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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete handlar om vad medicinska sekreterare, vårdadministratörer och 

läkarsekreterare tycker om att arbeta hemifrån och varför de valt att göra det. Det har 

utformats och skickats ut enkäter via Facebook som fått många bra och ärliga svar. Svar har 

kommit in från anställda i nästan hela Sverige och bland många olika åldrar.  

 

Det som skulle besvaras var vad man tycker om att arbeta hemifrån. De positiva fördelarna 

och det är tydligen många, långt mer än de negativa, är bland annat att de anställda känner sig 

mindre stressade, slipper långa pendlingsavstånd, de får en lugnare dag där de kan 

koncentrera sig på skrivandet och slippa bli störd av andra moment i arbetet.  

 

Det negativa är att man kan köra fast och att det inte finns någon att be om hjälp men i övrigt 

så är nackdelarna få. Många har av enkla personliga skäl valt att arbeta hemifrån, det kan vara 

att de är djurägare, har småbarn, långa pendlingsavstånd eller att arbetsgivaren helt enkelt gett 

dem möjligheten att arbeta hemifrån. Vissa jobbar hemifrån på heltid och andra endast några 

dagar i veckan. 
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1 INLEDNING 

Det blir mer vanligt att personer med kontorsarbeten får möjlighet, av olika skäl, att 

arbeta hemifrån och även i yrken som medicinsk sekreterare, vårdadministratörer och 

läkarsekreterare finns denna möjligheten. Det finns därför ett intresse av att få reda på 

vad medicinska sekreterare, vårdadministratörer och läkarsekreterare tycker är för- och 

nackdelar med att arbeta hemifrån och varför de valt att arbeta hemifrån. Frågor som 

ställts är om personer generellt mår bättre av att arbeta hemifrån på grund av mindre 

stress eller blir man helt enkelt för okoncentrerad för att vara produktiv i sitt arbete. Detta 

är några av frågorna som besvarats under de fem veckor då examensarbetet utförts. 

 

1.1 BAKGRUND 

Intresset för att få svar på hur det är att arbeta hemifrån och varför medicinska 

sekreterare, vårdadministratörer och läkarsekreterare valt att arbeta hemifrån ligger som 

grund för examensarbetet. Det som ska besvaras utifrån enkäter som skickats ut är om 

personer som arbetar hemifrån känner sig mindre eller mer stressade, om de får mindre 

eller mer effektivt arbete utfört, om de har mindre eller mer störande moment hemifrån, 

om de sparar in på parkeringskostnader, bensin, slitage på egen bil och även om de 

sparar in på tid då de inte har någon pendlingsväg till och från sina arbeten. 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Här i examensarbetet kan man läsa om vad olika personer säger om för- och nackdelar 

och varför de valt den möjligheten att arbeta hemifrån både i Sverige och utomlands.  

 

Frågeställningar: 

 

• Vilka är fördelarna med att arbeta hemifrån? 

• Vilka är nackdelarna med att arbeta hemifrån? 

• Varför har du valt att arbeta hemifrån? 
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1.3 AVGRÄNSNING 

Det är ingen undersökning gjord om löner, arbetsgivare, anställningskrav, arbetstider 

och anställningsavtal, utrustning och sekretess utan arbetet har specificerats utifrån för- 

och nackdelar och om varför personer väljer att arbeta hemifrån. 

 

1.4 METOD 

Det har utformats och skickats ut enkäter (se bilaga 1) via Facebook inom 

Facebookgrupperna ”Vi läkarsekreterare/medicinsk sekreterare i Sverige”, 

”Distansarbetande läkarsekreterare” och ”Medicinsk sekreterare”. Hjälp har tillgåtts av 

Conscriptor AB som skickat ut en enkät via mejl till en av deras anställda medicinska 

sekreterare. Det som använts är SurveyMonkeys enkät (se bilaga 1) som man funnit är 

både gratis, snygg och enkel att utforma. 

 

Här har det ställts flervalsfrågor där det funnits mellan fyra och fem svarsalternativ och 

även öppna frågor där den svarande själv får fylla i sitt svar på frågorna. Valet har varit 

att endast ställa 10 frågor och med endast 38 svaranden eftersom tiden behövdes för att 

gå igenom svaren på varje enskild enkät. Det bestämdes att svar på det mest väsentliga 

är avgörande så som ålder på den svarande (se diagram 1), antal år inom yrket (se 

diagram 2), antal arbetade år hemifrån eller på distans (se diagram 3), vilket företag den 

svarande arbetar åt, vad för- och nackdelarna är och slutligen vad som gjorde att de tog 

beslutet att börja arbeta hemifrån och på distans.  
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2 GENOMFÖRANDE 

Här har det valts att skicka ut enkäter för att få svar på frågor. Det var ett bra sätt att få 

information från många inom branschen på ett snabbt och smidigt sätt. Fick tips om en 

webbsida, Surveymonkey.com (se bilaga 1) där man kunde göra enkäter och därefter 

bestämdes att använda denna. I enkäten så finns några frågor där statistik fås fram men 

även några öppna frågor där de svarande fått chansen att själva besvara på ett mer 

personligt vis. 

