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Sammanfattning 

En kvalitativ intervjustudie har genomförts på fem vårdcentraler i Stockholms län där syftet 

var att undersöka om nio distriktssköterskor upplever att deras psykosociala arbetsmiljö har 

förändrats sedan införandet av Vårdval Stockholm. Jag ville också undersöka hur de i sådana 

fall upplevde att det har förändrats, om det fanns skillnader i denna upplevelse beroende på i 

vilket socioekonomiskt område de arbetar inom samt hur förändringarna skiljer sig från 

effekter av tidigare vårdreformer. Eftersom Vårdvalsreformen infördes i årsskiftet 2007/2008 

finns det knappt någon forskning om denna reform och därför skulle den här studien kunna 

bidra med intressanta resultat. Teorier och tidigare forskning behandlar psykosocial 

arbetsmiljö, arbetsmiljöns utveckling under 1990-talet inom välfärdstjänsteområdet samt 

effekter av ett New Public Management-inspirerat styrsystem på sjukvårdens arbetsmiljö. 

Resultaten av den här studien visar att på alla vårdenheter upplever respondenterna en 

förändring i den psykosociala arbetsmiljön efter införandet av Vårdval Stockholm som ofta 

uttrycks som en utveckling åt det sämre, men förändringen är olika stor på de olika 

vårdenheterna. De största förändringarna har skett i området Sydvästra 1 och i 

Innerstadsområdet, medan Norrortsområdet tycks ha påverkats minst. Förändringarna tar sig 

uttryck i minskade resurser, främst i form av personal som leder till stress och ohälsa. Detta 

gäller dock inte alla enheter. Tidsbristen leder till ett minskat socialt stöd vilket bidrar till 

minskad arbetsglädje. Nya krav anses främst felaktiga och svåra att hantera, dessutom 

undergräver de det egentliga distriktssköterskearbetet. I det empiriska materialet finns det 

inga skillnader i deras upplevelser som enligt denna studiens omfattning kan förklaras av den 

socioekonomiska situationen i de olika områdena. Det är inte mycket i resultaten som verkar 

skilja sig från situationen under 1990-talet och alltså därmed från effekter av tidigare 

vårdreformer. Därför är det svårt att avgöra om de upplevda förändringarna beror på 

Vårdvalet, om de förstärkts av Vårdvalet eller om de inte alls påverkas av reformen. 
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1 Inledning 
Med syftet att effektivisera den svenska sjukvården genom att förbättra tillgänglighet, 

kompetens och helhetssyn inom primärvården införde regeringen 2008 reformen Vårdval 

Stockholm i länet. Denna modell innebär att patienterna fritt kan välja sin vårdenhet, men de 

kan också byta om de är missnöjda. I Stockholm får vårdenheterna dels en fast årlig ersättning 

från landstinget på omkring 40 procent av den totala ersättningen som baseras på antal 

patienter som är listade och deras ålder uppdelat i fyra ålderskategorier där yngre och äldre 

ger högre ersättning. De får också en rörlig del som ligger på ungefär 60 procent av den totala 

ersättningen och som ser olika ut beroende på om patienten är listad på vårdenheten eller inte. 

För listade patienter ges ersättning beroende på vilken yrkeskategori som tar emot besöket, 

men det finns ett ersättningstak där ersättningen börjar reduceras efter volymen besök till 

yrkeskategorierna som vårdenhetens patienter gör. För de som inte är listade ges samma 

ersättning som för de listade med undantaget att den inte reduceras beroende på volym. 

Grundersättningen efter yrkeskategorierna var exempelvis 484 kr för läkarbesök, 200 kr för 

sjuksköterskor och 100 kr för undersköterskor år 2009 som sedan ökar beroende på hur 

besöket ser ut. Sedan finns också en ersättning som baseras på om vårdenheterna uppnår 

målen för olika kvalitetsindikatorer där tillägg eller avdrag ges på tre procent (Anell, 2009:1). 

Enligt Svenskt Näringsliv finns fördelen att det leder till effektivisering eftersom det blir 

lättare för privata vårdgivare att konkurrera på lika villkor som de landstingsdrivna 

vårdgivarna då ersättningen är likadan för alla och det är patienternas valfrihet som skapar en 

ökad konkurrens (Lindgren & Morin, 2008). Det finns även många kritiska röster som menar 

att systemet är orättvist genom sin ersättningsmodell så som den är utformad i Stockholm. De 

menar att resurserna inte når de mest behövande vårdgivarna i socioekonomiskt utsatta 

områden som inte bara har många utan också över lag sjukare patienter med allvarligare 

sjukdomsfall. Dessa tar längre tid att behandla, vilket dock inte ges någon extra ersättning för. 

Det finns de som menar att ersättning borde utgå beroende på patienternas diagnoser, alltså ta 

hänsyn till patienters olika vårdtyngd. Vårdvalet har blivit en politisk stridsfråga och debatten 

går varm där t.ex. socialdemokraterna menar att man måste förändra systemet så att det tar 

hänsyn till att vårdbehovet ser olika ut i olika områden (Lindgren & Morin, 2008). Annars 

finns det risk för att det leder till för stora nedskärningar på personal i de utsatta områdena 

eller rentav till nedläggningar utan att nya vårdgivare vill etablera sig i området. Istället 

etablerar de sig i de socioekonomiskt starka områdena och de svaga kan bli utan en väl 
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fungerande primärvård. En annan konsekvens av att systemet inte ger resurser efter vårdbehov 

kan bli att vårdenheterna uppmuntras att prioritera de patienter som är friskast, då de ger lika 

mycket ersättning som för en riktigt sjuk patient. Det är dock viktigt att poängtera att 

åsikterna om systemets lämplighet går isär bland såväl politiker som yrkesverksamma på 

området och det finns både för- och nackdelar som med många andra organisatoriska 

modeller. I en rapport från Lunds Universitet framkommer dock att det har startats en 

utredning som ska undersöka vilka förutsättningar som finns för ett ersättningssystem i 

Stockholm som tar hänsyn till vilka diagnoser patienterna har (Anell, 2009:1).  

1.1 Problemdiskussion 

Det möjliga problemet med finansieringen som slår olika hårt mot olika områden fångade mitt 

intresse för att undersöka och jämföra om samt hur en grupp yrkesverksamma i primärvården 

som arbetar i olika socioekonomiska områden upplever att deras psykosociala arbetsmiljö har 

förändrats sedan denna reform infördes. Det akademiskt intressanta är att urskilja om 

områdenas verksamheter påverkas olika ur ett psykosocialt arbetsmiljöperspektiv som genom 

en alltmer stressande och okontrollerbar arbetssituation i vissa områden skulle kunna få 

konsekvenser för kvalitén på vården och i förlängningen också för välfärden. Dessutom är 

studien intressant ur ett akademiskt perspektiv då den undersöker ett relativt outforskat 

område då Vårdval Stockholm är en ny reform som infördes i årsskiftet 2007/2008 på de 

flesta vårdenheter. Detta betyder att det knappt finns någon forskning om reformen och det 

finns endast forskning om andra marknadsinspirerade reformers inverkan på anställdas 

psykosociala arbetsmiljö inom vården. Den här studien kan utgöra en grund för vidare 

forskning och utvärdering av reformen samt vara en grund för företagshälsovårdenheter att 

systematiskt arbeta efter. Det har publicerats några utvärderingar och rapporter om Vårdvalet 

samt en del forskning om upplevd psykosocial arbetsmiljö innan reformen. Däremot anser jag 

att det skulle vara intressant att undersöka situationen idag när reformen har varit verksam i 

omkring två år, speciellt med tanke på den livliga debatten om reformens möjliga 

konsekvenser.  
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1.2 Syfte 

Mitt syfte är att undersöka om distriktssköterskor på fem vårdcentraler upplever att deras 

psykosociala arbetsmiljö har förändrats sedan införandet av Vårdval Stockholm. Utifrån 

denna huvudfrågeställning har några underfrågor formulerats med den i inledningen förda 

diskussionen i åtanke: 

 Om ja, hur upplever de att den psykosociala arbetsmiljön har förändrats?  

 Finns det skillnader i upplevelsen av en förändrad psykosocial situation som kan anses 

beror på i vilket socioekonomiskt område de arbetar inom?  

 Hur skiljer sig de upplevda förändringarna från effekter av tidigare vårdreformer?  

1.4 Bakgrund 

New Public Management kan beskriva en rad förändringar som i praktiken har genomförts 

inom främst sjukvården och som sedan slutet av 1980-talet har varit utsatt för en mängd 

rationaliseringar och omstruktureringar. Vissa endast med besparingsmål, medan andra har 

haft djupare mening så som att ordna upp en otillräcklig styrnings- och organiseringsform 

inom verksamheten som får fler konsekvenser än endast ekonomiska (Hasselbladh m.fl. 

2008). New Public Management kritiserar byråkratiskt styrande inom offentlig sektor och vill 

finna bättre styrningsideal där resursutnyttjandet effektiviseras. Dessa idéer verkar enligt mig 

även ha inspirerat politikernas utformning av Vårdval Stockholm där minskat resursslöseri 

samt effektivisering kommer till uttryck genom ökad konkurrens på lika villkor mellan 

landstingsdrivna och privata vårdgivare. Jag vill se om New Public Management tenderar att 

leda till en förbättring av primärvårdens styrning enligt de empiriska resultaten om 

psykosocial arbetsmiljö. Webers resonemang om det moderna samhällets rationalisering där 

organisationer kalkylerar vilka medel som mest effektivt uppfyller uppsatta mål har inspirerat 

kritiker till byråkratisk organisering. Detta eftersom byråkratin anses spela en central roll som 

den främsta bäraren av målrationell rationalisering som enligt Weber medförde att människor 

släpper sina värderingar och ideal för att uppnå de kapitalistiska målen vilket skapar 

värderationella och affektuella problem. Den offentliga sektorn har kommit att få representera 

den typiska byråkratin och därför utvecklades New Public Management som ett försök att 

förbättra styrningssystemet. Denna organisering utgörs av tio grundläggande principer som 

ofta används och en del av dem anser jag även kan belysa Vårdvalsreformens mål. Dessa 

principer är följande: 



4 

 

 Det ska finnas konkurrens mellan leverantörer av tjänster 

 Berättigande av kontroll till medborgarna genom att flytta inflytandet från 

byråkratiska organisationer till samhället  

 Mer fokus på resultat snarare än resurser  

 Organisationer och människor ska drivas av mål och visioner snarare än regler och 

regleringar  

 Klienter ska omdefinieras som kunder  

 Problem ska förebyggas innan de inträffar istället för att handskas med dem när de är 

ett faktum  

 Organisationerna ska tjäna pengar istället för att bara spendera dem  

 Auktoriteten desentraliseras och deltagande i utveckling och styrning ska uppmuntras  

 Användning av marknadstypiska mekanismer istället för byråkratiska metoder  

 Samverkan mellan offentliga-, privata- och frivilligsektorer ska främjas (Du Gay, 

2000) 

1.5 Begreppsdefinition 

Distriktssköterskor är verksamma inom sitt specialområde (distriktsvård) som omfattar barn 

och ungdomar i olika utvecklingsstadier, vuxna och äldre inom ett oftast geografiskt avgränsat 

verksamhetsområde. Det rör sig om förebyggande arbete inklusive folkhälsoarbete. Dessutom 

innefattas sådana arbetsuppgifter så som undersökning, vård och behandling vid mottagningen 

samt i enskilda eller särskilda boenden av akuta och kroniska besvär, men också 

åldersrelaterade symptom och tillstånd. Med grund i Hälso- och sjukvårdslagen, 

Socialtjänstlagen samt Åliggandelagen styrs distriktssköterskors arbete utifrån etiska principer 

och vetenskaplig erfarenhet (Socialstyrelsen, 1995:5). 

