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HUR PÅVERKAR EN PRIVATISERING LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKORS 
ATTITYDER OCH ARBETSSITUATION? 

 
Björn Pettersson 

 
Arbetsmarknaden i Sverige har under de senaste decennierna 
förändrats. Organisationer som tidigare drivits i offentlig regi har 
fått nya driftsformer. Detta gäller bland annat sjukvården där det 
skett bolagiseringar och privatiseringar. Det finns en del 
undersökningar om organisationsförändringars inverkan på 
personalen men inte lika mycket om hur olika personalgrupper på 
olika hierarkiska nivåer inom samma organisation påverkas i 
förhållande till varandra. För att undersöka detta användes 
material från en longitudinell studie vid S:t Görans sjukhus som 
privatiserades. De variabler som användes för att mäta 
förändringen var krav, kontroll samt attityder och yrkesgrupperna 
som undersöktes var läkare och sjuksköterskor. Resultatet visade 
en skillnad i utvecklingen gällande krav mellan yrkesgrupperna 
men inte i kontroll eller attityd. I diskussionen tas upp att 
beslutsfattandet för båda yrkesgrupperna förändrats och flyttats 
närmare personalen och att detta kan vara en av anledningarna till 
resultaten.  

 
Det har under de senaste decennierna skett stora förändringar på den svenska 
arbetsmarknaden. Detta gäller både anställningsförhållanden samt ändrade 
ägarförhållanden såsom bolagiseringar och privatiseringar av tidigare offentlig 
verksamhet (Naschold & von Otter, 1996). Att det påverkar anställda inom företag och 
organisationer på ett eller annat sätt kan inte uteslutas. Men frågan är hur denna påverkan 
ser ut? 
 
Arbetet är idag en stor del av våra liv och vad för typ av arbete vi har och hur vi fungerar 
där påverkar oss människor även i livet utanför vår arbetsplats. Detta får konsekvenser på 
många olika områden. Att människor sjukskriver sig för att de inte mår bra får 
samhälleliga konsekvenser både rent ekonomiskt och även mänskligt. Det kan handla om 
att det blir dyrare för samhället när sjukskrivningar ökar. Minskade skatteintäkter och 
vinster kan bli konsekvensen om företag och organisationer är ineffektiva. Att därför se 
till att människor i sitt arbete fungerar så väl som möjligt är av intresse för både 
människorna själva, arbetsgivarna och samhället. Undersökningar har visat att hur man 
trivs och fungerar på sin arbetsplats påverkar såväl den fysiska som psykiska hälsan 
(Chen & Spector, 1991; Fredrickson, 2001; Parker et al, 2003). Genom att kunna 
förändra en del av de faktorer som styr trivsel på arbetsplatsen i rätt riktning så kan det i 
slutänden även ha påverkan på människors hälsa och de vinster som ligger i begreppet 
hälsa, både på ett mikro- och makro-plan. 
 
När det gäller vården i Sverige och även internationellt idag så har det skett och sker stora 
omstruktureringar (Hansen, Sverke & Näswall, 2009). Det finns alternativ till offentligt 
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drivna institutioner. Det sker i olika former, helt privat, bolagiserat, stiftelser (vilket har 
funnits ganska länge), kooperativ osv. I Sverige såväl som i de flesta andra länder så är 
vårdsektorn en stor arbetsgivare. Därför är det intressant att inom denna sektor se vad 
som påverkar de anställdas arbetssituation. Mycket har debatterats om hur olika 
driftsformer fungerar eller inte fungerar, om det blir billigare eller dyrare, bättre eller 
sämre med fler alternativ, exempelvis Anjou (2009) och Mellgren (2000). Det har även 
förekommit att personalens situation beskrivits i den publika debatten (Nilsson, 2003), 
oftast i samband med misstag eller vanvård. Vad som inte har framkommit lika tydligt är 
hur dessa omstruktureringar påverkar de som arbetar inom dessa organisationer. 
 
Enligt en modell av Karasek & Theorell (1990) så ställer olika arbete olika krav men de 
som utför arbetet har också olika kontroll över arbetet bland annat i form av 
beslutsutrymme och tid. Balansen mellan krav och kontroll är viktig när det gäller 
arbetssituationen. Det är också faktorer som för en arbetsgivare kan vara förebyggande 
jämfört med exempelvis direkta hälsointerventioner som ofta behövs när problem redan 
uppkommit. Just denna möjlighet att tidigt förebygga eventuella negativa konsekvenser 
av en privatisering kan vara av intresse för vad man bör tänka på vid en privatisering. 
Genom att arbeta förebyggande med balansen mellan krav och kontroll så kan det 
troligen, även vid en förändring, gå att få en personalgrupp som trivs och har positiva 
attityder så de är engagerade och vill stanna kvar på sjukhuset. Detta skulle kunna ge 
både humana och ekonomiska mervinster i form av ökad effektivitet, kontinuitet och 
färre sjukskrivningar. 
 
För personalen på ett sjukhus så ser situationen antagligen annorlunda ut för en läkare 
jämfört med en sjuksköterska. Båda dessa yrken är legitimationsgrundade och detta 
innebär att det finns riktlinjer för vilket ansvar/krav som yrkesrollen innebär. Även om 
båda yrkesgrupperna har ett visst chefsansvar så innebär läkarrollen att man har det 
ytterst medicinska ansvaret och därför, när det gäller dessa frågor, en större kontroll. Men 
denna kontroll medför oftast även större krav (Falkenberg, Näswall, Sverke & Sjöberg 
2009). Båda grupperna har oftast chefer ovanför sig men läkarna befinner sig vanligen 
hierarkiskt högre upp i organisationen. De har därigenom vanligen större kontroll över 
vad som sker inom organisationen jämfört med sjuksköterskorna. Det kan bero på fler 
saker. En viktig aspekt är att läkare av tradition har tillhört ledningsgrupper och haft ett 
chefsansvar som omfattar både personal och organisation och på så sätt varit med och 
kunnat påverka beslut som rör utvecklingen av dessa områden medan sjuksköterskornas 
chefsansvar oftare har handlat om personalansvar. I en studie från lärarhögskolan i 
Malmö (Albinsson & Arnesson, 2000) beskrivs hur denna hierarki har uppkommit, 
utvecklats och hur den kommit att kvarstå i dagens sjukvård. Denna hierarkiska skillnad 
skulle kunna ge utslag vid den typ av organisationsförändring som en privatisering är 
genom att balansen mellan krav och kontroll förändras olika för läkare och 
sjuksköterskor. 
 
När det gäller sjukvården, som har genomgått stora förändringar, så ger en högre position 
där man är med och påverkar och har tillgång till information om förändring en större 
kontroll. Denna hierarkiska roll har traditionellt tillhört läkare som fått lov att balansera 
höga krav med hög kontroll medan sjuksköterskorna generellt har haft färre eller i alla 
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fall en annan typ av krav men också mindre kontroll. I förlängningen skulle man kunna 
tänka sig att hierarki och attityder skulle kunna speglas i mängden krav och kontroll men 
även att krav och kontroll kan speglas i attityder och hierarki. Det kan vara nyttigt med 
kunskapen om en eventuell förändring innebär olika konsekvenser för olika 
personalgrupper på olika nivåer. Om en sådan skillnad finns kan det innebära att 
informationen vid en förändring också måste skiljas sig för att minska oro för de 
inblandade. Det är därför av intresse att se om läkares och sjuksköterskors krav, kontroll 
och attityder förändras olika vid en privatisering. 
 
Privatisering 

Nerdragningar, expansion eller små organisatoriska förändringar är exempel på olika 
typer av organisationsförändringar (Jacobson & Thorsvik, 2008). Dessa kan vara allt från 
små och knappt märkbara till mycket stora och omfattande. När det gäller privatiseringar, 
som är en typ av organisationsförändring, så finns det ofta i artiklar och under debatter en 
koppling mellan privatisering och nedskärningar inom organisationen (Arleklo & 
Nordström, 2009; Jacobson, 2001). En privatisering är en ägarförändring vilket många 
gånger innebär att kulturen och strukturen förändras inom organisationen (Cunha & 
Cooper, 2002). Även om en vanlig bild av privatiseringar är just neddragningar, så kan en 
privatisering som organisationsförändring vara svårt att definiera då det kan vara allt från 
en helt omgjord organisation till en knappt märkbar förändring. Förändringar i allmänhet 
väcker ofta oro och osäkerhet hos många människor (DiFonzo & Bordia, 1998). I en 
norsk studie visade det sig att organisationsförändring ökade stressen hos de 
medverkande (Tvedt, Saksvik, Nytrø, 2009). Denna osäkerhet och oro vekar hänga 
samman med en upplevelsen av att kraven kan förändras och man vet inte hur vilket leder 
till osäkerhet om resurserna kommer att räcka till. Folkman & Lazarus (1985) visade på 
detta med en undersökning av elever inför examination. Osäkerheten om resurserna 
kommer att täcka kraven innebar en oro hos många av deltagarna i deras studie. Deras 
teori handlar om att för stora krav inför en uppgift upplevs som stressande och hotfullt 
och hur dessa krav kan hanteras utifrån de resurser som en individ har tillgång till. Under 
en förändring kan det råda stor osäkerhet om vilka krav som kommer att ställas och 
denna situation kan vara stressande. En studie av Hansson, Vingård, Arnetz och 
Anderzén (2008) visade att de självrapporterade skillnaderna vid förändring när det 
gällde hälsa, stress och arbetstillfredställelse var oförändrade men att det gick att se 
hormonella förändringar som tydde på stress. Andra undersökningar har visat att 
organisationsförändringar inneburit försämrad hälsa, både mentalt och fysiskt, för dem 
som varit med (Ferrie, Shipley, Marmot, Stansfeld, & Smith, 1998; Nelson, Cooper, 
Jackson, 1995). Den oro som förändring kan ge tillsammans med den bild som 
förekommer i media när det gäller privatiseringar, ställer stora krav på dem som är 
ansvariga för en organisationsförändring.  
 

