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Sammanfattning  

Bakgrund: Idag ställs högre krav på att primärvården ska utreda, behandla och följa 

upp patienter. Sverige har under en längre tid varit för sjukhustungt och regeringen vill 

således styra om resurser till primärvården. Bristen på distriktssköterskor föranleder att 

fler sjuksköterskor anställs inom primärvården. När personal med olika kompetensnivå 

anställs på en arbetsplats med samma arbetsuppgifter kan det då ses skillnad i den 

psykosociala arbetsmiljön. Syftet med studien var att beskriva samt jämföra eventuella 

skillnader i den psykosociala arbetsmiljön hos och mellan distriktssköterskor och 

sjuksköterskor inom primärvården. Metoden var en kvantitativ deskriptiv komparativ 

tvärsnittsstudie. Data samlades in via enkäten QPSNordic34+. Enkäten administrerades 

till 118 distriktssköterskor och sjuksköterskor inom primärvården och besvarades av 57. 

Resultatet visade signifikanta skillnader i sju av 37 frågor om den psykosociala 

arbetsmiljön mellan primärvårdens sjuksköterskor och distriktssköterskor. Skillnaderna 

fanns i ”arbetsmängd”, ”påverka beslut”, ”uppmuntran”, ”arbetsklimat” och ”ledning”. 

Slutsatsen av denna studie var att sjuksköterskor och distriktssköterskor inom 

primärvården i det närmaste skattade sin psykosociala arbetsmiljö likvärdigt. Den 

psykosociala arbetsmiljön skattades som god. Dock beskrev sjuksköterskorna ett lägre 

stöd och uppmuntran från ledningen. 

 

Nyckelord: arbetsmiljö, distriktssköterskor, primärvård, psykosocial, sjuksköterskor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Today, higher demands are placed on primary care to investigate, treat 

and follow up patients. Sweden has for a long time been hospital heavy and the 

government wants to control resources for primary care. The lack of district nurses 

causes that more registered nurses are employed in primary care. When staff with 

different levels of competence are employed in a workplace with the same tasks, can 

there be a difference in the psychosocial work environment. The purpose of the study 

was to describe and compare differences in the psychosocial work environment at and 

between district nurses and registered nurses. The method was a quantitative 

descriptive comparative cross-sectional study. Data were collected by the survey 

QPSNordic34 +. The survey was administered to 118 district nurses and registered 

nurses and answered by 57. The result showed significant differences in seven out of 37 

questions about the psychosocial work environment between registered nurses and 

district nurses. The differences were in "workload", "influence decision", 

"encouragement", "working climate" and "management". The conclusion of this study 

showed that nurses and district nurses in primary care almost estimated their 

psychosocial work environment similar. The psychosocial work environment was 

assessed as good. However, nurses described lower support and encouragement from 

the management. 
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1.0 Introduktion 

Idag ställs högre krav på att primärvården ska utreda, behandla och följa upp patienter. 

Sverige har under en längre tid varit för sjukhustungt och regeringen vill således styra 

om resurser till primärvården (Socialstyrelsen 2016). Det senaste decenniet har det setts 

ett ökat inflöde av patienter till primärvården samt en positiv utveckling av antal 

primärvårdsinrättningar (vårdcentraler/hälsocentraler) där den största ökningen skett 

bland privata aktörer (Socialstyrelsen 2013). I och med denna utveckling efterfrågas fler 

specialistsjuksköterskor för att tillgodose det ökade behovet. I dagsläget ses ett 

underskott av distriktssköterskor i primärvården trots att fler utbildas vilket leder till att 

grundutbildade sjuksköterskor anställs på landets primärvårdsinrättningar. En ökad brist 

på hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården leder till högre arbetsbelastning samt 

påverkad arbetsmiljö (Socialstyrelsen 2016).  

 

1.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Definitionen av psykosocial arbetsmiljö kan beskrivas som; interaktioner mellan och 

inom arbetsmiljö samt mellan arbete och privatliv, arbetsinnehåll, organisatoriska 

förhållanden och medarbetarnas kapacitet, behov, kultur som genom upplevelser och 

erfarenheter kan påverka hälsa, arbetstillfredsställelse och arbetsprestation (Dallner et 

al. 2000). Termen psykosocial arbetsmiljö kan även definieras som psykologisk och 

social arbetsmiljö (Lindström et al. 1995) och den vanligaste definitionen av 

psykosocial är enligt Theorell (2003) samspelet (interaktionen) mellan psykiska och 

sociala faktorer. Det som omfattas av psykosocial arbetsmiljö är det mesta i vår 

arbetsmiljö som inte är fysiskt, till exempel; ljudnivå, buller, arbetsställning/ergonomi, 

temperatur etc. Det komplexa begreppet psykosocialarbetsmiljö innefattar olika 

arbetsmiljöfaktorer som exempelvis; diskriminering, mobbning, konflikthantering, 

anställningstrygghet, ledarskap och möjlighet till ökad kunskap genom personlig 

utveckling (Nyhaga 2012). Att sjuksköterskor och distriktssköterskor inom primärvård 

upplever stress och krav i arbetet beskriver Rout (2000) i sin artikel. Även hög 

arbetsbelastning samt tids- och kommunikationsbrist understryks i studien. Liknande 

resultat framkom i studien av Lindberg et al. (2011) där det påvisades att svenska 

yrkesarbetare med höga krav och samtidigt låg kontroll och lågt stöd hade ett oberoende 

samband med hög stress (utmattning) och negativ påverkan gällande uppfattningen av 

sin psykosociala arbetsmiljö. Tidigare forskning inom psykosocial arbetsmiljö i 
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primärvården har påvisat samband mellan utmattning, stress och 

sjuksköterskors/distriktssköterskors individuella förutsättningar och självkännedom 

(Galdikien, Asikainen, Balčiūnas, & Suominen 2014; Lorenz & Guirardello 2014).  

