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Sammanfattning 

Naturvetarna skickade under hösten 2015 ut en enkät till djursjukskötare om deras arbetsmiljö. 

Svarsfrekvensen på enkäten var 58 procent.  

Hela fyra av fem uppskattar att de har haft en hög eller mycket hög arbetsbelastning senaste året. En 

stor andel, 63 procent, uppger också att de ofta arbetar övertid. Tre fjärdedelar av djursjukskötarna 

anser vidare att det funnits arbetsmiljöproblem på deras arbetsplats under det senaste året. Stress och 

hög arbetsbelastning samt bristande personella resurser är det vanligaste alternativet som angivits 

som orsak till arbetsmiljöproblemen. Samtidigt upplever många att det finns ett gott kollegialt 

samarbete mellan djursjukskötare, djurvårdare och veterinärer i branschen, vilket är väldigt positivt.  

Djursjukskötare som arbetar på arbetsplatser med en tydlig rollfördelning har i lägre utsträckning 

problem med arbetsmiljön. Att ha en tydlig rollfördelning påverkar samtliga svar om arbetsmiljön i 

enkäten på ett starkt positivt sätt. Däremot är det fler av de vars arbetsplats fusionerats på senare år 

som uppger att de har en tuff arbetsmiljö, hela 80 procent av dessa svarar bland annat att det funnits 

arbetsmiljöproblem.  

Bristen på djursjukskötare är troligen en huvudförklaring till bristande personella resurser och hög 

arbetsbelastning. Fler utbildningsplatser och rekrytering av djursjukskötare från andra EU-länder kan 

bidra till en lösning på sikt. Situationen är emellertid allvarlig och behöver hanteras skyndsamt. 

Resultaten pekar på att det med en tydlig organisation och ledarskap går att komma en bit på vägen. 

Insatser för att förmå fler djursjukskötare att arbeta heltid, genom exempelvis en större delaktighet 

för medarbetare i schemaläggningen, skulle också kunna vara effektiva. Att det kollegiala samarbetet 

i stort upplevs fungera väl i branschen är något att ta fasta på medan problem kring oklara 

rollfördelningar måste adresseras av arbetsgivare.  

Om man kan åstadkomma tydliga team med en klar rollfördelning är mycket vunnet, då man 

förhoppningsvis kan arbeta mer strukturerat, effektivt och minska stress/arbetsbelastning. Statusen 

för djursjukskötare måste också höjas, då det måste löna sig att prestera och att ta ansvar utifrån sin 

kompetens för att man ska orka i längden. Jordbruksverket kan också bidra genom att tydliggöra 

rollfördelningen mellan djursjukskötare och djurvårdare och undvika temporära förändringar av 

regelverket, som enligt enkäten i nuläget bidrar till otydlighet i rollfördelningen. 
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Bakgrund 
Naturvetarna organiserar sedan år 2010 djursjukskötare.  Under 2015 skickade förbundet ut en enkät 

till djursjukskötare för att fråga hur de upplever sin arbetsmiljö. Enkäten gick ut under tidig höst och 

var öppen i cirka en månad. Den skickades ut med ett enkätverktyg via e-post.  

Genomförandet av studien 

För att få kontaktuppgifter till så många djursjukskötare som möjligt, inte bara förbundets medlemmar, 

kontaktades Jordbruksverket. Från Jordbruksverket fick Naturvetarna en lista som innehöll 1719 

stycken legitimerade djursjukskötare varav 1566 hade en e-postadress.1 Efter att studsar och olika 

kompletteringar av e-postadresser avklarats nådde enkäten i slutändan 1486 stycken legitimerade 

djursjukskötares e-postlåda.  

Svarsfrekvens 
Det var 865 stycken respondenter som fullföljde hela enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 58 

procent. Om man istället funderar i termer av representativitet och tittar på det totala antalet 

legitimerade djursjukskötare i Sverige när enkäten gick ut är det drygt 50 procent av dessa som 

genomfört enkäten. Naturvetarna anser att såväl svarsfrekvens som representativitet, i generella 

termer, är god inom professionen djursjukskötare i Sverige för denna studie.  