Privatisering och hierarki 

Vid en organisationsförändring som exempelvis en privatisering innebär så är det skillnad 
i hur denna förändring tas emot beroende på om du är läkare eller sjuksköterska. Läkare 
som befinner sig högre upp i hierarkin har tillgång till både mer kontroll och mer 
information jämfört med sjuksköterskorna. Detta stämmer med rönen i en studie av 
Armstrong-Stassen (1998) som visade att chefer var mer involverade i 
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förändringsprocesser och hade tillgång till mer information än de som var längre ned i 
hierarkin. Enligt en studie av Jones et al (2008) så spelar den hierarkiska nivån även en 
annan roll, nämligen att det krävs olika information till olika nivåer. När det gäller de 
högsta cheferna så bör informationen handla om vidare organisationsfrågor och 
strategier. Mellancheferna bör få mer av information som handlar om internt 
organisationella frågor och vad som ska ske med organisationen medan informationen till 
dem som inte har chefspositioner mera bör koncentreras på det egna jobbet och 
konsekvenserna för det. I en artikel av Falkenberg, Näswall, Sverke och Sjöberg (2009) 
som handlar om privatisering av sjukhus så beskrivs hur olika yrkesgrupper på olika 
hierarkiska nivåer, i det här fallet undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, förändras 
när det gäller arbetsattityder och hälsa efter en privatisering. Skillnaderna var små eller i 
stort sett oförändrade för dessa yrkesgrupper på organisationsnivå. Undersökningen 
visade dessutom att de som hade högre hierarkisk position inte visade någon förändring 
gällande arbetsattityder på ett privatiserat sjukhus medan sjuksköterskorna på det 
privatiserade sjukhuset hade mer negativa arbetsattityder efter privatiseringen. I den 
studie som Nelson et al (1995) gjorde vid privatisering av ett vattenföretag i 
Storbritannien visade det sig att hierarkin påverkade vad som skedde med dem som 
arbetade inom företaget. De som arbetade på ”golvet” var de som visade den största 
nedgången i både fysisk och psykisk hälsa samt arbetstillfredsställelse. På mellannivå så 
sjönk arbetsstillfredställelse och de mådde psykiskt sämre men visade en mindre 
förändring när det gällde fysiska och psykosomatiska symtom. På chefsnivå sjönk 
arbetsstillfredställelse och den fysiska hälsan men mindre när det gällde psykisk hälsa. 
Vad som även var intressant att notera var att när alla omorganisationer och 
neddragningar var klara och den nya organisationen var klar så hade det blivit bättre på 
dessa områden jämfört med innan privatiseringen.  I en undersökning av Westerlund, 
Ferrie, Jeding, Oxenstierna & Theorell (2004) så visade det sig att även personal som 
arbetade inom företag och organisationer som expanderar var utsatta för oro och stress. 
Det visar på att all typ av organisationsförändring påverkar personalens situation men att 
graden av påverkan kan skilja sig mycket åt beroende på omständigheterna. 
 
Krav och Kontroll 

Förmåga att kontrollera sin situation tillsammans med de krav som arbetet ställer går att 
applicera i en befintlig modell. Krav/kontroll-modellen som Karasek (1979) tog fram och 
som Karasek och Theorell (1990) sedan fortsatte att utveckla . Kombinationen av krav 
och kontroll är något som skiljer sig mellan olika yrken och olika arbetsplatser. Det 
handlar även om att konsekvenserna i form av stress och ohälsa ser olika ut beroende på 
den kombination av krav och kontroll som arbetssituationen innebär. Det handlar om låg 
eller hög kontroll, eller beslutsutrymme som det kallas ibland, och låga eller höga 
psykologiska krav och hur dessa påverkar människan. Kombinationen av krav och 
kontroll delas upp i fyra olika fält (Figur 1). 
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Figur 1. The Demand/Control Model. Karasek (1979) 
 
I denna modell tittar man på vilka psykologiska krav som ett arbete ställer på människor 
och vilken kontroll som denne har över arbetssituationen. Gällande krav så handlar det 
om flera aspekter såsom hur stor belastning arbetet innebär, vilket tempo som behövs, hur 
mycket tid man har till sitt förfogande, eventuella rollkonflikter, deadlines och vilka 
mentala krav som ställs. När det gäller kontroll så handlar det om en kombination av 
kompetensanvändning och förmåga att delta i och påverka beslut som rör det egna arbetet 
(Karasek & Theorell, 1990). 
 
För att undvika att ett arbete blir överväldigande och orsakar problem för individen så 
handlar det om att hitta en balans mellan krav och kontroll. Det innebär att ett arbete som 
har höga krav påverkar människor olika beroende på vilken kontroll personen har över 
arbetet, något som Karasek beskriver som ”The individual’s decision latitude is the 
constraint which modulates the release or transformation of “stress” (potential energy) 
into the energy of action”(Karasek, 1979, sid. 287). Att ha hög grad av kontroll gör att 
man har större förmåga att i längden klara av sin situation och sina uppgifter utan att bli 
missnöjd, sjuk eller på annat sätt få problem med sitt arbete. Det innebär att om man tittar 
på diagonalen B i Figur 1 så kommer det att finnas möjlighet till motivation, utveckling 
och lärande om både krav och kontroll är höga. Att ha hög kontroll kan även fungera som 
en buffert om kraven under en period ökar mycket. Att ha samma höga krav men med låg 
kontroll gör att förmågan att hantera kraven minskar med negativa följder i form av stress 
och missnöje vilket i förlängningen även kan utgöra en hälsofara. 
 
Ett arbete med låga krav innebär att kontrollen inte behöver vara lika stor för att klara av 
alla uppgifter utan negativa konsekvenser. Det går alltså att sköta arbetet utan att använda 
sig av några större resurser och detta innebär inte något problem så länge inte arbetet 
ställer större krav. Men om en situation dyker upp med ökade krav så finns risken att de 
upplevs som för stora och att man då inte har tillräcklig kontroll för att hantera en sådan 
situation. 
 
Att ha mycket kontroll men inte krav som motsvarar dessa kan i en förlängning leda till 
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att de resurser som en person har med tiden avtar då de inte används eller utvecklas.  
Om man tittar på de fyra fälten i Figur 1 så innebär det att för att undvika att bli stressad, 
sjuk eller missnöjd så bör man framförallt undvika den nedre högra rutan där det är höga 
krav parade med låg kontroll. 
 
Till krav- och kontrollmodellen har senare lagts till support eller stöd vilket handlar om 
"overall levels of helpful social inter-action available on the job from both co-workers 
and supervisors" (Karasek & Theorell, 1990, sid. 69). Att ha låg support ökar riskerna för 
problem med att klara av kraven. 
 
Även om modellen är väl beforskad så är de empiriska bevisen för den något blandade. 
Studier har visat att krav och kontroll var för sig kan påverka anställdas psykiska och 
fysiska hälsa. Men när det gäller interaktionseffekten mellan dem har resultaten varit mer 
blandade (Van Der Doef & Maes, 1999). I en undersökning som gjordes för anställda 
inom service vid ett Schweiziskt logistikföretag så visade det sig att interaktionseffekten 
fanns mellan krav och kontroll men bara om man blandade in den faktor som kallas för 
locus of control. Denna faktor handlar om hur individen känner att den påverkan som 
finns över situationen kommer från en själv eller om den styrs utifrån av andra (Meier, 
Semmer, Elfering & Jacobshagen, 2008). Bakker och Demerouti, (2007) har i sin modell 
som de kallar Krav-resurs modellen försökt göra den mer specifik beroende på typ av 
arbete och vilka resurser som detta arbete kräver samt även involvera de personliga 
resurserna och på detta sätt har de kommit fram indikationer på en interaktionseffekt 
mellan krav och resurser. Andra studier har inte lyckats få en interaktionseffekt mellan 
krav och kontroll, exempelvis Muhonen och Torkelson (2003). 
 
