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Sammanfattning

Under de senaste årtiondena har det skett ett flertal omstruktureringar inom vården, som influerats

av industrins tekniska sätt att tänka, samt av New Public Management (NPM) som medfört ett ökat

fokus  på  effektivitet  och  utnyttjande  av  resurser.  Dessa  omstruktureringar  har  medfört  stora

förändringar för sjuksköterskorna, där nedskärningar av personal är en del. Detta gör att man kan

tala om en rationalisering av vården. Syftet med denna studie är att se hur sjuksköterskor upplever

denna rationalisering,  och mer specifikt  att  studera hur de upplever  att  omstruktureringarna har

påverkat arbetssituationen och kvaliteten i deras arbete, samt hur vårdcentraler som organisation

utövar makt över dem. Studien består av fem semistrukturerade intervjuer med distriktssköterskor

från  två  vårdcentraler  i  Uppsala.  De teoretiska  begrepp som använts  är  Webers  rationalisering,

byråkrati,  samt Ritzers McDonaldisering och rationalitetens irrationalitet, som applicerar Webers

teori  på  det  moderna  samhället.  Teorierna  antyder  tillsammans  med  tidigare  forskning  och

respondenternas uttalanden att det skett en byråkratisering av vården, där allt mer handlar om regler

och dokumentation. Respondenterna upplever att ledningen utövar makt över dem, och menar att

det  är  svårt  att  påverka  de  beslut  som  fattas.  Enligt  McDonaldiseringen  har  effektivitet,

kalkylerbarhet, förutsägbarhet och kontroll fått stor betydelse för verksamheter av olika slag, vilket

respondenterna antyder är fallet också med vården. De intervjuade sjuksköterskorna upplever att

rationaliseringen resulterat i försämrade arbetsvillkor, samt ett minskat fokus på vårdens kvalitet,

vilket kan förklaras med begreppet rationalitetens irrationalitet. Sjuksköterskorna upplever att det

satsas för lite på personalen, dels vad gäller vikarier och så kallad kringpersonal, men också i fråga

om  kompetensutveckling.  De  upplever  att  satsningar  på  personalen  skulle  medföra  en  bättre

arbetsmiljö för dem, vilket skulle få dem att trivas bättre och bli mer engagerade i arbetet. Att värna

om  sjuksköterskornas välmående och resurser skulle medföra att de kunde göra ett bättre jobb där

deras  kompetens  utnyttjades  mer  effektivt.  Detta  skulle  i  sin  tur  medföra  en  bättre  vård  till

patienterna och dessutom generera vinst till organisationen. 

Nyckelord 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Efter den industriella revolutionen som inleddes under slutet av 1700-talet har industrin genomgått 
en förändring mot ökad rationalisering. Detta för att höja effektiviteten på produktionen av varor, 
men också för att kunna förbättra planering, organisering och administrering, samt för att kunna 
kontrollera verksamheten på ett bättre sätt (Dessler, 1976). Weber kallade detta sätt att organisera 
för en byråkrati, något som finns i avancerade organisationer och enligt honom var det mest 
effektiva sättet att organisera en verksamhet på (refererad i Dessler, 1976). Under början och mitten 
av 1900-talet uppmärksammades dock andra viktiga aspekter av effektivt arbete i och med Human 
Relation-skolan, som betonade vikten av motivation och stimulans i arbetet (Lindmark & Önnevik, 
2011). Hawthornestudien var en serie av studier som genomfördes på en fabrik i Chicago med syftet
att bland annat undersöka hur belysningen påverkade arbetarnas effektivitet. Det visade sig att 
minskad belysning inte hade någon negativ effekt på produktionen. Istället fann man att 
psykologiska och sociologiska faktorer som motivation, tillfredsställelse och olika former av 
övervakning hade större effekt på effektiviteten i arbetet än vad de fysiska arbetsvillkoren hade 
(Dessler, 1976). Hawthornestudien öppnade ögonen för hur viktig arbetsmiljön är, inte bara den 
fysiska utan även den psykiska och den sociala arbetsmiljön (Lindmark & Önnevik, 2011). 

Lindmark & Önnevik (2011) beskriver hur dessa tankar så småningom vidareutvecklades till 
begreppet Human Resource Management (HRM). HRM definieras som den ”del av 
ledarskapsprocessen som specialiserar sig på de anställdas roll i organisationen. HRM framhäver att
de anställda är nyckeln till ett stadigvarande konkurrenskraftigt försprång.” (Lindmark & Önnevik, 
2011, s.22). HRM handlar om att ta vara på de mänskliga resurserna och utveckla dem utifrån varje 
individs förutsättningar. Motivation är en central del av HRM, som är viktigt att se till i samband 
med tillfredsställelse och effektivitet i arbetet. Human står för den anställdas behov och känslor som
människa, vilket kan beskrivas som den mjuka delen av begreppet HRM. Detta innebär att 
utvecklandet av varje anställds förmågor bör ske utifrån dennes förutsättningar, och anpassas till 
arbetssituationen och arbetsuppgifterna som personen har. Resource är däremot den hårda delen av 
begreppet, som ser den anställda likt en maskin -  en resurs med målet att öka lönsamheten i 
organisationen. Till sist står Management för det strategiska ledarskapet, som kan delas upp i 
områdena vetenskap, ledarförmåga, politik och kontrollfunktion. En bra arbetsmiljö är en central 
del av HRM, och av stor vikt för en organisation, då anställda som arbetar i en dålig arbetsmiljö 
riskerar att bli utbrända. Ett bra arbetsmiljöarbete uppges höja både produktion och kvalitet i en 
verksamhet. 

På 1980-talet slog ett nytt sätt att styra den offentliga verksamheten igenom, New Public 
Management (NPM). Falk och Nilsson (1999) beskriver hur organisationen och verksamheten inom
vården i och med detta genomgått en rad omstruktureringar i fråga om styrning och ledning. 
Styrningen inom kommun och landsting har blivit mer marknadsorienterad och inriktad på 
prestation och effektivitet, likt styrningen av privata företag. NPM innebär att det sker en 
decentralisering av makten, vilket betyder att de offentliga kostnaderna minskas och att staten får 
mindre inflytande över styrningen av ekonomin. Denna decentralisering gör att de offentliga 
organisationerna kännetecknas av inre konkurrens och lokalt ekonomiskt ansvar. Vidare förflyttas 
kontrollen i styrningen från själva processen i verksamheten till kontroll av verksamheten i 
efterhand, i form av bland annat effektivitets- och produktivitetsmätningar, samt utvärderingar. 
NPM innebär också en privatisering av den offentliga verksamheten, samt att medborgarnas 
individuella rättigheter betonas i större utsträckning än tidigare, vilket visar sig i möjligheten att 
själv välja mellan olika alternativ av vård. Till sist innebär NPM att det sker en ökad inblandning av
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de lokala intressena i både arbete och ledning. Det har med andra ord skett ett politiskt formande av 
vården, en decentralisering av beslutsfattande från staten till flera nivåer inom organisationen (Falk 
& Nilsson, 1999). 

Forskning om rationalisering på arbetsplatser visar att rationaliseringen innebär en del problem, 
som är extra tydliga inom vård- och omsorgsbranschen. Omstruktureringarna som skett uppges ha 
resulterat i en ökad arbetsbörda för de anställda, vilket i sin tur leder till försämrad hälsa, ökad 
stress och arbetsbelastning samt minskad trivsel (Grönblad, 2010). För patienterna innebär 
nedskärning av personal att de får mindre tid och därmed sämre kvalitet på vården. En läkare vid 
Kärnsjukhuset i Skövde skriver i Göteborgsposten att kraven på besparingar inom vården innebär 
att det måste ske prioriteringar, vilket ofta leder till nedskärning av personal. Det kan exempelvis 
handla om att inte anställa en extra sjuksköterska som skulle vara bra på lång sikt, för att istället 
lägga pengarna på mer kortsiktig vård och medicin. Besluten om vad som ska prioriteras och vad 
som ska bortprioriteras inom vården är svåra att ta, då det kan handla om liv och död för en del 
patienter. Det upplevs som lättare att prioritera bort personalen än att förse svårt sjuka med 
mediciner, då det inte får lika synliga konsekvenser som att neka en patient medicin (Bertholds, 
2012). 

Nedskärningar av personal inom vård och omsorg tycks vara ett stort problem i dagens samhälle, då
de kan få allvarliga konsekvenser för både personal och patienter. Hur personalen upplever denna 
rationalisering och hur de upplever organisationens utövande av makt över dem är därför en fråga 
som är viktig att studera.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur sjuksköterskor upplever rationaliseringen som sker 
inom vården. Mer specifikt är syftet att ta reda på hur sjuksköterskor upplever att omstruktureringar 
påverkar deras arbetssituation och kvaliteten på deras arbete, samt hur de upplever att vårdcentralen
som organisation utövar makt över deras arbete. För att ta reda på detta har fem kvalitativa 
intervjuer genomförts med distriktssköterskor på två vårdcentraler i Uppsala. 
Studien ämnar besvara följande frågeställningar: 

1. Hur upplever sjuksköterskorna att omstruktureringar inom vården formar deras arbetssituation? 
2. Hur upplever sjuksköterskorna att omstruktureringar påverkar kvaliteten i deras arbete?
3. Hur hanterar sjuksköterskorna organisatoriska förändringar som individer?
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1.3 Uppsatsens disposition