 

Hur ser branschen och professionen ut? 

Antal år i branschen och yrket 

Det man kan konstatera om professionen djursjukskötare utifrån enkäten är att cirka två tredjedelar 

arbetat inom branschen under en relativt lång tid - majoriteten i 10-20 år. När det gäller de som arbetat 

kortare än 10 år, cirka en tredjedel av samtliga som svarat, så har 11 procent arbetat i 0-4 år som 

djursjukskötare och resten i 5-9 år.  

 

Heltid eller deltid 

Det är relativt många av djursjukskötarna, en av tre, som i enkäten uppgivit att man arbetar deltid. I 

enkäten ställdes även en efterföljande fråga till dessa, om man själv valt att arbeta deltid, som visar 

att hela 94 procent av de som arbetar deltid har valt detta själva.  

                                                           
1 Enligt de senaste uppgifterna från Jordbruksverket finns det i början av år 2016 1778 stycken legitimerade 
djursjukskötare i Sverige.  
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Oacceptabel orsak ligger bakom en stor del av deltidsarbetet 
Tittar man på kommentarerna till frågan om varför man arbetar deltid är den vanligaste orsaken som 

angivits till att man valt att gå ner i tid att man har yngre barn och är föräldraledig en viss procent. Den 

näst vanligaste kommentaren kan sammanfattas som sjukskriven/orkar inte arbeta heltid, som cirka 

en tredjedel har uppgivit. Dessa kommentarer skickar en tydlig signal om att arbetsmiljön, för just 

dessa individer, har en del i övrigt att önska och dessvärre bidrar den relativt höga förekomsten av 

deltidsarbete till att driva upp arbetsbelastningen för hela professionen. Ur en facklig synvinkel är det 

naturligtvis helt oacceptabelt att arbetsbelastningen i branschen är så hög att individer tvingas att 

arbeta deltid för att orka med sin arbetssituation.  

Naturvetarnas reflektion över deltidsarbetet 
Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, för att förmå fler djursjukskötare att arbeta heltid, behövs. Ett 

ökat inflytande över schemaläggningen i kombination med andra insatser som förbättrar 

arbetssituationen skulle kunna ge effekt. Enligt forskning kring schemaläggning och dess effekter på 

arbetsmiljön finns det enkla åtgärder som kan vidtas som kan göra stor skillnad. Att ge ett större 

inflytande över schemaläggningen samt att det finns en god framförhållning är viktiga aspekter. Desto 

mer inflytande och desto närmare ens egen önskan om ett optimalt schema man kan komma desto 

nöjdare medarbetare. Detta leder på sikt även till att man kan minska stress och sjukfrånvaro enligt 

forskningen.  

 

Storlek på arbetsplatsen och antal djursjukskötare 

Var fjärde djursjukskötare arbetar på en arbetsplats där man är 1-9 stycken anställda men det 

vanligaste för de som besvarat enkäten är att man är 50 stycken anställda eller fler. Det är överlag en 

stor spridning bland de som besvarat enkäten i hur många anställda det är på deras arbetsplats. Längre 

fram i denna rapport kommer vi att titta närmare på om storleken på arbetsplatsen, i termer av antalet 

anställda, har någon inverkan på hur man svarar på olika frågor kring arbetsmiljön.  
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Diagram 1: Antal anställda på arbetsplatsen (samtliga svaranden)  

Antal djursjukskötare på arbetsplatsen 
I enkäten frågades även hur många djursjukskötare det finns på arbetsplatsen. Sju procent, eller cirka 

60 stycken av de som besvarat enkäten, uppgav att de är ensamma om kompetensen på sin 

arbetsplats. Enligt Naturvetarnas erfarenhet kan det vara tufft att få en djupare förståelse för 

professionen hos en arbetsgivare om man är ensam om sin kompetens, varför det är viktigt att dessa 

medlemmar får stöd från förbundet i detta arbete. Det vanligaste alternativet är annars att det finns 

tio stycken djursjukskötare eller flera på arbetsplatsen, vilket nästintill hälften av respondenterna 

uppgivit.  