 

Upplevelse definieras här utifrån principerna bakom hermeneutiken där förståelse skapas 

genom en tolkningsprocess av respondenternas mening vilket utgör den hermeneutiska 

cirkeln. Detta innebär att förståelse skapas i en process där en respondents mening förstås i 

förhållande till helheten, men även omvänt. Forskaren måste förstå den verklighet som 

studeras, men förståelsen når andra genom den teori som hjälper till att förklara (Aspers, 

2007: 36-37). Därför definieras begreppet upplevelse här som den mening som 

respondenterna tillskriver den situation som de i sin vardag är verksamma i både psykiskt och 
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fysiskt. Upplevelsen syftar till att få reda på om och hur respondenterna upplever en 

förändring i den psykosociala arbetsmiljön. 

Psykosocial arbetsmiljö definieras här utifrån både psykiska och sociala faktorer som 

aspekterna i min teoretiska ram för psykosocial arbetsmiljö behandlar.   

- Krav utgörs av två typer av krav, den ena psykologiska och den andra fysiska. De 

psykologiska kraven kan vara svåra att mäta eftersom den psykologiska bördan av 

en arbetsuppgift kan bero på flera orsaker så som t.ex. personliga bakomliggande 

stressorer. Trots detta kan ändå mental arbetsbörda eller hur stor den mentala 

belastningen är av en arbetsuppgift anses  som en central komponent, där det 

handlar om graden av mental beredskap eller fokusering som krävs för att utföra 

arbetsuppgiften. Här specificeras mental arbetsbörda utifrån tidspress och graden av 

oordning i arbetsuppgiften som arbetstagaren måste hantera. De fysiska kraven 

måste också tas med eftersom de tillsammans med psykiska krav skapar ökade 

sjukdomsrisker. Fysiska och psykiska krav kan ofta påverka varandra och där t.ex. 

ökade psykiska krav kan leda till fysiska besvär. Här berör fysiska krav främst 

ergonomiska aspekter i form av besvärliga arbetspositioner och avsaknad av 

kontroll över arbetstempot, men också andra typer av fysiska krav som t.ex. tunga 

lyft vilka kan påverka hälsan på många olika sätt (Karasek & Theorell, 1990). 

- Kontroll definieras som beslutsutrymme eller handlingsfrihet vilket uttrycks som 

arbetstagarens förmåga att kontrollera sina egna arbetsuppgifter och användning av 

färdigheter samt möjlighet till kontroll på macronivå genom att påverka 

verksamhetsplanering och anställningsbeslut (Karasek & Theorell, 1990).  

- Socialt stöd från kollegor och chefer definieras dels som socioemotionellt stöd 

vilket mäter graden av tillit mellan medarbetare och chefer, men också som graden 

av social sammanhållning i hela arbetsgruppen. En annan typ av socialt stöd är 

instrumentellt socialt stöd som mäter extra resurser och graden av assistans med 

arbetsuppgifter som ges av medarbetare eller chefer (Karasek & Theorell, 1990). 

- Begriplighet handlar om till vilken grad arbetstagaren upplever kraven som 

förnuftiga, sammanhängande, strukturerade samt tydliga i sin information istället 

för som någonting kaotiskt och oväntat. Det handlar alltså om att framtida krav ska 

vara förutsägbara eller att de åtminstone ska gå att ta sig an och förklaras, även de 

icke-önskvärda kraven ska helst ses som begripliga (Antonovsky, 2005).  
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- Hanterbarhet definieras som till den grad arbetstagaren upplever att det finns 

tillräckligt med resurser att förfoga över för att kunna hantera kraven som man 

utsätts för. Det handlar både om resurser som finns tillgängliga för en själv eller 

sådana som finns att få tillgång till i ens närhet hos kollegor eller chefer 

(Antonovsky, 2005).  

- Meningsfullhet är inte lika direkt relaterat till begreppet krav så som begriplighet 

och hanterbarhet. Det definieras som motivationskomponenten i modellen om 

KASAM och är alltså till vilken grad arbetstagaren känner engagemang för 

områden i livet och till vilken grad livet har en känslomässig innebörd, där i alla 

fall vissa krav och problem är värda att investera energi och engagemang i. I detta 

fall är det till vilken grad arbetstagaren känner en meningsfullhet i arbetet och om 

det i alla fall finns aspekter med arbetet som gör det värt att försöka överkomma 

vissa krav (Antonovsky, 2005). 

Socioekonomiska skillnader definieras här utifrån utbildningsnivå, sysselsättning och 

sammanräknad förvärvsinkomst. Utbildningsnivå är en viktig indikator för individers 

arbetsförhållanden och ekonomiska situation, som i sin tur är relaterade till hälsa genom 

specifika arbetsförhållanden och olika konsumtionsnivåer. Utbildning kan också kopplas till 

hälsa genom dess samband med hälsobeteende eftersom ju högre individens utbildningsnivå 

är, desto troligare är det att individen engagerar sig i hälsoförbättrande aktiviteter. 

Sysselsättning har länge varit en använd indikator för socioekonomisk status och den kan ha 

både direkt och indirekt effekt på hälsan exempelvis genom att individer utsätts för 

psykosociala och fysiska aspekter genom arbetsuppgifterna. Hushållsinkomst är ett bra mått 

på hushållsmedlemmarnas levnadsstandard och livsmöjligheter (Duncan m.fl. 2002), men 

tyvärr fanns inte dessa siffror i den områdesvisa statistiken. Därför väljer jag här att använda 

mig av inkomstmåttet sammanräknad förvärvsinkomst under en tolvmånadersperiod, vilket 

innebär att den mäter en individs arbetsinkomst per år. Detta är kanske inte det bästa 

inkomstmåttet i det här sammanhanget, men jag tror att det sammantaget med de andra 

socioekonomiska måtten inte på något avgörande sätt förändrar den slutgiltiga bilden av 

områdena.  

Primärvården definieras här utifrån dess grunduppdrag som beskrivs i en rapport genomförd 

av Socialstyrelsen. Grunduppdraget för primärvården rör basal hälso- och sjukvård som bland 

annat innefattar mottagningsverksamhet, rådgivning och hembesök. Det handlar också om 

samverkan med andra vårdgivare och huvudmän, jourverksamhet, utfärdande av olika intyg 
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samt medverkan vid katastrof och beredskap. Arbetssättet ska för övrigt präglas av en 

helhetssyn på den enskildes vårdbehov och sammanhållna vårdprocesser (Socialstyrelsen, 

2009:10).  

 

Listning handlar om att det krävs ett godkännande i form av ett undertecknat dokument från 

individer som vill byta eller skriva in sig på en vårdenhet. I Stockholm innebär listning att 

individer gör ett aktivt val angående vilken läkare de vill gå till, men det går också att lista sig 

på en enhet. Det förekommer inget listningstak för vårdenheterna och deras möjligheter att 

neka individer listning är mycket begränsade. I Stockholm kan individer nekas listning om de 

redan är listade på en annan mottagning och i dessa fall kan de få stå på en väntelista 

tillsvidare, men en olistad individ kan inte placeras i denna kö utan måste listas (Anell, 

2009:1). 

1.6 Avgränsning 

Anledningen till min avgränsning att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön beror på att 

vården ofta anses utgöra en bransch där psykosociala aspekter kan vara speciellt betungande. 

Detta eftersom arbetstagarna arbetar med sjuka människor där de kan ställas inför svåra och 

stressande beslut som kan avgöra patienters framtida hälsa, vilket kan vara mycket 

påfrestande för de anställda och få konsekvenser för deras hälsa. Varför jag avgränsar mig till 

Stockholm och inte undersöker exempelvis Halland som har haft reformen ännu längre beror 

främst på att vårdvalet enligt en rapport från Svenskt Näringsliv har stött på större motstånd i 

Stockholm. Detta kan tänkas bero på att Stockholm har större socioekonomiska skillnader 

mellan sina områden och en mer geografiskt rörlig befolkning än vad som är fallet i Halland 

(Lindgren & Morin, 2008). Därför väljer jag att avgränsa mig till att jämföra upplevelser 

bland anställda verksamma inom Stockholms län då jag tror att dessa individer kan bidra med 

flera olika perspektiv i frågan. Anledningen till att jag undersöker olika socioekonomiska 

områden beror på att jag vill se om det ligger något i debatten om att förutsättningarna för 

verksamheternas organisering påverkas i så stor utsträckning på olika sätt av vårdvalets 

ersättningssystem. Detta försöker jag utreda genom att undersöka upplevelsen av psykosocial 

arbetsmiljö eftersom det kan tänkas påverkas mycket av verksamhetens ekonomiska situation. 

Varför jag avgränsar studien till att undersöka distriktssköterskor, när det finns så många fler 

yrkesgrupper inom primärvårdens alla typer av delverksamheter som också kan påverkas, 

beror på flera orsaker. En av de främsta orsakerna är dock att det är en yrkesgrupp som jag 



8 

 

anser har en väldigt viktig samordnande funktion och som är verksamma på en mellannivå i 

primärvårdens organisationer vilket innebär att de kan hamna i krävande situationer. Detta då 

de har högre instanser att följa samtidigt som de kan få ett mer övergripande ansvar att 

strukturera upp vårdinsatser för patienter som sedan utförs av andra yrkesgrupper nära dem så 

som t.ex. undersköterskor. De har ett stort ansvar både på vårdcentralen och för att 

hemsjukvården fungerar. En annan förklaring till mitt val är att det är en akademisk 

yrkesprofession där en specialistutbildning på avancerad nivå genomförs efter 

sjuksköterskeutbildningen (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2009-01-06) vilket gör det 

svårare att ersätta den specifika kompetensen. Detta kan tänkas leda till att 

distriktssköterskorna får stanna när nedskärningar görs, men samtidigt kan deras psykosociala 

arbetsmiljö påverkas av dessa nedskärningar på annan personal omkring dem.  

2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning på området är begränsad, men det finns två studier och en rapport som på 

varsitt sätt är intressanta utgångspunkter för min studie. 

2.1 Distriktssköterskors psykosociala arbetsmiljö i ett 
jämförande perspektiv 

En av dessa är den svenska studien ”Comparison of stress, job satisfaction, perception of 

control, and health among district nurses in Stockholm and prewar Zagreb” som har valt att 

jämföra distriktssköterskors psykosociala arbetsmiljö i Stockholm respektive Zagreb mellan 

1992 och 1993. Det är en longitudinell studie som undersöker distriktssköterskornas 

arbetsmiljö vad gäller stress, arbetstillfredsställelse, upplevelse av kontroll samt hälsa. 

