbare. Till exempel berättade hon att 
sjuksköterskorna kan skriva remisser medan undersköterskorna fixar i ordning med 
proverna samtidigt som RIA delar ut kvällsmaten. Patienterna kan få undersökningar 
snabbare. Petra säger att undersköterskor vill hålla på med omvårdnad och arbeta som ett 
team, som hon anser att de ska göra. 
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5 Analys  

 
 det här kapitlet analyseras det empiriska materialet. Det empiriska materialet 
analyseras systematiskt i förhållande till, och tillsammans med, den teoretiska 

referensramen.  

 
 

5.1 Inre effektivitet 

 
Produktivitet är att göra saker rätt (Drucker 1975, genom Forslund 2016; Lindvall 2001). 
RIA har tagit över kökstjänsten och det som inte igår i yrkesrollen för sjukhuspersonalen 
inom sektionen. En person i sjukhuspersonalen upplever att det har givits mer tid till andra 
uppgifter som annars inte hanns med. Exempel på sådana uppgifter är att skura rullstolar 
och att plocka i ordning i förråd vilka kan ses som ett bidrag till den inre effektiviteten 
(Lindvall 2001; Modell & Grönlund 2006). Det framgår inte om dessa uppgifter är knutna 
till sektionens eller sjukhusets övergripande mål, men inre effektivitet handlar emellertid 
inte om att värdera utifall uppgifter är mer eller mindre lämpliga i förhållande till ett mål 
(Alvehus & Jensen 2015). Däremot spelar den inre effektiviteten en avgörande roll i att 
uppnå yttre effektivitet (Abrahamsson 2000). Alvehus och Jensen (2015) menar att inre 
effektivitet är att maximera utnyttjandet av resurser. En i sjukhuspersonalen upplever att 
den utför samma uppgifter som innan anslutningen till RIA-projektet inom sektionen. En 
annan anser att sjukhuspersonalen kan göra mer saker. Det här skulle kunna ses som att en 
i personalen inte upplever att de maximerar utnyttjandet av resurser (Alvehus & Jensen 
2015) efter anslutningen till RIA-projektet medan en annan i personalen gör det.  
 
Genom att tillföra två ytterligare personer inom sektionen har antalet mänskliga resurser 
utökats, s.k. input. Däremot har övertiden (kostnaden i kronor) för sjukhuspersonalen 
minskat och handläggningstiden för patienter har blivit snabbare, output har därmed ökat. 
Sektionen betalar emellertid inte för de som är anställda genom RIA utan kostnaden 
föreligger hos en annan verksamhet.   
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Innan	RIA − anslutning:	 
 

𝐼𝑛𝑟𝑒	𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 		
𝑙ä𝑛𝑔𝑟𝑒	ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑓ä𝑟𝑟𝑒	𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑚𝑒𝑟	ö𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑 = 𝑚𝑒𝑟	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟  

 

Efter	RIA − anslutning: 
 

𝐼𝑛𝑟𝑒	𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑘𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒	ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝑓𝑙𝑒𝑟	𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑚𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒	ö𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑 = 𝑚𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟  

 
(Brorström & Kastberg 2006; Murray 2006, s. 128) 

 
Relationen för den inre effektiviteten blir således patienter per kronor (Etzioni 1964:8, 
genom Abrahamsson 2000). Snabbare handläggningstid innebär fler patienter vilket också 
kan ses som ökade intäkter. Intäkterna har därför ökat och kostnaderna har minskat i form 
av övertid. Den inre effektiviteten har ökat efter RIA-projektet eftersom det innan 
anslutningen var färre patienter på mer kostnader medan det efter anslutningen är fler 
patienter på mindre kostnader för sektionen (Abrahamson & Andersen 2005). Den inre 
effektiviteten inom sektionen har ökat efter anslutningen till RIA-projektet, däremot 
behöver det inte betyda att sektionen har en hög yttre effektivitet (Brorström & Kastberg 
2006) och når sina övergripande mål. Att sektionen nu har en snabbare handläggning, 
mindre övertid och kan hantera fler patienter behöver inte betyda att det finns en hög yttre 
effektivitet. Det skulle istället kunna innebära att patienterna får mindre tid till 
undersökning och vård vilket i så fall hade hämmat den yttre effektiviteten vid sjukhuset 
(Brorström & Kastberg 2006).  
 

5.1.1 Resurser 

 
Sjukhuspersonalen är sektionens mänskliga resurs (Modell & Grönlund 2006). Utan 
sjukhuspersonalen tvingas vårdavdelningar att stänga, därför skulle den kunna anses vara 
en av de största tillgångarna för sektionen (Cherian & Farouq 2013). Genom att sektionen 
har anslutit sig till RIA-projektet har det tillförts ytterligare en mänsklig resurs till X 
respektive Y. Resursen i sig gör att sjukhuspersonalen kan ägna sig åt direkt patientarbete 
och patientvård, vilket kan anses vara det strategiska målet som sektionen ska uppnå 
(Wright, Dunford & Snell 2001). Därför har den befintliga sjukhuspersonalen och deras 
förmågor anpassats efter organisationens strategiska mål med hjälp av RIA-projektet 
(Wright, Dunford & Snell 2001). Sjukhuspersonalen mår bättre upplever att de i lugn och ro 
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kan ägna sig åt det de ska göra vilket tyder på att organisationen har hanterat sina 
mänskliga resurser på ett bättre sätt (Wright, Dunford & Snell 2001). Det framgår även att 
undersköterskorna nu kan hjälpa sjuksköterskorna mer, vilka i sin tur kan hjälpa läkarna 
mer vilket ger utrymme att argumentera för att sjukhuspersonalens arbete har blivit bättre 
designat (Wright, Dunford & Snell 2001).  
 