 

1.2 Primärvårdens organisation och arbetsmiljö  

Primärvårdens uppdrag regleras av regeringen och i Socialstyrelsen (2016) beskrivs den 

gemensamma kärnan som ingår i primärvårdsinrättningarnas grunduppdrag i samtliga 

landsting/regioner. Dessa omfattar planerad- och oplanerad mottagningsverksamhet 

inom det allmänmedicinska området samt inom rehabilitering, psykosociala insatser och 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser (Socialstyrelsen 2016). Uppdraget 

omfattar även samverkan med andra vårdenheter, jourverksamhet, läkarinsatser i 

kommunal hälso- och sjukvård samt barnhälsovård. Utöver grunduppdraget har även en 

majoritet av landstingen/regionerna ett uttalat krav på att primärvårdsinrättningarna ska 

ge vaccinationer, utföra hälsoundersökningar samt för personalen tillhandahålla 

verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsplatser till berörda professioner som är 

verksamma vid vårdenheten (Socialstyrelsen 2016). För att primärvårdens distrikt- och 

sjuksköterskor skall kunna göra adekvata bedömningar krävs förutsättningar så som 

goda kollegiala förhållanden, tillräckliga personalresurser och ett bra arbetsklimat 

(Smeds-Alenius, Tishelman & Runesdotter 2014). Primärvårdens professioner är basen 

i folkhälsoarbetet. Det ökade trycket på primärvården ställer högre kompetenskrav och 

utökad personaltäthet. Studier har påvisat att hög arbetsbelastning för en grundutbildad 

sjuksköterska genererade sämre patientsäkerhet och därmed ökad risk för vårdskada i 

jämförelse med en specialistutbildad sjuksköterska (Aiken 2014). Distriktssköterskorna, 

som förr var navet inom primärvården, har blivit allt färre i förhållande till befolkningen 

enligt statistik från Socialstyrelsen (2018). Mellan 2004 till 2015 minskade antalet 

distriktssköterskor med 4,43 procent. I Stockholm och på Gotland var minskningen allra 

störst, 12,29 procent (Socialstyrelsen 2018). Det är viktigt både för vårdens kvalité och 

för ekonomin att använda vårdens professioner på klokaste sätt (SOU 2016). 

Distriktssköterskeföreningen (2008) beskriver distriktssköterskan som en vårdgivare 

med helhetssyn vilken patienten har förtroende för och som således vet mer än andra om 

orsaken till ohälsa. I dagens primärvård ges distriktssköterskor ej de rätta 

förutsättningarna utan de blir åsidosatta och ersätts av bland annat sjuksköterskor då de 

kostar mindre och för att det är brist på distriktssköterskor (Distriktssköterskeföreningen 

2008).  
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1.3 Sjuksköterska och distriktsköterska som profession                                

Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens. Detta innefattar både det 

vetenskapliga kunskapsområdet samt det patientnära arbetet, allt grundat ur en 

humanistisk människosyn. Sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för kliniska beslut 

som i sin tur ligger till grund för människors ökade möjligheter att förbättra, bibehålla 

eller återfå sin hälsa. Ansvaret innefattar även att hjälpa människan att uppnå bästa 

möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Sjuksköterskan skall även ha 

kunskap om beteende- och medicinsk vetenskap av relevans för patientens omvårdnad 

samt insikt och förståelse för hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård. 

Sjuksköterskans arbete skall utföras i enlighet med gällande författningar, lagar och 

andra styrdokument. Varje sjuksköterska har ett personligt ansvar för sin yrkesutövning 

vilket innebär att fortlöpande analysera svagheter och styrkor i den egna professionella 

kompetensen samt kontinuerligt fördjupa och utveckla sin yrkeskompetens. Arbetet som 

sjuksköterskan utför ska präglas av ett etiskt förhållningssätt med respekt för mänskliga 

rättigheter och hänsyn till människors värderingar, vanor, tro, respekt, 

självbestämmande, integritet och värdighet (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Varje distriktssköterska är i grunden en sjuksköterska men med specialistkompetens och 

vidareutbildning inom hälsopromotion passande för primärvården. Distriktsköterskans 

verksamhetsområden är många och har sådan bredd att det är svårt att i detalj beskriva 

dennes arbetsuppgifter (Distriktssköterskeföreningen 2008). Distriktssköterska är en 

skyddad yrkestitel som kräver specialistexamen. Med sin specialkompetens inom 

området hälsopromotion och omvårdnad säkerställer distriktssköterskan ett av målen 

inom hälso- och sjukvård, det vill säga adekvata bedömningar för en trygg och säker 

vård (Borglin 2017; Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg 2015). 

Distriktssköterskan verkar inom flera områden i kommuner, landsting och privata 

verksamheter, till exempel; vårdcentral/hälsocentral med egen mottagningsverksamhet, 

barnhälsovård, hemsjukvård, vård av äldre och eller funktionshindrade i särskilt boende, 

palliativ vård, koordinatorsverksamhet, medicinsk ansvarig sjuksköterska, 

sjukvårdsrådgivning och elevhälsovård. Distriktssköterskans arbetsområde innefattar 

bland annat specialistmottagning riktat mot olika sjukdomstillstånd så som; inkontinens, 

diabetes, astma/kol och hjärtsvikt, se figur 1. Distriktsköterskan behöver ha stor 

flexibilitet och handlingsberedskap samt förmåga till egen reflektion för att kunna 
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omsätta sina kunskaper och färdigheter i många varierande situationer på ett säkert och 

individanpassat sätt (Distriktssköterskeföreningen 2008).  