Resultaten fann bland annat att bristande organisatoriskt deltagande var en viktig orsak till 

stress för distriktssköterskorna i Stockholm och den faktor som skapade störst grad av stress 

hos dem var organisationsförändringar. Resultaten visar också att orsaker till stress hos 

yrkesverksamma i Stockholm är faktorer som för höga krav på sig själv samt beslut eller 

förändringar som skapats på högre nivå. Resultaten visar också på en statistiskt säkerställd  

korrelation mellan generell arbetstillfredsställelse och faktorerna organisatoriskt deltagande, 

den professionella rollen, konflikten mellan arbetstid och fritid, brist på resurser och symptom 

på mental passitivitet. Dessutom fann man att graden av organisatoriskt stöd och relationen 

till kollegor har en statistiskt säkerställd korrelation med den generella 

arbetstillfredsställelsen. Distriktssköterskorna i Stockholm var mer nöjda med sitt arbete, men 
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de hade en lägre grad av kontroll och mindre inflytande. Dessutom hade de en starkare 

uppfattning om att de saknar organisatoriskt deltagande samt att de upplever en högre grad av 

organisationsförändringar än vad sköterskorna i Zagreb gjorde. Detta kan vara uttryck för en 

oro över de förändringar i primärvårdens organisering som Sveriges regering under 1990-talet 

införde och som innebar omorganiseringar av deras arbetsuppgifter. Reformer som innebär att 

vård ska tillhandahållas effektivt och med färre resurser eller personal kan leda till att 

distriktssköterskor uppfattar sin situation som kritisk och därför anstränger sig extra för att 

göra ett bra jobb, vilket var fallet i Stockholm under studien då det drevs igenom 

organisatoriska förändringar. Detta resulterade i sin tur i högt engagemang och hög grad av 

arbetstillfredsställelse bland de yrkesverksamma i Stockholm, de hade också en högre 

tillgänglighet till socialt stöd än i Zagreb. Det är enligt denna studie tydligt att organisatoriska 

orsaker är viktiga faktorer till stress, vilket enligt studien också visar på att mycket av arbetet 

med att förbättra distrikssköterskornas arbetsmiljö borde riktas mot att påverka beslutsfattarna 

inom landstinget som har störst möjlighet att lindra orsakerna till stress (Tholdy Doncevic 

m.fl. 1998). Detta är också en viktig anledning till att denna forskning är en intressant grund 

för min studie eftersom den ger mig ledtrådar om var fokus kanske främst ska läggas för att 

besvara frågeställningen om hur den psykosociala arbetsmiljön har förändrats efter 

vårdvalsreformen. 

2.2 Arbetsmiljöutvecklingen inom 

välfärdstjänsteområdet under 1990-talet 

Av intresse för denna studie är också rapporten ”Med välfärdsstaten som arbetsgivare – 

arbetsmiljön och dess konsekvenser inom välfärdstjänsteområdet på 1990-talet” framställd av 

Statens Offentliga Utredningar, vilket kan användas för att göra en jämförelse med hur 

respondenterna i denna studie upplever sin arbetsmiljösituation idag och se vad det är som har 

förändrats sedan 1990-talet. Rapporten visar att utvecklingen under 1990-talet inom 

välfärdssektorerna utmärks ganska mycket av omorganiseringar och nedskärningar där 

ansvaret för organisationerna allt mer lämnas över till kommunerna istället för att stat och 

landsting styr dem. Ett exempel på detta är Ädelreformen som infördes 1992 och som innebar 

att kommunerna tog över ansvaret för äldreomsorgen från landstingen för omkring 30 000 

sjukhems- och långvårdsplatser. Landstingen genomförde under årtiondet rationaliseringar 

och nedskärningar vilket är förklaringen till att antalet anställda inom sjukvården minskade 

från 20,4 till 18 per 1000 invånare mellan 1992 och 1998. Antalet anställda minskade totalt 
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med omkring 15 procent inom äldreomsorg och sjukvård mellan åren 1990 och 1998 

samtidigt som befolkningen å andra sidan blev äldre och mer vårdkrävande. Detta medför att 

de organisatoriska förändringarna åtminstone delvis kan ha fått effekter på arbetsmiljön inom 

välfärdssektorerna. Kvinnor i offentlig sektor har enligt flera studier drabbats hårt av den 

negativa utvecklingen på det psykosociala området under 1990-talet. Enligt data från 

Arbetsmiljöundersökningen har andelen som utsätts för hög anspänning i arbetsmiljön inom 

kommuner och landsting ökat med 50 procent mellan 1991 och 1997. I jämförelse med privat 

och statlig sektor där siffrorna är 20 respektive 10 procent kan man se att det är en betydligt 

större ökning i denna sektor. Situationen vad gäller den fysiska arbetsmiljön var stabil under 

decenniet enligt bland annat SCBs undersökning om levnadsförhållanden. Arbetssituationen 

har däremot förändrats vad gäller risken för att inneha ett jäktigt arbete för kvinnors del där de 

under början av 1990-talet endast hade en liten överrisk för detta, men mot slutet av decenniet 

hade de en ökad risk på 30 procent jämfört med män. Det visar sig också att andelen anställda 

i procentenheter mellan 1991 och 1997 som har ett arbete med hög anspänning ökade mest för 

anställda inom hälso- och sjukvården, främst för verksamma inom äldreomsorgen. Situationen 

inom den offentliga sektorn beskrevs av många yrkeskategorier som avkvalificerad då de 

upplevde att den egna kompetensen var underutnyttjad och en yrkesgrupp som exempelvis 

ansåg detta var sjuksköterskor med omvårdande arbetsuppgifter. De ansåg att de hade mindre 

tid för sådana arbetsuppgifter som de är utbildade för att utföra och att de kände sig 

otillräckliga i att kunna möta patienternas behov av vård på grund av nedskärningarna. Detta 

fick i sin tur konsekvenser på arbetstillfredsställelsen och arbetsglädjen enligt dem eftersom 

arbetet upplevdes som mindre meningsfullt än tidigare. Andelen som upplevde att de t.ex. 

måste dra in på raster och arbeta övertid samt upplevde en mental överbelastning var mycket 

större inom så kallade typiska människoyrken så som sjukvården jämfört med andra yrken 

och detta var ett tydligt mönster för kvinnor. Under 1990-talets slut började också 

sjukfrånvaron och de längre sjukskrivningarna öka kraftigt bland landstings- och 

kommunalanställda, vilket fortfarande är ett problem som kan få konsekvenser för kvalitén på 

de tjänster som välfärdssektorerna står för (Bäckman, 2001:52). 

2.3 Marknadsinspirerade reformers inverkan på 

arbetsmiljö inom sjukvården 

En annan intressant studie vid namn ”Managing health care under New Public Management: 

A Sisyphean challenge for nursing” har undersökt hur sjukvårdsreformer enligt New Public 
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Management har kommit att förändra förutsättningarna för styrning av vården och 

sjuksköterskornas arbete i Australien sedan 1980-talet. När reformerna infördes menade man 

att idéerna bakom New Public Management skulle bidra med en mer tydlig policy och att den 

skulle auktorisera makten till ledningen så att de skulle kunna styra vårdservicen. Dessutom 

skulle det lösa problemen med stigande kostnader inom vården samt lösa problemen med hur 

den offentlig sektorn styrdes. Detta visade sig dock vara felaktigt och konsekvensen blev att 

generella ledningsstrukturer har ersatt tidigare etablerade ledningsstrukturer i sjukvården, 

vilket medförde att det numera finns en hög nivå av politiskt inflytande i den dagliga 

styrningen av sjukvården. Detta är egentligen en direkt motsats till idéerna bakom New Public 

Management. I studien undersökte man sjuksköterskor med ledningsansvar och fann att de 

ansåg att deras möjlighet att styra sjukvårdens tjänster och att bidra med professionellt 

ledarskap allvarligt har försvagats tillsammans med deras arbetstillfredsställelse, motivation 

och engagemang. De menade också att de är osäkra angående deras framtid och även för 

sjukvårdens framtid. För sjuksköterskorna i studien har ledningsrollen i organisationerna inom 

offentlig sektor ändrat fokus från tjänsteservice och personaladministration till 

finansieringsfrågor och budgetkontroll. Resultaten visar att ett ökat missnöje och en minskad 

produktivitet bland de anställda inom den offentliga sektorn, speciellt för dem med en 

specialistbakgrund. Detta missnöje beror främst på den oförmåga som specialisterna känner 

angående att ”göra ett bra jobb” och att den nya organisatoriska styrningen utmanar den 

professionella identiteten. Respondenterna var oroliga över det tempo som de finansiella 

besluten fattades och implementerades i, vilket enligt dem berodde på det politiska spelet och 

detta ansågs obehagligt eftersom förändringar implementerades på grund av politiskt 

inflytande och inte på basis av behovssituationen. Resultaten visar också att respondenternas 

arbetsbörda har ökat bland annat på grund av större behov bland patienterna och ökat behov 

av personal. De ansåg dock även att deras kontroll över arbetet hade minskat genom den 

ökade byråkratiseringen och den politiska inblandningen i sjukvården. De oförenliga målen 

och de konkurrerande prioriteringarna ansågs enligt sjuksköterskorna vara i vägen för deras 

egna mål, vilket skapade känslor av minskad kontroll. Respondenterna ansåg också att det inte 

fanns tillräckligt med tid för strategiskt planerande, vilket var en stor källa till stress. Flera 

respondenter upplevde sig marginaliserade från beslutsfattandet och som enligt dem uppstod 

på grund av de drivande politikernas pressade agenda. Detta ansågs visa på det bristande 

konsulterandet av specialister och därmed en brist på förståelse för hur beslut kan komma att 

påverka ledningsfunktionen, sjukvården samt förmågan att tillhandahålla god vård (Newman 

& Lawler, 2009). Denna studie är intressant eftersom den ger en inblick i de upplevda 
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effekterna av en reform enligt New Public Management på sjukvården, vilket är vad jag med 

denna studie vill undersöka för Stockholmsområdet med vårdvalsreformen. 

3 Teori 
Som teoretisk modell för att undersöka distriktssköterskornas psykosociala arbetsmiljö utgår 

jag från Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) samt Karasek och 

Theorells krav-kontroll-stödmodell. Begreppen som ingår i dessa teorier behandlar sådana 

aspekter i människors arbetsmiljö som tydligt kan fånga upp hur den psykosociala miljön 

upplevs och är därav mycket användbara. Dessa teoretiska begrepp är väl använda, där den 

senare speciellt används som utformningsmall till frågeformulär i internationella studier om 

hur individer upplever arbetslivet utifrån faktorer relaterade till psykosocial arbetsmiljö 

(Theorell, 2003).  

3.1 KASAM- känsla av sammanhang 

KASAM består av tre viktiga aspekter som tillsammans påverkar människors hälsa och dessa 

är begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet innebär att beroende på i 

vilken grad individer upplever inre och yttre stimuli som förnuftig, sammanhängande och 

greppbar så kommer människor ha olika förmåga att bedöma verkligheten. En individ med en 

hög känsla av begriplighet har en mer optimistisk inställning till stimuli från omvärlden och 

anser att det går att ordna och förklara dessa. Detta gäller även icke-önskvärda sådana som 

t.ex. misslyckande med en arbetsuppgift eller att arbetsbelastningen ökar, där personen lyckas 

med att se händelsen som ”begriplig”. Därmed kan den också lättare accepteras vilket gör att 

det blir lättare att gå vidare. Antonovskys andra aspekt är hanterbarhet vilket han definierar 

som till den grad en person upplever att denne har tillgång till de resurser som krävs för att 

kunna möta de krav som olika stimuli utsätter personen för. Anser en person att denne har en 

hög känsla av hanterbarhet i sitt liv ser sig inte personen som ett offer vid motgångar och 

anser sig inte heller ha utsatts för orättvis behandling. Meningsfullhet innebär till sist att det är 

viktigt för människor att känna engagemang för något och verka för något som har betydelse 

för dem i livet. Det som inträffar inom dessa områden upplevs genom detta mer som 

utmaningar som är värda att investera känslomässigt i och kämpa för då det ger en viktig 

innebörd i livet. Alla tre komponenter är viktiga i sig och deras relationer till varandra leder 

till olika effekter på människors hälsa, men meningsfullhet verkar vara det enskilt viktigaste 
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komponenten som i sin tur kan leda till att man upplever en hög grad av begriplighet och/eller 

hanterbarhet. För att hantera de problem som uppstår behövs ofta de olika komponenterna i 

KASAM i sin helhet och vid en god nivå av dessa påverkas hälsan positivt (Antonovsky, 

2005).   