5.1.2 Kompetens 

 
För att trivas på ett arbete behöver sjukhuspersonalen känna att det får användning för sin 
kompetens (Forslund 2016). Sedan RIA-projektet infördes vid sektionen upplever samtliga 
i sjukhuspersonalen att det utnyttjar sin kompetens mer än innan RIA-projektet. Efter att 
sektionen anslutit sig till RIA-projektet kan sjukhuspersonalen istället för att sköta disken, 
fylla på i skåp, beställa och att bädda rent i behandlingsrummen utföra de uppgifter som är 
utmärkande för deras yrkesroll (Johansson & Skoog 2001). Eftersom sjukhuspersonalen 
upplever att de nyttjar sin kompetens mer efter att sektionen anslutit sig till RIA-projektet 
utnyttjade sjukhuspersonalen uppenbarligen inte sin kompetens till fullo (Forslund 2016) 
innan RIA-projektet. Det finns många uppgifter inom sektionen som inte kräver någon 
utbildning. Sjukhuspersonalen har en utbildning vilken ska nyttjas och det gör den mer 
efter att sektionen anslutit sig till RIA-projektet därför att RIA nu gör de uppgifter där 
ingen utbildning krävs. Det gör att den mänskliga dimensionen utnyttjas (Alvehus & Jensen 
2015) mer efter att sektionen anslutit sig till RIA-projektet. Mer utnyttjande av kompetens 
kan leda till konkurrensfördelar (Axelsson 1996, genom Forslund 2016; Forslund 2016). I 
sektionens fall är det i form av att behålla och rekrytera sjukhuspersonal. Andra kan se att 
inom sektionen får sjukhuspersonalen utnyttja den kompetens som de besitter, vilket kan 
göra sektionen till en attraktiv arbetsplats. Efter införandet av RIA-projektet kan 
sjukhuspersonalen använda sig av metoden Rätt Använd Kompetens (RAK) i större 
utsträckning, vilken kan förvandla kompetensen till en nyckel till framgång (Abraham 
2004) för sektionen. Det gör metoden främst genom att se till att sjukhuspersonalen 
använder tiden mest effektivt för sina patienter, och patientvården i sin tur går att se som 
sektionens största framgång.  
 
Påverkan på kompetensen inom sektionen efter att sektionen anslutit sig till RIA-projektet 
analyseras nu med hjälp av de fem komponenterna i Loseys kompetensekvation (Losey 
1999): Intellekt, utbildning, erfarenheter, etik (konstant) och intresse. Intellekt har tillförts 
inom sektionen genom RIA. Två personer och deras IQ (Losey 1999) har utökat sektionen. 
Sjukhuspersonalen inom sektionen har en utbildning antingen genom ett 
omvårdnadsprogram vid gymnasiet, eller genom tre års studier vid högskola eller 
universitet till sjuksköterska. En del har studerat ännu längre. På grund av RIA kan 
utbildningen som sjukhuspersonalen besitter användas mer, det eftersom RIA nu bland 
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annat torkar bord och fyller på vagnen med vätska vilket inte kräver någon utbildning och 
inte ingår i sjukhuspersonalens kompetens. Sjukhuspersonalen kan nu istället sätta kateter 
och lägga om sår. Sjukhuspersonalen får även möjlighet att delta vid fler utbildningsdagar 
som anordnas av sjukhuset. Utbildningsdagarna ger sjukhuspersonalen möjlighet att 
utvecklas inom sin yrkesroll men även att utvecklas personligen. Det upplevs också att det 
ges mer möjligheter till att engagera sig i någonting annat och att lära sig nya saker. På så 
vis får sjukhuspersonalen möjlighet till mer utbildning vilket leder till kunskap att utföra 
sitt arbete (Losey 1999). Sjukhuspersonalen besitter erfarenheter från många år tillbaka 
och en person i sjukhuspersonalen har erfarenhet till och med cirka 40 år tillbaka. Dessa 
erfarenheter av vården kommer mer till användning efter anslutningen till RIA-projektet 
genom att sjukhuspersonalen inte ägnar sig åt “vardagliga uppgifter” och istället sätter 
kateter och lägger om sår.  Dessutom framgår det att RIA:s erfarenheter i form av 
språkkunskaper kommer till användning för sjukhuspersonalen och patienterna. Dessa 
erfarenheter spelar en betydande roll för kompetensen (Losey 1999). Etik betraktas i den 
aktuella studien konstant, och påverkar således inte kompetensen inom sektionen. 
Sjukhuspersonalen upplever att de mår bättre, att de får sitta i lugn och göra det de ska. Om 
intresset för arbetet som sjukhuspersonalen utför har ökat framgår inte, däremot mår 
personalen bättre, stressen har minskat och de kan sitta i lugn och ro och göra det de ska. 
Genom Losey (1999) går det därför att argumentera för att kompetensen har ökat efter 
anslutningen, och på medellång sikt tror en av respondenterna att personalen kommer att 
använda sin kompetens i större utsträckning och således kommer de att kunna göra ännu 
fler uppgifter (Johansson & Skoog 2001).  
 