Omstrukturering av branschen 

Av de som besvarade enkäten uppgav hela 44 procent att deras arbetsplats blivit uppköpt/fusionerats 

med ett annat företag under de senaste tre åren. Detta understryker att det pågår en stor 

omstrukturering inom djursjukvården för närvarande.  

 

Hur ser arbetssituationen ut inom branschen? 

Följande sektion redovisar svaren på de renodlade arbetsmiljöfrågorna i enkäten. Naturvetarna har 

identifierat två olika aspekter som kan slå igenom i svaren på dessa frågor. Den första är storleken på 

arbetsplatsen och den andra är huruvida arbetsplatsen på senare år genomgått en fusion eller inte.2  

                                                           
2 Båda dessa aspekter går i många fall igen, det vill säga om det är en fusionerad arbetsplats slår det också 
igenom på storleken, men det är en regel med några få undantag varför det ändå är intressant att titta på dessa 
olika indelningar var för sig.  
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Dessa olika grupperingar är också tillräckligt stora, när man delar upp dem, för att man ska kunna göra 

”korrekta” observationer/jämförelser. Naturvetarna har för båda kategorierna brutit ner alla svar kring 

arbetsmiljöfrågorna för att se om man hittar några signifikanta skillnader.  

Omfördelning av arbetsuppgifter 

Av de som redan arbetade inom djursjukvården när legitimationen infördes år 2010 var det fyra av tio 

som uppgav att arbetsuppgifterna inte har omfördelats - omorganisation, en annorlunda rollfördelning 

eller liknande - efter att legitimationen trädde i kraft. Även om det kan ha funnits individer som i stort 

gjorde ungefär samma arbete innan legitimationen trädde i kraft är det ändå en anmärkningsvärt hög 

siffra enligt Naturvetarna.  

Skillnader när svaren bryts ner 
Man ser en viss skillnad i svaren beroende på om företaget har fusionerats eller inte. Av de som svarat 

att arbetsplatsen genomgått en fusion under de senaste tre åren är det 56 procent som uppger att 

arbetet har omfördelats, jämfört med 39 procent för de som inte genomgått en fusion. Men här slår 

även storleken på arbetsplatsen igenom. För bland de som uppger att man är få anställda på 

arbetsplatsen, oavsett fusion eller inte, är det fler som svarat att man inte omfördelat arbetsuppgifter.  

De stora förändringarna i ägarstrukturer inom djursjukvården på senare år har inneburit en 

omfördelning av arbetsuppgifter i större utsträckning på dessa arbetsplatser. En omfördelning av 

arbetsuppgifter måste dock åtföljas av en tydlighet i organisation och rollfördelning för att den ska bli 

fruktsam. Detta resonemang kommer vi att återkomma till.  

Arbetsbelastning 
En indikation på hur det står till med arbetsmiljön är att fråga om den upplevda arbetsbelastningen. 

Här kan man se att en stor majoritet, cirka 80 procent, upplever att arbetsbelastningen varit hög eller 

mycket hög under det senaste året. Bryter man ner detta med avseende på fusionering kan man göra 

intressanta observationer. Det visar sig nämligen då att de djursjukskötare som arbetar på 

arbetsplatser som har fusionerats i större utsträckning anger alternativet mycket hög arbetsbelastning. 

48 procent, eller 15 procentenheter fler än de som inte genomgått en fusion, uppger att de under det 

senaste året uppskattar att de har haft en mycket hög arbetsbelastning.  

Tittar man närmare på om detta skiljer sig åt för små/stora arbetsplatser hittar man inga stora 

avvikelser. Marginellt fler av de som arbetar på stora arbetsplatser uppger en högre uppskattad 

arbetsbelastning och denna tendens kvarstår även om arbetsplatsen inte fusionerats. 
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Diagram 2: Uppskattad arbetsbelastning under det senaste året (samtliga svaranden) 

 

Övertid 

Om arbetsplatsen har fusionerats slår också igenom på en fråga om övertid som ställdes i enkäten. 