I det inledande kapitlet ovan beskrevs bakgrunden till omstruktureringarna inom vården i form av 
rationaliseringen av industrin och NPM. HRM beskrevs som en motreaktion mot detta tekniska sätt 
att tänka om människan, som istället betonar tillvaratagandet av de mänskliga resurserna. Detta 
följdes av en presentation av studies syfte och frågeställningar. Nästföljande kapitel behandlar 
tidigare forskning som gjorts inom vården vad gäller NPM, i form av omstrukturering, 
beskrivningar av den situation som uppkommit, samt förslag på lösningar från två 
myndighetsrapporter. Därefter presenteras studier som gjorts om HRM som knyter an till 
arbetsvillkorens konsekvenser för sjuksköterskornas hälsa och kvaliteten på patienternas vård. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den tidigare forskningen. I det tredje kapitlet 
presenteras den teoretiska referensram som valts, vilket är Webers teori om rationalisering, med 
Ritzers teori om McDonaldisering som en modern förlängning. Inledningsvis behandlas den 
historiska utvecklingen av kapitalismen och byråkratiseringen, följt av ett avsnitt om rationalitet och
byråkrati i det moderna samhället, och slutligen ett avsnitt om rationalitetens irrationalitet. I det 
fjärde kapitlet redogörs metoden för studien med avsnitt för ansats, urval, datainsamling, kodning 
och analys, reliabilitet och validitet och till sist etiska överväganden. I det femte kapitlet presenteras
studiens resultat under följande teman: trivsel och stress, motsättningen mellan strävan efter 
effektivitet och en bra vård, ökad administration och ökat arbete, dokumentation och ökad kvalitet, 
minskad personaltäthet, yrkesrollens förändring, samt motsättningar mellan olika principer. Det 
sjätte kapitlet rymmer diskussionen, där resultatet inledningsvis summeras och relateras till studiens
frågeställningar. Vidare diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning, följt av diskussion av 
resultatet i relation till teori och metod. Kapitlet avslutas med de slutsatser som studien kommit 
fram till, följt av förslag på framtida forskning.
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2.Tidigare forskning

Detta kapitel behandlar inledningsvis tidigare forskning som gjorts inom vården vad gäller New 
Public Management (NPM), i form av omstrukturering, beskrivningar av den situation som 
uppkommit, samt förslag på lösningar från två myndighetsrapporter. Därefter presenteras studier 
som gjorts om Human Resource Management (HRM) som knyter an till arbetsvillkorens 
konsekvenser för sjuksköterskornas hälsa och kvaliteten på patienternas vård. 

2.1 Rationalisering och New Public Management

Det finns många vetenskapliga artiklar som tar upp de strukturella och strategiska förändringarna 
inom industrin som skett under 1980-talet, som även påverkat sjukvården, däribland Ginn och 
Henry (2003). Beach (2009) beskriver en ny form av styrning av den offentliga verksamheten – 
NPM - som introducerades i och med den ökande liberaliseringen i samhället. Enligt Vårdanalys  
(2013: 9) innebär NPM att resultat och utnyttjande av resurser sätts i fokus, vilket gjort att behovet 
av mätning, granskning, uppföljning och utvärdering ökat inom den offentliga verksamheten. Ett 
resultat av detta är att kravet på insyn i verksamheter, så kallad transparens, har ökat i samhället, 
och så även inom vården. Detta nya styrelsesätt har kommit att påverka hela samhället, och har 
blivit ett globalt fenomen som förekommer i såväl Sverige, Norden, och Europa som i Australien. 

2.1.1 Omstrukturering

Beach (2009) har visat att det i de nordiska länderna tidigare fanns en keynesiansk ekonomisk 
politik där staten hade en central del i att stabilisera ekonomin. Dock ansågs denna politik vara allt 
för dyr och ineffektiv, vilket gjorde att de nordiska regeringarna gick över till en mer liberal politik, 
som lämpade sig bättre i den nyliberala omgivningen som fanns globalt. Den liberala politiken har 
inneburit att det skett en privatisering av verksamhet som tidigare var offentlig, något som sågs som
positivt av både nyliberaler och socialdemokrater, då verksamheten skulle bli bättre på att använda 
resurser och få en högre kvalitet, i och med den ökade konkurrensen och möjligheten att göra egna 
val. Den politiska högern ansåg dessutom att privatiseringen skulle leda till minskad byråkrati. 
NPM skulle därmed syfta till att minska byråkratiseringen genom att decentralisera makten för 
styrning. Dock pekar Newman och Lawler (2009) på att NPM snarare lett till det motsatta, 
nämligen ökad byråkratisering och centraliserad kontroll. Enligt statens offentliga utredningar 
(SOU)(SOU:2012:33) innebär den centraliserade kontrollen att staten och regeringen har fått mer 
ansvar och därmed också ökat inflytande i styrningen av den offentliga verksamheten. Denna 
tendens går att se i så väl Sverige och andra länder i Europa, som i Australien (Newman & Lawler, 
2009).

Enligt en studie som gjordes i Australien av Schofield (2009), beskrivs NPM som en följd av 
rationaliseringen av den offentliga sfären under 1900-talet, som har influerats av ett tekniskt sätt att 
tänka. Ginn och Henry (2003) menar att vården i och med det nya sättet att tänka har genomgått 
omstruktureringar, dels av ägande och relationer mellan organisationer, men också till att bli mer 
samordnade och kostnadseffektiva. Beach (2011) talar om att den globala nyliberalismen resulterat i
en ny rationalitet som kommit att påverka omstruktureringen av den offentliga sektorn. Den nya 
rationaliteten består enligt honom av ett ekonomiskt och effektivt tänkande, som influerats av 
affärsvärlden. Mer specifikt innebär det att marknaden styr verksamheten, att det sker en 
privatisering av statliga verksamheter samt att skatterna sänks för att främja den individuella 
friheten att välja. Kostnader och vinst har enligt Beach blivit allt viktigare i den offentliga 
verksamheten. Newman och Lawler (2009) betonar kostnadseffektiv användning av resurser och 
menar att detta blivit en allt viktigare del av arbetet, särskilt för sjuksköterskorna i ledningen 
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(Newman & Lawler, 2009), vilket också Landstad och Vinbergs studie (2013) i Sverige antyder. 
Newman och Lawler (2009) fann att ledningen av sjukvården efter NPM har gått från att fokusera 
på service och HRM till att arbeta mer med ekonomisk kontroll och administration, arbete som 
tidigare gjordes av andra. Denna utveckling har Vårdanalys (2013: 9) också påvisat för läkarna och 
sjuksköterskorna i Sverige. 

Enligt Vårdanalys (2013: 9) är en del i det nya sättet att styra att få ökad transparens i 
verksamheten, för att kunna få insyn i kvaliteten på vården och kunna granska dess resultat och 
effektivitet, och därmed få kontroll över vilken vård patienterna får. För att denna transparens ska 
kunna fungera krävs det dokumentation över sjukvårdspersonalens möte med patienterna och över 
de beslut som fattas. Genom dokumentationen kan sedan uppföljningar göras, något som är en 
förutsättning för utövandet av kontroll, men också gynnar patientsäkerheten. Dessa granskningar 
och uppföljningar möjliggör även utveckling av vården, men för att göra detta så måste det ske en 
återkoppling av vad uppföljningarna kommit fram till, något som enligt Vårdanalys sker för lite 
inom vården idag.

Beach (2009) menar att det i dagens samhälle sker en kommersialisering av den offentliga sektorn i 
Norden, och menar att det socialt användbara arbetet som syftar till att uppfylla människors behov 
numera används för att skapa ett mervärde av ekonomiska intressen, ett slags ”kapitalistisk 
förädling”, något som även gäller andra länder i Europa (Beach, 2011). Kommersialiseringen av 
vården har enligt Beach (2011) skett genom att omvårdnaden för de mindre välbärgade har gått från 
att ha varit kvinnornas arbete i hemmet till att bli frivillighetsarbete inom kyrkan, för att senare bli 
till ett ekonomiskt produktivt arbete i den offentliga sektorn. De rika i samhället har däremot alltid 
kunnat få vård och omsorg privat, vilket gör att man snarare kan tala om en avkommersialisering av
den privata vården. En stor del i kommersialiseringen av den offentliga verksamheten är införandet 
av reformer. Reformerna har främst kommit att påverka två processer; outsourcing och privatisering
av de offentliga verksamheterna. 

2.1.2 Situation

Enligt Schofield (2009) kan det tekniska sättet att tänka som influerat styrningen av den offentliga 
verksamheten skapa problem när det appliceras på icke-tekniska verksamheter, då man inte tar 
hänsyn till de sociala dimensionerna. Beach (2011) talar om att reformerna som den offentliga 
sektorn genomgått har haft en negativ inverkan på sjuksköterskornas arbetsmiljö, då de fått sämre 
arbetsvillkor och känner en lägre grad av självständighet än tidigare, vilket lett till en ökad nivå av 
oro och depression. Ett flertal studier beskriver hur situationen inom vården ser ut efter 
omstruktureringarna.

I Sverige genomförde Statens offentliga utredningar (SOU) (SOU:2012:33) en utredning för att se 
över statens myndigheter och komma fram till hur effektiviteten och fördelningen av arbete mellan 
myndigheterna kan förbättras. Studien bestod av 150 kvalitativa intervjuer med verksam personal 
inom vård och omsorg. Intervjuerna syftade till att ge en bild av de statliga myndigheternas struktur 
och arbetsuppgifter samt att se hur staten styr dessa. Bakgrunden till utredningen är att behovet av 
vård och omsorg förutspås bli större i framtiden, vilket gör att man måste arbeta mer effektivt och 
samordnat med de resurser som finns. Ännu en studie i Sverige genomfördes av myndigheten för 
Vårdanalys (2013: 9), som handlade om effektivitet i användningen av läkare, då man jämfört 
läkare i OECD-länder och sett att läkarna i Sverige trots den höga läkartätheten inte tillbringar mer 
tid med patienterna. Studien bestod av litteratur- och dokumentstudier, intervjuer med experter, 
intressenter och landstingsföreträdare, samt enkäter till olika yrkesgrupper inom vården, däribland 
sjuksköterskor. Det som Vårdanalys studerat är i stora drag fördelningen av ansvar mellan olika 
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yrkesgrupper inom vården, samt hur det administrativa arbetet ska fördelas så att personalens 
arbetstid utnyttjas på ett så rationellt sätt som möjligt. Det som undersöktes var främst hur man kan 
förbättra användningen av läkare för att nå ökad effektivitet, men även andra yrkesgrupper berörs 
av detta (Vårdanalys: 2013: 9). Båda dessa myndighetsrapporter tycks komma fram till att helheten 
inom vården inte har betonats och att detta skapar problem. Dels så har staten enligt SOU 
(SOU:2012:33) inte haft tillräcklig tillsyn av de olika verksamheterna inom vården, vilket medfört 
svårigheter i garanterandet av en viss nivå av kvalitet på vården. Dessutom händer det att 
myndigheter med liknande uppdrag gör samma saker, vilket innebär att det sker ett dubbelarbete 
som gör att resurserna som finns inte utnyttjas effektivt. Enligt Vårdanalys (2013: 9) råder det 
oklarheter för de anställda om vad som ska dokumenteras, men också om vem som ska göra 
dokumentationen. Detta kan göra att exempelvis läkare och sjuksköterskor dokumenterar samma 
sak, något som kallas för dubbeldokumentation. Det kan även förekomma överdokumentation på 
grund av att läkarna känner en oro för att bli anmälda, vilket innebär att det skrivs för mycket 
information i journalerna, information som inte är nödvändig för vården. Dessa problem har vissa 
likheter, då de tycks uppstå som en följd av bristande samordning och otydliga riktlinjer om vem 
som ska ha ansvar för vad. 