 

Figur 1 Utbildningsnivå   (Distriktssköterskeföreningen 2008, med illustratörens godkännande) 

 

1.4 Känsla av sammanhang (KASAM)                                                                   

Aaron Antonovskys (2005) teori om hälsa beskrivs som en känsla av sammanhang och 

benämns med förkortningen KASAM. Tankesättet KASAM skiljer sig från det 

patologiska paradigmet och klassifikationen av människor som sjuka eller friska, istället 

understryks det salutogena perspektivet och var de befinner sig på ett kontinuum mellan 

hälsa och ohälsa. Det salutogena synsättet påvisar att varje person således är mer eller 

mindre frisk på detta kontinuum. De faktorer som står i fokus är det som främjar rörelse 

mot den friska polen vilket innebär en holistisk människosyn och mindre koncentration 

på sjukdom. KASAM förklaras av tre centrala begrepp; meningsfullhet, hanterbarhet 

och begriplighet. Meningsfullhet kännetecknar förmågan att vara delaktig och 

engagerad i livets utmaningar. Hanterbarhet kännetecknar förmågan att ha kontroll över 

sina resurser och således inte känna sig som ett offer för omständigheter. Begriplighet 

kännetecknar förmågan att förutse nya och oväntade situationer eller förmågan att ordna 

och förklara dessa (Antonovsky 2005). En bra arbetsmiljö med positiva sociala 

interaktioner där individen upplever sig ha en god kontroll över sin arbetssituation har 
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bättre chans att stärka sin känsla av sammanhang, KASAM (Feldt, Kivimäki, Rantala & 

Tolvanen 2004). En försämrad arbetsmiljö kan å andra sidan leda till en mer negativ 

inställning till arbetssituationen och arbetsplatsen vilket i sin tur leder till en försämrad 

upplevelse av KASAM (Volanen et al. 2004).  

1.5 Problemformulering                                                                                                      

Trots att det utbildas fler specialistsjuksköterskor nu än tidigare år minskar tillgången på 

specialistsjuksköterskor. Med färre specialistsjuksköterskor medföljer en 

kompetensbrist (Socialstyrelsen 2013). Bristen på distriktssköterskor idag föranleder att 

fler och fler grundutbildade sjuksköterskor anställs inom primärvården (Socialstyrelsen 

2016). Psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor samt distriktssköterskor är ett 

område som det tidigare forskats på. När personal med olika kompetensnivåer anställs 

på en arbetsplats med samma arbetsuppgifter kan det då ses skillnad i den psykosociala 

arbetsmiljön, i detta fall sjuksköterskor och distriktssköterskor inom primärvård. 

Författarna till föreliggande studie har ej funnit tidigare forskning inom detta område.  

1.6 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva och jämföra hur sjuksköterskor och 

distriktssköterskor i primärvården skattar sin psykosociala arbetsmiljö. 

 

1.7 Frågeställning 

1. Hur skattar sjuksköterskor och distriktssköterskor sin psykosociala arbetsmiljö inom 

primärvården? 

 

2. Finns det några skillnader i skattning av den psykosociala arbetsmiljön mellan 

sjuksköterskor och distriktssköterskor inom primärvården? 

 

 

2.0 Metod 
 

2.1 Design 

Studien har genomförts som en deskriptiv och komparativ tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansats och datainsamling via webbenkät (Polit & Beck 2017). 
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2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ett bekvämlighetsurval av sjuksköterskor och distriktssköterskor inom primärvården i 

ett län i Mellansverige har använts. Ett bekvämlighetsurval innebär att respondenterna 

valts utifrån tillgänglighet (Polit & Beck 2017). Inklusionskriterier för deltagande i 

studien innefattade utbildade distriktssköterskor och grundutbildade sjuksköterskor som 

arbetat minst sex månader inom primärvården oavsett anställningsform. I tidigare 

studier har powerberäkning utförts på den utvalda enkäten vilket visade på att det krävs 

100 deltagare för att nå en power på 80% med signifikansnivå 0,05 (Tuvesson & 

Eklund 2014; Tuvesson, Wann-Hansson & Eklund 2011). Enligt Polit och Beck (2017) 

har flera kvantitativa studier utförts med färre än 100 deltagare. Webbenkäten skickades 

ut till samtliga 118 anställda inom primärvården i det utvalda länet. Den totala 

svarsfrekvensen blev 57 av 118 utskickade webbenkäter (48,3%). Av de 57 deltagarna 

var svarsfrekvensen från sjuksköterskor 10 deltagare (17,5%). Svarsfrekvensen från 

distriktssköterskor var 47 deltagare (82,5%), se bakgrundsdata i tabell 1. Ingen 

signifikant skillnad i ålder sågs mellan undersökningsgrupperna. Bland deltagarna i 

studien var samtliga fast anställda på sin arbetsplats och hade ingen anställning hos 

annan arbetsgivare.  

 

 

Tabell 1 Bakgrundsdata   

Variabel Sjuksköterskor 

n (%) 

Distriktssköterskor 

n (%) 

Totalt 

n (%) 

Chi2 p-värde 

Kön    1,509 ,219 

Man 1(10) 1(2) 2(4)   

Kvinna 9(90) 46(98) 55(96)   

      

Arbetsledande 

ställning 

   1,509 ,219 

Ja 1(10) 1(2) 2(4)   

Nej 9(90) 46(98) 55(96)   

n=antal, signifikansnivå ≤0,05*  

      

 m ± Sd m ± Sd    

Ålder (år) 48,8(13,1) 47,9(10,3)   ,793 

m=medelvärde, Sd=standardavvikelse, signifikansnivå ≤0,05* 

 

 

 

Alla ifyllda webbenkäter uppfyllde inklusionskriterierna. Av de 118 sjuksköterskor och 

distriktssköterskor som fick möjlighet att delta i studien valde 61 att ej svara på 
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webbenkäten. Då studien var helt frivillig och konfidentiell finns ingen information om 

bortfallets spridning inom grupperna eller anledningen till att ej deltaga. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

En tidigare utarbetad och validerad enkät (Hassel Gustafsson & Östberg 2017; 

Mehrdad, Atkins, Sharifian, & Pouryaghoub 2014) The General Nordic Questionnaire 

for psychological and social factors at work 34+ (QPSNordic34+) har använts. 