3.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

Att utöva kontroll över sin egen situation är fundamentalt viktigt för människor och hänger 

också samman med stress på så sätt att våra stressreaktioner ökar när vi tycker att vi håller på 

att förlora kontrollen över en viss situation. Detta är viktigt i den så kallade krav- 

kontrollmodellen som behandlar relationen mellan yttre psykiska krav och vad för möjligheter 

till beslut och stöd som människor har i sin miljö (Theorell, 2003). För relationen mellan krav 

och möjligheterna till kontroll kan man enligt modellen tänka sig fyra extremfall som var och 

en beskriver olika kombinationer av dessa två begrepp. Den så kallade avspända situationen 

innehåller en hanterbar mängd krav och stort beslutsutrymme (hög grad av kontroll), nästa fall 

är den passiva situationen där kraven är låga tillsammans med ett väldigt litet beslutsutrymme. 

Det tredje fallet kallas för den spända situationen vilket innebär att det finns höga krav och 

litet beslutsutrymme att påverka sin situation, forskning visar också att denna situation ökar 

risken att drabbas av sjukdom. Det sista fallet behandlar aktiva arbeten och innebär både höga 

krav samt stort beslutsutrymme för arbetstagaren som känner en stor andel kontroll att 

använda alla sina färdigheter för att klara dessa krav (Karasek & Theorell, 1990). Om man 

sedan lägger till stöd från kolleger och chefer i form av praktiskt samt känslomässigt stöd till 

modellen kommer den att få ytterligare en dimension där idealet är bra stödfunktion medans 

motsatsen kallas för den iso-spända situationen och ökar risken för sjukdom (Theorell, 2003). 

4 Metod och data 
Detta är en kvalitativ studie där jag har samlat in empiriskt material genom strukturerade 

intervjuer som var och en är på omkring trettio minuter och de genomfördes i respondenternas 

egna arbetsrum på respektive arbetsplats. Jag arbetade deduktivt där intervjuerna 

strukturerades upp efter en intervjumall som utgick från de begreppskomponenter som 

teorierna bygger på för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön. I intervjuerna fick 

respondenterna uttrycka sina egna upplevelser kring varje begreppskomponent där frågor 

ställdes utifrån teoriernas definitioner av begreppen. Detta skulle dock kunna utgöra ett 
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metodproblem eftersom jag inte kan vara säker på att respondenterna associerar begreppen till 

samma definition. För att försöka avhjälpa detta har jag försökt att ställa så många och tydliga 

frågor som möjligt. Dessa definitioner redovisade jag i begreppsbeskrivningen ovan. När jag 

valde ut yrkesverksamma för intervju försökte jag välja individer som har varit verksamma i 

ganska många år, detta för att de ska ha en någorlunda långsiktig uppfattning av sin 

psykosociala arbetsmiljö och hur den kan ha förändrats. Tanken är att de ska kunna reflektera 

över hur det såg ut innan reformen och gärna ha så pass mycket perspektiv på sin 

psykosociala arbetsmiljö så att de kan ge jämförande exempel tillbaka i tiden. Då yrket och 

vårdtjänster i allmänhet är starkt kvinnodominerade ställde jag inga krav på att hitta lika 

många män som kvinnor att intervjua, men jag fann det positivt för studien att en av de 

medverkande är en manlig yrkesverksam. Jag avgränsade mig till fem vårdenheter i olika 

socioekonomiska områden och intervjuade två distriktssköterskor på fyra av dessa 

vårdenheter med anledningen att inte en persons subjektiva uppfattning skulle kunna spegla 

situationen på hela vårdenheten. Däremot intervjuade jag endast en individ på en av enheterna 

eftersom denna har få distriktssköterskor vilket medför att åsikterna antagligen inte skiljer sig 

speciellt mycket åt just där. Däremot var jag tyvärr tvungen att avgränsa mig till endast två på 

de övriga enheterna då uppsatsens omfattning inte har möjlighet att täcka in en alltför utförlig 

studie. Jag medverkade också vid två olika möten för att få en grundligare och bättre 

förförståelse av situationen både upplevelsemässigt och faktamässigt. Ett möte hölls för 

yrkesverksamma på angränsande vårdenheter i ett innerstadsområde där de diskuterade 

respektive vårdenhets situation och hur de anställda upplevde sin situation. Det andra mötet 

var Distriktssköterskeföreningens årsmöte där jag både fick god bakgrundsfakta och fick höra 

en mängd åsikter om arbetsmiljön. Dessutom hade man bjudit in landstingspolitiker från alla 

partier så att de kunde få en chans att svara på alla frågor och invändningar, vilket var väldigt 

intressant att lyssna på. Det viktigaste med dessa två möten, som kan beskrivas som en sorts 

observationer från min sida, var att det bidrog till att jag fick kontakt med några av mina 

intervjupersoner då de kände igen mig från mötet vilket antagligen gjorde det lättare för mig 

att boka in dem för intervjuer. Intervjuerna transkriberades så snabbt som möjligt efter att de 

avslutats och analyserades sedan efter ett kodningsschema uppbyggt utifrån de teoretiska 

begrepp som jag har använt för att definiera psykosocial arbetsmiljö. Sedan redovisades 

respondenternas upplevelser områdesvis och i diskussionen tolkades kollegors åsikter till en 

generell slutsats för området. Varför jag valde en kvalitativ studie är för att jag ville 

undersöka yrkesverksammas upplevelser och för att göra det lämpade sig kvalitativa 

intervjuer bäst enligt min mening. Patrik Aspers (2007) menar att metoden måste väljas efter 
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hur forskningsfrågan på bästa sätt kan besvaras och det anser jag att denna metod uppfyller då 

den bygger på upplevelser av det fenomen som ska undersökas. Då min forskningsfråga 

behövde ingående reflektioner om flera respondenters subjektiva upplevelser av den 

psykosociala arbetsmiljön uppnåddes detta på bästa sätt enligt mig genom strukturerade 

intervjuer för att djupare reflektioner från distriktssköterskorna skulle uppnås. Däremot är 

intervjuer tidskrävande vilket innebär att jag inte kunde genomföra speciellt många, vilket 

hade varit intressant i denna studie för att få en ännu bättre empirisk bild av hur åsikterna om 

vårdvalet ser ut inom yrkeskåren. Detta skulle kunna förbättras om att jag hade byggt upp min 

studie som en surveyundersökning där jag tillsammans med intervjuer skickar ut enkäter för 

att nå betydligt fler distriktssköterskor. Problemen med detta är dock att jag tror att det är 

svårt att få uttömmande svar med konkreta exempel som jag anser är viktigt för att få en 

förståelse för hur situationen ser ut samt vad som har förändrats. Dessutom tror jag att det 

skulle kunna bli ganska stora bortfall för att distriktssköterskorna kanske inte har tid att svara 

då det enda rimliga sättet att nå ut med enkäten till respondenterna var att skicka den till deras 

arbetsplatser. Detta tror jag förstärker tidsaspekten där de helt enkelt inte finner någon tid att 

svara på den. Detta sammantaget medförde att en surveyundersökning skulle bli svår att 

genomföra. Anledningen till att jag använde strukturerade intervjuer berodde på att jag ville 

kunna styra samtalen i viss mån mot det som ansågs relevant för att besvara forskningsfrågan, 

om intervjuerna tillåts vara för  ostrukturerade finns det risk för att respondenterna svävar 

iväg i sina förklaringar till mindre relevanta områden. I denna studie uppstod vissa 

metodproblem som var problematiska så som att människor kan minnas det förgångna på 

olika sätt och att människor som mår psykiskt eller somatiskt dåligt tenderar att 

överrapportera exponeringen av arbetsmiljöproblem (Bäckman, 2001:52), vilket kan leda till 

missvisande information. Tendenser till överrapportering försökte jag undvika genom att få 

dem att utveckla tydligare resonemang om hur arbetsmiljöproblemen tar sig uttryck mer 

konkret i arbetet genom exempel. Dessutom kan effekterna av båda dessa problem minska 

genom att jag kommer att reflektera kring och jämföra deras uppfattningar med en av Statens 

offentliga utredningar (Bäckman, 2001:52) om arbetsmiljön för deras bransch angående 

decenniet innan Vårdvalsreformen för att kanske få en ännu tydligare bild av hur mycket som 

faktiskt har förändrats med denna reform.  

4.1 Etiska förhållningssätt 
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Jag har varit noga med att studien ska vara anonym både för respondenter som för 

vårdenheterna eftersom jag anser att det intressanta är i vilka områden som respondenterna är 

verksamma och som vårdenheterna är placerade i. Dessutom kan information som 

framkommer under intervjuerna vara av känslig art både för enskilda personer, men också för 

vårdenheterna i sig. Därför har jag följt de fyra huvudkrav som utgör grunden för de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har publicerat för humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Enligt denna publikation innebär informationskravet att 

respondenterna ska informeras om deras tilltänkta roll i projektet och vilka villkor som gäller 

för att delta. De ska också informeras om att deltagande är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att det krävs samtycke från 

respondenterna för att de på ett etiskt korrekt sätt ska kunna delta i studien samt att de själva 

bestämmer på vilka villkor de deltar och att de får avsluta sin medverkan utan att drabbas av 

påtryckningar. För att konfidentialitetskravet ska vara uppfyllt ska känsliga uppgifter om 

enskilda individer hanteras med stor försiktighet och lagras samt rapporteras på ett sådant sätt 

att dessa inte kan identifieras av utomstående. Nyttjandekravet innebär till sist att uppgifter 

om enskilda individer inte får användas i annat syfte än det aktuella forskningsändamålet om 

inte medgivande om annat ges av de berörda (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa har jag följt när 

jag har kontaktat respondenterna inför intervjuerna och jag har även delgivit dem 

informationen på plats innan inspelningen har påbörjats. Jag har varit noga med att påpeka att 

det endast är jag som lyssnar igenom inspelningarna och att de kommer att förbli anonyma. 

4.2 Validitet och reliabilitet 

Tidigare har jag redan reflekterat över vissa metodproblem som skulle kunna påverka studiens 

validitet och reliabilitet, men det finns även andra aspekter som borde presenteras. Ett 

validitetsproblem skulle kunna vara att de flesta distriktssköterskor var öppna med att de 

deltog i studien inför sina kollegor. Detta kan innebära att de utelämnar viktiga aspekter som 

upplevs som känsliga att prata om då de kanske är oroliga över att kollegor på något sätt får 

reda på vad de kritiserar. Ett annat möjligt problem är att jag som forskare skulle kunna 

påverka dem i hur de svarar på så sätt att de kanske svarar vad de tror att jag förväntar mig att 

höra. För övrigt kan sägas att det kan vara svårt att uppfylla reliabiliteten med en så liten 

studie om enskilda individers upplevelser som dessutom kanske uttrycks olika beroende på 

respondenternas tillfälliga och känslomässiga inställning. Detta gör att det kan vara svårt att 

upprepa denna mindre studie på ett nytt urval och förvänta sig att få exakt samma resultat. 
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Dock handlar det i denna studie mindre om att det ska vara empiriskt generaliserbart utan mer 

om det ska anses vara teoretiskt generaliserbart på en högre abstraktionsnivå. Det är på detta 

sätt som studien kan anses uppfylla reliabiliteten.   

5 Empiri 
Nedan följer resultaten av det empiriska materialet som har samlats in utifrån begreppen ur 

den teoretiska ramen om hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut och om det är något som de 

anser har förändrats efter Vårdvalet. Resultaten presenteras grupperade efter vilken vårdenhet 

respondenten arbetar på och redovisas efter de teoretiska begrepp som styrt insamlandet av 

materialet.  