 

2.1 AKTIVITETSPLAN 

Det första som gjordes i examensarbetet var att skriva en aktivitetsplan. Sedan utifrån 

denna sett över hur och när arbete ska utföras och lämnas in. 

 

Vecka 6 -Skriva aktivitetsplan 

Vecka 7 -Research, vad ska rapporten handla om 

Vecka 9 -Utforma och skicka ut enkäter, datum för utskick 2017-03-03 

Vecka 10 -Samla in enkäter (hade vid denna tidpunkt fått in 15 besvarade 

enkäter och beslutade därför att skicka ut enkäter igen för att få in 

ytterligare några svar. Vid nästa insamlande 2017-03-17 så hade 

ytterligare 23 besvarade enkäter och bestämde då för att vara nöjd 

och stänga enkäten) 

Vecka 15 -Sammanställning av enkäterna  

Vecka 16 -Sammanställning av enkäterna 

Vecka 17 -Påbörja rapporten 

Vecka 18 -Första inlämning 

Vecka 19 -Feedback och komplettering 

Vecka 20 -Lämna in slutligt examensarbete  
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3 RESULTAT 

Av svaren att döma på de inkomna enkäterna visar det sig att det finns många fördelar 

med att arbeta hemifrån. De svarande har tagit valet själva genom att söka sig till privata 

arbetsgivare, vara egna företagare eller så har de fått möjligheten att arbeta hemifrån via 

regionen där de har sin anställning. 

 

3.1 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING 

Det var totalt 38 personer som svarade på enkäten (se bilaga 1). 37 personer svarade via 

en webblänk som postats på tre olika Facebooksidor och en person svarade via epost. 

Av de svarande var det åtta personer anställda inom Region Skåne, fem personer 

anställda av Conscriptor AB, fyra personer anställda inom Stockholms läns landsting, 

tre personer var egna företagare, tre personer anställda hos privata vårdgivare och tre 

personer inom andra företag utanför vård och omsorg. De övriga 12 svarande var 

anställda inom Landstinget Uppsala län, Region Östergötland, Region Kronoberg, 

Västra Götalandsregionen, Region Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region 

Gotland och Region Halland. 

 

Diagram 1 

 

 
 

De fem yngsta medicinska sekreterare, vårdadministratörer eller läkarsekreterare som svarade 

på min enkät var 30 år eller yngre och de åtta äldsta som svarade var 51 år eller äldre. 
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Diagram 2 

 

 
 

De 18 medicinska sekreterare, vårdadministratörer eller läkarsekreterare som svarat på 

min enkät som arbetat kortast tid hade arbetat mellan noll till fem år och de två som 

arbetat längst hade arbetat 31 år eller mer. 

 

Diagram 3 

 

 
 

De 18 medicinska sekreterare, vårdadministratörer eller läkarsekreterare som svarat på 

min enkät som arbetat hemifrån kortast tid har arbetat mellan noll till ett år. De två som 

arbetat hemifrån längst har arbetat sju år eller mer.  
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På de öppna frågorna i enkäten så svarades det väldigt lika och därför kommer det 

nedan att visas de svar som var mest förekommande och de svar som sticker ut.  

 

I enkäten ställdes frågan vilka fördelar som fanns med att arbeta hemifrån och många 

svar tyder på att det är lugnare att arbeta hemifrån och att man är mer koncentrerad och 

att man blir effektivare i sitt arbete. Många svarade att de tycker att det är lugnt och 

skönt att arbeta hemifrån och att de får mer arbetsro. Många påpekade även att de 

slipper pendla och i och med detta så sparar man pengar. Man behöver inte betala 

kommunala pendlingsavgifter som tåg, buss, tunnelbana med mera. De som inte längre 

behöver pendla med bil sparar in bensinpengar och parkeringsavgifter och inte minst 

tiden som det tar att pendla. 

 

Några svarande lägger även stor vikt på flexibiliteten så som att kunna ha sovmorgon, 

arbeta dagtid men även ibland kvällstid och helger. 