5.1.3 Arbetsuppgifter 

 
Genom att alla respondenterna ansåg att sjukhuspersonalen utförde arbetsuppgifter som 
ligger utanför deras yrkesroll innan anslutningen till RIA-projektet fanns det ett 
organisatoriskt slack (Brorström & Kastberg 2006) inom sektionen. Verksamhetens 
aktiviteter är inte optimerade eftersom sjukhuspersonalen utför arbetsuppgifter som inte 
ingår i deras yrkesroll och det finns utrymme att utvecklas (Brorström & Kastberg 2006). 
Utvecklas på så vis att sjukhuspersonalen istället kan få möjlighet att utföra de 
arbetsuppgifter som ingår i deras yrkesroll. Likaså på grund av att sjukhuspersonalen har 
lagt tid på arbetsuppgifter som inte ingår i deras yrkesroll har de inte haft lika mycket tid 
att förbereda sig inför patientundersökningar. De har inte haft den tid de behöver till att 
läsa om dokumentation och journaler. Det var mycket som “bara gjordes”. Förr kunde 
sjukhuspersonalen bli avbrutna och hade inte samma möjlighet att planera sitt arbete. Det 
organisatoriska slacket (Brorström & Kastberg 2006) speglades även i en överhängande 
stress vilket var något som patienterna märkte av. Stressen var en biprodukt av att 
sjukhuspersonalen var tvungen att utföra arbetsuppgifter som både låg innan- och utanför 
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deras yrkesroll vilket är det organisatoriska slacket. Patienterna kan känna sig utsatta och 
det är därför viktigt att sjukhuspersonalen inte visar utåt hur mycket de har att göra, något 
som var svårt i det existerande organisatoriska slacket (Brorström & Kastberg 2006). 
Genom att ett organisatoriskt slack existerar kan sektionen därför arbeta med den yttre 
effektiviteten (Brorström & Kastberg). Sektionen har valt att arbeta med den yttre 
effektiviteten genom att ansluta sig till RIA-projektet och sjukhuspersonalen kan i större 
utsträckning ägna sig åt det den ska göra.  
 
En undersköterska och en sjuksköterska har specifika arbetsuppgifter som ingår i deras 
yrkesroll vilket kan leda till effektivitet (Smith 1776, genom Hatch 1997). När vårdbiträdet 
togs bort lades uppgifter som bland annat kökstjänst, förberedelser och att hålla ordning 
och reda på övrig sjukhuspersonal. Dessa var arbetsmoment som inte tilldelades eller 
specificerades till en speciell yrkesroll eller person vilket enligt Smith (1776, genom Alvehus 
& Jensen 2015) gör arbetsprocessen mindre effektiv. Att sektionen anslöt sig till RIA-
projektet möjliggjorde att RIA fixar måltider, förberedelser, håller ordning och reda, tar 
hand om varor, tvätt och administrativa uppgifter. Sjukhuspersonalen kunde återigen 
specialisera sig och utföra de arbetsuppgifter som hörde till deras yrkesroll. Enligt Smith 
(1776, genom Alvehus & Jensen 2015) har därför arbetsprocessen effektiviserats. Att RIA 
hjälper sjukhuspersonalen leder det till att undersköterskorna kan hjälpa sjuksköterskorna 
mer, sjuksköterskorna kan delegera fler uppgifter och samtidigt hjälpa läkarna mer. Rätt 
person i sjukhuspersonalen hamnade på rätt plats och utförde de sysslor som bäst lämpade 
sig för deras yrkesroll (Smith 1776, genom Alvehus & Jensen 2015). När de som är anställda 
genom RIA-projektet inte finns tillgängliga inom sektionen märks det tydligt. Principen om 
arbetsfördelning går därför att påvisa även här, eftersom alla personer inom sektionen utför 
en arbetsuppgift som bidrar till helheten (Hatch 1997) och det märks tydligt när någon 
saknas. Även RIA upplever ibland att det behövs ytterligare en person som deltar i 
sektionens arbete.  
   
De flesta arbetsuppgifter som RIA utför idag är uppgifter som sjukhuspersonalen tidigare 
har utfört utöver det som ingår i deras yrkesroll.  Kökstjänsten har tagit mycket tid och 
tjänsten har varit uppdelad mellan två X. Även för Y har kökstjänsten tagit mycket tid. 
Sektionen har nu blivit av med ansvaret för kökstjänsten när sektionen anslutit sig till RIA-
projektet. Det går därför att tala om att en omorganisering har tagit bort en onödig 
arbetsuppgift (Aronsson, Bejerot & Härenstam 2012) i form av ett delat ansvar som inte 
sjukhuspersonalen längre behöver ha. Att göra beställningar, ta hand om köket, förbereda 
inför undersökningar, ta hand om vagnen med kaffe, utföra allmän städning, städa kylskåp, 
frosta av frysen, köra patienter till röntgen som inte kräver omvårdnad, förbereda inför 
lunch och frukost, följa med patient ut i solen, packa in varor och ta hand om dagrummet är 
alla exempel på oskäliga arbetsuppgifter som bör göras av någon annan (Aronsson, Bejerot 
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& Härenstam 2012) och som inte kräver förmågorna från de specifika yrkesrollerna som 
finns inom sjukhuspersonalen. Dessa oskäliga arbetsuppgifter (Aronsson, Bejerot & 
Härenstam 2012) har tagit mycket tid från sjukhuspersonalen innan sektionen anslöt sig till 
RIA-projektet, vilket gjorde att de fick planera sitt arbeta i större utsträckning. Vidare har 
även RIA givit sjukhuspersonalen möjligheten att spendera mer tid med patienterna.  
 