5.1 Upplevelsen av kontroll i arbetet 

5.1.1 Hur beslutsutrymmet över arbetsuppgifterna upplevs 

Den uppfattning som är mest förekommande bland distriktssköterskorna är att de till viss del 

har eget beslutsutrymme. De menade att de är styrda av vissa arbetsuppgifter som alltid har 

samma fasta tider så som t.ex. telefontider och mottagningstider. De två distriktssköterskorna 

i Innerstadsområdet upplevde situationen olika, främst på grund av sina olika uppdrag 

eftersom en av dem har ett mer övergripande ansvar. En respondent upplevde det som att 

vårdvalet har gjort att man inte riktigt kan genomföra sitt arbete så som man vill och att 

arbetet var mer styrt och pressande angående att hinna med ett visst antal patienter i 

hemsjukvården per dag. Den andra respondenten upplevde inte ett minskat beslutsutrymme 

eftersom det är hennes uppdrag att se till så att de andra distriktssköterskorna orkar med 

arbetet. Hon anser att det var bättre innan vårdvalet, det var ett tryggare sätt att arbeta på 

eftersom man disponerade sin dag på ett helt annat sätt medan det idag är väldigt inrutat. Som 

exempel menade hon att man ska springa runt på hembesök på morgonen där man gör så 

mycket man kan, sen in till telefontiden. Efter det slänger man i sig lunch som följs av att ta 

prover på mottagningen för att sedan dokumentera allt under dagen och ringa runt om 

hjälpmedel samt till hemsjukvårdspatienters anhöriga. Hon uttrycker situationen som hemsk 

och att det är ett helt vansinnigt tempo. Två distriktssköterskor som är verksamma inom 

området kallat Sydvästra 2 hade även de olika syn på hur mycket beslutsutrymme de har över 

arbetsdagen. Respondent 1 menade att det inte fanns så mycket eget utrymme för hur man vill 

lägga upp dagen, utan det är styrt från verksamhetscheferna på grund av de krav som de har 
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på sig ovanifrån. Respondent 2 menade dock att man fortfarande har bra kontroll och eget 

ansvar för praktiska delar under arbetsdagen eftersom de får hjälp av mottagningssköterskor i 

hemsjukvården. En distriktssköterska som arbetar på vårdenheten inom område Syd menade 

att hon i stort sett har gott om beslutsutrymme i hur hon ska lägga upp sin arbetsdag och det är 

heller ingenting som har förändrats nämnvärt. 

I området kallat Sydvästra 1 var man överens om att det allmänt inte fanns så mycket 

utrymme för egen planering av dagen, men de har ändå lite olika förutsättningar angående 

detta på grund av att en av dem har en samordnande funktion inom verksamheten. En manlig 

distriktssköterska uttryckte att han inte har speciellt mycket beslutsutrymme utan att cheferna 

har styckat upp arbetsdagarna så att han många dagar får vikariera i en annan yrkesroll och ta 

alla möjliga arbetsuppgifter som tar upp tid från hans vanliga patienter med kroniska besvär. 

Han menar att distriktssköterskor ska kunna boka in sina patienter själva efter patientens 

behov, men det är mycket svårare nu eftersom man är mer styrd och helt och hållet till 

verksamhetens befogande i vad de säger att man ska göra. En kollega menade att det 

beslutsutrymme som finns har hon kontroll över genom sitt uppdrag, men det är fortfarande 

en väldigt frustrerande situation eftersom alla måste vara flexibla och kunna boka om sina 

patienter för att vikariera i en annan tjänst om t.ex. mottagningssköterskan skulle vara sjuk. 

En distriktssköterska kan vikariera för mottagningssköterskor och undersköterskor, men 

distriktssköterskan kan aldrig få hjälp med sitt arbete och de få tidsluckor man kan disponera 

över själv fylls ofta av att man återigen måste vikariera någonstans. Det är mer akuta insatser 

idag och det känns som att det inte går att planera någonting, menar hon. Distriktssköterskor 

har en helhetssyn som man arbetar efter och nästan inget av det är akuta saker, vilket gör att 

mer akuta fall på t.ex. husläkarmottagningen naturligtvis tenderar att prioriteras även av 

distriktssköterskorna trots att det egentligen inte är deras arbetsuppgifter. Hon anser att 

distriktssköterskeyrket var väldigt självständigt och flexibelt förr, men att det numera har 

pressats in i en mall där målet är att producera och det är inte vad yrket handlar om från 

början. Två distriktssköterskor i ett norrortsområde upplevde situationen som övervägande 

god, men de poängterade att det finns vissa fasta tider så som telefon- och mottagningstider. 

Annars uttryckte båda att de kan lägga upp arbetet som de vill så länge som det fortfarande 

innebär att de hinner klart med arbetsuppgifterna. Det finns möjlighet att uträtta vissa ärenden 

om man måste eller titta till en patient ytterligare en gång utan att man behöver offra tid eller 

beslutsutrymme från någonting annat. Detta har heller inte förändrats något genom vårdvalet 

menade den ena av kollegorna. 
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5.1.2 Hur inflytande i verksamheten upplevs 

Inom Sydvästra 2 uttryckte en av distriktssköterskorna att de hade ett ganska bra system där 

de tillsammans bestämmer hur arbetet i stort ska struktureras och är de överens fungerar det 

oftast bra. Inom Sydvästra 1 var uppfattningen helt annorlunda där distriktssköterskorna 

absolut inte har något gott inflytande i verksamheten. Uppfattningen var enligt en av 

distriktssköterskorna att det har varit riktigt dåligt sedan Vårdvalet började gälla. I 

Norrortsområdet hade båda distriktssköterskorna en positiv uppfattning om sitt inflytande i 

verksamheten och menade att om man vill vara delaktig i beslut om verksamheten i stort så 

såg de inga hinder i att göra det. En respondent menade dock att störst inflytande har man 

angående sådant som berör distriktssköterskornas arbetsuppgifter mer direkt, som t.ex. beslut 

angående hemsjukvården och mottagningen där det är distriktssköterskorna som sköter den 

praktiska utformningen. I Innerstadsområdet menade distriktssköterskan med mer 

övergripande ansvar att hon tidigare haft gott om inflytande i verksamhetsbeslut fattade av 

ledningen. Idag uppfattade hon det som att de fortfarande lyssnar på henne, men alltmer tuffa 

utfrågningar från personalen som hon själv har svårt att besvara gör att det är jobbigt. Hon ser 

vad konsekvenserna kan bli på sikt av de brister som finns och detta menar hon att ledningen 

inte har lyssnat på ordentligt. 

5.2 Hur hanterbara anses kraven vara och finns det 
tillräckliga resurser? 

I Innerstadsområdet menade en av respondenterna att man tidigare kunde göra mer 

övergripande besök där man undersökte mycket mer med patientens hälsotillstånd. Det går 

inte längre att göra för nu måste arbetsuppgifter så som att ge insulin utföras av 

distriktssköterskor, ibland flera gånger om dagen och då finns det inte längre någon tid. Om 

undersköterskorna kom tillbaka skulle det mesta bli lättare, menade hon. Den andra 

respondenten menar att det inte finns tillräckliga resurser eftersom en distriktssköterska som 

har en sådan bred kompetens genom sin utbildning inte får nytta av all kunskap på den här 

arbetsplatsen, vilket är frustrerande när man ser behovet av denna kompetens bland 

patienterna i väntrummen. Inom Sydvästra 2 är respondenterna tveksamma till om kraven 

verkligen är hanterbara, där en av dem menar att de inte är det eftersom de förväntas göra 

mycket mer än vad de har tid för. Alla omorganiseringar hela tiden gör det svårt att hålla 
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någon röd tråd i arbetet och vara ”spindeln i nätet”. Den andra respondenten säger att kraven 

är hanterbara eftersom det måste man tycka för annars kan man inte jobba kvar. Det finns i 

princip tillräckligt med materiella resurser, men problemet är att tid är en värdefull resurs som 

det inte finns tillräckligt av.  I område Syd anser en distriktssköterska att kraven är hanterbara 

trots att alla har mycket att göra och där är erfarenhet till hjälp för att klara av dem. Det finns 

en god tillgång till resurser anser hon, men med undantag för tid som också är en viktig 

resurs.  

I området Sydvästra 1 anser en distriktssköterska att det är sämre idag på grund av 

personalbristen tillsammans med ett för stort antal patienter. Dessutom finns det många 

mångfaldigt sjuka vilket kräver mer tid och rätt resurser i form av personal. Till detta hör 

också att distriktssköterskorna måste utföra t.ex. mottagningssköterskornas tidigare 

arbetsuppgifter och det gör det ännu svårare att regelbundet träffa alla multisjuka, de kroniskt 

sjuka och andra bokade patienter. Detta gör att patienterna blir lidande eftersom de behöver 

följas upp med hur det fungerar med deras behandlingar och mediciner. Vidare menar 

distriktssköterskan att kraven kan bli hanterbara om man anställer tillräckligt med 

sjuksköterskor och undersköterskor. Så länge som det inte finns tillräckligt med personal är 

situationen som den är och intervjupersonen menar att det blir värre till slut eftersom 

människor bara orkar till en viss nivå innan de själva blir sjuka. Han beskriver det som att få 

fem eller sex manus i handen som alla ska göras samtidigt, vilket är extremt stressande. Det är 

till och med svårt att hinna ta kafferaster och äta sin lunch i lugn och ro på grund av alla allt-i-

allo uppgifter som läggs till arbetsuppgifterna och han säger att det ofta blir en snabb lunch 

framför datorn. Det finns inte tillräckligt med resurser eftersom man själv måste vara en 

extraresurs där det behövs för att verksamheten ska fungera, menar han. Som det ser ut på 

vårdenheten kan man långt ifrån möta de olika problem som patienter är drabbade av där med 

den nuvarande befintliga personalen och vidare menar han att det ser väldigt annorlunda ut 

sjukdomsmässigt i området än vad det t.ex. gör på Östermalm. I det akutella området har 

patienterna många fler sjukdomar sammantaget tillsammans med stora sociala problem som 

skapar helt andra resursbehov än t.ex. på Östermalm där man kan göra snabbare besök utan 

hjälp av en tolk. Den andra distriktssköterskan som intervjuades på denna vårdenhet menade 

att trots den ansträngda situationen så försöker man vara optimistisk och hon hoppas att 

politikerna ska besluta om att ta hänsyn till faktorer så som t.ex. låginkomsttagare, flyktingar, 

ensamstående med barn eller personer med multidiagnos. Dessa faktorer borde enligt henne 

ge en högre peng eftersom det nuvarande systemet inte fungerar trots att ersättning ges för 
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t.ex. tolkbesök då detta inte räcker för att täcka den längre tid det tar. I Norrortsområdet 

upplever disktiktssköterskorna att kraven i det stora hela är hanterbara, förutom vissa 

uppgifter som känns irrelevanta och som andra yrkesgrupper lägger över på 

distriktssköterskorna. Fast då är det bara att säga stopp och se till att man har chefen med sig, 

menade en respondent. Det finns tillgång till de resurser som krävs förutom tid som kan vara 

en bristvara, men båda ansåg att det är en ordnad arbetsplats där man hittar lösningar och får 

fram tillräckligt med resurser som kan saknas vare sig det är ekonomiska eller tidsmässiga 

resurser. En respondent menade också att de är snabba på att ta till sig förändringar och är 

väldigt flexibla på denna arbetsplats samt att de tycker att arbetet är kul. Allt detta 

sammantaget gör att det blir lättare att få resten att passa in i den nya mallen och gör att alla 

ser till att klara av de krav som ställs. 

