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SAMMANFATTNING 

 

Den här rapporten försöker svara på hur vårdadministratörer upplever att deras 

arbetsprestation påverkas av huruvida de delar kontor eller har ett eget kontor. Den jämför 

även hur detta upplevs av vårdadministratörer inom slutenvården jämfört med 

vårdadministratörer som arbetar inom öppenvården. Detta undersöks med hjälp av en 

enkätundersökning som vårdadministratörerna har fått svara på.  

 

Slutsatsen är att många vårdadministratörer upplever en försämring av arbetsprestationen av 

att de delar kontor, medan en mindre andel anser att arbetsprestationen tvärtom förbättras av 

att dela kontor. Det finns en något positivare syn på att dela kontor inom slutenvården än 

inom öppenvården. 
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1 INLEDNING 

Som en del av utbildningen till vårdadministratör ska studenterna göra en rapport som 

examensarbete. Den här rapporten handlar om hur stor del av vårdadministratörer som delar 

kontor med andra och hur de upplever att arbetsprestation förändras beroende på om de har ett 

eget kontor eller delar kontor med andra. Examensarbetet undersöker också vad det är som 

stör arbetet när vårdadministratörer delar kontor samt om det finns skillnader beroende på om 

man arbetar inom slutenvården eller öppenvården. 

 

1.1 BAKGRUND 

På sjukhus är det ofta ett problem med platsbrist vilket gör det nödvändigt för många 

vårdadministratörer att dela kontor med varandra. Hur påverkas de av att dela kontor och 

upplever de som har egna kontor några fördelar eller nackdelar av att sitta ensamma? 

Är situationen likadan på vårdcentraler eller får vårdadministratörer i större utsträckning ha 

egna kontor där? 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet är att ta reda på hur vårdadministratörerna själva upplever att deras prestation påverkas 

beroende på om de delar kontor med andra eller sitter ensamma. Är det negativt att dela 

kontor med andra eller kan det vara en positiv sak att ha andra vårdadministratörer nära?  

 

Undersökningen ska också försöka besvara om det är skillnad beroende på om man arbetar 

inom slutenvården eller öppenvården gällande om vårdadministratörer delar kontor med andra 

eller har egna kontor samt hur de uppfattar att det påverkar deras arbetsprestation. 
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1.3 AVGRÄNSNING 

Det är endast vårdadministratörer som har fått besvara enkäterna som examensarbetet utgår 

ifrån. Dels vårdadministratörer inom öppenvården, dels inom slutenvården. Det är endast 

baserat på de svarandes egna subjektiva uppfattningar.  De vårdadministratörer från område 

öppenvård som besvarade enkäten arbetar samtliga på vårdcentral och majoriteten av de som 

svarat från slutenvården arbetar i sjukhusmiljö. 

 

1.4 METOD 

Med hjälp av webbtjänsten SurveyMonkey [1] skapades två likadana, men separata, enkäter 

med sju stycken frågor (Se bilaga A). Dessa skickades sedan ut till vårdadministratörer som 

arbetar inom Region Värmland. Ena enkätundersökning skickades till vårdadministratörer 

inom område slutenvård och den andra skickades till vårdadministratörer inom område 

öppenvård. Genom sammanställning och analys av enkätundersökningarna kunde man sedan 

bilda sig en uppfattning om hur många vårdadministratörer som delar kontor och hur det 

påverkar deras arbetsprestationer. Man kunde även jämföra hur de som arbetar inom 

öppenvården svarat och hur de som arbetar inom slutenvården har svarat. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

En enkätundersökning skickades via mejl till Marielle Jalal, verksamhetschef för 

vårdadministrativa enheten, område slutenvård, som i sin tur godkände den och skickade den 

vidare till vårdadministratörer inom område slutenvård. 

 

En likadan men separat enkätundersökning mejlades direkt till vårdadministratörer inom 

område öppenvård. 
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Det kom in 90 svar från vårdadministratörer inom område slutenvård och 27 svar ifrån 

vårdadministratörer inom område öppenvård. Totalt svarade 117 vårdadministratörer på 

enkäterna. Enkätundersökningarna pågick 2019-03-27 till 2019-04-03.  

 

3 RESULTAT 

Av de som svarade på enkäterna var det 115 kvinnor och 2 män, båda männen hör till område 

slutenvård. 

 

Område slutenvård: 

På frågan ”var jobbar du?” angav majoriteten att de jobbar på sjukhus. 

 

 

Diagram 1 

 

Totalt cirka 34 procent svarade att de är 51 år eller äldre. (se diagram 1). 
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Diagram 2 

 

Cirka 32 procent har ett eget kontor, cirka 53 procent delar kontor med en till person och 14 

procent delar kontor med fler än en person (se diagram 2). 
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Diagram 3 

 

Cirka 8 procent anser att deras arbetsprestation försämras mycket av att dela kontor med 

andra, 21 procent anser att deras arbetsprestation försämras till viss del och 10 procent anser 

att deras arbetsprestation försämras lite. Cirka 20 procent anser att deras arbetsprestation inte 

försämras alls och cirka 12 procent valde alternativet ”Nej, min arbetsprestation förbättras” 

(se diagram 3). 