QPSNordic34+ är en förkortad version av QPSNordic som båda mäter psykologiska och 

sociala faktorer i arbetslivet. Frågeformuläret fanns fritt tillgängligt på internet för 

nedladdning och användning med riktlinjer gällande förkunskaper samt etiska 

överväganden. QPSNordic kan användas av såväl forskare som praktiker inom området 

för psykosociala faktorer i arbetslivet med grundläggande kunskaper om enkätmetoder, 

statistisk analys och organisationsutveckling (Dallner et al. 2000). Enligt Polit och Beck 

(2017) kan en tidigare testad och validerad enkät vara en fördel att använda då risken 

för missuppfattningar är mindre än vid egenkonstruerade frågor. Ett tidigare validerat 

frågeformulär mäter med större sannolikhet det som är syfte med studien. 

Egenkonstruerade frågor kan istället vara arbetskrävande och ta lång tid att utforma 

(Polit & Beck 2017). QPSNordic34+ består i första delen av sju bakgrundsfrågor 

gällande; födelseår, kön, yrkestitel, avdelning/sektion/enhet, anställningsform, 

anställning hos annan arbetsgivande och arbetsledande ställning. Efterföljande del 

består av 37 frågor som berör; arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i arbetet, 

förutsägbarhet i arbetet, skicklighet i arbetet, social interaktion, ledarskap, 

organisationskultur, grupparbete, arbetstrivsel och stress. Frågorna besvaras med en 

femgradig likertskala där 1 står för Mycket sällan/aldrig, 2 Ganska sällan, 3 Ibland 4 

Ganska ofta, 5 Mycket ofta/alltid (Dallner et al. 2000). Mätinstrumentet började 

utvecklas av Nordiska ministerrådet 1994 med syfte att skapa ett tillförlitligt och 

modernt mätinstrument för psykosocial arbetsmiljö. I samband med detta testades 

instrumentets validitet och reliabilitet vid två tillfällen. QPSNordic har ett Cronbach´s 

alpha mellan 0,60 och 0,88 samt ett test-retest mellan 0,55 och 0,82 (Dallner et. al. 

2000). Enligt Polit och Beck (2017) och Polit och Yang (2015) har reliabilitetsmåtten 

Cronbach´s alpha och test-retest ett intervall mellan 0,00 och +1,00 där 0,70 anses vara 

högt. 
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2.4 Tillvägagångsätt 

Tillstånd för studien erhölls från det forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle. Efter 

att det forskningsetiska rådet givit sitt godkännande för studien tog författarna kontakt 

med verksamhetschefer inom primärvården i det utvalda länet via mail och/eller telefon 

för att anhålla om tillstånd. De informerades om studiens syfte, metod och 

genomförande. Det tydliggjordes även att det forskningsetiska rådet givit sitt 

godkännande. Fyra av fem verksamhetschefer inom den offentliga sektorn gav sitt 

godkännande till studien. Den femte verksamhetschefen tackade nej till deltagande på 

grund av hög arbetsbelastning samt att hen ansåg att liknande förfrågningar redan 

belastat verksamheten. Efter undertecknat medgivande från de fyra 

verksamhetscheferna togs sedan kontakt med de 24 vårdenhetschefer som de tidigare 

nämnda verksamhetscheferna ansvarade för vid länets hälsocentraler. Författarna 

kontaktade även på samma sätt de privata aktörerna i det utvalda länet och detta 

resulterade i att fyra av sexton vårdenhetschefer inom den privata sektorn gav sitt 

godkännande, de resterande tolv svarade ej. Författarna gjorde upprepade försök att nå 

dessa under två veckor. Varje vårdenhetschef fick skriftlig information om studiens 

syfte samt inklusionskriterier för deltagande. Sammantaget resulterade kontakten med 

vårdenhetscheferna inom den offentliga- samt den privata sektorn i 118 mailadresser till 

distriktssköterskor och sjuksköterskor inom primärvården. Mail med informationsbrev 

samt bifogad länk till webbenkäten skickades sedan ut till samtliga 118. Besvarad enkät 

betraktades som att deltagaren givit sitt godkännande att delta i studien, vilket också 

framgick i informationsbrevet. Deltagarna hade en månad på sig att svara, de som ej 

svarat efter två veckor fick ett påminnelsemail.  

 

2.5 Dataanalys 

Beskrivande statistik har använts för bearbetning och för presentation av datamaterialet 

i form av procent, medelvärden samt standardavvikelser. Ett Chi2-test utfördes på de 

dikotoma bakgrundsfrågorna. Chi2 är ett test som jämför skillnader mellan en faktisk 

fördelning, dikotoma svar, t.ex. man och kvinna. Svarsskala 1-5 från QPSNordic34+ 

sammanslogs till en tregradig svarskala. Svarsalternativ 1+2 blev 1, 3 blev 2 samt 4+5 

blev 3 (Dallner et al. 2000) Den statistiska analysen utfördes på grunddatat innan 

sammanslagning (Brace, Kemp & Snelgar 2012). För att jämföra data mellan två olika 

grupper, i detta fall distriktssköterskor och sjuksköterskor, har ett Mann-Whitney U-test 

använts som ett icke parametriskt test för att se skillnader. Ett icke-parametriskt test 



 

9 

 

används fördelaktigt vid ordinaldata och när det ej finns kännedom om gruppernas 

fördelning samt vid mätning av mindre grupper. Den jämförande statistiken presenteras 

i form av u- och p-värde. En vedertagen signifikansnivå  0,05 användes (Polit &Beck 

2017). Statistisk analys av data har analyserats i programmet Statistical Package for the 

Social Sciences (IBM SPSS Statistics version 24).  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd söktes innan studien genomfördes hos det forskningsetiska rådet vid 

Högskolan i Gävle då frågeformuläret QPSNordic34+ berör psykosocial arbetsmiljö. 