Krav, kontroll och arbete 

Krav/kontroll är en modell som är applicerbar och enkelt går att använda på olika yrken 
såsom exempelvis telekomföretag (Muhonen & Torkelson, 2003), logistikföretag (Meier 
et al, 2008) samt polisen (Noblet, Rodwell & Allisey, 2009). Men det finns även andra 
modeller som syftar till att förklara hur individens arbetssituation har betydelse för sådant 
som motivation, attityder och hälsa. Bakker och Demerotti (2007) som tidigare nämnts, 
har en liknande modell som de kallar för krav- och resurs-modellen. Hackman & Oldham 
(1976) har en modell som kallas Job Characteristics Model (JCM) som handlar om vad 
som påverkar arbetstillfredställelse. Effort-reward imbalance är en modell av Siegrist 
(1996) som tar upp balansen mellan belöning i form av exempelvis lön, befordran, 
uppskattning och liknande och den arbetsmässiga kostnaden för att nå dit.  
 
Karasek och Theorells modell har en styrka i den enkelhet som det innebär att kunna dela 
upp arbetet i de två dimensionerna krav och kontroll. Den har även funnits till i 30 år och 
är fortfarande väl använd, även om en del modifieringar har tillkommit, exempelvis 
support. Detta gör att den lämpar sig väl för att användas i en studie som handlar om 
förändringar på en arbetsplats. Att den ofta använts för att spegla förändringar för 
anställdas arbetssituation (se tex Armstong-Stassen, 2005; Bordia et al, 2004) gör att den 
borde vara väl applicerbar för att se om det blir någon förändring vid en privatisering. 
 
Krav/kontroll-modellens balans tar framförallt upp hälsoaspekten som en konsekvens. I 
en genomgång av 20 års empirisk forskning angående krav- och kontrollmodellen så tas 
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både de fysiska och psykiska konsekvenserna upp av balansen mellan krav och kontroll 
(Van Der Doef & Maes, 1999). När det gäller de psykiskt negativa effekterna av för höga 
krav och för låg kontroll handlar det oftast om stress. När det gäller de psykiskt positiva 
effekterna, när krav och kontroll är i balans, handlar oftast om ökat lärande, ökad 
motivation och en utveckling av de förmågor som personen har (Van Der Doef & Maes, 
1999). I en metastudie av Parker et al (2003) framkom att faktorer som har att göra med 
krav och kontroll också har visat sig hänga samman med prestation, motivation, 
arbetstillfredställelse och utförande. 
 
Krav och kontrolldimensionerna i denna uppsats 

Denna uppsats fokuserar på kravdimensionerna kvantitativ belastning, måloklarhet, 
uppgiftsorienterat ledarskap och decentralisering. I Karasek och Theorells (1990) 
beskrivning av krav/kontroll-modellen är en av de aspekter som de beskriver under krav 
hur stor belastning ett arbete innebär samt hur mycket tid man har till sitt förfogande. 
Kvantitativ belastning ger ett mått på dessa aspekter. När det gäller måloklarhet så 
beskriver Karasek et al (1998) The Job Content Questionnaire (JCQ) i en artikel som 
bland annat ska fånga upp krav, kontroll och även support/stöd. Där finns det under krav 
något som de beskriver som rolloklarhet och som handlar om motstridigheter angående 
vilka krav som gäller, vilket dimensionen måloklarhet avspeglar. Krav handlar om sådant 
som i mindre grad går att påverka för den anställde (Karasek & Theorell, 1990). När det 
gäller dimensionen uppgiftsorienterat ledarskap så handlar den om hur cheferna planerar, 
instruerar och följer upp arbetet. Denna dimension försöker fånga de krav som cheferna 
ställer på den enskilde individen. Uppgiftsorienterat ledarskap försöker visa på hur 
cheferna planerar, instruerar och följer upp arbetet som utförs och vilka krav detta ger för 
den anställde (Ekvall & Arvonen, 1994). Ett annat exempel på sådant som är svårt för 
den anställde att påverka själv är graden av decentralisering. Decentralisering handlar om 
graden av delaktighet i beslut gällande arbetet och hur mycket eller lite som personal 
uppmuntras och tillåts vara med i de beslut som tas angående organisationen.  
 
De kontrolldimensioner som undersöks i denna uppsats är autonomi, arbetsgrupp-
samarbete, relationsorienterat ledarskap och maktlöshet. I Karasek et al:s (1998) artikel 
om The Job Content Questionnaire (JCQ) så tar de upp autonomi som en del av det som 
de kallar beslutsutrymme och som ingår i kontrolldelen i krav/kontroll-modellen. När det 
gäller kontroll över arbetet så har det visat sig att socialt stöd från arbetskamrater och 
chefer ger en bufferteffekt som kan hjälpa till att klara psykologisk stress (Karasek & 
Theorell, 1990. Kontrolldelen i krav/kontroll-modellen kallas på engelska för decision 
latitude, alltså beslutsutrymme, vilket kan kopplas till maktlöshet som handlar om att 
kunna påverka och förstå sin arbetssituation samt hur stort beslutsutrymme eller kontroll 
som individen har över sin arbetssituation. 
 
Krav, kontroll och hierarki 

Med utgångspunkt från krav och kontrollmodellen så skulle det gå att tänka sig att olika 
yrken på olika hierarkiska nivåer skiljer sig åt när det gäller krav och kontroll. Det skulle 
kunna vara så att yrken på en högre hierarkisk nivå har högre krav men också högre grad 
av kontroll medan de på lägre nivå har lägre krav och lägre grad av kontroll. Detta har 
visat sig stämma överens med olika studier (Armstrong-Stassen, 2005; Martin et al, 
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2006). Dessa skillnader skulle också kunna ge utslag när det gäller hälsa och 
arbetsattityder. I Whitehallstudien (Marmot, 2006) visade det sig att skillnader i position 
hade betydelse för hälsan, så att de som hade högre position också rapporterade bättre 
hälsa, något som just har kopplats samman med en möjlighet att känna kontroll över sin 
arbetssituation. I en undersökning vid ett svenskt telekomföretag så visade resultaten att 
det fanns en koppling mellan organisatorisk nivå och kontroll. De med högre hierarkisk 
nivå rapporterade mer kontroll och de med lägre nivå rapporterade mindre kontroll, men 
detta gällde endast för män (Muhonen & Torkelson, 2003). I den skrift som engelska 

Council of Civil Service Unions/Cabinet Office (Ferrie, 2004) gett ut så beskrivs hur 
hierarkiska skillnader påverkar kontrollen. Ju högre upp i hierarkin desto mer kontroll 
upplevdes. 
 
En av Whitehallstudierna visar att tillgång till information är kopplat till 
arbetstillfredställelse och psykisk hälsa (Jimmieson, Terry & Callan, 2006). Detta har 
kopplats till krav/kontroll-modellen och framförallt kontrolldelen i den modellen. Att 
befinna sig högre upp i hierarkin gör att en människa kan påverka sina arbetsuppgifter 
och sin tidsanvändning vilket ger en ökad känsla av kontroll. I en skrift från det engelska 

Council of Civil Service Unions/Cabinet Office (Ferrie, 2004) sägs att Whitehall II 
visade en koppling mellan låg kontroll och ökad risk för hjärtsjukdomar. Denna koppling 
fanns oberoende av en mängd individuella och personliga särdrag. Det visade sig att hur 
arbetet var organiserat och hur mycket kontroll de anställda hade var viktigare än något 
av de personliga särdragen hos individerna. Att befinna sig högre upp i en hierarki är 
oftast förknippat med högre grad av kontroll men oftast även med högre krav. I en av 
statens offentliga utredningar som handlar om jämställdhet så beskrivs den hierarkiska 
ordningen på sjukhus: ”Längst upp i hierarkin finns företrädesvis män på de medicinska 
högstatuspositionerna, och dessa är vanligen rekryterade från det övre samhällsskiktet. I 
mitten finns mellanskiktet representerat, till övervägande delen kvinnor – 
sjuksköterskorna….” (Lindgren, 1996, sid 61). Här tas även kön och klass upp men det 
som är intressant för denna studie är att de nämner den hierarkiska ordningen där läkare, 
som här ingår i benämningen ”de medicinska högstatuspositionerna”, befinner sig högst 
upp och sjuksköterskor ett steg längre ned. 
 