5.2 Yttre effektivitet 

 
Det uttalade målet med att ansluta sig till RIA-projektet inom sektionen vid sjukhuset i 
Sverige är: 

 
Att avlasta sjukhuspersonalen med “vardagliga uppgifter" och låta sjukhuspersonalen 

fokusera på rätt saker, det som ingår i deras yrkesroll vilket ska ge mer tid till 
patienterna.  

(Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 2019) 
 

Effektivitet handlar om att göra rätt saker (Alvehus & Jensen 2015; Forslund 2016). 
Sjukhuspersonalen upplever att de har fått väldigt mycket mer tid till patienterna. Istället 
för att servera kaffe kan sjukhuspersonalen efter anslutningen till RIA-projektet ta 
blodprover åt patienterna. En sjuksköterska kan delegera mer uppgifter vilket innefattar 
bland annat att ge ut medicin och sätta kateter. En undersköterska kan duscha fler 
patienter per dag. Sjukhuspersonalen hinner lyssna på patienterna mer. Det finns möjlighet 
att få upp patienterna ur sängen och på så sätt minska komplikationer. Dessutom hinner 
sjukhuspersonalen läsa in sig på dokumentation och journaler som rör patienterna. 
Sjukhuspersonalen har möjlighet att förklara för patienterna på ett helt annat och tydligare 
sätt. Det finns patienter som är i sitt livs slutskede vilka sjukhuspersonalen kan ge mer tid 
till. En respondent anser att effekterna av att sektionen anslutit sig till RIA-projektet är att 
sjukhuspersonalen kan göra mer saker, rätt saker och att de kan göra dem ordentligt. 
Sjukhuspersonalen blir avlastade och gör istället rätt saker (Alvehus & Jensen 2015; 
Forslund 2016) i förhållande till sin yrkesroll. Sjukhuspersonalen har tidigare varit 
stressade, haft problem med att ta sina raster och patienterna har upplevt att 
sjukhuspersonalen inte har haft tid med dem.  Efter anslutningen till RIA-projektet finns 
inte problemet med rasterna och sjukhuspersonalen känner sig inte lika stressade och de 
upplever att mer tid läggs på patienterna. Sektionen har därför förbättrat arbetsmiljön och 
gjort rätt saker gentemot sina intressenter (Alvehus & Jensen 2015) som i detta fallet är 
sjukhuspersonalen. Eftersom patienterna har fått mer tid av sjukhuspersonalen går det 
också att argumentera för att sektionen kan ha funnit ett samspel mellan att göra rätt saker 
i relation till olika intressen och intressenters önskan (Brorström & Kastberg 2006) vilket i 
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detta fallet är patienterna och sjukhuspersonalen. Samtliga respondenter har varit positiva 
till RIA-projektet och ingen har sett projektet som en nackdel i något avseende.  
 
Målet med att ansluta sig till RIA-projektet har blivit uppfyllt då patienterna har fått mer 
tid och alla i personalen upplever att de har blivit avlastade. Men hur mycket mer tid 
patienterna får eller till vilken grad sjukhuspersonalen är mer eller mindre avlastade vid 
sektionen framgår inte. Därför går det inte heller säga något om graden av måluppfyllelse 
(Abrahamsson & Andersen 2005; Alvehus & Jensen 2015; Brorström & Kastberg 2006; 
Etzioni 1964:8, genom Abrahamsson 2000; Forslund 2016) i det här avseendet förutom att 
den är positiv. Således har anslutningen till RIA-projektet inom sektionen vid sjukhuset i 
Sverige varit effektiv om effektiviteten kopplas till sektionens mål med att ansluta sig till 
projektet (Hagén & Hagsten 2006).  
 
En av respondenterna menar att det finns vårdplatser på sjukhus men att det inte finns 
tillräckligt med sjukhuspersonal vilket resulterar i att vårdavdelningar stängs ner som i sin 
tur leder till att den kvarvarande sjukhuspersonalen överbelastas. En annan respondent 
visar på att arbetsmiljön är viktig för att kunna rekrytera personal. Med avseende på det 
beroendeförhållande som råder mellan de båda påståendena har det med en adaptiv 
effektivitetsmetod (Brorström & Kastberg 2006) gjorts ett försök genom att ansluta sig till 
RIA-projektet att åtgärda problematiken. Det som gör fallet vid sektionen unikt är att 
sektionen inte betalar något för de personerna som tillförs till de mänskliga resurserna 
genom projektet. På så sätt går det även att argumentera för att sektionen hushåller med 
sjukhuspersonalen på ett sätt som gör att det går att få ut så mycket som möjligt av 
verksamheten (Brorström & Kastberg 2006). Just i det här fallet går det därför att påvisa 
att det finns en god balans mellan adaptiv- och allokativ effektivitet (Brorström & Kastberg 
2006). Med kostnaden för de personer som tillförs genom anslutningen till RIA-projektet i 
beräkningen hade resonemanget kunnat bli annorlunda.  
 

5.2.1 Mål  

 
När en av respondenterna berättar om situationen med “gnisslet” och idén uppkom att 
avlasta sjukhuspersonalen. Sektionen såg ett framtida tillstånd som den ville uppnå och 
valde därför att agera. Således kom sektionen fram till ett mål (Abrahamsson & Andersen 
2005). Sektionen anslöt sig till RIA-projektet med målet att avlasta sjukhuspersonalen så 
att de kunde fokusera på rätt saker och samtidigt erhålla en lugnare och mindre stressad 
arbetsmiljö. Utan ett specifikt mål att avlasta personalen hade den heller inte blivit avlastad 
(Forslund 2016). Det uttalade målet med RIA-projektet var att avlasta personalen och 
genom att formulera målet som sådant begränsades även andra aspekter, exempelvis vad 
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personalen som avlastas kan göra istället (Forslund 2016). En respondent inom sektionen 
gör till exempel exakt samma arbetsuppgifter som innan anslutningen till RIA-projektet.  
 