I en avhandling skriven av Rosén (2002) behandlas sjuksköterskors upplevelser av sin yrkesroll och
patientdeltagandet inom vården. Sjuksköterskorna upplever sig har mest kontakt med patienterna i 
jämförelse med andra vårdyrken, och att de därmed fungerar som en länk mellan patient och läkare. 
Sjuksköterskans roll är därmed delad mellan att representera patientens rättigheter och att vara en 
lojal medarbetare. Detta innebär att sjuksköterskorna får balansera mellan krav från olika håll – från
patienter, kollegor och chefer. Sjuksköterskans roll kan därmed beskrivas som komplex, då den 
innebär en balans mellan skilda krav och behov som ofta strider mot varandra. Vidare beskrivs att 
sjuksköterskans uppgift är att representera patienternas rättigheter och intressen då en del patienter 
inte kan göra det själva, och samtidigt försöka få patienterna till att bestämma själva. Rosén fann att
majoriteten av sjuksköterskorna tycker att större hänsyn borde tas till patienternas krav, trots att 
dessa blir större i takt med ökat självbestämmande och patientdeltagande. Rosén tror att ökat 
patientdeltagande kan vara positivt för både patienter och sjuksköterskor, eftersom det kan vara ett 
sätt att gå runt den hierarkiska strukturen inom vården. 

I Sverige gjordes även en studie av Landstad och Vinberg (2013) på kvinnliga chefer i den 
offentliga sektorn för att undersöka deras psykosociala arbetsförhållanden. Studien innefattade 
intervjuer med 20 kvinnliga chefer, bland annat från sjukvården men även andra yrkesgrupper så 
som socialtjänsten och barnomsorg. Denna studie har valts trots att den är gjord på fler 
yrkesgrupper än sjuksköterskor i ledningen, då de tycks ha liknande arbetsvillkor. Landstad och 
Vinberg fann att de kvinnliga cheferna i den offentliga verksamheten upplever kraven i arbetet som 
väldigt höga och svåra att uppfylla, då krav från olika aktörer ofta strider mot varandra. Detta då de 
befinner sig på en position mellan medarbetarna och de högre cheferna, som gör att de måste 
försöka balansera mellan krav från olika håll. Dessutom uppgav de intervjuade cheferna att de ofta 
fick jobba långa och oregelbundna arbetsdagar på grund av de höga kraven i arbetet. 
Respondenterna upplevde att de inte hade så stora möjligheter att påverka sin arbetssituation, dels 
på grund av förändringar i organisationen, men också som en följd av begränsade ekonomiska 
resurser och krav från högre nivåer. Vidare upplevde cheferna att de ofta inte hinner med att stötta 
de anställda, då de ofta leder flera enheter parallellt och tvingas åka emellan dessa och därmed inte 
kan spendera så mycket tid på varje enhet. De skulle därför önska att det fanns en tydligare 
koppling mellan deras arbete och de anställdas, men också till de högre cheferna. Ytterligare en sak 
som de kvinnliga cheferna upplevde var att det varken fanns tid eller ork till att främja sin egen 
hälsa genom exempelvis motion. Flertalet uppgav dessutom att de varit långtidssjukskrivna på 
grund av psykosociala sjukdomar. 
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Newman och Lawler (2009) har likt Landstad och Vinberg (2013) studerat sjuksköterskor som är 
ansvariga för ledningen, fast i Australien, som efter NPM upplever att tiden inte räcker till för både 
omsorg och ledarskap. De sjuksköterskor som deltog i studien var 30 till antalet, och de fick svara 
på ett frågeformulär. Tio valdes dessutom ut till att bli intervjuade. Sjuksköterskorna i ledningen 
som deltog i studien uppgav att de fått minskad kontroll över sina arbeten i samband med den 
ökande byråkratiseringen av sjukvården. De upplevde också att ledning som måste utföras 
omedelbart var vanlig och tidskrävande, vilket medförde lite tid för planering och ledde till ökad 
stress. Ytterligare konsekvenser som förändringarna NPM upplevs ha fört med sig för 
sjuksköterskorna i ledningen är enligt Newman och Lawler minskad tillfredsställelse, motivation 
och engagemang till arbetet. Detta gäller inte bara sjuksköterskorna i ledningen, utan för 
sjuksköterskor och anställda inom vården generellt. Vårdanalys studie (2013: 9) visar att läkare med
många arbetsuppgifter i högre grad är utsatta för ohälsa, som bland annat kan yttra sig i 
minnesstörningar, brister i koncentrationsförmåga och nedstämdhet. Beach (2009) talar om att 
arbetsvillkoren inom vården har blivit sämre, vilket resulterat i sämre hälsa, som i sin tur kan leda 
vidare till depression. Den nya arbetsmiljön med dess negativa aspekter gör enligt Schofield (2009) 
att många slutar jobba inom vården eller väljer att inte utbilda sig till ett vårdyrke, något Beach 
(2011) beskriver som en kris. Schofields studie (2009) antyder att sjuksköterskor väljer att lämna 
sjukvården bland annat på grund av att de upplever en brist på självständighet och professionell 
utveckling, samt att arbetet blivit mer intensivt. 

2.1.3 Lösningar
  
Enligt SOU-utredningen (SOU:2012:33) behövs det en samordning av arbetet i landet som helhet, 
något som föreslås ske genom ökat inflytande av staten i styrningen, då det uppges behövas en 
bättre samordning vad gäller arbetsfördelning för specialiserade arbetsuppgifter och IT-stöd, samt 
att det finns enhetliga stöd för beslut om prioriteringar. SOU-rapporten föreslår därför en 
sammanslagning av ett antal myndigheter, då arbetet genom en ökad samordning skulle göra att 
myndigheter med liknande uppdrag inte gjorde samma sak, som det har varit tidigare. Genom dessa 
förändringar av myndigheterna skulle man enligt SOU kunna utnyttja resurserna på ett mer effektivt
sätt och därigenom uppnå bättre resultat. Dessutom skulle man kunna spara mycket pengar. 

Vårdanalys (2013: 9) fann i sin studie fyra utvecklingsområden som hänger samman och påverkar 
varandra - att prioritera mellan administrativa krav, förbättra it-stödet, utveckla arbetsfördelningen 
mellan olika yrkesgrupper samt optimera bemanningen utifrån patienternas behov - och menar att 
man därför bör se till helheten av dessa utvecklingsområden. Dessutom bör man se till helheten vad 
gäller effektiviseringen av vården, då all personal måste användas på ett effektivare sätt för att 
vården ska bli effektiv. Enligt Vårdanalys studie skulle arbetsfördelningen mellan olika 
yrkesgrupper inom vården behöva ses över, så att varje yrkesgrupp kan få använda sin fulla 
kompetens. Exempelvis kunde sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och medicinska 
sekreterare ta över både administrativa uppgifter och vårdinsatser från läkarna, så att läkarnas 
kompetens kan användas mer effektivt. På motsvarande vis skulle arbetsfördelningen kunna ändras 
även för de andra yrkesgrupperna inom vården. 81 % av sjuksköterskorna i studien ansåg att andra 
borde ta över delar av deras arbetsuppgifter så att deras kompetens kunde användas bättre. Enligt 
studien skulle både patienter och anställda tjäna på om läkare och sjuksköterskor var de som hade 
hand om vården av patienterna, och de medicinska sekreterarna hade hand om det administrativa 
och dokumenterade i journalerna. Då tros patienterna få mer tid och en högre patientsäkerhet. För 
personalen skulle det innebära en bättre arbetsmiljö, och ett mer effektivt användande av resurserna,
vilket även skulle gynna vården ur en ekonomisk synvinkel. Då efterfrågan på vård i Sverige 
bedöms öka i framtiden, måste man för att kunna möta detta behov kunna locka till sig nya 
medarbetare och behålla de som redan arbetar inom vården. För att lyckas med detta menar 
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Vårdanalys (2013: 9) att användningen av personalens tid och kompetens måste effektiviseras, så att
var och en får möjlighet att använda sin fulla kompetens i arbetet. En förbättring av arbetsvillkoren 
är med andra ord nödvändig för att kunna möta den ökande efterfrågan på vård i framtiden. 

2.2 Human Relation Management

Ett bra arbetsmiljöarbete uppges kunna höja både produktion och kvalitet i en verksamhet. 
Arbetsmiljön är med andra ord viktig, och med det menas inte bara den fysiska utan även den 
psykiska och den sociala arbetsmiljön (Lindmark & Önnevik). En bra arbetsmiljö är av stor vikt för 
en organisation, då anställda som arbetar i en dålig arbetsmiljö riskerar att bli utbrända. 
Arbetsmiljön är också en central del av HRM. HRM handlar om att ta vara på de mänskliga 
resurserna och utveckla dem utifrån varje individs förutsättningar. Enligt HRM är motivation och 
stimulans viktiga aspekter i arbetet, då de hänger samman med tillfredsställelse och effektivitet. 
Sådana psykiska och sociologiska faktorer har i studier visats ha större effekt på effektiviteten i 
arbetet än vad de fysiska arbetsvillkoren har (Dessler, 1976). HRM är dock relativt outforskat inom 
sjukvården, och istället mer anpassat för den privata sektorn. Men det finns ändå studier som pekar 
på ett samband mellan HRM och effekter på patienternas vård (Harris, Cortvriend & Hyde, 2007). 