Attityd 

För att definiera attityd för den här uppsatsen så handlar det om den definition som Ajzen 
& Fishbein (1980, sid 64),  beskriver som ”…an attitude is an index of the degree to 
which a person likes or dislikes an object, where ”object” is used in the generic sense to 
refeer to any aspect of the individual´s world.” Varför är då attityd intressant att titta på i 
ett organisationssammanhang? Enligt Ajzen & Fishbein (1980) är attityd något som 
påverkar vårt beteende. Enligt dem så definieras attitydens påverkan som ”…the 
individual´s positive or negative evaluation of performing the behavior” samt även i vissa 
fall personens uppfattning om den sociala press som gör att denne handlar på ett visst sätt 
(Ajzen & Fishbein, 1980, sid 6). En studie av Wicker (1969) visar att det finns ett 
samband mellan attityder och beteende även om det i den studien inte är särskilt starkt. 
Det finns forskning som tyder på att för att kunna förutsäga ett beteende med hjälp av 
attityder så krävs att det handlar om mer specifika attityder . Ett exempel på det finns i en 
undersökning om slutförvaring av kärnbränsle (Sjöberg, 2008). Där gick det inte att se 
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hur människor skulle rösta i frågan om slutförvaring med hjälp av övergripande frågor 
om attityder. När man däremot gick in på mer specifika attityder såsom politiska 
preferenser så gick det att se ett samband mellan hur de skulle rösta i frågan om 
slutförvaring och politisk ståndpunkt. 
 

Attityd och arbete 

En metaanalys av Parker et al (2003) visar att det finns en koppling mellan hur man 
uppfattar sin arbetssituation och faktorer som attityd, motivation och prestation. Attityd 
är en viktig faktor för en organisation då en positiv attityd troligen gör att de som jobbar 
där gärna stannar kvar och att det ökar attraktiviteten för att locka kompetens till sig. Det 
skulle även kunna vara lättare att implementera nyheter och förändringar om de attityder 
som finns i arbetet är positiva. 
 
Undersökningar har visat att en del av de attityder som beskrivs ovan är kopplade till hur 
personalen mår och deras beteende. Bordia, Hunt, Paulsen, Tourish och DiFonzo (2004) 
gjorde en undersökning av ett sjukhus som omorganiserades. Resultaten visade att 
osäkerhet påverkar attityder vid omorganisation. Att inte veta vad som kommer att ske 
gjorde att attityderna påverkades negativt. En undersökning av säljare (Boyd, Lewin & 
Sager, 2009) visade att attityd-variablerna arbetstrivsel och intention till uppsägning var 
kopplade till känslomässig utbrändhet (Emotional exhaustion). När det gällde 
arbetstrivsel så visade det sig att ju högre denna var ju färre var det som ville säga upp sig 
och ju lägre arbetstrivsel desto mer känslomässig utbrändhet förekom. Det visade sig i en 
annan studie av sjuksköterskor (Jernigan, Beggs & Kohut, 2002) att högre 
organisationssamhörighet var kopplat till en högre arbetstillfredställelse. I en studie av 
sjuksköterskor vid ett sjukhus sågs det att "...employees with strong positive affective 
commitment also tend to contribute more to the accomplishment of organizational goals 
and are less likely to leave the organisation (Jernigan, Beggs & Kohut, 2002, sid 574). 
 
Attityddimensionerna i denna uppsats 

De attityder som är kopplade till arbete och som studeras i denna uppsats är arbetstrivsel, 
organisationssamhörighet, intention till uppsägning, arbetsinlevelse och 
anställningsbarhet. De tre förstnämnda av dessa har helt eller delvis använts i flera andra 
undersökningar där man tittat på attityder ur ett organisationsförändringsperspektiv. 
Enligt den definition som tidigare gavs på attityder handlade om huruvida en person 
gillar eller ogillar något så borde dessa tre väl spegla attityder till arbetet. Arbetstrivsel 
handlar om personen på ett övergripande plan trivs med sitt arbete eller inte. Den har 
använts i flera andra studier för att mäta attityder, exempelvis Ferguson & Cheyne 
(1995). Organisationssamhörighet är en dimension som speglar individens attityder 
gentemot organisationens värderingar och hur väl dessa stämmer överens med individens 
värderingar. Precis som med arbetstrivsel så har den använts i flera andra studier för att 
mäta attityd, exempelvis Green (1997). När det gäller intention till uppsägning, det vill 
säga viljan till att säga upp sig antas att personal som vill säga upp sig kan vilja detta för 
att de är missnöjda med sitt arbete eller med organisationen. Det finns säkert flera andra 
anledningar till att vilja säga upp sig såsom att flytta eller att personen blivit erbjuden ett 
annat jobb med andra villkor men det som denna dimension avspeglar är snarare att man 
aktivt vill lämna sjukhuset snarare än att man blivit erbjuden något annat. Även denna 
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variabel har använts i flera andra studier för att mäta attityd, exempelvis Falkenberg et al 
(2009). När det gäller arbetsinlevelse så handlar den till stor del om hur stor del arbetet 
tar i en persons liv. Här skulle det kunna finnas en skillnad i attityd till yrket i sig och 
attityd gentemot organisationen de verkar i. Ett antagande med visst stöd är dock att 
arbetsinlevelse speglar den delaspekt av attityder som handlar om balansen mellan arbete 
och övrigt i individens liv (Mukthamath, Gaonkar & Khadi, 1991). Anställningsbarhet 
finns med i det här sammanhanget då det vid många privatiseringar har skett 
uppsägningar. Att uppleva att det är lättare att få ett liknande jobb kan ha betydelse för 
hur stor vikt man fäster vid en förändring som den organisation som man tillhör 
genomgår. 
 
Atittyd och hierarki 

En studie av Martin, Jones och Callan (2006) visade att hierarkisk position påverkade 
attityderna vid en organisationsförändring. Deras studie visade att attityderna under 
förändringen var mer positiva högre upp i hierarkin. Denna studie gjordes på två ställen 
det ena var en offentligt driven organisation och det andra ett sjukhus. Undersökningen 
indikerade även att det fanns en skillnad mellan kliniker och icke-kliniker. Klinikerna 
hade mer positiva attityder under förändringen jämfört med icke-klinikerna. Vid en 
undersökning av ett sjukhus som genomgick kraftiga organisationsförändringar med 
bland annat flytt och neddragningar så uttryckte anställda och mellanchefer mer negativa 
attityder jämfört med de högsta cheferna (Jones et al, 2008). Dessa undersökningar 
antyder att hierarkisk nivå skulle kunna kopplas samman med olika attityder under en 
förändring. 
 
Syfte och frågeställning 

Huvudsyftet för det här arbetet är att ta reda på om privatiseringen av en organisation 
innebär olika konsekvenser för anställda på olika hierarkiska nivåer. För att studera detta 
så blir den specifika frågeställningen följande: Är det några skillnader i utvecklingen 
mellan läkare och sjuksköterskor på S:t Görans sjukhus när det gäller krav, kontroll och 
attityder före jämfört med efter privatisering? 
 
 

Metod  

 
Datainsamling och deltagare 

De enkäter som bildar dataunderlag för detta arbete har inhämtats vid två tillfällen på S:t 
Görans sjukhus 1998 och 2001-2002. Privatiseringen skedde 1999. Sjukhuset var 
offentligt drivet och ägt av landstinget fram till 1994. Den 1 januari 1994 blev S:t Göran 
det första akutsjukhuset i Sverige som ombildades till ett landstingsägt aktiebolag. I 
december 1999  såldes sjukhuset till det privata företaget Bure hälsa och sjukvård som år 
2000 byter namn till Capio AB. Under denna privatisering så skedde inga förändringar 
när det gäller personaltäthet på S:t Göran. Den förändring som skedde var att det blev en 
privat huvudman med de krav på vinst och avkastning som finns inom den privata 
sektorn.  
 
Det material som har använts i denna uppsats ingår i ett större projekt som genomförts av 
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en forskargrupp vid Stockholms universitet, Psykologiska institutions avdelning för 
arbets- och organisationspsykologi. Projektet finansierades av Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap och Stockholms läns landsting. Denna större studie heter 
”Privatisering av sjukhus: Konsekvenser för arbetsorganisation, arbetssituation, 
välbefinnande och verksamhetens effektivitet”. 
 
Data samlades in med hjälp av enkäter som skickades hem till samtliga läkare och 
sjuksköterskor som arbetade på sjukhuset. Vid det första enkättillfället tillfrågades 651 
personer varav 193 var läkare och 458 sjuksköterskor. Svarsfrekvensen var 53,37% för 
läkarna och 60,48% för sjuksköterskorna. 
Vid det andra enkättillfället var det 720 tillfrågade varav 207 var läkare och 513 
sjuksköterskor. Svarsfrekvensen var 59,90% för läkare och 60,23% för sjuksköterskor. I 
denna studie ingick de som svarat på alla de variabler som undersöktes vid båda 
tillfällena. Det totala antalet deltagare för denna studie var 102 personer varav 71 var 
sjuksköterskor och 31 läkare. Av sjuksköterskorna var 65 stycken kvinnor och 6 stycken 
män. Av läkarna var 9 stycken kvinnor och 22 stycken män. 
 
De variabler som jag har tagit med är uppdelade i yrke, attityder, krav och kontroll. Alla 
variabler utom ledarskapsvariablerna besvaras på en femgradig skala. Ett exempel är 
frågan om arbetstrivsel som är uppdelad på tre underfrågor. ”Jag känner att jag trivs med 
mitt arbete”, ”Jag känner mig nöjd med det arbete jag har”, ”Jag känner tillfredsställelse 
med mitt arbete”. Dessa kan sedan besvaras med siffrorna 1 till 5 där 1 betyder ”stämmer 
inte alls” och 5 betyder ”stämmer helt”. När det gäller variablerna relationsorienterat 
ledarskap och uppgiftsorienterat ledarskap så är de lite annorlunda än övriga. De har en 
fyrgradig skala som spänner från 1 som betyder ”sällan eller aldrig” till 4 som betyder 
”ofta/för det mesta”. 
 