Skillnaderna är där än större, då 69 procent av de fusionerade jämfört med 52 procent av de som inte 

fusionerats uppger att de ofta arbetar övertid. För de som arbetar på stora eller små arbetsplatser, i 

termer av antal anställda, syns ingen signifikant skillnad kring övertid.  

Diagram 3: Uppskattad övertid per vecka (samtliga svaranden) 

 

Rollfördelning och kollegialt samarbete 

I enkäten ställdes även en fråga om rollfördelningen är tydlig, Anser du att rollfördelningen mellan 

veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare är tydlig på din arbetsplats? Det verkar inte spela någon 

roll om det är en mindre eller en stor arbetsplats - siffrorna är ändå i stort desamma. Där man dock 
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kan se en liten, men signifikant skillnad, är om arbetsplatsen fusionerats eller inte. Av de som inte 

fusionerats svarade cirka 72 procent att de anser att rollfördelningen är tydlig jämfört med 64 procent 

för den andra gruppen. 

Det är positivt att sju av tio respondenter uppgivit att de anser att rollfördelningen är tydlig men för 

att kunna komma tillrätta med till exempel en hög arbetsbelastning bör man sträva efter att nå 100 

procent.  

Bakgrund till otydligheten 
Att en dryg tredjedel ändå anser att rollfördelningen inte är tydlig verkar utifrån kommentarerna 

främst grunda sig i att man upplever otydligheter i relationen mellan djursjukskötare och djurvårdare. 

I vissa fall uttrycks det att det är tydligt för djursjukskötarna vad djursjukskötare och djurvårdare får 

göra men att arbetsgivaren inte förstår detta. I andra fall uttrycks det att det inte heller för 

djursjukskötarna är helt tydligt hur distinktionen mellan de två professionerna ser ut, inte minst då 

undantag redan införts.  

Slutligen är det också vissa som uttrycker att det är tydligt för alla på arbetsplatsen hur rollfördelningen 

ska se ut mellan djursjukskötare och djurvårdare men att djurvårdare trots detta gör uppgifter de inte 

får. Trots att de som genomgått en fusion svarat ja på denna fråga i större utsträckning än någon annan 

grupp skiljer sig inte kommentarerna åt för denna grupp av respondenter, utan huvuddragen är i stort 

desamma.  

Kollegialt samarbete 
Vad som är positivt är att de otydligheter som förekommer inte verkar påverka det kollegiala 

samarbetet mellan olika professioner (veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare) på 

arbetsplatserna. Som framgår av diagrammet nedan är det alltså fyra av fem som anser att samarbetet 

är bra eller mycket bra.  

Diagram 4: Hur det kollegiala samarbetet fungerar (samtliga svaranden) 
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När man tittar närmare på denna fråga utifrån om arbetsplatsen har fusionerats ser man ingen 

signifikant skillnad, vare sig i positiv eller negativ bemärkelse. Däremot kan man se en viss skillnad 

beroende på om man arbetar på en mindre arbetsplats, där än fler anser att det kollegiala samarbetet 

fungerar mycket bra. Detta är i sig ingenting förvånande då det är enklare för små organisationer att 

hitta rätt i samarbetena på en arbetsplats generellt sätt. Men det är ändå en viktig observation och att 

få till goda kollegiala samarbeten är något som större organisationer alltid måste ha i åtanke och arbeta 

mer aktivt för att åstadkomma än mindre arbetsplatser rent numerärt.  

Kännedom om och tillvaratagande av kompetensen 
I enkäten ställdes även två frågor kring arbetsgivarens kunskap och nyttjande av legitimerade 

djursjukskötares kompetens. Här var svaren helt samstämmiga. De som svarade att arbetsgivaren har 

en god kännedom om djursjukskötares kompetens, 75 procent, upplevde även att kompetensen tas 

tillvara på arbetsplatsen.  