Ginn och Henry (2003) menar att man inom sjukvården skulle vinna på att använda sig av så 
kallade hälsoprogram, som handlar om att främja personalens hälsa genom bland annat utbildning i 
hälsa, välmående, risker och krav i arbetet. Hälsoprogram är en del av strategiskt HRM, som har att 
göra med att hitta en väg mellan de yttre och inre miljöerna i en organisation vad gäller human 
resources (HR). Detta innebär att strategier för HR anpassas till verksamheten, så att de anställda får
göra det de är bra på samtidigt som verksamheten i organisationen fungerar bra (Lindmark & 
Önnevik, 2011). Välfungerande hälsoprogram ska enligt Ginn och Henry (2003) verka för såväl 
emotionellt som socialt välbefinnande, och dessutom fysisk hälsa - de ser till individens hälsa som 
helhet. Studien beskriver att kvalitet på arbetet, hälsa, minskad stress och produktivitet hänger ihop 
och påverkar varandra. Kvaliteten på arbetet uppges öka i takt med att stressen minskar, eftersom 
hälsosamma anställda producerar mer. Det sägs också att produktiva anställda är mer hälsosamma, 
då stressen minskar när produktiviteten ökar. Hälsoprogrammen tycks ha positiva effekter utifrån 
flera perspektiv. Utifrån ledningens perspektiv är hälsoprogram bra eftersom de garanterar ökad 
produktivitet genom att göra hälsoaspekter till företagsaspekter. Ser man det istället ur den 
anställdas perspektiv så är programmen bra eftersom de leder till ökat engagemang och ett mer 
positivt tänkande om organisationen, eftersom den anställda känner att arbetsgivaren bryr sig om 
dennes välmående. Och slutligen sett ur ett HRM-perspektiv så fogas de interna och externa 
miljöerna samman med ett psykologiskt kontrakt, i och med att ledningen får den anställdes lojalitet
i utbyte mot att försäkra dem om utveckling och välmående på jobbet. Psykologiska kontrakt är 
enligt Harris et. al. (2007) de informella kontrakt som den anställde har med sin arbetsgivare som 
styr förväntningarna på deras beteende. Slutsatsen som Ginn och Henry (2003) kommer fram till är 
att hälsoprogram kan förbättra de strukturella förändringarna som sker inom sjukvården. Författarna
anser att man bör utgå från strategisk HRM då detta perspektiv kombinerar både den anställdes och 
ledningens intressen.
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2.3 Sammanfattning

I detta kapitel beskrevs hur rationaliseringen av den offentliga sektorn lett till införandet av NPM 
med ett nytt sätt att styra som influerats av ett tekniskt sätt att tänka. Detta ledde i sin tur till 
omstruktureringar av såväl ägande, samordning och kostnadseffektivitet. Vinst och effektivt 
användande av resurser har blivit en allt viktigare del av den offentliga sektorn. Dessa 
omstruktureringar medförde förändringar av de anställdas arbetsuppgifter som kommit att handla 
mer om ekonomisk kontroll, men också administration, som tidigare gjordes av andra. I och med 
NPM ställdes högre krav på transparens i vården som verksamhet, för att kunna garantera en bra 
kvalitet på vården. Detta ställde i sin tur krav på en ökad dokumentation, som utgör grunden för 
dessa granskningar av verksamheten och därmed grunden till förbättring och utveckling av vården. 
Det talas om att det skett en kommersialisering av vården, då arbete som görs för att uppfylla ett 
behov används för att skapa ekonomisk vinst. 

Vidare beskrevs situationen som råder inom vården idag, med hjälp av studier som gjorts både i 
Sverige och internationellt. Omstruktureringarna har fått en mängd negativa konsekvenser för både 
verksamheten, patienterna och personalen. På grund av bristande samordning och en otydlig 
ansvarsfördelning händer det idag att samma sak dokumenteras av olika yrkesgrupper, samt att 
information som är onödig för vården dokumenteras. Dessutom förekommer det att flera 
myndigheter gör samma sak. Sjuksköterskans roll kan beskrivas som en länk mellan patienten och 
läkaren, vilket innebär en balans mellan olika krav och behov, som kan vara komplicerad då de ofta 
strider emot varandra. Denna mellanposition beskrivs även för sjuksköterskorna i ledningen, som 
upplever höga krav både från medarbetarna och de högre chefernas sida. Enligt studierna upplever 
sjuksköterskorna en försämrad arbetsmiljö där tidsbrist och stress gjort att de förlorat kontrollen 
över sina arbeten och lett till minskat engagemang, tillfredsställelse och motivation i arbetet. Den 
försämrade arbetsmiljön har också haft en negativ inverkan på sjuksköterskornas hälsa. Dessutom 
upplever sjuksköterskorna att de inte har någon möjlighet att påverka sin arbetssituation. De dåliga 
arbetsvillkoren pekas ut som orsaken till att folk väljer att sluta jobba inom vården. 

Därefter beskrevs de förslag till lösningar på problemen som de två myndighetsrapporterna kommit 
fram till. Ett förslag var en ökad samordning där staten skulle få ett ökat inflytande, för att på så vis 
kunna kontrollera verksamheten inom vården på ett mer effektivt sätt. Ytterligare förslag var att 
prioritera mellan administrativa krav och att se över arbetsfördelningen mellan de olika 
yrkesgrupperna, för att därigenom kunna effektivisera användningen av personalens tid och 
kompetens. Det sistnämnda anses gynna både patienter, personal och organisationen. Dessutom 
skulle det vara ett sätt att få folk att stanna kvar på sina jobb inom vården, och även ett sätt att möta 
det ökande behovet av vård.

Slutligen beskrevs HRM och dess inverkan på kvaliteten på arbetet. Att främja personalens hälsa 
tycks vara något som gynnar alla aktörer. Personalen uppges få ett ökat engagemang och ett mer 
positivt tänkande om organisationen, medan ledningen gynnas i form av ökad produktivitet. HRM 
är relativt outforskat inom vården ännu, men studier visar att det finns ett samband mellan HRM 
och ökad kvalitet på patienternas vård. 
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3. Teoretisk och begreppslig referensram

Denna studie utgår ifrån Webers teori om bland annat rationalisering, med Ritzers teori om 
McDonaldisering som en modern förlängning. Centrala begrepp i dessa teorier är rationalisering, 
byråkrati samt rationalitetens irrationalitet. Teorin kommer användas för att försöka skapa 
förståelse för hur vården utvecklats till att bli det den är idag – en verksamhet med fokus på 
effektivitet och ekonomisk kontroll. Dessutom ämnar teorin förklara vårdcentralernas 
maktutövande över de anställda, samt vilka konsekvenser rationaliseringen av vården får för 
sjuksköterskorna och för patienterna.

3.1 Historisk utveckling

Dagens samhälle har en stark koppling till kapitalism, då mycket fokus ligger på pengar. 
Weber (1978) hävdar att kapitalismen utvecklats just i Västvärlden på grund av att den 
protestantiska etiken har en koppling till ekonomisk rationalitet, som andra religioner saknar. Att 
arbeta och tjäna pengar ses enligt den protestantiska etiken som en plikt varje individ har, något som
därför blir ett mål i sig. Weber beskriver ett antal protestantiska inriktningar som senare lade 
grunden till kapitalismen, däribland kalvinismen. Kalvinismen bygger på predestinationsläran om 
att allting är förutbestämt av Gud, och att människan ska öka Guds ära genom att lyda. Genom att 
lyda skapar kalvinisten sin egen frälsning, en systematisk självkontroll som innebär en 
rationalisering av livet. Idén om det rationella och asketiska sättet att leva i enlighet med Guds vilja 
kallas för den puritanska kallelsetanken, och enligt den ska man ha ett bestämt yrke och tjäna 
pengar, men samtidigt inte spendera dem, vilket anses vara moraliskt förkastligt. Weber menar att 
det var dessa uppfattningar som påverkade den kapitalistiska livsstilen. Genom det asketiska 
tvånget att spara byggde människorna upp kapital, vilket i sin tur lade grunden för den nya 
borgerliga ekonomiska etiken där det ses som en plikt att följa sina ekonomiska intressen. 
Kapitalismen absorberar enligt Weber (refererad i Gert & Wright Mills, 1970) andra institutioner, 
och får därmed flera parallella krafter som är riktade mot samma mål, vilket innebär att livets alla 
sfärer rationaliseras. Enligt Weber är kapitalismen den högsta formen av rationella operationer. 

Byråkrati är en del i teorin om rationalisering som beskrivits ovan, och kan ses som en modell för 
rationalisering (Ritzer, 2013). Enligt Weber (1968) finns byråkratier i utvecklade samhällen med 
avancerade kapitalistiska institutioner. Verksamheten i en byråkrati styrs av administrativa lagar 
som ofta baseras på skriftliga dokument. Dessutom ska det i en byråkrati finnas en regelbunden 
aktivitet som ses som en plikt, som också uppfylls, och även en auktoritet som är stabil och strikt. 
Byråkratiseringen bygger på en ökad tillgång till varor för konsumtion, och en mer avancerad 
teknik för det materiella. Den byråkratiska organisationen har teknisk överlägsenhet i jämförelse 
med andra organisationer. Weber menar att den byråkratiska organisationen kan liknas vid en 
maskin, medan andra organisationer skulle motsvaras av tidigare ickemekaniska medel för 
produktion. Detta då den byråkratiska organisationen är billigare, mer precis och mer enhetlig än 
andra organisationer. Enligt Weber (refererad i Gert & Wright Mills, 1970) är den byråkratiska 
organisationen tekniskt sett det högst utvecklade maktmedlet. Weber (1968) menar att den tekniska 
och ekonomiska grund som byråkratin har gör att kalkylerbara resultat behövs. Byråkratin kan 
utvecklas bättre ju mer den avhumaniseras, vilket innebär att alla personliga, irrationella och 
emotionella element tas bort. 

Weber (1983) använder ett flertal begrepp som har att göra med maktutövande, som till viss del 
överlappar varandra. De som har valts att ta med här är makt, auktoritet och dominans. Enligt 
Weber är makt sannolikheten att få sin vilja igenom i en social relation, trots att det finns motstånd 
mot denna vilja. Auktoritet beskrivs som sannolikheten att order lyds. I en auktoritetsorganisation är
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medlemmarna underkastade en auktoritetsutövning, det vill säga att de förväntas lyda order(Weber 
1983). Auktoriteten är ofta rangordnad likt en hierarki, vilket även återfinns i byråkratiska 
organisationer. Det finns med andra ord över- och underordnade i en byråkratisk organisation. Dock
tar de högre auktoriteterna i hierarkin inte över de underordnade helt och hållet (Weber, 1968). 
Dominans är ytterligare ett begrepp som Weber använder, vilket sker då en vilja uttrycks av 
”härskaren” i syfte att påverka andra och faktiskt gör det. De dominerade lyder därmed 
”härskarens” vilja. Dominans är ett av de viktigaste elementen för social handling, och finns i två 
typer. Den ena är dominans av marknaden samt egna intressen, medan den andra formen av 
dominans sker av en auktoritet, där det handlar om makten att styra och plikten att lyda, utan 
personliga motiv eller intressen. 