 

Det var 11 procent som valde att kommentera fritt istället för att kryssa i något av de 

alternativ som fanns att välja mellan och skrev då bland annat följande: 

 

”Det är både för- och nackdelar med att dela kontor” 

”Alla borde ha eget kontor” 
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”Lite försämras arbetsprestationen då det kan bli störande om till exempel diktat är svåra att 

höra, men känner också en viss trygghet i att ha en kollega att be om hjälp om det behövs ” 

”Har tidigare delat kontor med en annan person och det var inte bra” 

”Arbetsprestationen försämras eller förbättras beroende på vem man delar rum med” 

”Vi hjälper varandra mycket och kan bolla olika resonemang” 

”Blir alltid lite mer störningsmoment oavsett hur bra man trivs. Jag trivs egentligen bäst med 

att sitta själv” 

Diagram 4 

 

På frågan vad som stör mest svarade flest (24 procent) att annat än de alternativ som fanns att 

välja mellan störde mest, på andra plats kom samtal mellan de man delar rum med (23 

procent) och på tredje plats att inget stör då man har eget kontor vilket 22 procent svarade. (Se 

diagram 4) 
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De som valde att annat stör mest kommenterande bland annat följande: 

 

”Att det händer mycket runt omkring” 

”Jag störs inte alls utav min kollega.” 

”Allt som står här ovan plus lek och bus som hörs genom glasväggen ut mot väntrummet.” 

”Det blir mer stimmigt och definitivt mindre gjort.” 

”Spring i rummet och diskussioner mellan olika yrkeskategorier.” 

”Blir störd av alla ljud, tangentbord, frågor, prat, spring.” 

”Inget” 

 

De svarande fick sedan en öppen fråga där de som har eget kontor och tidigare delat fick 

skriva fritt om hur de upplevt förändringen. Det var 34 personer som valde att skriva om detta 

och de flesta skrev om att det var lugnare och lättare att få saker gjorda med eget kontor. 

Vissa upplevde det som en liten förbättring att sitta ensam och vissa som en stor förbättring. 

Ingen upplevde det som något negativt att få eget kontor. 

 

Område öppenvård: 

På frågan ”var jobbar du?” svarade samtliga som angav ett specifikt svar att de arbetar på en 

vårdcentral. 
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Diagram 5 

 

Totalt cirka 65 procent av de som svarade från öppenvården är 51 år eller äldre (se diagram 

5). 

 

Diagram 6 
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Cirka 48 procent har eget kontor, cirka 41 procent delar kontor med en till person och cirka 11 

procent delar med fler än en person (se diagram 6). 

 

 

Diagram 7 

 

Cirka 33 procent av de tillfrågade svarade att de inte störs då de har eget kontor och det blev 

därmed det vanligaste svaret följt av svaret ”Ja, min arbetsprestation försämras till viss del” 

som cirka 22 procent valde som svarsalternativ. Cirka 11 procent svarade att deras 

arbetsprestation försämras mycket och 7 procent att deras arbetsprestation försämras lite. 

Cirka 7 procent av de tillfrågade valde alternativet ”Nej, jag tycker att min arbetsprestation 

förbättras”. (se diagram 7). 
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Två personer av de tillfrågade valde att svara med en kommentar och skrev då följande: 

 

”Har delat förr, inget bra, störmoment hela tiden.” 

”Lite störande vid samtal i telefon t ex men har blivit mycket bättre efter att ha bytt till 

hörlurar som stänger ute mycket ljud.” 

 

Diagram 8 

 

Det vanligaste svaret på frågan om vad som stör mest var ”Inget, då jag har eget kontor” som 

valdes av 42 procent av de tillfrågade, följt av ”samtal mellan de jag delar rum med” som 

valdes av 25 procent (se diagram 8). 

 

 Alternativet annat valdes av en person som skrev följande: 
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”Skrivande på tangentbord, samtal och telefon, alltihop!” 

 

Sist i enkäten fick de tillfrågade med eget kontor möjlighet att skriva fritt om skillnaderna 

mellan att dela och ha eget kontor. Det var 15 personer som valde att skriva något och de 

upplevde alla att det var bättre med ett eget kontor och att de blivit störda mycket mer när de 

delade kontor. Många skrev att arbetsprestationen förbättras sedan de fick eget kontor. En 

person skrev att kollegor den delat kontor med inte visat hänsyn och att det därför var skönt 

att ha eget kontor. 