Att mer än tre fjärdedelar svarar ja på frågor om arbetsgivaren har en god kännedom om samt tar 

tillvara på den kompetens legitimerade djursjukskötare har får ändå ses som positivt. Något som 

förstärker denna bild är också en annan fråga som ställdes i enkäten, om man primärt gör de 

arbetsuppgifter som djursjukskötare är utbildade för.  Här svarade nio av tio ja och även om man 

självfallet skulle önska att det var 100 procent verkar det inte, utifrån de som valt att kommentera 

frågan, som att man arbetar med fel saker utan snarare att man också gör en massa annat.   

Av de som svarat nej på frågan och utvecklat sitt svar säger majoriteten att det är mycket fokus på 

annat då det är bristande personella resurser. En av de saker som många uppgivit i kommentarer att 

de arbetar med är lokalvård. Här måste branschen verkligen tänka till och se hur man kan effektivisera 

arbetet i tydliga team. Om man har en brist på en kompetens, som djursjukskötarna, verkar det inte 

vettigt att låta denna profession arbeta även med lokalvård utan då är det enligt Naturvetarnas sätt 

att se på saken mer effektivt att renodla arbetsuppgifterna för denna grupp.  

Upplevelsen av arbetsmiljöproblem 
I enkäten ställdes en fråga om arbetsmiljöproblem enligt följande: Upplever du att det funnits 

arbetsmiljöproblem på din arbetsplats under det senaste året? Det är din egen subjektiva upplevelse vi 

är ute efter kring arbetsmiljöproblem som du anser berört dig själv och/eller hela arbetsplatsen. Drygt 

tre fjärdedelar av djursjukskötarna svarade att de upplevt arbetsmiljöproblem under det senaste året, 

vilket trots svårigheten med att ställa sådana här frågor måste tolkas som en tydlig indikation på att 

det finns en utbredd frustration över arbetsmiljön.  
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Här nedan illustreras hur samtliga i enkäten besvarat frågan om den egna subjektiva upplevelsen om 

arbetsmiljöproblem förekommit på arbetsplatsen under det senaste året.  

 

Diagram 5: Om man upplevt arbetsmiljöproblem under det senaste året (samtliga svaranden) 

 

När man bryter ner enkäten på de två olika djupdykningarna – fusion och storlek – ser man att de 

fusionerade arbetsplatserna sticker ut även i denna aspekt. Fyra av fem, eller ca 80 procent, av de som 

har genomgått en fusion uppger att de upplevt arbetsmiljöproblem under det senaste året. För de som 

inte genomgått en fusion är motsvarande siffra 59 procent. När det gäller storlek på arbetsplatsen ser 

man att tendensen kvarstår kring fusionerade arbetsplatser och att det alltså inte handlar om hur 

många medarbetare det finns i första hand.  

Orsakerna bakom arbetsmiljöproblemen 
För att få en uppfattning om vad man upplever som de största arbetsmiljöproblemen ställdes även en 

följande fråga där detta fångades in: Vad anser du är den/de primära orsaken/orsakerna bakom 

problemen? Du kan uppge flera alternativ. Då detta, som framgår, är en fråga där man kan välja flera 

alternativ adderar inte procentsatserna till hundra. Dessutom är det svårt att fånga in vad man kan 

uppleva som arbetsmiljöproblem varför ett öppet annat-alternativ också fanns på frågan. Här nedan 

redovisas hur många procent som kryssade i de olika alternativen som stod till buds.  

Arbetsmiljöproblem senaste året

Ja Nej
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Diagram 6: Primära orsaker bakom arbetsmiljöproblemen (samtliga svaranden) 

 

En stor orsak till att man upplever stress, hög arbetsbelastning – som väldigt många kryssat i – kan man 

nog med relativt stor säkerhet tolka som att det hänger ihop med att det är brist på djursjukskötare, 

inte minst då så många av djursjukskötarna även kryssat i alternativet bristande personella resurser. 