3.2 Rationalitet och byråkrati i det moderna samhället 

Ritzers teori (2013) om McDonaldiseringen bygger på Webers teori om rationalisering, men 
appliceras på det moderna samhället. Istället för rationalisering använder Ritzer begreppet 
McDonaldisering, och istället för byråkratin som modell använder han snabbmatsrestaurangen. 
Begreppet McDonaldisering används för att beskriva hur dagens samhälle domineras av ett 
rationellt sätt att styra som används av snabbmatsrestaurangen McDonalds. McDonalds koncept har
varit mycket framgångsrikt, vilket gjort att företaget fungerat som förebild inte bara för andra 
snabbmatskedjor utan även för övriga verksamheter i samhället. Konceptet har spridit sig från USA 
till resten av världen, vilket gör att man kan tala om ett globalt fenomen. Grunden till denna 
framgång går att finna i effektivitet, kalkylerbarhet, förutsägbarhet och kontroll, som tillsammans 
utgör McDonaldiseringens fyra dimensioner. Dessa dimensioner har enligt Ritzer gjort 
verksamheter mer kostnadseffektiva och vinstgivande. 

Effektivitet innebär enligt Ritzer (2013) att metoden som används för att nå ett mål är så effektiv 
som möjlig, vilket bland annat kan ske genom arbete på löpande band och specialisering av olika 
sysslor. Ett exempel som Ritzer tar upp från sjukvården är ögonlaseroperationer, där flera patienter 
sitter bredvid varandra så att läkaren kan gå mellan patienterna och utföra samma operation. Det blir
en form av operation på löpande band, något som är mer effektivt än om varje patient hade bokat en
egen tid för operationen. Denna form av effektivitet är dock inte så vanlig inom vården i nuläget, 
men Ritzer tror att det kommer bli allt vanligare i framtiden med en sådan sorts effektivitet. 
Ytterligare ett sätt att öka effektiviteten är att förenkla produkten och att låta kunderna själva göra 
jobbet, vilket också sparar tid och pengar. För McDonalds innebär det att maten innehåller få 
ingredienser som förenklar hanteringen, samt att kunderna själva slänger skräpet när de ätit. Inom 
sjukvården gör patienterna jobbet själva genom att testa sig själva för vissa diagnoser, exempelvis 
genom att ta ett graviditetstest eller urinprov. Det är ett billigare och mer effektivt sätt att göra test 
på än om de hade gjorts av sjukvårdspersonal.

Med kalkylerbarhet menar Ritzer (2013) att fokus läggs på kvantitet istället för kvalitet – ju mer av 
något eller ju snabbare service som ges, desto bättre är det. Kalkylerbarhet innebär att det görs 
beräkningar på vad som går snabbast och därmed är mest effektivt. Inom sjukvården sker detta då 
tiden med varje patient begränsas, för att på så vis kunna öka antalet patientbesök per dag, vilket i 
sin tur minskar kostnaderna och ökar vinsten för organisationen. Patienter som tros ge en hög vinst 
kan också prioriteras framför de som skulle innebära mer kostnader. 

Med förutsägbarhet menar Ritzer (2013) att produkter och tjänster ska vara likadana över tid och 
även över olika platser. Det ska inte finnas några överraskningar, utan det ska gå att förutsäga hur en
produkt är eller hur en anställd beter sig. Förutsägbarhet nås bland annat genom att systematisera 
och utarbeta rutiner för arbetet, något som för de anställda innebär att arbetsuppgifterna blir enklare 
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att göra (Ritzer, 2013).

Begreppet kontroll används av Ritzer (2013) för att förklara hur icke-mänskliga teknologier 
används för att styra över människor, då människor anses vara det osäkra elementet i ett rationellt 
system. Exempelvis kan kontroll ske genom användandet av maskiner, manualer för olika processer
och byråkratiska regler. Kontrollen avser både personal och kunder, men syftar i längden också till 
att ha kontroll över de processer och produkter som produceras. Sjukvården är inget undantag för 
denna kontroll, där byråkratiska regler och medicinska maskiner fått allt större inflytande, vilket får 
de anställda inom vården att bli kontrollerade av de överordnade. Läkare har blivit mer 
specialiserade än de var tidigare, och sänder nu patienter vidare till andra specialister. Datorer med 
olika program har också fått en allt viktigare roll inom vården, som gör det möjligt för läkare att 
diagnostisera en patient utan att träffa den. Ett exempel som Ritzer tar upp är riktlinjer som steg för 
steg beskriver hur olika medicinska problem ska hanteras och när åtgärder ska vidtas. Detta gör att 
beslutsfattandet förskjuts bort från läkarna och den övriga personalen för att istället styras av 
bestämda regler.

3.3 Rationalitetens irrationalitet

Den moderna ekonomiska ordningen är enligt Weber (1978) kopplad till tekniska och ekonomiska 
villkor, som möjliggör den maskinella produktionen och bestämmer över alla människors liv. Weber
refererar till Baxter som talade om att omsorgen om de materiella tingen skulle hänga över 
människan likt en tunn rock som var lätt att ta av. Istället har de materiella tingen blivit likt en 
järnbur runt människorna, som utövar tvingade makt över dem. Individerna föds in i den 
kapitalistiska ekonomin, och tvingas till att följa de normer som råder. Ritzer (2013) vidareutvecklar
denna tanke, och menar att rationaliseringen och byråkratiseringen som sker i samhället håller 
människor fångna likt i burar där deras mänsklighet förnekas. Detta kallar Ritzer för 
avhumanisering, vilket innebär att man inte alltid kan bete sig som en människa. Han nämner 
Webers fruktan att samhället i framtiden skulle genomsyras helt av rationella strukturer, vilket 
Ritzer menar till viss del är fallet i dagens samhälle. Weber (refererad i Gert & Wright Mills, 1970)  
menar att rationalitet kan ses ur både ett positivt och ur ett negativt perspektiv. Det positiva är 
systematiken och effektiviteten som rationalitet medför, medan det negativa fokuserar på förlusterna
som rationaliteten innebär. Ritzer (2013) kallar denna förlust rationalitetens irrationalitet, vilket är 
just den negativa eller motsatta sidan av rationalitet. Istället för rationaliteten som innebär 
effektivitet, förutsägbarhet, kalkylerbarhet och kontroll, innebär rationalitetens irrationalitet det rakt
motsatta, nämligen ineffektivitet, oförutsägbarhet, oberäknelighet och minskad kontroll. Detta 
innebär en förlust av något värdefullt, något som Weber beskriver med ord som magi och mystik. 
Ritzer menar att trots att vi generellt sett har vunnit mycket på rationaliseringen i samhället, så finns
det en baksida som fått motsatt effekt. Det har blivit mer fokus på kvantitet och mindre på kvalitet. 
Rationaliteten har också medfört en ökad förutsägbarhet som är motsatsen till det magiska som 
istället var oförutsägbart. Ett exempel på rationalitetens irrationalitet som Ritzer tar upp om vården 
är läkare som förlorar kontrollen över sitt arbete till rationella strukturer och institutioner. Dessutom
kontrolleras de av chefer som inte är läkare, vilket minskar kontrollen över arbetet än mer. Ritzer 
menar att man kan tala om en alienation av läkarnas arbete, då förlusten av kontroll skapar 
otillfredsställelse till arbetet. Detta kan ställas emot tre faktorer som enligt Weber (1983) måste 
uppfyllas för att arbetsresultatet ska bli så bra som möjligt; fallenhet, träning och lust till arbetet. 
Fallenhet kan beskrivas som lämplighet för ett visst jobb, vilket fastställs genom ett prov. Träning 
har att göra med rationell och kontinuerlig specialisering i arbetet. Lust till arbetet innebär att 
individen har en villighet att arbeta. Detta kan ses som idealet för ett bra arbete, vilket kan jämföras 
med Ritzers beskrivning (2013) av alienationen av läkarnas arbete. För patienterna kan 
rationalitetens irrationalitet illustreras av att de känner sig som ett nummer i ett system och inte som
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människor, då de är del av ett löpande band där vården ska ske så effektivt som möjligt. Detta 
innebär dels en förlust i den personliga relationen till vårdpersonalen, men också en förlust av 
kvalitet på vården. Detta menar Ritzer (2013) är de negativa följderna av kostnadseffektiv och 
vinstdriven vård.
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4. Metod

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som använts i genomförandet och analysen av studien. 
Inledningsvis presenteras valet av ansats och kopplingen till studiens syfte. Därefter beskrivs 
urvalet, följt av datainsamlingen, kodning och analys. Vidare diskuteras studiens reliabilitet och 
validitet, och slutligen etiska överväganden.

4.1 Ansats

I denna studie har kvalitativa intervjuer använts då syftet var att få en fördjupad förståelse för 
respondenternas upplevelser (Trost, 2010). En fenomenologisk och hermeneutisk ansats har valts, 
vilket enligt Aspers (2011) innebär att de intervjuades meningsskapande och upplevelser studeras, 
samt att de transkriberade intervjuerna tolkas i textformat. Denna ansats knyter an till studiens syfte,
som är att ta reda på hur sjuksköterskor upplever att omstruktureringar påverkar arbetssituationen 
och kvaliteten på deras arbete, samt hur de upplever att vårdcentraler som organisation utövar makt 
över deras arbete. Den hermeneutiska cirkeln är en modell som används inom hermeneutiken för att
förklara att delen och helheten bara kan förstås i relation till varandra, i detta fall måste delar av en 
intervju relateras till hela intervjun och de enskilda intervjuerna till varandra för att nå förståelse för 
den studerade kontexten som helhet. För att kunna tolka och förstå respondenternas mening måste 
forskaren interagera med fältet som studeras, vilket här sker genom intervjuerna. Studien har utgått 
från respondenternas egna föreställningar, de så kallade första ordningens konstruktioner. Utifrån 
dessa har sedan andra ordningens konstruktioner skapats, som är en högre abstraktionsnivå av 
mening, men har sin grund i respondenternas mening.