Enligt riktlinjer för forskningsetik skall tillstånd sökas hos forskningsetiskt råd för 

studier som berör barn, patienter eller annan person/grupp i beroendeställning. För 

vuxna personer som ej står i beroendeställning till de som utför studien behövs 

egentligen ingen etisk prövning men då föreliggande studie berör känsliga frågor som 

psykosocial arbetsmiljö söktes ändå tillstånd (Codex 2016). Deltagarna informerades 

om studiens syfte och tillvägagångsätt. Enligt Polit och Beck (2017) bör studier 

underbyggas av god forskaretik enligt fyra principer; godhet, autonomi, rättvisa samt ej 

skada. Principerna om att göra gott och ej skada innebär att författarna till föreliggande 

studie bär ett ansvar för att minimera eventuella skador och maximera fördelar det vill 

säga att deltagarna i studien ej får utsättas för obehag eller skada (Polit & Beck 2017). 

Autonomiprincipen tillämpades genom att författarna understrukit att deltagande i 

studien var helt frivilligt och att deltagaren när som helst utan närmre motivering kunde 

avbryta sitt deltagande. Rättviseprincipen innebär att alla som uppfyller nämnda 

inklusionskriterier får delta i studien. Författarna till studien ombesörjer att kraven på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande efterlevdes (Vetenskapsrådet 

2016). Det insamlade materialet förvarades inlåst samt på lösenordskyddad dator (Polit 

& Beck 2017). 

 

3.0 Resultat 

3.1 Bakgrundsdata 

Resultatet presenteras i tabellform samt i löpande text utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  
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3.2 Hur sjuksköterskor och distriktssköterskor beskrev sin psykosociala 

arbetsmiljö inom primärvården 

I föreliggande studie skattade majoriteten av deltagarna att de ej ansåg att de hade för 

svåra arbetsuppgifter (tabell 2, fråga 3) eller behövde mer utbildning för att utföra dessa 

(4). Vidare skattade samtliga deltagare att deras kunskaper och färdigheter var till nytta i 

deras arbete (5). Majoriteten av deltagarna skattade att arbetet innebar positiva 

utmaningar (6) att det fanns klart definierade mål (7) och deltagarna visste vad som 

krävdes av dem i arbetet (8). De flesta av deltagarna skattade att de ansåg sig nöjda med 

sin förmåga att lösa problem i arbetet (16) samt att de vid behov kunde få stöd från sina 

vänner/familj (22). Majoriteten av sjuksköterskorna och distriktssköterskorna i studien 

skattade att de uppskattade att ingå i sin arbetsgrupp (26) och hade ej märkt av någon 

ojämlikhet i behandlingen av äldre och yngre anställda på sin arbetsplats (32). På frågan 

om deltagarna känt sig stressad den senaste tiden skattades ett jämnt fördelat resultat 

mellan svarsalternativen i båda grupperna (37). Se tabell 2. 

 

Samtliga sjuksköterskor i studien skattade att de ”ibland” eller ”ofta/alltid” hade för 

mycket att göra (2). I samma fråga skattade majoriteten av distriktssköterskorna att de 

”ibland” hade för mycket att göra medan 17 procent skattade ”aldrig/sällan”. På frågan 

om det ställs oförenliga krav från två eller flera personer (9) skattade samtliga 

sjukskötesköterskor ”aldrig/sällan” eller ”ibland” medan 12,8 procent av 

distriktssköterskorna skattade ”ofta/alltid”. Majoriteten av distriktssköterskorna skattade 

att de vid behov kunde få stöd och hjälp med sitt arbete från sina arbetskamrater (17) 

men 10,6 procent av dem skattade dock att de endast ”ibland” fick detta stöd. Av 

sjuksköterskorna skattade samtliga ”ofta/alltid” i denna fråga.   

 

3.3 Skillnader i skattning av den psykosociala arbetsmiljön mellan sjuksköterskor 

och distriktssköterskor inom primärvården 

I sju av 37 frågor framkom signifikanta skillnader i den skattade psykosociala 

arbetsmiljön mellan primärvårdens sjuksköterskor och distriktssköterskor. De 

signifikanta skillnaderna fanns i frågorna; 1, 13, 20, 24, 25, 28 och 34.  

 

På frågan om sjuksköterskor och distriktssköterskor ansåg att deras arbetsmängd var så 

ojämnt fördelat att arbetet hopar sig (1) skattade de flesta sjuksköterskorna att det 

”ofta/alltid” var så medan distriktssköterskorna uppgav ”ibland”. Vidare skattade de 
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flesta distriktssköterskorna att de ”ibland” kunde påverka beslut som var viktiga för 

deras arbete (13) medan sjuksköterskornas vanligaste svar var ”aldrig/sällan”. Fler än 

hälften av sjuksköterskorna skattade att de ”aldrig/sällan” fick uppmuntran från sin 

närmaste chef gällande att delta i viktiga beslut (20) medan majoriteten av 

distriktssköterskorna uppgav att de ”ofta/alltid” fick denna uppmuntran. Resultatet 

redovisas i tabell 2. 

 

På frågan ”Hurdant är klimatet på din arbetsenhet - avslappnat och trivsamt?” (24) var 

det vanligast förekommande svaret för både sjuksköterskor och distriktssköterskor 

”mycket/väldigt mycket”. I jämförelse mellan grupperna var det dock procentuellt fler 

distriktssköterskor som valt detta svarsalternativ. Sjuksköterskorna skattade dock att det 

även var något stelt och regelstyrt på arbetsenheten (25) vilket distriktssköterskorna inte 

skattade. Majoriteten av distriktssköterskorna skattade att de uppmuntrades till att göra 

förbättringar på sin arbetsplats (28) medan endast hälften av sjuksköterskorna skattade 

att de fick denna uppmuntran. De flesta av distriktssköterskorna skattade även att 

ledningen i mycket stor utsträckning intresserade sig för personalens hälsa och 

välbefinnande (34) medan majoriteten av sjuksköterskorna inte höll med om detta. 