 

I enkäten ställdes även frågan om nackdelarna med att arbeta hemifrån och där togs det 

upp att det fanns saknad av kollegor, man saknar gemenskapen och att inte ha någon att 

stötta sig mot och be om hjälp när detta behövs. Några svarade att det kan bli ensamt. 

Att sitta hemma och arbeta kan ha sina nackdelar rent ergonomiskt sett. Om man inte 

har möjlighet att köpa ett höj- och sänkbart skrivbord så blir det mycket sittande. Det 

kan också vara strul och problem med uppkopplingen vilket gör att arbetet tar längre 

tid. 

 

På en annan av de öppna frågorna ställdes frågan om anledningen till att man valt att 

arbeta hemifrån och här var det många som svarade att de fått erbjudande om att prova 

att arbeta hemifrån från sin arbetsgivare och sedan fortsatt med detta. Några svarade att 

de får arbeta hemifrån på heltid och några arbetar två till tre dagar i veckan. Någon 

arbetar bara extra för att få in lite extrapengar.   
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Några svar som inkommit visar på att de vill åt tidsflexibiliteten som det ger att arbeta 

hemifrån, detta för att de vill ha mer tid åt familjen eller att de har djur hemma som de 

inte vill lämna i många timmar, någon har även flyttat utomlands.  

 

Det är även några svar som sammanflätas med de fördelar med att arbeta hemifrån så 

som att det är mindre stress, slippa långa pendlingsavstånd, lugn och ro.  

 

När frågan om fördelarna med att arbeta hemifrån fick lyder svaren; 

 

• ”- Friheten under ansvar. Du kan styra dina tider bättre. Arbeta ostört och mer 

koncentrerat. Effektivare, inga avbrott.” 

 

• ”- Får mer gjort. Lugnt och skönt.” 

 

• ”- Att jag slipper resa och kan jobba under den tiden istället. Slipper stressa 

iväg, när jag slutar är jag hemma. Ligger det mycket diktat i listan är det en ren 

förlust om personalen inte jobbar hemma. Jag hinner skriva så otroligt mycket 

mer hemma.” 

 

• ”- Man sparar tid på arbetsresorna, den tiden hinner man skriva många diktat 

på. Man kan fördela sin arbetsdag själv. ” 

 

• ”- Arbetstiderna, slippa resan till och från jobbet, arbetsro, flexibilitet då jag 

kan stämpla in/ut vid t.ex. ett tandläkarbesök på dagtid. Kan vabba 50% och 

arbeta 50% under en dag.” 

 

• ”- Slipper stressa iväg tidigt på morgonen och kan sova en stund längre på 

morgonen. Kan få slappna av en dag i hemmets lugna vrå och slippa stressen på 

jobbet. ” 

 

• ”- Mycket mera effektiv, får arbeta ostört. Spar restid till o från arbete. 

Påverkar även kvällen innan, att man inte ska iväg till arbetet tidigt på 

morgonen. Slipper hunddagis med mera.” 
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• ”- Att jag kan lägga upp dagen lite som jag vill. Älskar det då jag har 3 små 

barn. Dessutom bor jag utomlands.” 

 

Svaren på den öppna frågan om nackdelar med att arbeta hemifrån lyder svaren; 

 

• ”- Att man inte har den där gemenskapen med kollegorna och att man missar det 

roliga jobbsnacket med mera. ” 

 

• ”- Att man inte har några kollegor och ingen att fråga om man behöver hjälp.” 

 

• ”- Kan bli ensamt om man inte har ett kontaktnät. Lätt att hamna lite "off-side" 

och missa aktuella diskussioner och information och kan känna mig lite utanför. 

Kan ibland sakna arbetskamraterna. En viss avundsjuka från de som inte 

får/kan/vill jobba hemifrån.” 

 

• ”- Ser huvudsakligen inga nackdelar.eventuellt rör man sig mindre spontant då 

man på jobbet har mer arbetsuppgifter utanför rummet. Kan ej stå upp o arbeta 

hemifrån. ” 

 

• ”- Sämre arbetsplats rent ergonomiskt. Segt system trots wi-fi med fiber. Lite 

stressigt att få mer "press" på sig då man ska skriva mer hemifrån men systemet 

är segare.” 

 

Svaren på frågan om varför man valt att arbeta hemifrån så lyder svaren; 

 

• ”- Fick erbjudande och nappade då det innebär att man inte behöver pendla 1-2 

dagar i veckan.” 