För att överhuvudtaget kunna säga något om effektivitet och produktivitet måste ett mål 
vara klart uttalat (Abrahamsson & Andersen 2005). Det uttalade målet med att ansluta sig 
till RIA-projektet inom sektionen vid sjukhuset i Sverige är:  
 

Att avlasta sjukhuspersonalen med “vardagliga uppgifter" och låta sjukhuspersonalen 
fokusera på rätt saker, det som ingår i deras yrkesroll vilket ska ge mer tid till 

patienterna.  
(Projektansvarig, personlig kommunikation, 8 maj, 2019) 

 
Det föregående målet analyseras nu med hjälp av SMURT-modellen (Latham 2003, citerad 
i Forslund 2016, s. 37). Sjukhuspersonalen är ett specifikt område där det kan ske en 
förbättring (Doran 1981). Sektionen som har valt att ansluta sig till RIA-projektet har 
formulerat ett specifikt fastställt mål (Forslund 2016) genom att målet behandlar ett 
specifikt område (sjukhuspersonalen) som innefattar en specifik åtgärd (avlastning). Det är 
därför författarnas uppfattning att målet är specifik fastställt, däremot är inte målet 
specifikt fastställt gentemot sjukhuspersonalen, eftersom endast tre av respondenterna 
delvis har samma uppfattning om målet. Målet som har satts upp går inte att kvantifiera 
(Doran 1981). Målet är inte mätbart i vare sig kvalitativ eller kvantitativ form (Forslund 
2016). Målet kan däremot fortfarande leda till framgång även om det inte är mätbart 
(Etzioni 1964:9, genom Abrahamsson 2000). Genom att målet inte är mätbart går det inte 
att bedöma graden av måluppfyllelse. Målet är uppnåeligt eftersom genom att ansluta sig 
till RIA-projektet innebär det att en mänsklig resurs tillkommer till organisationen genom 
arbetsförmedlingen, och det är den resursen som kommer avlasta sjukhuspersonalen 
(Doran 1981). Målet med att ansluta sig till RIA-projektet är realistiskt att uppnå (Doran 
1981) eftersom det angavs att den befintliga sjukhuspersonalen skulle få avlastning av 
ytterligare en person. Däremot är “avlastning” ett subjektivt begrepp vilket gör att det går 
att tolka huruvida målet är realistiskt eller inte på olika sätt. Det är realistiskt eftersom 
sjukhuspersonalen får avlastning av ytterligare en person, men vad betyder avlastningen 
och vad är det för realistisk avlastning som RIA-projektet åstadkommer? Likadan 
problematik gäller vid målets syfte att “ge mer tid till patienterna”, hur mycket mer tid är 
realistiskt att patienterna får av sjukhuspersonalen? Problematiken balanseras återigen av 
motargumentet att det är realistiskt att sjukhuspersonalen får mer tid till patienterna. 
Målet som sådant är inte tidsrelaterat, däremot är det specifikt när anslutningen till RIA-
projektet kommer att pågå (Doran 1981), nämligen mellan den 15 oktober 2018 till den 15 
oktober 2019. Efter den 15 oktober 2019 gör sjukhuset ett val om de vill fortsätta med RIA-
projektet. Det innebär att RIA-projektet är tidsrelaterat, men att målet med projektet inom 



 
 

 

39 

sektionen vid sjukhuset i Sverige inte är det. Författarna vet inte när under perioden som 
RIA-projektet pågår inom sektionen vid sjukhuset i Sverige som målet kommer att uppnås, 
eller hur lång tid som krävs för att målet ska bli uppnått. Målet är därför inte tidsrelaterat.  
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6 Slutsatser 

 
 det här kapitlet dras slutsatser av analyserna som gjordes i föregående kapitel. En 
slutsats dras om varje rubrik som presenterades under den teoretiska referensramen. 

Slutsatser dras även om sambanden mellan de olika rubrikerna så som de presenterades i 
analysmodellen under den teoretiska referensramen. I slutet av kapitlet presenteras 
studiens bidrag. 

 

 