4.2 Urval

Urvalet till studien begränsades till distriktssköterskor på vårdcentraler i Uppsala för att få en 
homogen grupp i en så snarlik kontext som möjligt för samtliga intervjuer, då arbetssituationen kan 
skilja sig åt mellan olika arbetsplatser för sjuksköterskor inom vården. Anledningen till att just 
distriktssköterskor valdes var att jag ville studera meningen hos en yrkesgrupp som är verksamma i 
det dagliga arbetet inom vården. Dessutom har jag bekanta som arbetar som distriktssköterskor och 
har genom dem fått uppfattningen att det kan vara ett påfrestande yrke. Samtliga respondenter som 
deltagit i studien är kvinnor i medel- och övre medelåldern. Respondenterna arbetar på två olika 
vårdcentraler, varav en är privat och en hör till Landstinget. Distriktssköterskeutbildningen är en 
vidareutbildning som kan byggas på när man redan läst en sjuksköterskeutbildning. Detta gör att 
respondenternas upplevelser innefattar båda yrkeskategorierna. Därför kommer distriktssköterska 
att användas för de upplevelser som specifikt berör denna yrkeskategori, medan sjuksköterska 
kommer att användas i en bredare mening där erfarenheter och upplevelser från båda 
yrkeskategorierna ingår. Urvalet gjordes genom att inledningsvis intervjua två bekanta som är 
verksamma distriktssköterskor på vårdcentraler i Uppsala, för att sedan genom dem få kontakt med 
kollegor och vänner som ville delta i studien. Denna form av urval benämns snöbollsselektion av 
Aspers (2011), och har begränsningen att studien koncentreras till ett visst nätverk och inte en hel 
domän. Dock förenklade denna typ av urval kontakten med intervjupersonerna, och dessutom 
arbetar distriktssköterskorna på två olika vårdcentraler, vilket gör att studien inte knyts till enbart ett
nätverk utan till två. En av distriktssköterskorna som intervjuades inledningsvis samt ännu en 
distriktssköterska som intervjuades i förstudien har fungerat som informanter, vilket enligt Aspers 
innebär att en mer långsiktig relation skapats till dem, som gjorde det möjligt för mig att återkomma
med frågor till dem under arbetets gång. På grund av tidsramen så har fem intervjuer på cirka 45 
minuter genomförts i denna studie, vilket förhoppningsvis gör att de dimensioner som studeras 
uppnår vad Aspers kallar mättnad. 

18



4.3 Datainsamling

Genomförandet av studien har utgått från Aspers bok Etnografiska metoder (2011). Inledningsvis 
gjordes en förstudie där teorierna sattes ”inom parantes” för att undvika att intervjun skulle bli allt 
för styrd av dem. Med anledning av detta valdes en tematiskt öppen intervju till förstudien, vilket 
innebär just att man inte fokuserar på teorier, utan istället på centrala teman som är av intresse. De 
teman som jag inledningsvis var intresserad av var de intervjuades arbetssituation, upplevelser av 
kvalitet i arbetet, samt hanterandet av förändringar i organisationen. Dessa teman har också 
kopplingar till studiens frågeställningar. Till dessa teman skapades ett antal frågor som fungerade 
som ett stöd för att få med allt av intresse i intervjun. Tanken med förstudien var att den skulle 
utgöra en grund för huvudstudien genom att ge en översiktlig bild av fältet. Med hjälp av förstudien 
kunde jag se att de teorier och frågeställningar som jag har tänkt använda mig av var lämpliga för 
att förklara det jag ämnade studera. En del frågor fick dock strykas och några lades till, för att bättre
ringa in de teman som var av intresse.

Med förstudien som bakgrund genomfördes sedan huvudstudien, som tidigare nämnts bestod av 
fem intervjuer med distriktssköterskor som arbetar på sammanlagt två vårdcentraler. Också 
huvudstudien har utgått från Aspers bok (2011). Under huvudstudien användes kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer, där en intervjuguide med frågor användes som en grund (se Bilaga). 
För att skapa en dialog med respondenterna ställdes även följdfrågor som anpassades till det 
respondenterna sa. Anledningen till att denna form av intervju valdes var för att få med de frågor 
som var av relevans för studien och ge struktur till intervjuerna så att både respondenterna och jag 
skulle känna oss bekväma. Samtidigt var intervjuerna inte helt strukturerade, då syftet var att 
studera respondenternas mening. Frågorna ställdes på ett sätt så respondenterna skulle berätta i 
detalj om sina upplevelser och tankar. Under och även efter intervjuerna fördes fältanteckningar om 
tid och plats för intervjun, vilka respondenterna var samt vilka intryck jag fick under intervjuerna, 
detta för att lättare minnas och kunna se tillbaka på delar av intervjuerna längre fram. När varje 
intervju var genomförd transkriberades den ordagrant med noteringar om pauser, suckar, betoningar
och liknande, för att därigenom kunna fånga respondentens mening. 

4.4 Kodning och analys

När varje intervju var genomförd och transkriberad inleddes kodningen av det insamlade materialet.
Kodning innebär enligt Aspers (2011) att materialet delas upp i olika delar för att underlätta 
analysen. Till denna studie användes en induktiv kodning, där man utifrån empirin identifierar 
koder, vilket betyder att koderna är baserade på respondenternas uttalanden. Dock bortsåg jag inte 
helt från teorin och forskningsfrågan, som fick ange riktning åt kodningen, genom att avgöra vilka 
koder i det insamlade materialet som var relevanta för studien. Först gjordes en mer övergripande 
kodning av samtliga intervjuer och fältanteckningar, och sedan en mer detaljerad kodning för att 
välja ut de koder som var av intresse för studien. Mer specifikt kodades materialet genom att först 
gå igenom texten till varje intervju bit för bit för att hitta viktiga ord och teman. Dessa skrevs ner 
och ordnades in under varje tema dels som specifika koder och dels som mer övergripande 
kategorier. Varje kategori med tillhörande koder fick därefter en färg, och markerades i den 
transkriberade intervjun, vilket av Aspers kallas för marginalmetoden. 

I och med kodningen kunde de olika delarna av varje intervju analyseras mer ingående, för att se 
om teorin finner stöd i empirin, det vill säga om första ordningens konstruktioner hänger samman 
med andra ordningens konstruktioner. Det bör dock påpekas att kodning och analys går in i 
varandra och därför är parallella processer (Aspers, 2011). Vid närmare granskning skapades nya 
teman som gav en tydligare struktur åt det insamlade materialet. De teoretiska begrepp som använts 
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i studien är främst Webers rationalisering och byråkrati, samt Ritzers rationalitetens irrationalitet. 
Dessa begrepp kan benämnas kärnbegrepp, vilket betyder att de utgör en central del i teorin 
(Aspers, 2011). Genom analysen undersöktes alla relationer mellan de teoretiska begreppen och 
koderna var och en för sig, för att på så vis kunna se om teorin styrktes eller måste väljas bort. 
Respondenternas citat som valdes ut till resultatet gjordes om från talspråk till skriftspråk, vilket 
innebär att vissa småord togs bort då de inte ansågs förändra respondenternas mening (Trost, 2010).

4.5 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet är enligt Trost (2010) den grad till vilken mätningarna är tillförlitliga. Hög reliabilitet 
innebär att man får samma resultat vid upprepade mätningar. Detta blir problematiskt när det gäller 
kvalitativa intervjuer, då uppfattningar ofta förändras över tid, och att förståelsen är grundad i 
respondentens mening och inte tolkats på ett felaktigt sätt. Då upplevelser mycket väl skilja sig åt 
mellan olika individer och vårdcentraler, blir det näst intill omöjligt att få en hög reliabilitet där 
mätningarna visar samma sak vid olika tillfällen. Detta har jag tagit hänsyn till i analysen av det 
insamlade materialet, men då syftet med studien är att förstå de intervjuades upplevelser behöver 
resultaten inte kunna generaliseras till andra personer eller till samma person över tid för att 
uppfylla syftet. Däremot ska andra kunna göra samma tolkning av just dessa intervjuer och komma 
fram till samma sak, vilket jag har haft i åtanke under hela forskningsprocessen. Validitet innebär att
frågorna i intervjuerna är giltiga och mäter vad de avser att mäta, vilket jag har försökt tänka på vid 
konstruerandet av frågorna. När frågorna konstruerades försökte jag därför att formulera dem så 
tydligt som möjligt och hela tiden fråga efter deras upplevelser. 

Dock är både validitet och reliabilitet egentligen skapade för kvantitativa metoder, vilket gör att de 
får en annorlunda mening i kvalitativa studier (Trost, 2010). Guba och Lincoln (refererade i 
Bryman, 2011) har med anledning av detta skapat två alternativa begrepp som enligt dem lämpar 
sig bättre för kvalitativa studier, nämligen tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet består av fyra 
kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 
Trovärdighet handlar om att ge en så trovärdig bild av de som studerats, så att de studerade själva 
anser att rätt bild ges. Överförbarhet har att göra med att beskriva det som studeras i detalj, så att 
andra kan avgöra om resultaten går att överföra till en annan kontext. Pålitlighet handlar om att 
beskriva alla olika delarna av forskningsprocessen, och därmed skapa en grund som andra kan syna 
och sedan avgöra hur pålitliga resultaten är. Möjlighet att styra och konfirmera innebär att forskaren
försöker säkerställa att forskningen inte har låtit teorin eller sina egna värderingar i forskningen 
styra resultatet och slutsatserna. Äkthet innefattar enligt Guba och Lincoln bland annat att en rättvis 
bild ges av de som studerats, i detta fall respondenternas upplevelser, samt att de studerade med 
hjälp av studien kan förstå sin egen situation och miljö på ett bättre sätt, men också förstå hur andra 
kan uppleva det. Då dessa begrepp är mer anpassade för den kvalitativa studien förklarar de på ett 
mindre mätningsinriktat sätt vilka krav som en kvalitativ studie bör stäva efter. Jag har därför 
försökt att ta hänsyn till samtliga av dessa krav under hela forskningsprocessen, bland annat genom 
att citera respondenternas uttalanden i resultatet, vilket stärker både tillförlitligheten och äktheten i 
studien.
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4.6 Etiska överväganden

Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010) för 
samhällsvetenskapliga och humanistiska studier, där ett antal krav ställs på forskningen. Dessa krav 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att de deltagande ska informeras om studiens syfte och vad deltagandet 
innebär, samt under vilka villkor deltagandet sker. Dessutom ska det talas om att deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst, samt att uppgifterna som samlas in endast kommer 
användas till forskning. Denna information har delgivits respondenterna muntligen innan varje 
intervju. Samtyckeskravet går ut på att respondenterna ger sitt samtycke till att delta i studien, samt 
att de själva kan välja att avbryta studien utan att det får några negativa konsekvenser för dem, eller 
att det skulle förekomma påtryckningar om att inte avbryta studien. Respondenterna informerades 
om detta innan varje intervju, och tillfrågades dessutom om det gick bra att intervjun spelades in. 
Arbetsgivaren på den ena vårdcentralen tillfrågades också om samtycke till studien, enligt 
respondenternas önskemål. Konfidentialitetskravet syftar till att garantera respondenterna 
anonymitet, så att utomstående inte ska kunna identifiera dem. Till detta krav hör att jag som 
intervjuare har tystnadsplikt vad gäller etiskt känsliga uppgifter, och att jag ska vidta åtgärder som 
gör att det inte går att identifiera de intervjuade genom deras uttalanden. Respondenterna har av 
detta skäl givits fiktiva namn för att de inte ska kunna identifieras. Namnen som respondenterna fått
börjar på de första fem bokstäverna i alfabetet, och har valts utan att kopplas till respondenternas 
ålder eller identitet. Slutligen innebär nyttjandekravet att uppgifterna som samlats in endast får 
användas till forskningens ändamål och inte på något sätt användas för andra syften. Detta delgavs 
också respondenterna innan intervjuernas början. 

21



5. Resultat

Syftet med denna studie är att undersöka hur sjuksköterskor upplever den rationalisering som sker 
inom vården idag. Mer specifikt är syftet att ta reda på hur sjuksköterskor upplever att 
omstruktureringar påverkar kvaliteten på deras arbete, samt hur de upplever att vårdcentraler som 
organisation utövar makt över deras arbete. De frågeställningar som studien ämnar besvara är: 

1. Hur upplever sjuksköterskorna att omstruktureringar inom vården formar deras arbetssituation? 
2. Hur upplever sjuksköterskorna att omstruktureringar påverkar kvaliteten i deras arbete?
3. Hur hanterar sjuksköterskorna organisatoriska förändringar som individer?

I detta avsnitt presenteras sjuksköterskornas upplevelser av vad dessa omstruktureringar har fått för 
konsekvenser för deras arbetssituation och kvaliteten på deras arbete, samt hur de hanterar dessa 
förändringar. Studiens resultat presenteras i form av citat från intervjuerna, mina tolkningar samt 
mönster som återfunnits i det insamlade materialet. För att garantera anonymitet har respondenterna
namngivits under citaten med följande fiktiva namn: Anna, Birgitta, Carin, Doris och Elin. 
Resultaten kommer att presenteras i sju teman som återfanns under analysen av materialet. 
Inledningsvis presenteras respondenternas upplevelser av trivsel och stress, därefter motsättningen 
mellan strävan efter effektivt användande av resurser och en bra vård, följt av en beskrivning av 
ökad administration som leder till ökat arbete. Vidare presenteras dokumentationens bidrag till en 
ökad kvalitet på vården, följt av en beskrivning av den minskade personaltätheten inom vården samt
hur omstruktureringarna förändrat sjuksköterskornas yrkesroll. Slutligen presenteras de 
motsättningar som upplevs finnas mellan ledningen och personalens olika principer. 

Respondenterna berättar att det skett flera omstruktureringar inom vården under de senaste 
årtiondena. Ett flertal reformer under 1990-talet medförde att ansvaret för vård delades upp mellan 
kommun och landsting, och ytterligare en förändring ägde sedan rum i och med privatiseringen vid 
slutet av det första årtiondet på 2000-talet. 

5.1 Trivsel och stress

Under detta tema redovisas sjuksköterskornas upplevelser av trivsel och stress på sina arbeten. Alla 
respondenter uppger att de trivs bra med sina jobb, om de bortser från stressen. En av 
sjuksköterskorna beskriver att de på deras vårdcentral delar mycket på arbetet, vilket skapar 
varierade arbetsuppgifter.

Jo men jag trivs där jag jobbar. Men sen är det ju väldigt varierande på en sådan här 
vårdcentral, framförallt eftersom vi har drop in-mottagning. Och då vet vi aldrig hur många
människor som kommer hit, så vissa dagar blir det väldigt stressigt och andra dagar har så 
har vi det lite lugnare. (…) Så då vet man inte hur dagen ser ut, som också kan vara 
stimulerande. (Birgitta)

Birgitta beskriver under intervjun att de på hennes arbetsplats delar upp arbetet så att man har drop 
in-mottagning eller svarar i telefon under halva dagen och patientbesök resten av dagen. Denna 
arbetsfördelning upplevs vara bra, då variationen av arbetsuppgifter gör arbetet roligt. Birgitta tror 
att det skulle vara tungt att göra en och samma sak hela tiden. Variationen finns också i ovissheten 
om hur varje dag blir, då det på vårdcentraler med drop in-mottagning aldrig på förhand går att 
förutse hur många patienter som kommer under en dag. Denna variation upplever hon som en 
möjlig stressfaktor vid de tillfällen då det är många patienter som kommer på drop in-mottagningen.
Till skillnad från denna arbetsfördelning har Doris endast inbokade patientbesök och sitter i telefon. 
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Hon trivs också väldigt bra med sitt jobb och uppskattar även hon variationen i arbetet, trots en hög 
arbetsbelastning.

Jag trivs jättebra faktiskt, jag tycker att det är roligt. Jag lär mig saker fortfarande, inte 
varje dag, men det är roligt och varierande. Vi har en ganska bra sammanhållning kollegor 
emellan och ganska trivsamt på mottagningen ändå. (Doris)

Att lära sig saker i arbetet är något som Doris värdesätter, liksom varierade arbetsuppgifter och bra 
stämning bland kollegorna. Dessa saker bidrar enligt henne till trivseln. På frågan om vad som är 
det roligaste i hennes jobb svarade Doris att hon tyckte om att få tänka till och få utmaningar att 
lösa. Hon tycker det känns bra när hon kan leva upp till förväntningarna som patienterna har. Detta 
belyses även av Carin, som uppger att det roligaste med hennes jobb är kontakten med människor 
och att tillgodose deras behov. Anna beskriver sin arbetsplats som stressigare, men att hon ändå 
trivs bra med själva jobbet.

Jag trivs med mitt jobb på det viset att jag får jobba med det jag är utbildad för, då trivs jag 
med det. Men jag trivs inte när jag känner att (…) den här otillräckligheten och (…) att man
har mindre tid att reflektera och hämta upp kunskaper, det trivs jag inte med. Men själva 
mitt jobb trivs jag med, att vara sjuksköterska eller distriktssköterska, så har jag ju ett 
fantastiskt roligt jobb om jag bortser från det här andra. (Anna)

Att jobba med det man är utbildad för tycks vara viktigt för Anna, och när hon får göra det tycker 
hon att jobbet är fantastiskt roligt. Men som arbetssituationen ser ut så finns det inte tid till att tänka 
och inhämta ny kunskap. 

Samtliga respondenter uppger trots trivseln att stress är något de ofta upplever i arbetet. Ett sätt att 
hantera stressen på är att gå ner i tid och jobba deltid. Carin berättar att många, särskilt unga 
sjuksköterskor, väljer att jobba fyradagarsvecka för att orka med det övriga livet också. Det är 
dessutom flera av de intervjuade som arbetar deltid. En av dem säger så här:

Jag tycker ändå att det nästan är räddningen för mig att jag inte jobbar heltid, att man får 
lite andrum. (Doris)

Detta citat knyter an till det Carin säger om att återhämtning och avkoppling är nödvändigt för att 
man ska kunna må bra och göra ett bra jobb.

Det är ju oerhört pressat att arbeta i en stressig arbetsmiljö och vara på helspänn hela 
tiden, det är ju väldigt dåligt. Det är viktigt att det finns utrymme för återhämtning och 
avkoppling (…) man ska ha tålamod med patienterna, man ska ju kunna vara professionell 
och försöka hålla emot sina känslor. Men man kan ju lätt bli irriterad och snäsa av kanske 
ifall man själv är stressad, så det påverkar ju liksom arbetet. Plus att man behöver 
påfyllning, för ska man stressa och jobba på hela tiden då får man ingen påfyllning och (…)
återhämtning, och då blir det inte bra. Då mår man ju dåligt. (Carin) 

Carin tycks mena att det går ut över patienterna och kollegorna om man är stressad, vilket inte 
upplevs som bra. Hon tycks mena att man måste ha tid att återhämta sig och koppla av för att klara 
av stress i arbetet. Utan återhämtning och avkoppling menar hon att man mår dåligt och inte kan 
göra ett bra jobb. 
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Trivsel är något alla respondenter upplever i sitt arbete. De flesta tycker mycket om sina jobb. Det 
som uppskattas är dels kontakten med människor och att få tillgodose deras behov, men också att få 
utmaningar och variation i arbetet. Dock har arbetssituationen en negativ inverkan på trivseln, då 
sjuksköterskorna upplever att de inte har tid att reflektera och inhämta ny kunskap, vilket skapar en 
känsla av otillräcklighet. Stress är ett vanligt förekommande element i arbetssituationen, som gör att
många sjuksköterskor väljer att jobba deltid för att orka med sitt jobb. Återhämtning och 
avkoppling upplevs som viktigt för kunna göra ett bra jobb och må bra, då stressen annars kan gå ut 
över patienter och kollegor.