Av de som kryssade i annat-alternativet och sedan redogjorde för vad detta annat bestod av, 94 

stycken, uppgav mer än hälften den fysiska arbetsmiljön. Dåliga/olämpliga lokaler, dålig ventilation 

och dålig utrustning täcks in i kategorin fysisk arbetsmiljö. Det näst vanligaste annat-alternativet som 

redogjordes för var brister i schemaläggningen.  

Den enda signifikanta skillnaden som man kan se när man bryter ner svaren är om arbetsplatsen 

genomgått en fusion. Då sticker nämligen alternativet Bristande personella resurser ut i viss mån, 76 

jämfört med 63 procent. Möjligen en effekt av att förändringar innebär en större utmaning för 

arbetsgivaren att behålla personalen samt att avsätta nödvändig tid för rekrytering. 

Denna tendens framträder även, fast något mindre tydligt, när man jämför större arbetsplatser med 

mindre. Reflektionen som man göra utifrån detta är ytterst intressant. Djursjukskötare på fusionerade 

arbetsplatser med många anställda har nämligen uppgivit att de upplever bristande personella 

resurser i större utsträckning än där man har färre anställda. Detta samband kvarstår som sagt även 

om man jämför större fusionerade arbetsplatser med fusionerade arbetsplatser där det är något färre 

anställda.  

Tydlig rollfördelning verkar vara en nyckel 

För de som arbetar på en fusionerad arbetsplats har fler även angivit Oklar rollfördelning. Om man 

tittar närmare på hur svaret på frågan Anser du att rollfördelningen mellan veterinärer, djursjukskötare 
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och djurvårdare är tydlig på din arbetsplats? reflekteras överlag i alla andra frågor i enkäten, framstår 

en mycket tydlig tendens. Att det är fler som har en tydlig rollfördelning som upplever att det kollegiala 

samarbetet fungerar mycket bra, 39 procent jämfört med 23 procent, är inte förvånande. Men att det 

får ett genomslag på samtliga andra frågor om arbetsmiljön i enkäten är en ögonöppnare.  

De som har en tydlig rollfördelning upplever inte alls en lika hög arbetsbelastning, de arbetar mindre 

övertid och de anser att arbetsgivaren har en god kännedom och tar tillvara på kompetensen i större 

utsträckning. Framförallt har de inte upplevt arbetsmiljöproblem på samma sätt som de som upplever 

att det finns otydligheter i rollfördelningen mellan professionerna. Denna fråga sticker verkligen ut då 

62 procent anger att det funnits arbetsmiljöproblem jämfört med 83 procent för de som upplever en 

otydlighet kring rollfördelningen. 

Avslutande reflektioner 

Enkäten som Naturvetarna genomförde under hösten 2015 var ett nedslag i arbetsmiljön för 

djursjukskötare. När det gäller det faktum att arbetsmiljön ser än tuffare ut för organisationer som 

genomgått en fusion under de senaste tre åren är detta inte förvånande. Fusioner/omstruktureringar 

är tuffa att gå igenom. Den klara tendens som har kunnat plockas upp från enkäten rör heller inte 

huruvida en arbetsplats har fusionerats eller inte, trots att detta sticker ut i många avseenden, utan 

den handlar om rollfördelningen. Detta verkar gälla helt oavsett hur stor arbetsplatsen är.  

En stor förklaring till den tuffa arbetsmiljön i branschen är bristen på djursjukskötare. Att antalet 

platser på djursjukskötarprogrammet ökade med tio platser 2015 och kommer att öka lika mycket till 

antagningen 2016, till 60 platser, är positivt men kommer inte att lösa den problematik som redovisats 

i denna rapport. Även om fler djursjukskötare utbildas utomlands och arbetsgivarna rekryterar fler 

djursjukskötare från andra länder kommer bristen på djursjukskötare kvarstå under lång tid framöver.  