Resultatet redovisas i tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 



 

14 

 

4.0 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Studien hade 57 deltagare, tio sjuksköterskor och 47 distriktssköterskor inom 

primärvården. Det sågs ingen statistisk signifikant skillnad i ålder mellan grupperna 

däremot var större delen av respondenterna kvinnor. Det framgick att majoriteten av 

deltagarna skattade att de ej utförde arbetsuppgifter som var för svåra eller saknades 

utbildning för. Samtliga deltagare skattade att deras kunskaper kom till nytta i arbetet. 

Majoriteten av sjuksköterskorna och distriktssköterskorna skattade att de uppskattade att 

ingå i sin arbetsgrupp och att det fanns klart definierade mål för arbetet. Majoriteten av 

deltagarna skattade att de ansåg sig nöjda med sin egen problemlösningsförmåga i 

arbetet. Primärvårdens sjuksköterskor skattade sin psykosociala arbetsmiljö lägre/sämre 

i ett par frågor i jämförelse med distriktssköterskorna. Till skillnad från 

distriktssköterskorna skattade sjuksköterskorna i högre grad att deras arbetsmängd var 

så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig, att de ej kunde påverka beslut som var viktiga 

för arbetet, att de ej fick uppmuntran från sin närmaste chef samt att ledningen ej var 

intresserad av personalens hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskorna skattade även att 

arbetsklimatet var stelt och regelstyrt. Distriktssköterskorna i sin tur skattade ett lägre 

resultat gentemot sjuksköterskorna i frågan om de fick stöd och hjälp med sitt arbete 

från sina arbetskollegor.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

Distriktssköterskor anses väl lämpade att arbeta hälsopreventivt men då hälsoarbetet 

inte prioriteras i den vårdtunga primärvården läggs vikten på mer medicinska 

arbetsuppgifter. Dessa basala medicinska arbetsuppgifter lämpar sig lika väl att utföras 

av såväl distriktssköterskor som sjuksköterskor vilket distriktssköterskor beskriver i 

intervjustudier av Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking och Weinehall (2006) och 

Wilhelmsson och Lindberg (2009). I föreliggande studie framkom det tydligt att varken 

sjuksköterskorna eller distriktssköterskorna utförde arbetsuppgifter som de behövde 

mera utbildning för eller var för svåra att utföra. Författarna till föreliggande studie 

förväntade sig här att sjuksköterskorna skulle uppge en viss kompetensbrist vilket inte 

var fallet. Detta torde kunna bero på att dagens primärvård arbetar mer medicinskt än 

hälsopreventivt vilket också understryks i flera studier (Geirsson, Bendtsen & Spark 

2005; Murchie, Campbell, Ritchie Thain & Weinehall 2005; Wilhelmsson & Lindberg 

2009). I Högskoleförordningen (2006) står det skrivet att distriktssköterskans 
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arbetsuppgifter är att arbeta hälsofrämjande vilket stämmer dåligt överens med det 

dagliga primärvårdsarbetet som fokuserar mer på medicinsk basal sjukvård än 

hälsoprevention. Således borde arbetet vara lika passande för en sjuksköterska vilket 

också framkommer i föreliggande studie. Tidigare kvalitativa studier (Jerdén et al. 

2006; Wilhelmsson & Lindberg 2009) beskriver att distriktssköterskorna ser sig som en 

outnyttjad resurs då de har en begränsad möjlighet att utföra hälsopreventiva uppgifter. I 

föreliggande studie framkom det att både distriktssköterskorna och sjuksköterskorna 

beskrev att de tyckte om att ingå i sin arbetsgrupp samt att arbetet innebar positiva 

utmaningar. Enligt Antonovsky (2005) är upplevelsen av hälsa i ständig rörelse på ett 

kontinuum mellan ytterligheterna frisk och sjuk. Med förståelse och kunskap kan 

rörelsen mot den friska polen påverkas. Den här rörelsen beror på hur människan själv 

uppfattar och således hanterar sina med och motgångar. Präglas arbetsklimatet av 

delaktighet och positiva utmaningar kommer således känslan av sammanhang att 

förstärkas och bringa goda förutsättningar för både gruppen och den enskilde 

(Antonovsky 2005).  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att arbetet ofta hopade sig. Antonovsky 

(2005) beskriver hanterbarhet som en del av KASAM. Distriktssköterskorna i sin tur 

uppgav att arbetet inte hopade sig, att arbetsmängden var mer hanterbar, vilket torde 

kunna betyda att distriktssköterskorna hade en högre känsla av KASAM. Detta 

understöds i kvantitativa studier av Gardulf et al. (2008) och Moreno et al. (2013) som 

påvisar att desto mer utbildning en sjuksköterska inom primärvården förskansat sig 

desto mer upplevde de sin arbetsmiljö som positiv och hanterbar. Både ur ett 

psykosocialt arbetsmiljöperspektiv och sett ur ett omvårdnadsperspektiv torde det anses 

vara av vikt att primärvårdens distrikt- och sjuksköterskor ges tillräckligt med tid och 

resurser för att hinna göra adekvata helhetsbedömningar för att kunna ge patienten god 

vård. Känslan av sammanhang/KASAM torde öka hos de distrikt- och sjuksköterskor 

som upplever högre grad av hanterbarhet vilket sannolikt också gynnar deras patienter. 

Eftersom arbetet på en primärvårdsinrättning är så brett var det således svårt för 

författarna att genom det använda frågeformuläret kunna identifiera vilken del av 

arbetet där sjuksköterskorna tyckte att arbetet hopade sig. Det skulle kunna vara så att 

sjuksköterskorna upplevde detta inom just det område där de saknade reell kompetens. 

På frågan om sjuksköterskorna och-/eller distriktssköterskorna känt sig stressad den 

senaste tiden blev svaret jämnt fördelat mellan respondenterna och författarna till 
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föreliggande studie kunde ej identifiera någon skillnad grupperna emellan. Författarna 

till föreliggande studie förväntade sig se att sjuksköterskorna skattade högre stress 

gentemot distriktssköterskorna då majoriteten uppgett att arbetet hopade sig, vilket inte 

blev fallet. Enkäten QPSNordic34+ frågar ej efter vad som skapar stress utan endast i 

vilken grad deltagaren skattar sin stress på arbetet. Författarna till föreliggande studie 

anser att det hade varit av intresse att eventuellt själv konstruerat en extra fråga om 

stressorer i frågeformuläret för att få reda på mer.  