6.1 Slutsats 

 
Att personalen nu kan göra mer saker rätt efter anslutningen till RIA-projektet har 
resulterat i att handläggningen har blivit snabbare. Sjukhuspersonalen kan istället fokusera 
på patienterna och på så sätt får de hjälp tidigare. Den minskade övertiden som RIA-
projektet bidragit till har gett sektionen minskade personalkostnader. Den inre 
effektiviteten har således ökat. De mänskliga resurserna har ökat och en följd har blivit att 
resurserna kan hanteras på ett bättre sätt. Sjukhuspersonalens arbete har blivit bättre 
designat på så vis att de kan hjälpa varandra i större utsträckning. Det här har lett till att 
sjukhuspersonalen kan ägna mer tid åt direkt patientarbete och patientvård vilket är 
sektionens strategiska mål. Resurserna används därför mer och kan göra saker rätt i större 
utsträckning men också rätt saker. Efter att sektionen anslutit sig till RIA-projektet kan RIA 
engagera sig i vardagliga uppgifter medan sjukhuspersonalen kan använda sin kompetens 
till att göra saker rätt. Sjukhuspersonalen kan använda sin kompetens i större utsträckning. 
Vidare har kompetensen inom sektionen ökat i form av intellekt, utbildning, erfarenhet och 
intresse. Genom att kompetensen har ökat har det bidragit till att resurserna kan göra mer 
uppgifter och att de har mer tid till patienterna vilket har resulterat i att de kan ägna sig åt 
att göra rätt saker. Efter att sektionen anslutit sig till RIA-projektet kan sjukhuspersonalen 
utföra arbetsuppgifter rätt i förhållande till vad som ingår i deras yrkesroll. 
Arbetsuppgifterna har fördelats bättre inom sektionen, onödiga arbetsuppgifter har tagits 
bort och de oskäliga arbetsuppgifterna har minimerats vilket har gett sjukhuspersonalen 
möjligheter att spendera mer tid till patienterna. Följaktligen kan sjukhuspersonalen ägna 
sig åt att göra rätt saker. Alla som arbetar inom sjukhuspersonalen upplever att de har blivit 
avlastade och får mer tid till patienterna, därför går det att säga att RIA-anslutningen har 
varit effektiv i förhållande till sektionens uppsatta mål. Balansen mellan allokativ- och 
adaptiv effektivitet har också blivit bättre. Sjukhuspersonalen har således gjort rätt saker i 
förhållande till sjukhusets uppsatta mål vilket har bidragit till den yttre effektiviteten. 
Målet med RIA-projektet stämmer överens med tre av fem punkter i SMURT-modellen. 
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Det är realistiskt, specifikt och uppnåeligt men det är inte är mätbart eller tidsrelaterat 
vilket innebär att det inte går att uttala sig om graden av måluppfyllelse eller i vilken 
utsträckning målet har uppnåtts. 
 

6.2 Bidrag 

 
Genom att undersöka om och på vilket sätt anslutningen till RIA-projektet inom sektionen 
vid sjukhuset i Sverige har varit effektiv i förhållande till sektionens uppsatta mål är 
förhoppningen att studien kan bidra med kunskap för organisationer att det finns något 
som heter RIA-projektet, vilka uppfattningar det finns om projektet och samtidigt skapa 
underlag för en organisation att utvärdera om den vill ansluta sig till projektet. Författarna 
hoppas även att andra X respektive Y och sektioner inom sjukhus får förståelse för att det 
finns alternativa lösningar till den ökade efterfrågan (Ström 2018) och bristen på 
sjukhuspersonal (Björklund, Starbrink & Westerholm 2016; Hagström 2017; Hjort 2017; 
Jakobson & Tenfält 2018). Till exempel genom att tillföra en mänsklig resurs som har 
möjlighet att avlasta befintlig personal.  
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7 Slutdiskussion 

 
 det här kapitlet förs en kritisk diskussion om utvalda teorier som används i studien 
och studien som helhet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om framtida forskning.  

 
 

7.1 Diskussion 

 
Enligt Losey (1999) har kompetensen ökat och således bidragit till den inre effektiviteten, 
men bara om den etiska aspekten hålls konstant. Den etiska aspekten anses vara alldeles för 
omfattande för att tas i beaktande i den aktuella studien. Det finns utrymme att diskutera 
om det är etiskt att ta in en person genom RIA-projektet för att erbjuda arbetsuppgifter upp 
till ett år varpå personen ersätts. Det går att se det som att en trygghet erbjuds för att sedan 
ryckas undan under fötterna av personen efter ett år. Följaktligen kan den etiska aspekten 
ha minskat som faktor i Loseys (1999) kompetensekvation. Vi vet dock inte om den i så fall 
har minskat mer än vad de andra faktorerna har ökat. Är etik något som går att mäta och 
hur mycket information krävs för att mäta faktorn? Det finns därmed inte tillräckligt med 
information för att uttala sig om den etiska aspekten i Loseys (1999) kompetensekvation 
och därför går det också att ifrågasätta hur mycket ekvationen egentligen tillför till den 
aktuella studien.  
 
De som deltagit i studien upplever att sjukhuspersonalen har blivit av med oskäliga 
arbetsuppgifter efter anslutningen till RIA-projektet. Sjukhuspersonalen gör mer uppgifter 
som ingår i deras yrkesroll. Det har bidragit till den inre effektiviteten däremot vet vi inte 
till vilken grad. Sjukhuspersonalen har blivit av med de arbetsuppgifter som den som 
arbetar genom RIA-projektet nu gör, men hur ofta plockade en person ut disk ur 
diskmaskinen innan anslutningen till RIA-projektet? Hur mycket arbetsuppgifter har en 
person i sjukhuspersonalen egentligen blivit avlastad med? Trots de föregående frågorna 
upplever de som deltagit i studien att sjukhuspersonalen har blivit avlastade och att de 
ägnar sig åt det som ingår i deras yrkesroll. Det går att diskutera om det är 
yrkesbeskrivningen av vad en undersköterska eller sjuksköterska ska göra som behöver 
revideras, eller om det är en annan person som ska göra dessa arbetsuppgifter som RIA nu 
gör. Studien lägger inte någon värdering i något av argumenten men vill ändå hålla fram 
dem som underlag till diskussion.  
 