 

4 DISKUSSION 

Man kan direkt se vissa skillnader när man jämför svaren ifrån öppenvården med svaren ifrån 

slutenvården. Första skillnaden är åldern på de som svarat, de som arbetar inom öppenvården 

har betydligt högre medelålder på de tillfrågade. Inom slutenvården svarade 34 procent att de 

är 51 år eller äldre medan motsvarande siffra inom öppenvården var 65 procent. Detta gör det 

svårt att avgöra om åldern egentligen spelar lika stor för svaren som skillnaden på var de 

arbetar.  

 

Det var vanligare att ha eget kontor inom öppenvården där 48 procent svarade att de har det 

jämfört med 32 procent av de tillfrågande som arbetar inom slutenvården. Detta kan 

möjligtvis förklaras av att det är större lokalbrist på sjukhus än på vårdcentraler. 

 

Bland de tillfrågade som arbetar inom öppenvården ansåg totalt 41 procent av de tillfrågade 

att deras arbetsprestation försämras av att dela kontor. Bland de tillfrågade inom slutenvården 

ansåg totalt 39 procent att deras arbetsprestation försämras av att dela kontor. Siffrorna är 

dock inte helt jämförbara då frågan besvarades även av de som har egna kontor som fick 
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möjlighet att svara att de har eget kontor, vilket 18 procent av de inom slutenvården och 33 

procent av de inom öppenvården valde som svarsalternativ.  

 

Hade frågan enbart besvarats av de som faktiskt delar kontor med andra hade man fått fram de 

korrekta siffrorna. Man kan ändå se att det är en relativt stor del av vårdadministratörerna som 

anser att deras arbetsprestation försämras på olika nivåer av att de delar kontor med andra. 

Om så många känner att de skulle prestera bättre med egna kontor kan man fundera på hur 

mycket mer arbete som skulle hinnas med om dessa erbjöds egna kontor eller hur mycket 

bättre kvalitet det skulle vara på utfört arbete. Om dessa fick möjlighet att uppnå sin fulla 

arbetspotential skulle det möjligtvis frigöra en del tid till andra saker som planering, arbete 

kring rutiner, förbättringsarbeten etc. 

 

Cirka 7 procent av de tillfrågade inom öppenvården anser att deras arbetsprestation förbättras 

av att de delar kontor medan motsvarande siffra för slutenvården är 12 procent. Av de som 

inte anser att deras arbetsprestation påverkas negativt av att dela kontor var siffran 20 procent 

bland de som arbetar inom slutenvården och 11 procent bland de tillfrågade inom 

öppenvården. Man kan därmed tydligt se att det finns en positivare attityd kring att dela 

kontor bland som arbetar inom slutenvården. 

 

Denna attitydskillnad påverkas möjligtvis av vad som är norm på de olika arbetsplatserna. Då 

det framstår som att det är vanligare med egna kontor på vårdcentraler så uppstår kanske 

lättare missnöje bland de som ändå får dela kontor? 

 

På frågan om vad som stör mest med att dela kontor blir svaren inte heller helt rättvisande då 

de med eget kontor också fick ett svarsalternativ, det hade blivit mer korrekt om endast de 
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som delar kontor med andra fått svara på frågan. Jag valde trots det att låta alla tillfrågade 

svara på alla frågor för att slippa ge krångliga anvisningar om att hoppa över vissa frågor, 

vilket jag i efterhand kan ångra lite. 

 

Sista frågan blev lite dum då den endast vände sig till de som för tillfället hade egna kontor 

när den hellre hade kunnat vända sig till alla som både haft eget kontor och har delat kontor 

med andra. Jag hade då möjligtvis fått in fler olika svar på frågan. Det var helt enkelt en miss 

från min sida när jag gjorde enkäten som jag inte uppmärksammade i tid. 

 

5 SLUTSATSER 

En relativt stor andel av de tillfrågade vårdadministratörerna känner att deras arbetsprestation 

försämras av att behöva dela kontor med andra oavsett om de arbetar inom öppenvården eller 

slutenvården. En mycket mindre del av de tillfrågande anser att deras arbetsprestation tvärtom 

förbättras av att dela kontor med andra. Bland vanliga störningsmoment finns bland annat 

samtal mellan de man delar rum med.  

 

Det finns en något positivare inställning till att dela kontor bland de tillfrågade som arbetar 

inom slutenvården jämfört med de som arbetar inom öppenvården. 
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Bilaga A. Enkätfrågor  
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BILAGA A 

 

ENKÄTFRÅGOR 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 

2. Hur gammal är du? 

 

3. Var arbetar du? 

 

4.  Delar du kontor med andra? 

 

5. Upplever du att din arbetsprestation försämras av att dela kontor med andra? 

 

6. Vad anser du stör dig mest av att dela kontor med andra? 

 

7. Om du har ett eget kontor: Har du tidigare delat kontor med andra och har det förändrat din 

arbetsprestation att få ett eget kontor? Berätta fritt. 

 

 