 

Att känna sig sedd och uppmuntrad av sin chef är av stor betydelse för den individuella 

utvecklingen och för att trivas på sin arbetsplats, vilket beskrivs av deltagarna i de 

kvalitativa studierna av Cortese (2007) och Morgan och Lynn (2009). Liknande resultat 

framkom i enkätstudier av Andersen et al. (2017), Numminen et al. (2016) och Rout 

(2000). Distriktssköterskorna i föreliggande studie ansåg sig väl sedda av ledningen 

samt tillstod att de fick uppmuntran till att delta i förändringsarbete. Detta i jämförelse 

med sjuksköterskorna som i sin tur beskrev att arbetsplatsen var stel och regelstyrd samt 

att de ofta saknade uppmuntran från sin chef. Författarna till föreliggande studie drar 

slutsatsen att högre utbildning genererar ökat förtroende mellan chef och arbetstagare 

och således ges den med högre utbildningsnivå förtur i lednings- och förändringsarbete.  

 

Kollegiala förhållanden, hur medarbetare behandlar varandra på arbetsplatsen, har stor 

påverkan på hur arbetstagaren trivs på sitt arbete (Gilbody et al. 2006; Sloan 2012; 

Smeds-Alenius, Tishelman & Runesdotter 2014). I en metaanalys av Chiaburu och 

Harrison (2008) beskrivs hur stöd från arbetskollegor hade samband med hur 

arbetstagaren upplevde arbetstillfredsställelse samt engagemang för sin egen 

organisation. Författarna till föreliggande studie spekulerar kring att 

distriktssköterskorna ej kan be sina sjuksköterskekollegor om hjälp i vissa fall då 

sjuksköterskorna har lägre kompetens, exempelvis saknar förskrivningsrätt. 

Sjuksköterskorna torde istället uppleva bättre flexibilitet och stöd i sitt arbete då 

distriktssköterskorna har kompetens att utföra primärvårdens alla arbetsuppgifter. 

Tidigare forskning visar att flexibilitet i arbetet har stor betydelse för den upplevda 

trivseln på arbetsplatsen, vilket bland annat beskrivs av deltagarna i den kvalitativa 

studien av Lindin Arwedson, Roos & Björklund (2007).     
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4.3 Metoddiskussion  

Studien har genomförts som en deskriptiv och komparativ tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansats med enkäter som datainsamlingsmetod. Enkätstudie är en lämplig 

metod för att nå många deltagare på kort tid (Polit & Beck 2017) vilket var passande för 

föreliggande studie då den utfördes under en begränsad tid, förbestämd av lärosätet.  

Deskriptiv design sammanfattar och komprimerar all insamlad data och ger en tydlig 

överblick av materialet. Vid tvärsnittsstudier undersöks ett fenomen vid en enda 

tidpunkt (Polit & Beck 2017). En komparativ tvärsnittsstudie är således lämplig för att 

beskriva ett specifikt förhållande mellan, till exempel, två grupper vid en tidpunkt. Detta 

tillvägagångsätt ansåg författarna till föreliggande studie var den mesta relevanta 

metoden för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

För datainsamling användes frågeformuläret QPSNordic34+ som är en förkortad 

version av frågeformuläret QPSNordic som innefattar 123 frågor. Den förkortade 

versionen valdes utifrån att QPSNordic kunde ha blivit för omfattande, med risk för låg 

svarsfrekvens. QPSNordic34+ har således betydligt färre frågor men täcker ändå de 

viktigaste aspekterna inom psykosocial arbetsmiljö och kan användas för mätning vid 

de flesta typer av arbetsplatser. Det forskare eftersträvar är att deras resultat skall spegla 

sanningen. För att kunna påvisa om en studie är sann finns två viktiga kriterier; 

reliabilitet och validitet (Polit & Beck 2017). QPSNordic34+ är ett validerat och testat 

frågeformulär som har uppmätt tillräcklig reliabilitet och validitet (Dallner et. al 2000). 

Då författarna till föreliggande studie använt sig av QPSNordic34+ kan validiteten 

anses vara hög. Reliabiliteten bör också anses vara godkänd då QPSNordic34+ 

beräknats med Chronbach alpha koefficient, som innebär att en uträkning och 

sammanfattande korrelationsmått mellan samtliga frågor i frågeformuläret utförts (Polit 

& Beck 2017). Författarna till föreliggande studie beslutade att samtliga 

bakgrundsfrågor i webbenkäten (QPSNordic34+) skulle vara obligatoriska att besvara 

för att kunna gå vidare och sedan slutföra enkäten. Styrkan med detta förfarande blir att 

det ej förekommer bortfall av svar. Risken är dock att studien tappat deltagare som inte 

känt att de kunnat svara på alla bakgrundsfrågor. 

 

Vid enkätundersökningar finns alltid en risk för bortfall. Målet är att uppnå så hög 

svarsfrekvens som möjligt samt att minimera riskerna för externt bortfall (Polit & Beck 
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2017). För att minimera risken för lågt deltagande valdes en webbenkät för så smidigt 

förfarande som möjligt. Författarna tog i beaktande att enkät via mail som behövdes 

sparas ner och återsändas via mail alternativt via post hade kunnat ökat bortfallet (Polit 