Att handläggningen har blivit snabbare och att sektionen inte betalar något för den person 
som arbetar genom RIA-projektet har påverkat den inre effektiviteten som i sin tur har lett 
till yttre effektivitet. En viktig poäng som inte går att nämna nog med gånger är att målet 
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med att ansluta sig till RIA-projektet inom sektionen inte är mätbart enligt SMURT-
modellen (Latham 2003, citerad i Forslund 2016, s. 37). Hur mycket mer tid har egentligen 
personalen fått med patienterna eller hur mycket snabbare har handläggningen blivit? Att 
sektionen inte betalar ut lön för den som arbetar genom RIA-projektet har ökat den inre 
effektiviteten inom sektionen men hur har påverkat den inre effektiviteten i samhället? 
Eftersom lönen till RIA betalas ut med statliga medel går det att ställa frågan om det är värt 
den extra kostnaden för samhället att sjukhuspersonalen inom sektionen nu blir avlastad 
och att patienterna får mer tid. Vi vet däremot inte om det går att besvara frågan på ett 
rättvist sätt om målet med RIA-projektet inom sektionen inte går att mäta. En annan poäng 
som lyfts fram genom SMURT-modellen (Latham 2003, citerad i Forslund 2016, s. 37) är 
att målet som sådant inte är specifikt fastställt gentemot sjukhuspersonalen. Om sektionen 
inte bara hade specifikt fastställt det formulerade målet, utan även säkerställt att målet var 
specifikt fastställt gentemot den övriga sjukhuspersonalen är det vår uppfattning att 
effekterna av RIA-projektet hade kunnat bli ännu påtagligare.  
 
Trots att det inte går att mäta till vilken grad anslutningen till RIA-projektet inom 
sektionen vid sjukhuset i Sverige har varit effektiv i förhållande till sektionens uppsatta 
mål, så visar ändå studien att anslutningen till RIA-projektet inom sektionen har varit 
effektiv. En klart märkbar effekt av RIA-projektet är att sektionens personal har varit 
samstämmigt positiva till anslutningen. Detta skulle kunna tyda på att RIA-projektet är ett 
realistiskt komplement till den ökade efterfrågan (Ström 2018) och personalbristen inom 
hälso- och sjukvård (Björklund, Starbrink & Westerholm 2016; Hagström 2017; Hjort 2017; 
Jakobson & Tenfält 2018), och en av pusselbitarna till lösningen av samhällsproblemet. Det 
är inte heller studiens mening att minimera aspekten att många inom sektionen anser sig 
skapa möjlighet för någon att få in sin fot på den svenska arbetsmarknaden och vara en del 
av det svenska samhället. Forslund (2016) menar att det går att bli besatt av att nå ett mål 
till den grad att målet hämmar utveckling och det var Etzioni (1964:9, genom Abrahamsson 
2000) som menade att det finns andra vägar till framgång än det som är mätbart. Studien 
vill därför lyfta fram vikten av målformulering och hur ett mål kan vara helt avgörande i 
bedömningen av om ett projekt är effektivt. Ett mål behöver inte nödvändigtvis förkastas 
utan istället revideras om en organisation syftar till att nå effektivitet eller framgång.  
 

7.2 Framtida forskning 

 
När studien utfördes hade RIA-projektet varit en del inom sektionen i ungefär åtta 
månader. Vi anser att det hade varit intressant att studera fenomenet när RIA-projektet har 
satt sig ytterligare och blivit en naturligare del inom sektionen. Att anslutningen till RIA-
projektet är relativt ny kan ha bidragit till att den är effektiv, men kommer det gå att visa på 
likadana effekter om ett par år? Kommer patienterna att få lika mycket eller ännu 
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mer/mindre tid när yrkesrollerna inom sektionen har funnit sig i den avlastande effekten 
som påvisats i studien?  
 
Anslutningen till RIA-projektet inom sektionen vid sjukhuset i Sverige har varit effektiv i 
förhållande till sektionens uppsatta mål om sektionen betraktas som en egen enhet eller 
organisation. Nu är sektionen en del av ett sjukhus i Sverige som i sin tur är en del av 
Sveriges hälso- och sjukvård vilket i sin tur är en del av det svenska samhället. Om en del 
påverkas kan det påverka helheten och de andra delarna. Till exempel går det att väga 
kostnaden av de statliga medel som betalas ut av RIA-projektet mot kostnaden av att någon 
är arbetslös. Det går även att argumentera för att RIA-projektet är en integrationsåtgärd för 
någon som invandrat till Sverige och inte får in sin fot på den svenska arbetsmarknaden. 
Vilka psykologiska effekter har det på sjukhuspersonalen inom sektionen att de nu kan 
ägna sig åt de arbetsuppgifter som ingår i deras yrkesroll, upplever sjukhuspersonalen en 
högre yrkesstolthet? Fenomenet som studien omfattar går därför att betrakta ur olika 
synvinklar. Vi anser därför att för att få en rättvisare bild av anslutningen till RIA-projektet 
inom sektionen kan vår studie kompletteras. Vi önskar att se ytterligare forskning som även 
fångar anslutningen till RIA-projektet inom sektionen ur ett nationalekonomiskt perspektiv 
där även social- och samhällsekonomiska aspekter tas i beaktning.  
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SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 
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Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp | Civilekonomprogrammet 

Vårterminen 2019 | ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-G--19/02052--SE 
 

Till dig som arbetar inom sektionen vid sjukhuset i Sverige – Information och förfrågan om deltagande i 

intervjustudie 

 

Vi heter Alma Fogelström och Lowe Björklund. Vi studerar företagsekonomi vid Linköpings Universitet och skriver vårt 

examensarbete till vår kandidatexamen. 