 

• ”- Jag trivs med detta. Jag arbetar hemifrån 2 alternativt 3 dagar/vecka. Bor 

cirka 4 mil från arbetsplatsen så det blir långa dagar de dagar jag är fysiskt på 

plats på arbetet.” 

 

• ”- För att arbetet känns mer flexibelt och att man själv får ta sitt ansvar. 

Tidsparande och ger faktiskt mer energi.” 
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• ”- Jag har det som extraarbete för att kunna jobba hemifrån lite på kvällarna 

när min man jobbar och barnen sover. Jag vill kunna sätta av extra pengar till 

semestern och till min pension.” 

 

• ”- Jag ser det som en löneförmån med alla fördelar. Arbetar 1-2 dagar/vecka 

hemifrån vilket är perfekt för mig med barn. Då börjar jag oftast kl.6 och kan 

hämta barn tidigt på fritids.” 

 

• ”- För att bli mindre stressad. För att kunna vara hemma med mina hundar. ” 

 

• ”- Slippa åka till jobbet, skönt att jobba i lugn och ro i sitt hem.” 

 

• ”- Då jag ville bo utomlands men fortsätta arbeta.” 

 

• ”- Avståndet till jobbet gör att jag bara åker ett par gånger i veckan och jobbar 

hemma resten.” 

 

4 DISKUSSION 

När jag valde att göra mitt examensarbete om att arbeta hemifrån så tänkte jag främst ut 

vad som var viktigt för mig att få reda på för mitt eget intresse, men även vad som kan 

tänkas vara intressant att lyssna på och som kanske också blir aktuellt för några av oss i 

framtiden. I mitt examensarbete så bestämde jag mig för att skicka ut en enkät (se bilaga 

1) för att få svar på mina frågor. Jag tänkte att detta var ett enkelt sätt att nå ut till så 

många som möjligt på kort tid och även för att få ett spritt perspektiv från hela Sverige. 

Via Facebook så såg jag att detta var möjligt. Jag såg att det fanns en Facebookgrupp som 

hette ”Distansarbetande läkarsekreterare”. Den Facebookgruppen hade 551 medlemmar 

och jag trodde att det skulle vara en bra start att endast skicka ut min enkät inom den 

gruppen. De ansvariga för gruppen ”Distansarbetande läkarsekreterare” var dock tyvärr 

väldigt långsamma och gav dålig respons när det gällde att få lägga ut min enkät på den 

sidan vilket gjorde att jag fick söka mig till andra Facebookgrupper också. Jag har fått bra 

respons och många ärliga svar. 
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Jag tycker att svaren på mina frågor har varit lite som jag förväntade mig men jag visste 

inte att det var så många arbetsgivare som erbjuder sina arbetstagare att arbeta hemifrån, 

där blev jag positivt överraskad. Utifrån de svar jag fått kan jag ju se att det positiva 

överväger det negativa som finns. De svarande har besvarat frågorna med återkommande 

svar som ”lugnt och skönt”, ”mindre stress”, ”får mer arbete utfört” och ”mer tid för 

familjen”, i och med detta ser jag att det bara kan vara positivt för de anställda att få 

möjligheten att arbeta hemifrån, men även för företaget som får en mer harmonisk 

personal.  

 

Det görs studier (1) på anställda som arbetar hemifrån på heltid och de som distansarbetar 

från olika platser och man ser att de som arbetar hemifrån upplever en bättre balans 

mellan arbete och fritid. Man ser en ökning på efterfrågan att få arbeta hemifrån och även 

att möjligheten kommer att utvidgas och de främsta positiva effekterna är just att måendet 

bland personalen blir bättre. 

 

Mitt nästa steg är att få reda på hur arbetsgivaren ser på detta, tycker denne att det 

fungerar lika bra? Kommer det att finnas mer möjlighet i framtiden att arbeta hemifrån, 

kanske på grund av platsbrist eller annat? 

 

5 SLUTSATSER 

Här har det valts att få reda på så mycket som möjligt om vad våra medicinska 

sekreterare, vårdadministratörer och läkarsekreterare tycker om möjligheten att arbeta 

hemifrån, om det finns för- och nackdelar och om anledningen till varför man valt att 

arbeta hemifrån. Slutsatsen är att man är nöjd med att få arbeta hemifrån, det är lugnare 

och man känner sig inte lika stressad i sin hemmiljö, man känner sig mer effektiv och 

man får mer tid över till annat. Vad gäller anledningen till att man arbetar hemifrån så har 

man fått möjligheten från sin arbetsgivare och sedan utnyttjat denna och trivts väldigt bra 

med det. 
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