5.3 Upplevelsen av stämningen och socialt stöd på 
arbetsplatsen 

I Innerstadsområdet går stämningen väldigt mycket upp och ner enligt de två respondenterna 

där den ena anser att det är turbulensen i styrningen av verksamheten som påverkar. Hon 

menar vidare att den oroliga stämningen gör att det är svårt att fokusera på arbetet och att det 

stör arbetsglädjen. Visst är också stöd viktigt, men hon anser att det viktigaste är att få 

politikerna att förstå vad vårdvalet innebär. Den andra anser att det är tydligt att situationen 

har blivit mycket sämre, där det numera är en mer negativ atmosfär där många beklagar sig 

mycket vilket i och för sig ibland kan gå till överdrift. I Sydvästra 2 kan stämningen tolkas 

som relativt god, där en respondent menar att den är hyfsad och den andra anser att den är 

väldigt bra. I område Syd anses stämningen allmänt vara bra och mer lättsam än på andra 

ställen som respondenten har arbetat på. I Sydvästra 1 anser en av distriktssköterskorna att 

stämningen är dålig och att det finns en osynlig konflikt. Denna beror på den ekonomiska 

oblansen som har medfört att verksamheten har för lite personal numera där man t.ex. har 

blivit mycket restriktiv med att ta in extrapersonal. Vidare menar respondenten att stöd är 

mycket viktigt, men eftersom stämningen är så dålig känner man sig sjuk jämt eftersom 

stämningen påverkar hur man mår psykiskt. I Norrortsområdet beskrivs situationen på ett helt 

annat sätt och där beskriver båda respondenterna att stämningen är mycket bra på 

vårdenheten. Det har heller inte förändrats något menar en av respondenterna och det är 

knappt något sjukfrånvaro. Den andra respondenten menar att som på alla andra arbetsplatser 

så finns självfallet mindre incidenter, men det arbetar väldigt kloka människor inom 
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verksamheten menar hon så det är något som man kan skratta åt istället för att göra till ett 

större problem än vad det behöver vara. 

5.3.1 Hur stödet från kollegor upplevs 

Upplevelsen av stöd från kollegor uttrycktes olika av distriktssköterskorna i 

Innerstadsområdet där en respondent ansåg att hon hade bra stöd eftersom alla sitter i samma 

båt, som hon uttryckte det. Den andra respondenten upplevde inget bra stöd just nu på grund 

av sitt uppdrag och trodde att hon är ganska illa omtyckt genom att hon förmedlar beslut från 

ledningen, men menade att hon i vanliga fall brukade få stöd. Hon ansåg att situationen är 

ganska jobbig eftersom hon också vill kunna stå för ledningens beslut och när det inte går 

fungerar inte situationen. Inom Sydvästra 2 ansåg båda distriktssköterskorna att de ger mycket 

stöd till varandra på arbetsplatsen genom att de delar rum, vilket gör att det är nära till kontakt 

om man vill fråga om råd. De hjälps åt väldigt mycket även om arbetsbördan ibland är hög, 

menar en av distriktssköterskorna och säger att stödet stärker henne. Även praktikanter ger 

mycket genom att de ger feedback på det senast inom yrket. Den andra distriktssköterskan 

säger att stödet är jätteviktigt och att det är skillnad jämfört med tidigare yrken som hon har 

haft. Det är kul menar hon att kunna diskutera olika behandlingar och vad som skulle passa 

bäst för patienten. I område Syd anser respondenten att det finns ett bra stöd från kollegor och 

det är viktigt att det är så eftersom man måste kunna avlasta varandra om man inte hinner göra 

allting. På hennes arbetsplats är det inga problem med stödet utan man ställer upp för 

varandra och det har inte heller förändrats något. Inom Sydvästra 1 var uppfattningarna 

relativt lika, där en respondent menade att man inte kan hämta stöd från någon då det inte 

finns tid att ventilera med varandra. Detta skapar en osynlig konflikt som troligen beror på att 

alla är missnöjda med att de måste vara assistenter och att de inte har tillräckliga resurser som 

är anpassade efter områdets patienter och deras behov. Den andra respondenten anser att alla 

är frustrerade till och från, men att de flesta också förstår varandras situation till stor del. 

Mindre konflikter finns alltid, men det är de mer kontinuerliga som är en slitning och som blir 

problematiska vilket också finns på arbetsplatsen och det är väldigt tråkigt. I Norrortsområdet 

anser båda att man ger varandra bra stöd, även om man inte är lika nära alla kollegor. Om 

detta inte fanns skulle det inte gå att arbeta, menade en av distriktssköterskorna. Man ställer 

upp för varandra genom att föra en dialog om arbetet. Kollegan anser att det är viktigt att man 

är tillgängliga för varandra, ställer upp för varandra och att man kan prata av sig om det skulle 

behövas. 



23 

 

 

 

5.3.2 Hur stödet från chefer upplevs 

På vårdenheten i innerstaden uttrycker en av respondenterna att cheferna inte heller är  glada 

över vårdvalet och därför upplevde hon stöd i de reaktioner som distriktssköterskorna 

förmedlar angående detta. Inom Sydvästra 2 menade en av respondenterna att hon inte vill 

uttala sig om hur stödet från chefen upplevs, medan kollegan ansåg att de har bra stöd 

eftersom chefen är lättillgänglig och upplevs som lätt att prata med då dörrarna alltid är öppna 

för de anställda. I område Syd är det inga problem med cheferna och där upplevs det som att 

de ger bra stöd. I området Sydvästra 1 ansågs stödet vara begränsat, där en distriktssköterska 

ansåg att de inte får stöd av cheferna och att de har blivit lämnade åt sitt öde medans den 

andra distriktssköterskan ansåg att cheferna ger så gott stöd de hinner att ge då de är väldigt 

hårt pressande av alla ekonomiska problem. I Norrortsområdet upplevdes situationen som 

väldigt bra av båda respondenterna där en av distriktssköterskorna menade att det är nära att 

gå och knacka på dörren till närmsta chef om man vill prata vilket känns bra. Cheferna 

upplevs som stöttande och snabba på att lära ut nya saker vilket enligt en respondent medför 

att man på denna vårdenhet är på det klara med hur det mesta ska fungera. Detta jämfört med 

andra ställen där personalen inte vet så mycket eftersom de inte får information från sina 

chefer och då blir de nog väldigt frågande inför olika arbetsuppgifter, menade en av 

respondenterna. 

5.4 Hur krav i arbetet upplevs 

5.4.1 Uttryckta som ökade psykiska krav 

Båda distriktssköterskorna verksamma i Innerstadsområdet upplevde psyktisk press, fast på 

olika sätt. En respondent menade att det är pressande att allt ska gå undan och att hembesöken 

inte får ta för lång tid utan nu ska man få in pengar och genom att det är så stressigt så tänker 

man inte alltid på att ha rätt arbetsställning. Den andra respondenten upplevde andra krav som 

medförde en pressad situation så som att få det att fungera ekonomiskt där pressen uppstod ur 

känslan att inte riktigt kunna leva upp till det och beskrev situationen som väldigt ångestfylld i 

verksamheten. Viktigast är dock att försöka få personalen att tycka det är kul att gå till arbetet 

för annars kommer de att göra ett sämre jobb. Vidare menade respondenten att det som är 

påfrestande för alla med det nya systemet är att man måste se till att bära sin egen lön i 
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ersättningsnivån. Det har alltså blivit ett ännu större fokus på att få in pengar och det bidrar 

till att man är psykiskt stressad. Två distriktssköterskor i området Sydvästra 2 upplevde båda 

en mer stressad situation numera där man bara har tid för kortare besök som ger snabba 

pengar istället för de längre besöken som krävs för att få med förebyggande hälsovård 

ordentligt. En av distriktssköterskorna förklarade att det är en psykosocialt tuff situation för 

många av deras patienter eftersom alla inte har ett arbete och det ställer helt andra krav på 

dem än i vissa andra områden att även stödja och stärka patienterna i samtal. Känslan som hon 

menar att hon känner är att man inte riktigt räcker till och att man inte riktigt har gjort 

tillräckligt bra, sedan är det stressande med den ökade administrativa belastningen med 

datorer och pappersarbete. Den andra distriktssköterskan menar dock att yrket ser ut som det 

gör och hon tror inte att det har förändrats så mycket av just vårdvalet. 

Inom Sydvästra 1 anser en respondent att det är en stressande situation eftersom trots sjukdom 

så hinner man inte hjälpa varandra då alla har massor att göra. Det leder till att arbete hela 

tiden läggs på hög vilket gör arbetet ohanterbart. Arbetet är idag stressigt till maximal nivå 

och man blir helt enkelt sjuk både psykiskt och fysiskt av stressen, menar respondenten. 

Personligen känner han sig heller inte lika glad och menar att humorn inte längre finns kvar 

på samma sätt. Allt detta leder dessutom till att han inte känner sig som den far som han 

tidigare var vilket är en jättehemsk känsla. Han känner sig mycket stressad och orolig vilket 

tydliggörs genom att han jämt har ångest. Han har varit hos en läkare för sina besvär och han 

har varit sjukskriven under några veckor för ångest, oro och depression. Den andra 

distriktssköterskan menar att det är en ständig frustration kring att man alltid ska hjälpa till så 

fort det ser ut som att man har en ledig stund, för faktum är att det inte finns någon ledig tid 

egentligen. De som säger åt distriktssköterskorna att hjälpa till med annat har ingen aning om 

vilka uppgifter som ligger på skrivbordet och väntar, förklarar hon. Det är mycket irriterande 

att bli ifrågasatt eftersom det inte alltid syns vad man gör då en del är osynligt arbete så som 

uppgifter i förebyggande och planerande syfte. Det är en psykiskt pressande situation idag då 

man vet att man är granskad och har piskan på sig att utföra vissa uppsatta mål. I 

Norrortsområdet menar man att det inte finns någon anledning att känna någon press att man 

ska prestera eftersom det finns så mycket att göra ändå som drar in pengar. De menar att man 

drar  in ganska mycket pengar på hemsjukvården i området. 

5.4.2 Uttryckta som ökade fysiska krav 
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Innerstadssköterskorna menar att eftersom besöken ska vara snabba för att få in pengar så 

betyder det att alla springer mer och sliter mer. En distriktssköterska menar att en konsekvens 

blir att man inte tänker lika mycket på arbetsställningarna hemma hos patienterna och 

uttryckte det som att man står som en kratta när man t.ex. står böjd över patienters sängar. 

Hon förklarar att det känns i ryggen, axlar och nacke att det inte sker på rätt sätt. Den andra 

distriktssköterskan anser att det ständiga springandet både kan vara stressande och fysiskt 

utmattande när distriktssköterskorna ska räcka till överallt. De ska täcka telefoner, ha öppen 

mottagning, ha egen telefonrådgivning, göra hembesök, ta blodtryck och vara ”spindeln i 

nätet” där man ansvarar för kontakten med andra viktiga organisationer och yrkesgrupper så 

som t.ex. biståndsbedömare. I området Sydvästra 1 förklarar en distriktssköterska att det inte 

längre finns någon ork i kroppen och att han sover dåligt på grund av för mycket stress. 

Psykosomatiskt har han ont överallt, har jobbig huvudvärk och menar att han går omkring 

med ett konstigt illamående hela tiden. I Norrortsområdet anser man också att 

arbetsbelastningen har ökat. En respondent anser att patienterna i hemsjukvården har blivit 

fler, vilket betyder mer springande på hembesök. Den andra respondenten menar att kraven är 

lite fler numera och att man är medveten om att det ska vara effektivt med många besök. Hon 

menar dock vidare att det är något man måste tänka på så att man kan förhindra utbrändhet. I 

område Syd anser distriktssköterskan att arbetsbördan har ökat vilket ofta betyder att det t.ex. 

är mer springande till patienter i hemsjukvården. Dock anses det fortfarande vara hanterbart. 