 

I början av 1990-talet togs yrkestiteln sjukvårdsbiträde (Hagström 2017) och möjligheten att utbilda sig till 

sjukvårdsbiträde (Hjort 2017) bort. Följden blev att de sysslor som tidigare utfördes av sjukvårdsbiträdena nu föll 

under ansvar av övrig sjukhuspersonal (Hagström 2017).  

 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie för att se hur sjukhuspersonalen påverkats av att man anställt unga 

arbetslösa som avlastar yrkestitlarna. Det är sjukhuspersonalens egen uppfattning som är viktig. Studien kommer inte 

bedöma vad som är rätt eller fel.  

 

Studiens syfte är att beskriva om och på vilket sätt effektiviteten inom sektionen vid sjukhuset i Sverige har påverkats 

efter att sektionen anställt unga arbetslösa. 

 

Sju personer som arbetar inom sektionen vid sjukhuset kommer att delta i studien. Det är helt frivilligt att medverka, 

du behöver inte uppge ditt namn endast befattning och kan när som helst avbryta din medverkan i studien. 

Intervjuerna beräknas ta 45–60 minuter. Med ditt samtycke kommer intervjun att spelas in.  

 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras så att ingen utomstående kan ta del av det. Inga 

enskilda personer eller avdelningar inom sektionen kommer att kunna identifieras på grund av studien då resultatet 

redovisas på gruppnivå. Materialet kommer endast att användas i ovan nämnda syfte. Har du intresse av att ta del av 

studiens resultat är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

Har du frågor om studien är du mer än välkommen att ställa dem.  

 

Linköping 2019-04-22 

 

Studerande:  

Alma Fogelström/Lowe Björklund 

Mobil: 0725-855599/0765-865860  

Handledare: 

Katarina Eriksson 

E-post: katarina.eriksson@lnu.se 

E-post: almfo937@student.liu.se/lowbj665@student.liu.se

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Frågor till sjukhuspersonal  

 
Allmänt 

1. Vilken är din befattning? Du behöver inte uppge ditt namn. Hur länge har du 
arbetat som US/SS? 

2.  Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Vad ska du uppnå på en dag?  
3. Hur reagerade du när du fick reda på att ni skulle få avlastning av RIA?  

Tema 1 – Inre effektivitet 
4. Upplever du att ditt arbete har förändrats efter att sektionen anslutit sig till RIA-

projektet?  
a. Varför/Varför inte? På vilket sätt? 

5. Upplever du att din kompetens nyttjas mer (mindre) efter anslutning till RIA-
projektet? Använder du den mer/mindre efter införandet? (Kompetens = 
Yrkesutbildning, utbildning inom sjukhuset) 

a. Varför/Varför inte? På vilket sätt? 
6. Upplever du att patientvården har gynnats av att sektionen har anslutit sig till RIA-

projektet? 
a. Varför/Varför inte? På vilket sätt? 

Tema 2 – Yttre effektivitet  
7. Vad var målet med att ansluta sig till RIA-projektet inom sektionen?  
8. Vilka effekter upplever du anslutningen till RIA-projektet fått? Vilka effekter har de 

fått med avseende på dina arbetsuppgifter? 
9. Upplever du att vården inom sektionen har blivit mer effektiv efter anslutningen till 

RIA-projektet? På vilket sätt?  
10. Hur tror du att införandet av RIA kommer att påverka dina arbetsuppgifter vid 

sektionens på kort och medellång sikt?  

Tema 3 – Ekonomi  
11. Har dina arbetstider förändrats av att sektionen anslöt sig till RIA-projektet? 

Arbetar du mer/mindre övertid?  
12. Upplever du att sektionen tjänar/gagnas på/av anslutningen till RIA-projektet? 

a. Varför/Varför inte. På vilket sätt? 
i. Ekonomiskt? 
ii. Omvårdnadsmässigt? 

 
  



 
 

 

 

Frågor till vårdenhetscheferna 

 
Allmänt 

1. Vilken är din befattning? Du behöver inte uppge ditt namn.  
2. Hur kommer det sig att du valde att gå med i RIA-projektet?  

Tema 1 – Inre effektivitet 
3. Hur upplever du att sjukhuspersonalens arbete har förändrats efter att sektionen 

anslutit sig till RIA-projektet?  
b. Varför/Varför inte? På vilket sätt? 

4. Hur Upplever du att sjukhuspersonalens kompetens nyttjas mer (mindre) efter 
anslutningen till RIA-projektet? Använder dem den mer/mindre efter införandet? 
(Kompetens = Yrkesutbildning, utbildning inom sjukhuset) 

b. Varför/Varför inte? På vilket sätt? 
5. Upplever du att patientvården har gynnats av att sektionen anslutit sig till RIA-

projektet? 
b. Varför/Varför inte? På vilket sätt? 

Tema 2 – Yttre effektivitet  
6. Vad var målet med att ansluta sig till RIA-projektet inom sektionen?  
7. Vilka effekter upplever du RIA-projektet fått? Vilka effekter har de fått med 

avseende på sjukhuspersonalens arbetsuppgifter? 
8. Upplever du att vården inom sektionen har blivit mer effektiv efter anslutning till 

RIA-projektet? På vilket sätt?  
9. Hur tror du att anslutningen till RIA-projektet kommer att påverka 

sjukhuspersonalens arbetsuppgifter vid sektionens på kort och medellång sikt?  

Tema 3 – Ekonomi  
10. Upplever du att sektionen tjänar/gagnas på/av anslutningen till RIA-projektet? 

b. Varför/Varför inte. På vilket sätt? 
iii. Ekonomiskt? 
iv. Omvårdnadsmässigt? 