I de demografiska variablerna ingår yrke/befattning uppdelat på läkare och 
sjuksköterskor. 
 
Material 

Då det material som jag har ingår i en större studie så har jag från det materialet valt ut 
följande variabler för att mäta krav hos läkare och sjuksköterskor (För frågorna som 
använts  se appendix 1). 
 

• Kvantitativ belastning (role overload) består av tre items och tar upp hur 
mycket tid man har i förhållande till det arbete som skall göras (Beehr, Walsh, 
& Taber, 1976). 

• Måloklarhet (role ambiguity) består av fyra items och handlar om vad som 
ingår i arbetsuppgifterna och målet med dessa (kombination av items från 
Caplan, 1971 och Rizzo, House, & Lirtzman, 1970). 

• Uppgiftsorienterat ledarskap (production oriented leadership) består av tre 
items och tar upp hur cheferna planerar, instruerar och följer upp arbetet som 
utförs (Ekvall & Arvonen, 1994). 

• Decentralisering består av tre items och handlar om det som sker kommer som 
en order från chefer eller om personalen kan vara med i beslut som rör 



 12 

avdelningen. Ju högre skattningar desto högre känsla av att vara delaktig i de 
beslut som tas angående organisationen. (Sverke, Hellgren., Näswall, 
Göransson, & Öhrming, 2008. Baserad på Mellor, Mathieu, & Swim, (1994), 
omgjord från fackligt till organisationellt sammanhang). 

 
När det gäller Kontroll så ingår: 
 

• Autonomi (job autonomy) som består av fyra items och handlar om att kunna 
styra och kontrollera det arbete som ska utföras (Sverke & Sjöberg, 1994, 
baserad på Hackman & Oldham, 1975 och Walsh, Taber, & Beehr, 1980). 

• Arbetsgruppssamarbete (work group cooperation) består av fyra items som 
handlar om hur gruppen fungerar tillsammans, kommunicerar, hjälper 
varandra och löser arbetsuppgifter. Översatt och lätt modifierad av 
projektgruppen (Baserad på version av Nystedt, 1992 samt Taylor & Bowers, 
1972). 

• Maktlöshet (powerlessness) består av tre items och handlar om att förstå och 
kunna påverka arbete och arbetssituation (Ashford, Lee, Bobko, 1989). Även 
om den kallas för maktlöshet så är den konstruerad så att ju högre personen 
hamnar på skalan ju mindre är maktlösheten. 

• Relationsorienterat ledarskap (employee oriented leadership) består av tre 
items som tar upp hur den närmaste chefen förhåller sig till personalen i form 
av mer affektivt laddade begrepp som hänsyn, respekt och förmåga att lita på 
andra (Ekvall & Arvonen, 1994). 

 
När det gäller Attityd så ingår: 
 

• Arbetstrivsel (job satisfaction) består av tre items och försöker fånga hur man 
trivs med sitt arbete (Hellgren, Sjöberg, & Sverke, 1997, baserad på Brayfield 
& Rothe 1951). 

• Organisationssamhörighet (organizational commitment) består av fyra items 
och handlar om hur väl personalens värderingar och organisationens 
sammanfaller (Denna skala är utformad för att reflektera Allen & Meyer's, 
1990 affective commitment dimension. Items tagna från Cook & Wall, 1980; 
Guest & Dewe, 1991 samt Mowday, Steers, & Porter, 1979). 

• Intention till uppsägning (turnover intention) består av tre items och försöker 
fånga hur sannolikt det är att personalen vill säga upp sig eller stanna kvar 
inom organisationen (Sjöberg & Sverke, 2000, baserad på items från 
Camman, Fishman, Jenkins, Klesh, 1979 och Lyons, 1971).  

• Arbetsinlevelse (work involvement) består av sex items och handlar om hur 
stor del arbetet tar i en persons liv, (Kanungo, 1982, kort version av Sjöberg & 
Sverke, 2000). 

• Anställningsbarhet (employability) består av fyra items och handlar om hur 
lätt eller svårt en individ upplever att skaffa liknande arbete någon annanstans, 
(Näsvall et al, 2006). 
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Etik 

När det gäller etiska övervägandena så är uppgifterna om alla deltagare i studien 
konfidentiella och det går ej att se några personliga uppgifter som gör deltagarna 
identifierbara, förutom för projektgruppen som av longitudinella skäl måste ha tillgång 
till dessa. Forskningsprojektet behövde ej prövas av den etiska nämnden då den följer 
personuppgiftslagen och är konfidentiell. Alla deltagarna informerades om syfte och 
tillvägagångssätt av studien. Det klargjordes att deltagarna genom att fylla i enkäten gav 
sitt informerade samtycke. Enkäterna gick i avidentifierat skick till en stansningsfirma för 
bearbetning. 
 
Dataanalys 

Vid den statistiska analysen användes SPSS version 16.0 
 
För att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna från början så 
gjordes ett oberoende T-test vid tillfälle 1.  
 
För att bearbeta data kontrollerades reliabiliteten för hela urvalet vid båda tidpunkterna. 
Ett resultat på mellan 0,8 och 0,9 visade tillfredställande resultat gällande reliabiliteten. 
 
Resultatet från det sista mättillfället minus det första användes för varje individ för att få 
fram gainscores. Detta genomfördes för alla tretton variabler. Dessa variabler har i denna 
uppsats delats in i områdena krav, kontroll och attityd. Efter detta så genomförs tre 
MANOVOR på dessa områden med yrkesgrupp som oberoende variabel. En för att se om 
läkare och sjuksköterskor utvecklas olika när det gäller krav, en för att se om läkare och 
sjuksköterskor utvecklas olika när det gäller kontroll och en för att se om läkare och 
sjuksköterskor utvecklas olika när det gäller attityd från före till efter privatisering. 
 
För att sedan se vilka enskilda variabler som skilde yrkesgrupperna signifikant 
genomfördes univariata F-test. 
 
 
 

Resultat 
 
Tabell 1 visar medelvärden när det gäller krav, kontroll och attityd före och efter 
sjukhuset blivit privatiserat, univariata F-test för skillnader i gainscores samt signifikans 
mätt med MANOVA Pillai’s trace. 
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Tabell 1. Medelvärden och univariata F-test för skillnader i gainscores  samt T-värden 
före privatisering. 
Variabel Före 

privatisering 
T-värde före 
privatisering 

Efter privatisering F-värde1 

KRAV     
Kvantitativ 

belastning 

 1,142  ,04 

Läkare 3,55  3,60  
Sjuksköterskor 3,44  3,52  
Måloklarhet  - 2,79*2  ,88 
Läkare 3,44  3,40  
Sjuksköterskor 3,75  3,61  
Uppgiftsorienterat 

ledarskap 

 - 1,45  8,92* 

Läkare 2,88  3,22  
Sjuksköterskor 3,11  2,87  
Decentralisering  - 2,14*  4,78* 
Läkare 3,38  3,61  
Sjuksköterskor 3,81  3,51  
KONTROLL     
Autonomi  - ,93  2,59 
Läkare 3,27  3,55  
Sjuksköterskor 3,46  3,46  
Arbetsgrupps-

samarbete 

 - 2,03*  2,60 

Läkare 3,46  3,69  
Sjuksköterskor 3,81  3,74  
Maktlöshet  -,30  ,77 
Läkare 3,08  3,22  
Sjuksköterskor 3,13  3,10  
Relationsorienterat 
ledarskap 

 - 1,68  ,12 

Läkare 3,16  3,26  
Sjuksköterskor 3,41  3,45  
ATTITYDER     
Arbetstrivsel  - 1,74  2,50 
Läkare 3,92  3,85  
Sjuksköterskor 4,24  3,86  
Organisations-
samhörighet 

 - ,06  0,20 

Läkare 3,19  3,23  
Sjuksköterskor 3,20  3,15  

Intention till 

uppsägning 

 - ,85  ,91 

Läkare 4,09  3,97  
Sjuksköterskor 4,28  3,91  
Arbetsinlevelse  1,69  ,01 
Läkare 2,92  2,94  
Sjuksköterskor 2,60  2,63  
Anställningsbarhet  1,03  ,47 
Läkare 3,98  4,42  
Sjuksköterskor 3,78  4,33  
*Signifikansnivå = p < 0,05.  N = 102.  
1 Frihetsgrader för univariata F-test: [100]  
2Levenes test var här signifikant så här valdes equal variances not assumed. 
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När det gäller decentralisering, måloklarhet och arbetsgruppsamarbete så visade t-testen 
att det förelåg en signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna före privatiseringen (tabell 
1). Sjuksköterskorna upplevde mer av måloklarhet och arbetsgruppsamarbete men mindre 
av decentralisering jämfört med läkarna innan privatiseringen.  
 