& Beck 2017). En ytterligare faktor som torde ha påverkat bortfallet var att det under 

datainsamlingsperioden förekom ett flertal andra studier som riktades mot samma 

yrkesgrupp i samma län. Författarna till föreliggande studie kan ej bortse från denna 

mättnad som kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt. Författarna till föreliggande 

studie kan ej bortse från att bortfallet i undersökningsgrupperna kan ha påverkat 

resultatet av studien. Inom den offentliga sektorn godkände fyra av fem 

vårdenhetschefer sina verksamheter att delta i studien. Den femte vårdenhetschefen 

avböjde med motiveringen att verksamheten redan var belastad av andra undersökningar 

bland annat den årliga medarbetarenkäten. Inom den privata sektorn var det svårt för 

författarna till studien att nå vissa av verksamhetscheferna. En del av hemsidorna hade 

knapphändig information och vid flertal tillfällen fanns inget direktnummer eller 

mailadress till verksamhetscheferna. Hälsovalskontoret kunde ej heller bistå med 

kontaktuppgifter. Av de 12 privata aktörerna tackade ingen nej till deltagande i studien 

men endast fyra tackade ja. Verksamhetscheferna kontaktades fler än en gång, via mail 

och/eller telefon. Sammantaget genererade kontakterna med de olika 

verksamhetscheferna i 118 mailadresser. Författarna till föreliggande studie har ej 

lyckats identifiera hur många mailadresser som hade genererats om samtliga 

verksamhetschefer givit sitt godkännande. Om samtliga av primärvårdens verksamheter 

hade deltagit i studien hade resultatet eventuellt gett ett annat utfall.  

 

Med ett stort urval ökar chansen att resultatet blir mer tillförlitligt och överförbart till en 

större grupp. Det är dock nästintill omöjligt att studera en hel population och därför görs 

ett urval. Vid ett urval finns det alltid en risk att urvalet ej skildrar hela populationen 

(Polit & Beck 2017). Enligt Tuvesson och Eklund (2014) behövs en svarsfrekvens på 

100 personer för att uppnå en power på 80 procent med den valda enkäten. 

Svarsfrekvensen för föreliggande studie uppnådde inte 100 personer och således inte en 

power på 80 procent. Den slutliga svarsfrekvensen efter påminnelse, blev totalt 57. 

Detta relativt låga deltagandet bör beaktas vid diskussion om resultatet är 

generaliserbart till alla sjuksköterskor och distriktssköterskor inom primärvården. En 

ytterligare svaghet i föreliggande studie skulle kunna vara att endast två av 57 deltagare 

var män. Dock är den nationella könsfördelningen för distriktssköterskor 97 procent 
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kvinnor och 3 procent män (Statistiska centralbyrån 2018) så antalet bör förmodas vara 

representativt för verkligheten.  

 

Dataanalysen genomfördes i statistikprogrammet SPSS version 24. Författarna använde 

frågeformulärets manual för att på ett säkert sätt analysera materialet och presentera 

resultatet. Sjuksköterskegruppens deltagande uppmättes till tio personer. Enligt 

QPSNordic´s användarmanual (Dallner et al. 2000) framgår det att frågeformuläret inte 

är utformat för att göra statistiska beräkningar på grupper mindre än tio personer och om 

grupperna har färre än 30 deltagare är det lämpligt att presentera resultatet med 

medelvärden och/eller i procentform. Med stöd av användarmanualen (Dallner et al. 

2000) genomfördes således analysen. Manualen förordade även en sammanslagning av 

svarsskalan från fem till tre för att få ett tydligare resultat, vilket författarna till 

föreliggande studie gjorde. Den statistiska analysen utfördes på grunddatat innan 

sammanslagning av svarsskalan, detta enligt Brace, Kemp och Snelgar (2012). Studiens 

grunddata kunde överföras direkt från webbankäten in i Excel. Inmatningen i SPSS 

utfördes manuellt vilket kan innebära att inmatningsfel förekommer. För att minimera 

denna risk utförde författarna en ytterligare genomgång av det inmatade materialet utan 

att inmatningsfel kunde påvisas, detta anses vara en styrka för studien. 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Studiens resultat påvisar att primärvårdens sjuksköterskor och distriktssköterskor i det 

närmaste delar samma uppfattning om att deras psykosociala arbetsmiljö var god. Det 

arbetsgivare bör vara observanta på är att sjuksköterskorna beskriver att de ej får 

tillräckligt med stöd och uppmuntran från ledningen. Det är av stor vikt att både 

sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar på samma arbetsplats har samma 

grundförutsättningar för en stabil och trygg arbetsmiljö. Utan stöd från ledningen kan 

detta ej uppnås och påverkan på den psykosociala arbetsmiljön riskerar att i 

förlängningen påverka patientvården.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Att ytterligare forska kring sjuksköterskors och distriktssköterskors psykosociala 

arbetsmiljö inom primärvården är viktigt för att skapa jämlika möjligheter till en trygg 

och tillåtande arbetsmiljö. Vidare kan detta leda till ett mer hälsosamt arbetsklimat som 

i förlängningen gynnar patientvården. Det är även av intresse att ytterligare studera om 
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utbildningsnivån har någon betydelse för hur arbetstagaren inom primärvården skattar 

sin psykosociala arbetsmiljö – från undersköterska till närmaste chef, genom att studera 

ett större antal deltagare för att med bättre säkerhet kunna dra mer generella slutsatser.  

 

4.6 Slutsats  

Resultatet av denna studie påvisade att sjuksköterskor och distriktssköterskor inom 

primärvården i det närmaste skattade sin psykosociala arbetsmiljö likvärdigt. Den 

psykosociala arbetsmiljön skattades som god. Dock beskrev sjuksköterskorna ett lägre 

stöd och mindre uppmuntran från ledningen vilket i förlängningen riskerar att påverka 

patientvården som ett resultat av en försämrad psykosocial arbetsmiljö.  
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psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och 

Sverige. Arbetslivsinstitutet, Stockholm 

Distriktsköterskeföreningen i Sverige (2008). Kompetensbeskrivning Legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska. Hämtad 2017-12-

07 från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf


 

22 

 

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/distriktskoterksa.kompbeskr.webb.pdf 

Feldt, T., Kivimäki, M., Rantala, A & Tolvanen, A (2004). Sense of coherence and 

work characteristics: A cross-lagged structural equation model amonge managers. 

Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(3), 323-342 
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