Riktade åtgärder kan lösa en viss del av problematiken 
En hel del av problematiken kan dock lösas på arbetsplatserna genom riktade åtgärder för att förbättra 

arbetssituationen. Att det kollegiala samarbetet i stort upplevs fungera väl är något att ta fasta på 

medan problem kring oklara rollfördelningar måste adresseras och åtgärdas av arbetsgivare. Om man 

kan åstadkomma ett tydligt ledarskap och team med en klar rollfördelning är mycket vunnet, då man 

förhoppningsvis kan arbeta mer strukturerat, effektivt och minska stress/arbetsbelastning för 

djursjukskötare. Utifrån den brist på djurssjukskötare som råder bör arbetsgivare också betänka om 

arbetsuppgifter som inte specifikt ingår i legitimationen kan lyftas bort från professionen i det läge 

som nu råder.  
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Forskning kring hur man skapar en god psykosocial arbetsmiljö visar på hur arbetsgivare kan arbeta 

mer aktivt med frågan. En av de första åtgärderna som måste vara uppfylld är att utrustning och 

lokaler, den fysiska miljön, är anpassade för att underlätta arbetet. De anställda måste vidare ha 

egenkontroll, delaktighet och inflytande i så stor utsträckning som möjligt i arbetet samt kunna 

påverka arbetsfördelning, arbetstakt och arbetssätt visar arbetsmiljöforskning. Enligt Naturvetarnas 

sätt att se på frågan bör arbetsgivare inom branschen som sagt fundera både en och två gånger på hur 

man kan åstadkomma ett tydligare ledarskap samt team med klara rollfördelningar.  Bristen på 

kompetensen kommer att bestå en lång tid framöver och branschen som helhet måste hantera denna 

situation på ett bättre sätt i nuläget för att djursjukskötarna ska orka i längden.   

Fler behöver arbeta heltid och en dialog krävs mellan medarbetare och arbetsgivare 
Insatser för att förmå fler djursjukskötare att arbeta heltid är också angelägna för att minska 

arbetsbelastningen. Ett ökat inflytande över schemaläggningen och andra insatser som gör att fler 

orkar att arbeta heltid bör även de kunna få effekt. Insatserna bör förankras bland medarbetarna på 

arbetsplatsen, vilket underlättas om arbetsgivarna stöttar medarbetarna med att bilda en lokal facklig 

förening för samverkan. Överenskommelser som kommer till uttryck i lokala avtal kan dessutom bidra 

till en bättre möjlighet att rekrytera nya medarbetare.  

Naturvetarna ser även individuell lönesättning, som premierar individer som tar ansvar för 

verksamheten, sin hälsa och sin professionella utveckling som ett verktyg för att komma vidare. 

Naturvetarna förespråkar individuell lönesättning med lönesamtalsmodellen som grund just då 

förbundet ser detta som ett utmärkt sätt att bland annat skapa egenkontroll, delaktighet och 

inflytande i arbetet, precis som forskningen förespråkar för en god psykosocial arbetsmiljö. Desto mer 

förståelse och möjlighet att påverka arbetsfördelning, arbetstakt och arbetssätt i dialog mellan 

arbetstagare och arbetsgivare desto gynnsammare arbetsklimat kan skapas enligt Naturvetarnas sätt 

att se på saken.  

Möjligen kan även Jordbruksverket spela en roll genom att tydliggöra hur regelverket ser ut när det 

gäller rollfördelningen mellan djursjukskötare och djurvårdare med eller utan så kallad D9-kompetens. 

Detta då det framkommit i enkätundersökningen att det i nuläget finns viss förvirring på olika nivåer i 

branschen kring hur rollfördelningen mellan dessa två kompetenser ser ut.  

Djursjukskötarnas Riksförbund inom Naturvetarna är angelägna om att hitta lösningar på den 

uppkommande situationen och ser fram emot att samarbeta kring detta tillsammans med berörda 

parter. Läget är akut då stressen, övertiden och den höga arbetsbelastning som studien identifierat i 

längden kommer göra många fler djursjukskötare sjuka om inte åtgärder vidtas omgående. 