Den multivariata effekten av krav var signifikant (F [4,97], 2,51  p < ,05). 
Här framkom alltså att det fanns en signifikant skillnad i utveckling för sjuksköterskor 
och läkare gällande variabeln krav i och med privatiseringen.  
 
Det framkom två univariata signifikanta effekter. Båda dessa fanns under variabeln krav. 
Det är uppgiftsorienterat ledarskap och decentralisering som visar på olika utveckling för 
läkare och sjuksköterskor (se tabell 1). Det uppgiftsorienterade ledarskapet och 
decentraliseringen ökade för läkarna men minskade för sjuksköterskorna. 
 
När det gäller kontroll så framkom ingen signifikant huvudeffekt (F [4,97], p = ,43) eller 
några univariata effekter. Det gick alltså inte att se att det var någon skillnad i 
utvecklingen mellan läkare och sjuksköterskor när det gäller kontroll före eller efter 
privatisering. Även när det gäller kategorin attityd framkom ingen signifikant multivariat 
effekt (F [5,69], p = ,69) och inte heller några signifikanta univariata effekter. 
Privatiseringen av sjukhuset gav således inte någon skillnad i utvecklingen av attityder 
mellan yrkesgrupperna. 
 
 

Diskussion 
 
Resultat  

Är det några skillnader i utvecklingen mellan läkare och sjuksköterskor när det gäller 
krav, kontroll och attityder före jämfört med efter privatisering? Det resultat som 
framkom i den här undersökningen visade att ingen skillnad i utvecklingen förelåg när 
det gällde kontroll och attityd. Det område där skillnad framkom var inom krav. Det kan 
dock vara svårt att dra för stora slutsatser om detta resultat då det var de 
uppgiftsorienterade ledarskapet och decentraliseringen som var de områden som var 
signifikant förändrade mellan grupperna medan måloklarhet och kvantitativ belastning 
inte förändrades signifikant. Att dra slutsatser om krav i stort baserat på att dessa resultat 
blir då något vanskligt då det kan vara så att det faktiskt bara är ett par aspekter av krav 
som kan ha förändrats och inte kraven i stort. Detta medför att denna undersökning väljer 
att fokusera på de enskilda signifikanta resultaten och diskutera dessa. Här visade det sig 
att det uppgiftsorienterade ledarskapet och decentraliseringen ökade för läkarna men 
minskade för sjuksköterskorna. Förutsättningarna för de båda yrkesgrupperna skilde sig 
något åt från början där det bland annat fanns en signifikant skillnad i decentralisering 
mellan yrkestrupperna, där sjuksköterskorna upplevde större decentralisering före 
privatiseringen.  
 
Både decentralisering och uppgiftsorienterat ledarskap handlade om hur cheferna 
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planerar, instruerar och följer upp arbetet. En förklaring till att dessa utvecklades olika för 
läkare och sjuksköterskor skulle kunna ha att göra med att en privatisering ofta innebär 
att beslutsgången är kortare efter en förändring av driftsformen (Öhrming & Sverke, 
2001). Öhrming och Sverke (2001) beskriver hur detta går till. När det gäller offentligt 
drivna verksamheter så handlar det om att en del beslut måste förankras politiskt och 
därför kan ta tid och samtidigt hamna längre ifrån de personer som berörs av besluten, 
medan det på ett privat drivet sjukhus finns ett tydligare chefsansvar och tydligare 
styrverktyg. Detta medför en större tydlighet och rakare beslut som inte behöver passera 
lika många instanser som vissa beslut inom den offentligt drivna vården. Då läkarna har 
en högre hierarkisk position och därför befinner de sig närmare de som tar dessa beslut 
skulle läkarna kunna tänkas kunna vara mer involverade vid planering och har också 
möjlighet att få dessa beslut snabbare. Att läkarna känner en ökning av det 
uppgiftsorienterade ledarskapet då cheferna sitter närmare och planerar, instruerar och 
följer upp vad som sker blir då en naturlig konsekvens jämfört med de tidigare politiska 
besluten som hade längre beslutsgång. Samtidigt kan detta tydligare ledarskap göra att de 
vet vilka ramar som gäller och på så sätt kunna ta och genomföra beslut på egen hand 
inom dessa ramar vilket medför en ökad känsla av decentralisering för läkarna. 
 
Även om en förkortning av beslutsgången skett för både läkare och sjuksköterskor efter 
en privatisering så har den beslutande makten troligen flyttats betydligt närmare läkarna 
som genom sin hierarkiska position antagligen har mer direkt kontakt med 
beslutsfattandet jämfört med sjuksköterskorna som fortfarande har läkarna över sig i 
hierarkin och därmed minst ett led till mellan sig och beslutsfattandet. Sjuksköterskorna 
har kvar samma chefer över sig i hierarkin och därför kan deras känsla av förändring 
upplevas och även vara mindre än läkarnas. I Armstrong-Stassens (2005) undersökning 
så upplevde de högre cheferna vissa krav i högre grad än mellancheferna initialt vid 
förändringen. Då det samtidigt var stora neddragningar så skulle det kunna förklara 
varför det skedde i det fallet och inte i förevarande undersökning. Att behöva avskeda 
och omorganisera ställer antagligen stora krav på de högre cheferna som är de som ska 
verkställa dessa beslut. Dessutom är det svårt att jämföra läkare med dessa då de höga 
cheferna i den undersökningen mer kan jämställas med den exekutiva ledningen för 
sjukhuset.  
 
När det gäller frånvaron av signifikanta huvudeffekter gällande kontroll och attityd så kan 
det ha flera förklaringar. Vid den privatisering som skedde så handlade det främst om en 
organisationsförändring på administrativ nivå. Det gjorde att för läkare och 
sjuksköterskor blev skillnaden i arbetsuppgifter inte särskilt stor. En annan förklaring 
skull kunna vara att vid enkättillfälle 1 så fanns en förmodan om att en privatisering 
skulle ske någon gång och att det i och med detta fanns en förberedelse hos sjukhuset. 
Vid en organisationsförändring så är det också som mest turbulent före och kring själva 
förändringen. Vid enkättillfälle 2 hade de förändringar som gjorts blivit nya rutiner som 
personalen vant sig vid i det dagliga arbetet. I en undersökning av Bordia, Hobman, 
Jones, Gallois och Callan (2004) så var graden av kontroll en faktor som påverkade hur 
personalen upplevde en omorganisation. När det gäller kontroll så fanns det i Armstrong-
Stassens (2005) undersökning en större upplevelse av maktlöshet hos mellancheferna 
jämfört med de högre cheferna. Detta skiljer sig från resultaten som framkom på S:t 
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Görans sjukhus. En förklaring till denna skillnad skulle kunna vara att det i dessa fall 
förekom neddragningar eller stora förändringar för personalen. Besluten om dessa 
fattades av dem som befann sig hierarkiskt ovanför mellancheferna och de kan då ha 
upplevt en större maktlöshet. I ett par undersökningar så har attityderna förändrats 
negativt vid omorganiseringar (Armstrong-Stassen, 2005; Nelson et al, 1995). Även detta 
resultat skiljer sig från förevarande undersökning. I båda dessa fall hade dock 
neddragningar förekommit innan eller under dessa undersökningar vilket gör det svårare 
jämföra resultaten med varandra. 
 
Metod 

De uppgifter som användes i denna undersökning ingår i forskningsprojektet 
”Privatisering av sjukhus: Konsekvenser för arbetsorganisation, arbetssituation, 
välbefinnande och verksamhetens effektivitet”. Detta innebar att för att ringa in de 
områden som var relevanta för det här arbetet så fanns en begränsning av de frågor som 
använts i enkäterna. En studie som specifikt inriktat sig på frågeställningen i denna 
undersökning hade kunnat specificera frågorna ytterligare för att kunna passa ännu bättre. 
De enkätsvar som användes var endast de som svarat fullständigt på alla frågor. Detta kan 
innebära en viss bias i svaren då bara de som hunnit/orkat fylla i eventuellt kan ha 
påverkat svaren i en viss riktning. De som inte hunnit/orkat fylla kanske skulle svarat 
annorlunda. De som inte trivts kan ha slutat mellan svarstillfällena. De som valt att inte 
fylla i enkäten kan exempelvis vara de som inte orkar lägga till en uppgift till arbetet 
alternativt vara ointresserade av att medverka. Det kan också vara så att om samma typ av 
läkare och sjuksköterskor uteblir så blir skillnaderna som ska mätas densamma som om 
dessa varit med i materialet. Anledningen till att ändå använda det material som finns är 
det rent praktiska att det är svårt att inom ramen för ett examensarbete arbeta med en 
longitudinell studie av större storlek. Samtidigt så är materialets styrka dess omfattning 
både personellt och longitudinellt. Det är ovanligt med ett material som ger möjlighet att 
titta på alla dessa variabler både före och efter en privatisering. Att införskaffa detta 
material inom ramarna för en uppsats av den här storleken hade varit mycket svårt. 
 