5.5 Upplevelsen av kravens begriplighet genom hur 
förnuftiga de anses vara 

I Sydvästra 2 går åsikterna isär angående kravens begriplighet där en respondent menar att 

vårdvalet ställer mycket orimliga krav som man med andan i halsen kämpar för att nå upp till 

den nivå som krävs för att verksamheten ska klara sig. Den intervjuade kollegans åsikt är helt 

annorlunda då hon menar att kraven är sådana som man ska kunna som distriktssköterska och 

därför är de absolut begripliga. I område Syd anser respondenten att kraven i det stora hela 

känns begripliga, medans uppfattningen är helt annorlunda inom Sydvästra 1 där man menar 

att distriktssköterskor har helt fel krav på sig och att de som sätter upp dessa krav inte kan ha 

någon aning om vad distriktssköterskor egentligen gör. Som det är nu är den viktigaste 

uppgiften att producera pinnar, inte att förebygga ohälsa och ha koll på de kroniskt sjuka 

patienterna hemma som kanske mår relativt bra nu men som plötsligt kan behöva en insats. 

Det är väldigt frustrerande, menar en av distriktssköterskorna, att det inte går att ha samma 
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omvärldskoll som förut. I Norrortsområdet anser båda distriktssköterskorna att kraven känns 

begripliga trots att de har blivit fler. En av respondenterna menar att kraven är sådana som 

följer avtalet och man ska kunna arbeta på det sättet samt leva upp till förväntningarna. Detta 

är man noga med att följa på den vårdenheten och man jobbar mycket med att bygga upp en 

smidig verksamhet runt det. Vissa uppgifter känns mindre relevanta för distriktssköterskor att 

arbeta med, men i stort är det bra och vissa saker så som den förebyggande hälsovården med 

hälsosamtal har kommit fram nu och synliggjorts på ett bra sätt.  

5.6 Hur meningsfullt arbetet upplevs genom graden av 

motivation och engagemang 

Samtliga distriktssköterskor upplever en stark samhörighet med sin yrkesroll, som de 

beskriver på olika sätt och som på olika sätt driver dem vidare i arbetet. En av 

Innerstadsområdets distriktssköterskor anser att yrket har en stor betydelse som påverkar 

henne i allt hon gör och den andra beskriver att det är viktigt att känna att det ska bli kul att gå 

till arbetet. Båda anser att denna arbetsglädje har minskat och en av distriktssköterskorna 

anser att det är på grund av Vårdvalet. Kollegan menar att en effekt av detta tyvärr blir att 

personalen blir sjuk om de tycker att det är förfärligt på arbetet och hon menar att på denna 

arbetsplats jobbar alla så mycket att man knappt hinner se varandra. I området Sydvästra 2 

menar en av respondenterna att yrket är en jätteviktig del av identiteten vilket gör att det 

säkert är till hjälp när man försöker lösa krävande problem. Den andra respondenten menar att 

hon inte har svårt för att ”stänga av” arbetet på fritiden och menar att när man blir äldre får 

man en annan självkänsla eller självförtroende som gör att problem blir lättare att hantera. 

Vidare förklarar hon att det är ett yrke som hon gillar och det är inget som hon vill byta bort 

trots situationen. Distriktssköterskan i område Syd förklarar att yrket betyder väldigt mycket 

när man har jobbat så länge och anser att det är ett bra samt omväxlande arbete. 

Inom Sydvästra 1 anser en av distriktssköterskorna att det är på grund av sitt engagemang i 

yrket som gjort att han inte för länge sedan lämnat det. Det har en stor betydelse att man kan 

ge patienterna så mycket i form av kunskap att leda dem mot en bättre hälsa och ett bättre liv. 

Det finns problem med situationen idag, men han anser att det bara är att hoppas på att det blir 

bra. Så länge gör han sitt bästa för patientens bästa, för det är det som han anser att han är till 

för. Även kollegan anser att engagemanget hjälper henne att klara av situationen trots att 

arbetssituationen inte är bra. Hon tror att inställningen hjälper henne att inte bli lika stressad i 

t.ex. de situationer när det kommer många patienter helt oplanerat. I Norrortsområdet anser en 
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av respondenterna att yrket är hennes identitet och att hon är stolt över att vara 

distriktssköterska, vilket gör att hon känner sig stark i rollen och klarar av jobbiga saker. 

Viktigt är också stödet från kollegorna vilket gör att hon känner sig stark i sin yrkesroll. Den 

andra respondenten förklarar att det är en personlig tillfredsställelse när patienterna blir nöjda 

och det är främst patientkontakten som är mycket betydelsefull. Hon tror också att allting 

måste präglas av en sorts positiv cirkel där det handlar mycket om attityd, vilket präglar 

arbetsplatsen och detta kan uppstå om man finner arbetet meningsfullt. Finns det en positiv 

anda på arbetsplatsen blir man själv positiv, vilket gör att det blir en bra stämning som smittar 

av sig till patienterna som får ut mer av att komma tillbaka. 

6 Analys 
För att analysera hur resultaten knyter an till vad teorierna säger om de psykosociala 

faktorerna och för att ge en förståelse för vad detta innebär för respondenternas hälsa 

redovisas här en analys utifrån de två valda teorierna.  

6.1 KASAM- känsla av sammanhang 

Området Sydvästra 1 var den enda vårdenhet där man tydligt uttryckte att kraven inte är 

begripliga och man ansåg inte heller att de är hanterbara i dagens situation. Även i 

Innerstadsområdet och Sydvästra 2 uttryckte distriktssköterskorna att kraven inte anses 

hanterbara. Alla respondenter upplevde yrket som meningsfullt och de kände en stark 

samhörighet med yrkesrollen. Många uttryckte att det var en del av ens identitet och att 

engagemanget för patienterna samt erfarenheten hjälper dem i svåra situationer. En av 

distriktssköterskorna menade också att stöd och en positiv anda på arbetsplatsen också spelar 

en viktig roll i att klara av hinder. I Innerstadsområdet menade man dock att arbetsglädjen har 

minskat och en uttryckte att hon tror att det beror på vårdvalet. Dessa resultat ger en inblick i 

hur distriktssköterskor upplever sin psykosociala arbetsmiljö utifrån Antonovskys aspekter i 

KASAM. Enligt teorin är viktigt för människor att vara engagerade för att vilja investera 

känslomässigt i att möta utmaningar och för att de ska ha en möjlighet att uppleva krav som 

begripliga och/eller hanterbara. Därför är det positivt att alla respondenter upplevde yrket som 

meningsfullt samt en stark samhörighet med det vilket medför att de inte kan låta bli att 

investera känslomässigt i sitt yrke. Till den grad som individer upplever krav som förnuftiga 

och greppbara kommer man att ha en mer optimistisk inställning till dessa och anse att det 
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kommer ordna sig, vilket också är fallet för alla de undersökta vårdenheterna utom den kallad 

Sydvästra 1. Konsekvenserna av denna avsaknad medför att distriktssköterskorna på denna 

vårdenhet antagligen kommer att få svårare med att acceptera sin situation och gå vidare med 

inställningen att det kommer att ordna sig. Hanterbarhet som handlar om man upplever att det 

finns tillgång till tillräckliga resurser för att hantera kraven och anser man att det finns det ser 

man sig inte som ett offer om olika hinder uppstår. Enligt resultaten framgår det att tre av 

vårdenheterna anses ha för lite resurser för att möta de krav som ställs på personalen i dagens 

situation. Innerstadsområdet, Sydvästra 1 och Sydvästra 2 är alla drabbade av detta enligt 

deras respektive respondenter, vilket enligt teorin skulle innebära att de har en större 

benägenhet att känna sig maktlösa och utsatta inför de nya kraven. Enligt dessa resultat skulle 

man kunna dra slutsatsen utifrån Antonovskys teori att distriktssköterskorna på vårdenheten i 

området Sydvästra 1 är mest utsatta för att negativt påverka sin hälsa på arbetsplatsen. 

Därefter kommer Innerstadsområdet och Sydvästra 2 som genom sina brister på resurser har 

en större risk att drabbas av olika former av ohälsa genom arbetet än vad t.ex. yrkeskollegorna 

i norrortsområdet har.  

6.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

Krav uttryckta som ökade psykiska påfrestningar var mest tydliga i Innerstadsområdet, 

Sydvästra 2 och området kallat Sydvästra 1, där man på den första vårdenheten menade att allt 

numera måste genomföras snabbt och att det var pressande eftersom man upplevde att det är 

svårt att leva upp till kraven vilket skapar ångest. Det ständiga fokuset på att dra in pengar 

menade man var påfrestande. I Sydvästra 2 ansåg man att det är stressande att bara ha tid för 

korta besök och man upplevde situationen som att man inte räcker till samt att man inte gör 

tillräckligt. Den ökade administrativa belastningen var också en källa till stress, men detta 

ansågs inte vara en direkt effekt av Vårdvalet. I Sydvästra 1 menade man att det är pressande 

att man inte hinner hjälpa varandra och situationen leder till att man har ångest, är orolig och 

att man inte är lika glad längre. Det är också frustrerande att tiden inte räcker samt pressande 

att känna sig granskad på arbetet. Krav uttryckta som ökade fysiska påfrestningar var tydligast 

i Innerstadsområdet och i Sydvästra 1 där man uttryckte att man springer och sliter mer. I 

innerstaden menade man att stressen leder till fysiska arbetsrelaterade problem så som ont i 

rygg, axlar och nacke. I Sydvästra 1 leder tempot till att man upplever ont i kroppen och 

minskad ork, dessutom leder stressen till fyskiska besvär så som att man sover dåligt, har 

huvudvärk och är illamående. Angående kontroll i form av beslutsutrymme över 
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arbetsuppgifterna är den enda vårdenheten som tydligt uttrycker att situationen har blivit 

sämre den som ligger i området kallat Sydvästra 1. Distriktssköterskorna i både 

Innerstadsområdet och Sydvästra 2 uppfattar situationen olika och därför går det inte heller att 

uttala sig om en förändring där. Kontroll i form av inflytande i verksamheten visar att både 

Sydvästra 1 och Innerstadsområdet uttrycker en försämring i graden av inflytande. Den 

upplevda stämningen på arbetsplatsen och hur väl man ansåg sig ha tillgång till stöd från 

kollegor och chefer visade på ganska tydliga mönster. I Innerstadsområdet ansåg man att 

stämningen har förändrats till det sämre, men det sociala stödet ansågs fortfarande vara bra 

från både kollegor och chefer. Den vårdenhet som upplevde situationen som värst var 

Sydvästra 1 som inte bara ansåg sig ha en dålig stämning på arbetsplatsen, utan man menade 

också att det inte finns stöd att få varken från kollegor eller chefer eftersom tiden inte räcker 

till. Dessa resultat kan föras samman och gör det möjligt att enligt min mening få en 

någorlunda bild av till vilken av Krav-kontroll-stödmodellens fyra extremfall dessa olika 

vårdenheter kan anses tillhöra. Respondenternas svar på de olika teman som jag har använt 

mig av gör det möjligt att tolka distriktssköterskornas utsatthet för en ökad sjukdomsrisk på 

varje vårdenhet. Enligt resultaten kan Norrortsområdet och område Syd anses exemplifiera 

den avspända situationen med en hanterbar mängd krav och stort beslutsutrymme, vilket 

medför att de har en god miljö utan en ökad sjukdomsrisk. Detta förstärks också av att det 

finns bra stödfunktioner på vårdenheterna. Området Sydvästra 2 anser jag avspeglar den 

aktiva arbetssituationen där man har höga krav på sig, men detta underlättas av ett stort 

beslutsutrymme och kombinerat med en bra stödfunktion leder det till en positiv 

arbetssituation som utmanar arbetstagaren att använda alla sina färdigheter. Ingen av de 

undersökta vårdenheterna tycker jag representerar den passiva situationen med låga krav och 

mycket litet utrymme för egna beslut och inflytande. Enligt min uppfattning hör 

Innerstadsområdet till den spända situationen med höga krav och litet beslutsutrymme, även 

om det ändå ansågs finnas kvar en viss grad av beslutsutrymme över arbetsuppgifterna. Att 

stödfunktionen dessutom enligt resultaten verkar ligga någonstans mellan en bra och en iso-

spänd funktion visar att det verkar finnas tendenser mot en ökad risk att drabbas av sjukdom 

på denna enhet. Väst är dock situationen för enheten i området Sydvästra 1 som genom 

resultaten visar sig spegla den spända situationen och situationen förvärras också av att 

stödfunktionen inte fungerar enligt respondenterna. Det här leder enligt Krav-kontroll-

stödmodellen till en ökad risk att drabbas av sjukdom bland de som arbetar på denna 

arbetsplats. Enligt en respondent är det precis vad som har hänt då han har varit sjuk och 

upplevt sådana symptom som kan anses tillhöra typiska stressymptom. 
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7 Resultat 
Syftet med den här studien var att undersöka om distriktssköterskor på fem vårdcentraler 

upplever att deras psykosociala arbetsmiljö har förändrats sedan införandet av Vårdval 

Stockholm. På alla vårdenheter upplever respondenterna att det har skett en förändring i den 

psykosociala arbetsmiljön efter införandet av Vårdval Stockholm och som ofta uttrycks som 

en utveckling åt det sämre, men förändringen är olika stor på de olika vårdenheterna. De 

största förändringarna har skett i området Sydvästra 1 och i Innerstadsområdet, medan 

Norrortsområdet verkar ha påverkats minst. Förändringarna tar sig uttryck i minskade 

resurser, främst i form av personal som leder till stress och ohälsa. Detta gäller dock inte alla 

enheter. Tidsbristen leder till ett minskat socialt stöd vilket bidrar till minskad arbetsglädje. 