När det gäller att materialet bara inhämtats med hjälp av enkäter så kan det vara en 
svaghet av det slag som brukar kallas mono-method bias och som handlar om att 
materialet är inhämtat på ett sätt. Det finns då en risk att man tittar på frågeställningen 
från ett håll och missar aspekter som skulle ha dykt upp vid andra sätt att inhämta 
information. Det kan också innebära att samband förstärks av att variablerna mäts med 
samma metod. Ett förfarande med datainsamling endast via enkäter vinner å andra sidan 
på att det inkluderar ett större antal deltagare som kan medverka vilket kan förbättra 
reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
Trots att det finns invändningar mot Krav- och kontrollmodellen så har den använts flitigt 
i vitt skilda forskningsprojekt under de trettio år sedan den lanserades. Det gör att den är 
väl beforskad och att den, inom ett arbete som handlar om att mäta förändringar inom 
arbetet, fungerar väl. Den har tidigare använts för att se konsekvenserna vid 
organisationsförändringar (Armstong-Stassen, 2005; Bordia et al, 2004). Då det här 
arbetet handlar just om organisationsförändringar och vilka konsekvenser dessa får så 
borde krav och kontroll kunna spegla de förändringar som personalen kan uppleva vid en 
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privatisering av sjukhus. 
 
Vissa av de variabler som finns med skulle kunna placeras annorlunda. På ett generellt 
plan så har tanken under detta arbete varit att de variabler som hamnat under krav mer har 
att göra med arbetets övergripande planering på gruppnivå medan kontrollvariablerna 
mer handlar om samspel på personnivå. Till krav- och kontrollmodellen har senare lagts 
till support. Att den dimensionen inte finns med här är främst beroende på två saker. Det 
ena är att det var svårt att hitta frågor i enkätmaterialet som skulle kunna 
operationaliseras till denna dimension. Det främsta skälet var dock att det delvis ingår i 
kontroll. När det gäller variablerna arbetsgruppsamarbete och relationsorienterat 
ledarskap så skulle de helt eller delvis kunna ses som en dimension av support. Krav och 
kontroll är dock var för sig dimensioner som ger information om de anställdas 
arbetssituation på sjukhuset och därför har de varit fullt tillräckliga för att besvara den 
aktuella frågeställningen i den här studien.  
 
När det gäller krav- och kontrollmodellen så har det även framförts kritik mot att den är 
alltför förenklad (de Jonge & Kompier, 1997). Att den inte tar hänsyn till olika typer av 
personligheter som hanterar krav och kontroll på olika sätt är en av de saker. En annan är 
det som effort-reward imbalance tar upp, nämligen att det går att klara krav lättare om det 
finns en tillräckligt stor belöning i form av exempelvis lön, status eller annan 
uppskattning. Dessa belöningar har krav- och kontrollmodellen inte tagit med som 
drivande faktor för personalen i en organisation. Men delar av detta tas med i 
föreliggande arbete då även hierarkisk nivå finns med vilket är besläktat med status. Det 
skulle kunna vara av intresse för vidare forskning att titta på hur nivå och status 
korrelerar. Samtidigt är det just enkelheten med krav och kontroll med dess två 
dimensioner som är styrkan i modellen. Det gör att den är applicerbar på många olika 
typer av arbeten. 
 
Hur en person har det på sin fritid och i förhållande till närstående är också faktorer som 
påverkar även en arbetssituation. Då dessa faktorer är svåra att påverka för en 
arbetsgivare kan det vara bättre att koncentrera sig på det som sker på arbetsplatsen. 
Därför är det också mest relevant i en studie av den här typen att bara ta med de 
arbetsrelaterade variablerna. 
 
Det hade varit intressant att se om det fanns någon könsskillnad mellan grupperna. Den 
främsta orsaken till detta var att det var allt för få män i gruppen av sjuksköterskor. Även 
om den här studien inte tar upp det så finns en könsskillnad mellan yrken som kan 
påverka attityden. Kvinnor har enligt tidigare studier lägre förväntningar på karriär och 
kommer därför inte upp på chefsnivå där känslan av kontroll är större. I Karasek och 
Theorells bok (1990) så tar de även upp undersökningar som visar att kvinnor i yrkeslivet 
har en markant lägre kontroll medan kraven inte skiljer sig nämnvärt jämfört med män. 
Det verkar alltså finnas en könsskillnad. Det som kan vara svårt att veta är om denna 
skillnad är yrkesbunden, könsbunden eller både och. För att kunna ta reda på det skulle 
det behövas ett större sample där män och kvinnor inom varje yrkesgrupp kunde studeras 
för att se eventuella skillnader gällande yrke och kön. 
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Praktik och forskning 

Varför är det intressant att titta på attityder? Denna uppsats har tittat på dimensionerna 
krav/kontroll och attityder separat. Fortsatta studier skulle kunna titta på om dessa 
dimensioner hänger ihop och om hur de i så fall skulle kunna påverka varandra. Tidigare 
studier har visat att attityder och beteende hänger ihop (Parker et al, 2003; Sjöberg, 
2008).  Attityd skulle kunna vara ett steg som kan koppla ihop krav/kontroll och 
beteende. Det skulle också kunna vara ett steg mellan krav och kontroll och hälsa. Om 
attityd skulle föregå beteende och/eller hälsa så kan attityderna användas som ett 
instrument för att på ett tidigt stadium balansera krav och kontroll. Men då kedjan med 
krav/kontroll – attityder – hälsa/beteende skulle innebära flera steg och något som skulle 
vara svårt att rymma inom ramen för ett arbete av den här typen så valdes istället att titta 
på attityd och krav/kontroll separat. Denna uppsats tittade på en relativt renodlad 
privatisering som inte gav något utslag gällande attityderna men andra typer av 
förändringar skulle kunna ge sådant utslag. Att läsa av förändringar via attityderna skulle 
kunna ge ett instrument för att i ett tidigt skede sätta in åtgärder för att förhindra ohälsa. 
Att lyckas göra detta innan det utmynnar i sjukskrivningar och problem skulle kunna ge 
stora vinster både mänskligt och ekonomiskt, för såväl anställda som företag, 
organisationer och samhälle. 
 
När det gäller fortsatt forskning så kan det finnas skillnad mellan läkare och 
sjuksköterskor med och utan chefsansvar. I föreliggande studie så har jag medvetet gjort 
valet att endast titta på yrkesgrupperna och överlåtit åt andra att fortsätta med fördjupade 
studier, men det vore intressant att se om det gick att hitta någon signifikant skillnad 
mellan dessa grupper. 
 
När S:t Görans sjukhus privatiserades så skedde inga nedskärningar eller ökningar i 
personalstyrkan när det gällde läkare och sjuksköterskor. Om en ökning eller minskning 
skulle ha skett samtidigt finns det skäl att anta att detta skulle kunna ge utslag när det 
gäller krav, kontroll och attityder bland personalen i en större utsträckning än den 
påvisade (Nelson et al, 1995). Sådana typer skapar oro för dem som berörs av 
förändringen (Tvedt et al, 2009). De största förändringarna har skett administrativt på 
organisatoriskt högre nivå. En styrka i föreliggande material är att det utöver 
privatiseringen skedde så få förändringar. Det gör att resultaten skulle kunna ha mer med 
privatiseringen att göra jämfört med om det samtidigt skett andra typer av förändringar.  
 
Det finns en del studier på organisationsförändringar, exempelvis Cunha & Cooper 
(2002) men inte så många som tar upp hur olika yrkesgrupper påverkas av detta. Därför 
skulle ytterligare studier vara användbara för att se på eventuella hierarkiska skillnader. 
En sådan studie är Armstrong-Stassen (2005) men den genomfördes i samband med stora 
neddragningar. Att ta reda på dessa skillnader skulle kunna ge ökad kunskap om hur 
förändringar såsom en privatisering skulle kunna genomföras på bästa sätt för de olika 
yrkesgrupperna. 
 
Nyare forskning om attityd kan även innehålla personens uppfattning om den sociala 
press som gör att denne handlar på ett visst sätt. I den här studien så valdes dock att titta 
på faktorn attityd som ett första steg och lämna den sociala pressens påverkan på 
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beteende till vidare utforskning i framtida studier. Anledningen till detta var att ju fler 
variabler som blandas in ju svårare kan det bli att se vad som påverkar vad i en 
undersökning. Att förenkla har både fördelar och nackdelar. Nackdelen är att saker som 
kan ha påverkat inte finns med i undersökningen. Fördelen är att det blir överblickbart 
och att koncentrationen hamnar på de väsentliga delarna. Förhoppningen med detta arbete 
är att det hamnat mer i den senare kategorin. 
 
Att se om krav, kontroll och attityder utvecklas olika för läkare och sjuksköterskor i 
samband med en privatisering var det primära syftet med uppsatsen. Det går inte att 
utesluta att andra faktorer kan ha påverkat men det är mer av en explorativ studie som 
förhoppningsvis öppnar upp för nya undersökningar och frågeställningar. 
 
Avslutning 

I denna uppsats framkom att när krav, kontroll och attityder studerades för läkare och 
sjuksköterskor före och efter en privatisering var det framförallt en skillnad när det gäller 
utvecklingen av krav och då framförallt uppgiftsorienterat ledarskap och decentralisering 
som skilde läkare och sjuksköterskor åt. En förklaring skulle kunna vara den förändring 
som sker när det gäller beslutsgången. Ledningen för sjukhuset har vid bolagisering och 
privatisering närmare till dem som ska verkställa besluten och behöver inte förankra dem 
i politiska nämnder eller andra instanser. I en hierarkisk organisation så får båda 
yrkesgrupperna närmare mellan de som tar besluten och utförandet av dem. Dock så är 
läkarna av tradition högre upp i hierarkin och kan på så sätt vara med och påverka mer 
jämfört med sjuksköterskorna. Det skulle kunna förklara att utvecklingen blir olika för de 
båda yrkesgrupperna. 
 
Tidigare forskning har visat att organisationsförändringar påverkar yrkesgrupper på olika 
sätt (Armstrong-Stassen, 1998; Martin et al, 2006). Men denna forskning har framförallt 
handlat om att organisationen vuxit eller minskat. Att som i föreliggande studie kunna se 
vad en mer renodlad privatisering utan andra förändringar kan innebära har gett vid 
handen att förändringen inte varit lika omfattande som när rationaliseringar eller en 
utökning av organisationen sker samtidigt. Detta kan vara av intresse vid en 
privatiseringsdiskussion då privatiseringen ofta blandas samman med just dessa andra 
och samtida förändringar.  
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Appendix 1 
 

Be Kvantitativ belastning (Role overload) 

Beehr, Walsh, & Taber (1976) 
(Svarsalternativ från 1 = stämmer inte alls till 5 = stämmer helt) 
Be01 Jag har tillräckligt med tid för att klara mina arbetsuppgifter  
Be02 Det händer ganska ofta att jag måste arbeta under stark tidspress 
Be03 Jag har ofta för mycket att göra på arbetet 

Ra Måloklarhet (Role ambiguity)  
Combination of items from Rizzo, House, & Lirtzman (1970) and Caplan (1971)  
(Svarsalternativ från 1 = stämmer inte alls till 5 = stämmer helt) 
Mk01 Det är klart och tydligt utsagt vad som förväntas av mig i mitt arbete  
Mk02 Jag har en klar uppfattning om vilka arbetsuppgifter som ingår i min arbetsbefattning  
Mk03 Jag vet vilket ansvarsområde jag har i mitt arbete  
Mk04 Jag tycker att mina arbetsmål är diffusa och oklara 

Lt Uppgiftsorienterat ledarskap (Production oriented leadership) 
Ekvall & Arvonen (1994) 
Svarsalternativen är: 
1 = Sällan eller aldrig 
2 = Ibland 
3 = Ganska ofta 
4 = Ofta/För det mesta 
Min närmaste chef… 
Lt01 planerar noggrant 
Lt02 är noga med att allting går planenligt 
Lt03 ger tydliga instruktioner och direktiv  

Ce Centralisering 
Participating in decision making: Sverke, Hellgren., Näswall, Göransson, & Öhrming (2008). Based on Mellor, Mathieu, 
& Swim (1994), refocused from the union context to organizations in general 
(Svarsalternativ från 1 = stämmer inte alls till 5 = stämmer helt) 
Ce01 Personalen uppmuntras att vara delaktig när viktiga beslut ska fattas inom avdelningen  
Ce02 Personalen uppmuntras att göra sin röst hörd när den är missnöjd med beslut som rör avdelningens arbete  
Ce03 Endast personer i chefsbefattning är involverade när det gäller beslut som rör avdelningens arbete 

Au Autonomi (Job autonomy) 
Sverke & Sjöberg (1994), based on Hackman & Oldham (1975) and Walsh, Taber, & Beehr (1980)  
(Svarsalternativ från 1 = stämmer inte alls till 5 = stämmer helt) 
Au01 Jag har tillräckligt stort inflytande i mitt arbete 
Au02 Jag kan själv bestämma hur jag skall lägga upp mitt arbete 
Au03 Det finns utrymme för mig att ta egna initiativ i mitt arbete 
Au04 Jag styr själv min situation på arbetet i den riktning jag önskar 

Grcoop Arbetsgruppssamarbete (Work group cooperation)  
Translated and slightly modified version of Taylor & Bowers (1972 
(Svarsalternativ från 1 = stämmer inte alls till 5 = stämmer helt) 
Gr01 Kontakterna mellan medlemmarna i min arbetsgrupp är öppna och raka 
Gr02 I min arbetsgrupp hjälps vi åt och stöder varandra i arbetet 
Gr04 I min arbetsgrupp planerar och samordnar vi våra ansträngningar 
Gr05 I min arbetsgrupp löser vi problem på ett konstruktivt sätt 

Po Powerlessness 
Ashford, Lee, & Bobko (1989) 
(Svarsalternativ från 1 = stämmer inte alls till 5 = stämmer helt) 
Po01 Jag har tillräcklig kontroll inom organisationen för att kunna påverka händelser som kan beröra mitt arbete  
Po02 Jag kan förhindra att negativa förändringar påverkar min arbetssituation  
Po03 Jag förstår denna organisation tillräckligt väl för att kunna påverka saker som rör mig och mitt arbete  
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Lr Relationsorienterat ledarskap (Employee oriented leadership) 
Ekvall & Arvonen (1994) 
Svarsalternativen är: 
1 = Sällan eller aldrig 
2 = Ibland 
3 = Ganska ofta 
4 = Ofta/För det mesta 
Min närmaste chef… 
Lr01 visar respekt för medarbetarna som människor 
Lr02 är hänsynsfull 
Lr04 litar på sina medarbetare 

Js Arbetstrivsel (Job satisfaction) 
Hellgren, Sjöberg, & Sverke, (1997), based on Brayfield & Rothe (1951) 
(Svarsalternativ från 1 = stämmer inte alls till 5 = stämmer helt) 
Js01 Jag känner att jag trivs på mitt arbete 
Js02 Jag känner mig nöjd med det arbete jag har 
Js03 Jag känner tillfredsställelse med mitt arbete 

Ov Organisationssamhörighet (Value-based organizational commitment) 
Designed to reflect Allen & Meyer's (1990) affective commitment dimension. Items drawn from Mowday, Steers, & 
Porter (1979), Cook & Wall (1980), and Guest & Dewe (1991) 
(Svarsalternativ från 1 = stämmer inte alls till 5 = stämmer helt) 
Ov01 Mina värderingar stämmer överens med de grundläggande värderingar som gäller vid sjukhuset 
Ov02 Jag känner att jag är en viktig del av mitt sjukhus 
Ov03 De beslut som fattas inom sjukhuset speglar till övervägande del mina värderingar 
Ov04 Sjukhusets problem är mina problem 

It Intention uppsägning (General turnover intention) 
Sjöberg & Sverke (2000), based on items from Lyons (1971) and Camman et al (1979)  
(Svarsalternativ från 1 = stämmer inte alls till 5 = stämmer helt) 
It01 Jag känner för att säga upp mig från min nuvarande anställning 
It02 Jag söker aktivt efter andra jobb 
It03 Om jag fick välja helt fritt, oberoende av arbetsmarknadsläget o dyl, skulle jag säga upp mig från min anställning 

Ji Arbetsinlevelse (Job involvement) 
Kanungo (1982), short-form version by Sjöberg & Sverke (2000) (Svarsalternativ från 1 = stämmer inte alls till 5 = 
stämmer helt) 
Ji01 Flera av de viktigaste händelserna i mitt liv har med mitt nuvarande arbete att göra 
Ji02 Jag lever för mitt arbete 
Ji03 De flesta intressen jag har här i livet har med mitt (nuvarande; studie 3 & 4) arbete att göra 
Ji04 Jag har starka band knutna till mitt nuvarande arbete, vilka skulle vara svåra att klippa 
Ji05 De flesta av mina personliga mål jag sätter upp här i livet har med mitt nuvarande arbete att göra 
Ji06 Jag tycker att mitt nuvarande arbete intar en central plats i mitt liv 

Al Alternativ (Anställningsbarhet) (Employability) 
Home-grown 
(Svarsalternativ från 1 = stämmer inte alls till 5 = stämmer helt) 
Al01 Jag känner till andra arbetsgivare, där jag skulle ha stor nytta av det jag lärt mig i mitt nuvarande arbete 
Al02 Jag skulle kunna skaffa mig ett likvärdigt arbete utan att behöva flytta 
Al03 Den yrkeskompetens jag besitter är efterfrågad av arbetsgivarna 
Al04 Jag kan med min kompetens och erfarenhet relativt snabbt hitta ett nytt arbete 

 