Nya krav anses främst felaktiga och svåra att hantera, dessutom undergräver de det egentliga 

distriktssköterskearbetet. I det empiriska materialet finns det inga skillnader i deras 

upplevelser som enligt denna studiens omfattning kan förklaras av den socioekonomiska 

situationen i de olika områdena. Frågan om hur de upplevda förändringarna skiljer sig från 

effekter av tidigare vårdreformer kommer jag föra en utförligare diskussion om nedan. Svaret 

som jag finner på detta är dock att inte mycket verkar skilja sig åt från situationen under 1990-

talet och därför är det svårt att avgöra om de upplevda förändringarna beror på Vårdvalet, om 

de förstärkts av Vårdvalet eller om de inte alls påverkas av reformen. 

8 Diskussion 
För att sammanfatta visar resultaten utifrån respondenternas upplevelser att den psykosociala 

arbetsmiljön är som värst i området Sydvästra 1, följt av Innerstadsområdet. Att flera 

respondenter upplevde en ökad styrning ovanifrån och mindre kontroll som stressande styrker 

resultat i den jämförande studien mellan distriktssköterskor i Stockholm och Zagreb. Detta då 

man i Stockholm upplevde att beslut fattade på högre nivå tillsammans med avsaknad av 

organisatoriskt deltagande var en stor källa till stress. Intressant är också att 

organisationsförändringar var den främsta anledningen i studien och detta kan också urskiljas 

här eftersom stressen verkar bottna i de organisatoriska förändringar som vårdreformer ändå 

innebär. Dock får inte resultaten om för höga krav på sig själv stöd som en källa till stress, 

utan anledningen uppges bero på faktorer utanför deras egen kontroll. Det är väldigt intressant 

att just Sydvästra 1 och Innerstadsområdet drabbats värst eftersom de här områdena ser 

väldigt olika ut socioekonomiskt där det första kan påstås vara ett betydligt svagare område än 



31 

 

det andra utifrån de socioekonomiska faktorer som jag har använt mig av. Uppfattningarna 

beror alltså inte på i vilket socioekonomiskt område man arbetar inom, sådana tendenser kan 

jag i alla fall inte urskilja i denna begränsade studie. Orsaker till att just dessa vårdenheten kan 

ha drabbats hårdare måste finnas på annat håll, kanske kan det bero på hur verksamheterna 

drivs och är uppbyggda internt eller så kan det bero på hur patientbilden ser ut. De kanske har 

fler patienter med stor vårdtyngd och som av den anledningen eller någon helt annan 

anledning tar längre tid att vårda. Vårdtyngd eller hur sjuk man är behöver inte ha ett direkt 

samband med den socioekonomiska situationen även om det säkert är den delförklaring, utan 

bilden är antagligen mer komplex än så.  

Det är alltså klargjort att det har skett förändringar i den psykosociala arbetsmiljön där 

respondenterna upplever att många av dem har påverkats av Vårdvalsreformen. Frågan är hur 

mycket dessa förändringar i praktiken skiljer sig från effekterna av tidigare reformer inom 

sjukvården. Som jag tidigare har redogjort för visar en rapport av Statens Offentliga 

Utredningar att de många nedskärningarna som gjordes inom välfärdstjänsteområdet under 

1990-talet bidrog till minskade personalstyrkor trots en åldrande befolkning. Detta medförde 

en negativ utveckling av den psykosociala arbetsmiljön för kvinnor inom offentlig sektor där 

andelen anställda som var utsatta för ett jäktigt arbete med hög anspänning ökade mest för 

anställda inom hälso- och sjukvården. Dessutom uttryckte sjukvårdspersonal redan då en 

tendens till avkvalificerade jobb eftersom de ansåg att den egna kompetensen var 

underutnyttjad på grund av att det fanns mindre tid för de uppgifter som de var utbildade för 

att utföra och de kände sig otillräckliga i att möta vårdbehovet. Detta fick dem också att 

uppleva en minskad arbetsglädje. Dessutom var det vanligt under 1990-talet att kvinnlig 

sjukvårdspersonal upplevde mental överbelastning, att de måste dra in på raster och arbeta 

övertid jämfört med andra typer av yrken. Med detta i åtanke kan man fråga sig vad som 

faktiskt beror på Vårdval Stockholm och vad som istället bottnar i en långdragen utveckling 

inom hela den svenska sjukvården mot reformer som omorganiserar verksamheterna mot ett 

mer marknadsinspirerat styrsystem. Troligtvis har Vårdval Stockholm påverkat den 

psykosociala arbetsmiljön genom sitt styrsystem med lika ersättning för alla utifrån en fast 

och en rörlig del, men reformen har antagligen mer förstärkt redan existerande 

arbetsmiljöproblem. En möjlig förklaring till respondenternas upplevda missnöje angående de 

psykosociala aspekterna efter Vårdvalsreformen skulle kunna bero på denna effekt. Många av 

dessa arbetsmiljöproblem fanns redan tidigare och har antagligen uppstått ur många av de 

sjukvårdsreformer som infördes under 1990-talet, även de inspirerade av idéerna kring New 
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Public Managemant. Som jag tidigare beskrev handlar det om att effektivisera 

resursutnyttjandet i den offentliga sektorn och genom denna nya styrning vill man motverka 

den byråkratiska organiseringen som annars brukar utmärka denna sektor. Detta eftersom 

byråkratiseringen anses leda till en alltmer målrationell rationalisering där de som är 

verksamma i organisationen börjar agera mer utifrån ett fokus på måluppfyllelse och där de 

släpper sina värderingar och ideal. Problemet med det här resonemanget utifrån den 

diskussion som förs i det här avsnittet är att detta är precis vad de New Public Management- 

inspirerade reformerna verkar leda till. Distriktssköterskorna uttrycker att det numera är mer 

fokus på att nå uppsatta mål (främst ekonomiska sådana) än att ge den extra vård och omsorg 

som många patienter behöver. Detta är något som de verkar uppleva som en kollision mellan 

dels sina ”yrkesvärderingar” och ideal som de arbetar efter, dels de av ledningen uttalade 

budget- och verksamhetsmål som genom den ökade konkurrenssättningen tvingas att dra ner 

på både personal och resurser. Detta får i den dagliga arbetssituationen konsekvenser för den 

psykosociala arbetsmiljön i enlighet med de resultat från studien om effekterna av New Public 

Management inom den australiensiska sjukvården sedan 1980-talet. Det visade sig där att 

sjuksköterskorna främst upplevde en minskad kontroll över arbetet, en oförmåga att utföra ett 

bra arbete och en ökad arbetsbörda genom bristen på personal. Dessa resultat visar att det 

antagligen inte är så lätt att implementera nya reformer och att de gerenererar de effekter som 

är tilltänkta.  

8.1 Framtida forskning 

Om de tendenser som jag har sett här verkligen stämmer kan jag inte uttala mig om utan det 

får vidare forskning på området undersöka. Det vore mycket intressant att mer på djupet 

undersöka vad för effekter dels vårdvalet faktiskt har haft, dels vad tidigare reformer kan stå 

ansvariga för angående arbetsmiljön men också för vårdkvalitén. Det skulle också vara 

intressant att undersöka vad det är som gör att reformer enligt New Public Management inte 

verkar få de effekter som önskas och hur de skulle kunna utformas annorlunda i framtiden. En 

annan framtida forskningsidé är att göra en utförligare undersökning om vilka faktorer som 

kan ha betydelse för patienternas vårdtyngd. 
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Appendix 1 

Områdenas socioekonomiska situation 

Siffrorna visar på ganska markanta skillnader mellan vissa områden där Norrortsområdet och 

Innerstadsområdet kan anses vara socioekonomiskt starka områden jämfört med de tre 

områdena söder om Stockholm. Utbildningsnivån är för 2008 för åldersgruppen 25-64 år, 

förutom för Norrortsområdet där det är för 20-64 år. Sysselsättning är för 20- 64 åringar 2008 

i de södra områdena. Annars är siffrorna från år 2007 och samma åldersgrupp. Sammanräknad 

förvärvsinkomst är för år 2007 och åldrarna 20- 64 år i alla undersökta områden. 

Sydväst 1 

Utbildningsnivå     Sysselsättning 

Förgymnasial utbildning 36,00% 
 

Andelen förvärvsarbetande 
boende i området är 56,6% Gymnasial utbildning 36,40% 

 Eftergymnasial utbildning 19,40% 
 

Förvärvsinkomst 

Uppgifter saknas 8,20%   Medelinkomst ca 138 665 kr 

Sydväst 2 

Utbildningsnivå      Sysselsättning 

Förgymnasial utbildning 26,70% 
 

Andelen förvärvsarbetande 
boende i området är 60,1% Gymnasial utbildning 42,10% 

 Eftergymnasial utbildning 24,10% 
 

Förvärvsinkomst 

Uppgifter saknas 7,00%   Medelinkomst ca 169 214 kr 

Syd 

Utbildningsnivå     Sysselsättning 

Förgymnasial utbildning 21,00% 
 

Andelen förvärvsarbetande 
boende i området är 61,2% Gymnasial utbildning 37,80% 

 Eftergymnasial utbildning 34,80% 
 

Förvärvsinkomst 

Uppgifter saknas 6,40%   Medelinkomst ca 183 391 kr 

Innerstan 

Utbildningsnivå     Sysselsättning 

Förgymnasial utbildning 7,30% 
 

Andelen förvärvsarbetande 
boende i området är 80,7% Gymnasial utbildning 33,00% 

 Eftergymnasial utbildning 58,80% 
 

Förvärvsinkomst 

Uppgifter saknas 0,90%   Medelinkomst ca 337 700 kr 

Norrort 

Utbildningsnivå     Sysselsättning 

Förgymnasial utbildning 8,00% 
 

Andelen förvärvsarbetande 
boende i området är 84% Gymnasial utbildning 38,00% 

 Eftergymnasial utbildning 53,00% 
 

Förvärvsinkomst 

Uppgifter saknas 1,00%   Medelinkomst ca 377 000 kr 

 

Siffrorna kommer från Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor förutom för 

Norrortsområdet där de är hämtade från Statistiska centralbyråns kommunfakta 2009.  