5.2 Motsättningen mellan strävan efter effektivitet och en bra vård

Under detta tema behandlas respondenternas upplevelser av motsättningen mellan vårdcentralernas 
rationalisering med strävan efter vinst och effektivitet och en bra vård till patienterna. Samtliga 
respondenter upplever att strävan efter effektivitet har ökat inom vården. En av respondenterna 
beskriver hur vården influerats av industrins rationella utveckling:

Vad man har gjort inom vården det är ju att man tar prototyper från industrin, och vi är 
människor, alltså vi jobbar med mjukvaror, och (…) för mig är det inte förenligt att 
applicera metoder som man använder sig av i industrin på människor. Det blir väldigt 
konstigt för mig, för det funkar inte riktigt så, för vi håller inte på med produkter på det 
viset. Vi håller på med människor, som har olika erfarenheter och (…) karaktärsdrag (…). 
(Anna)

Anna tycks mena att rationaliseringen av vården inte går att genomföra på samma sätt som 
rationaliseringen av industrin, då det handlar om två helt skilda verksamheter. Inom vården är det 
människor som står i fokus, och människor kan enligt henne inte likställas med produkter. Anna 
menar att principerna från industrin trots detta har överförts till vården. Hon tycks mena att 
människor är mer komplexa än produkter, och därför kräver andra principer. En annan respondent 
upplever att det har varit svårt att anpassa sig till de omstruktureringar som skett, särskilt när de inte
har gynnat patienterna.

Att anpassa mig till de förändringarna som har tagits, om det är politiskt eller chefsbeslut 
eller så, jag tycker nog att det har varit svårt. Jag tycker att... ja om det inte har gagnat 
patienten. Ofta är det ju organisationen det ska gagna, (...) sen pratar man stort om att ha 
patienten i centrum, men det är ju, ibland så är det ju lösa ord på något sätt. (Carin)

Carin beskriver hur det blivit mer fokus på organisationens vinst än på det bästa för patienten. Hon 
tycks mena att det är svårt att förena patientens och organisationens bästa, och att det bästa för 
organisationen ofta går först. Detta kan knytas an till Elins uttalande, som handlar om att kvantitet 
går före kvalitet. Elin talar om att de ofta får krav från ledningen om att jobba mer, och att 
ledningen kan hota med att dra in en tjänst annars. Hon beskriver också telefonsystemet som hennes
vårdcentral använder sig av, som enligt henne inte riktigt fungerar. Det är ett nummer till hela 
vårdcentralen, och patienterna ska sedan knappa in siffror när de olika avdelningarna läses upp, för 
att kunna bli kopplade dit de ska. Problemet är otydligheten i systemet, som gör att patienterna ofta 
knappar in fel och hamnar på fel ställe, något som skapar frustration både hos patienterna och 
sjuksköterskorna. 
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Det är telefonerna som är viktigast, inte patienttiden utan det är telefonerna som räknas. 
Om vi inte klarar att ta så att säga de vi ska, då blir det röd stapel, då får vi betala. (…) Vi 
har var åttonde minut som vi ska ta ett samtal, sjuksköterskesidan har var sjätte minut som 
de ska ta. Och det är ju vissa gånger som man kanske tar lite längre tid (…). (Elin)

Elin beskriver hur kontroll utövas över de anställda, genom att det sätts en tidsgräns för varje 
samtal, och att vårdcentralen bestraffas med en slags böter om gränsen överskrids. Landstinget som 
organisation vill ha en så effektiv verksamhet som möjligt. Detta medför dock att det viktiga blir att 
hinna med ett visst antal samtal och inte hur många patienter man lyckas hjälpa. Telefonsystemet 
upplevs med andra ord vara ett stort problem, vilket också Doris anser. Doris upplever 
telefonsystemet som en av de största orsakerna till stress, då man inte hinner hjälpa de patienter som
ringt fel på endast åtta minuter. Elin tror att det ickefunktionella telefonsystemet och stressen som 
det för med sig är en anledning som gör att folk slutar jobba på vårdcentralen där hon jobbar.

Under intervjuerna ställdes en fråga om just detta - vad respondenterna tror är anledningen till att 
sjuksköterskor byter jobb eller slutar jobba inom vården samt att utbildningen väljs bort. Flera 
respondenter upplever att det beror på arbetsvillkoren - att lönen är för låg och att det är stressigt. 
Att inte få vara med och utveckla sin arbetsplats upplevs också vara en orsak. Anna nämner 
dessutom ego-centrering som en anledning, och menar att många idag har höga krav på sitt arbete - 
krav som inte uppfylls i sjuksköterskeyrket. Hon säger att man ibland måste bita ihop och stå ut, då 
alla arbeten innebär jobbiga dagar. Dock säger Anna att ego-centrering inte bara behöver vara 
negativt, eftersom det är sådana personer som fått upp lönerna genom att protestera. Birgitta tror att 
stressen är lite olika beroende på vart man jobbar, då arbetsvillkoren ser olika ut. Hon tror att det är 
mer stress på sjukhus då de har öppet dygnet runt samt på helger, och har annorlunda scheman där 
det kan ingå att jobba natt. Birgitta tycker det är synd att många, särskilt unga sjuksköterskor, slutar,
då de kan trivas med sin yrkesroll men inte med arbetsvillkoren. 

Strävan efter effektivitet tycks genomsyra hela verksamheten i vården, då fokus allt mer hamnar på 
att organisationen ska gå med vinst. Detta tycker respondenterna är dåligt, då man borde sätta 
patientens intressen främst och inte applicera principer från industrin på människor. Det tycks vara 
viktigare att hinna med ett visst antal samtal än att hjälpa patienterna. En aspekt av effektiviseringen
är formulerandet av regler som de anställda ska följa, och utdelandet av sanktioner när de inte 
uppfylls. Bristen på tid är en följd av effektiviseringen av sjuksköterskornas arbete, som har en 
negativ inverkan på arbetsvillkoren och trivseln. Respondenterna upplever att många sjuksköterskor
slutar arbeta inom vården på grund av de dåliga arbetsvillkoren som råder.

5.3 Ökad administration och ökat arbete

Respondenterna beskriver under intervjuerna hur deras arbetssituation har förändrats sedan de 
började arbeta inom vården. En av de största förändringarna tycks vara utvecklingen av 
administrationen, som har blivit datoriserad och ökat i omfattning. Samtliga respondenter upplever 
att de ökade kraven på administration har medfört mer jobb för dem. Detta tema innefattar de 
negativa konsekvenserna som respondenterna upplever av det ökade kravet på administration och 
hur detta hanteras. En respondent uttrycker sig så här:

Det finns ett talesätt som säger ”Det du inte skrivit, det har du inte gjort”. (…) Det har ju 
nästan blivit överdrivet med all dokumentation, det är ju så. Det känns som att alla måste 
skriva allting bara för att ha ryggen fri på något vis. (Carin)
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Carin tycks mena att mycket av dokumentationen sker för sakens skull, inte för att den är nödvändig
för vården. Samtliga respondenter upplever att de har krav på sig att de måste dokumentera, vilket 
kan göra att dokumentationen överdrivs. Detta är något som även andra respondenter uppger. Flera 
pratar om att man måste begränsa vad man dokumenterar för att hinna med det övriga arbetet. En 
respondent menar att de administrativa uppgifterna lagts till utan att de fått mer tid till varje patient. 

Det har ju tillkommit väldigt mycket, ja i och med allt det här med datorisering och 
journalsystem, och allt runt ikring – mail och (...) datajournaler – så har vi ju liksom, vi får 
ju mer och mer administrativa uppgifter. Och det står inte i proportion till (…) det jobb vi 
ska utföra, så det har ju blivit jäktigare och mer stressande (…) och man blir ju aldrig 
färdig så att säga, som man blev tidigare. (Anna)

Det ökade kravet på administrativa uppgifter får Anna att känna att hon aldrig blir helt färdig med 
sitt jobb. Anna säger att de administrativa uppgifterna ökar mer och mer, och att de tar för stor del 
av arbetet. Detta belyses även av Elin, som berättar att hon ofta får jobba över då tiden till de 
administrativa uppgifterna inte räcker till. 

Nu är det mycket (…) jag får inte min administrationstid till att räcka och patienttiderna 
räcker inte, och då blir det att man tar och sätter patienter på administrationstid, (…) och 
då blir det den som blir lidande och då får man sitta senare och skriva, för du ska skriva 
och du ska signera. (Elin)

Allting tycks ske på bekostnad av någonting annat. Patienttiden tar från administrationstiden, som i 
sin tur tar från personalens fritid. Tidsbrist tycks vara något som alla de intervjuade 
sjuksköterskorna upplever i sitt arbete. Detta väckte en fundering kring hur vården påverkas av 
bristen på tid. Därför ställdes frågan ”Upplever du att du har tid med alla patienter och kan ge den 
vård som behövs?”. På frågan svarade en respondent så här:

Inte alltid, ibland måste jag ju korta ner, men det är alltid på bekostnad av mig själv så att 
säga (…). Stressa försöker jag ju att inte göra, för jag försöker ju vara närvarande när jag 
har mina möten. (…) nej inte alltid har man den tiden man vill ha, så är det ju. Men 
eftersom jag jobbar med barn och vissa saker tar tid, och då får de ta tid. Men att det får en 
konsekvens, det får det ju, att någon kanske får vänta tio minuter längre eller att jag får 
jobba över eller någonting, för att jag inte hinner färdigt det rent... dokumentationen direkt 
efteråt (…). (Anna)

Även detta citat pekar på att det råder brist på tid med patienterna, något respondenten försöker 
hantera genom att förlänga besöket eller genom att dokumentera vid ett senare tillfälle på övertid. 
Anna anser att vissa saker måste få ta tid, särskilt när det rör sig om barn, men anser i likhet med 
Elin att det då måste ske på bekostnad av annat. Det tycks vara antingen patienten eller 
sjuksköterskan själv som drabbas av bristen på tid. 

Hanteringen av tidsbristen och stressen i arbetet skiljer sig åt mellan respondenterna, dock menar 
flera att de hanterar stressen genom att begränsa vad som dokumenteras och jobba på snabbare 
ibland, eller genom att boka in ett nytt besök så att de på så vis får mer tid till patienten. Anna 
betonar att hon strävar efter att vara närvarande i mötet med patienter och att hon försöker att inte 
stressa. Carin uppger att hon inte låter sig stressas i sitt arbete.
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Jag låter mig inte stressas, jag gör inte det. Jag gör en sak i taget och jag gör den färdigt, 
(…) även om jag ser att det inte blir riktigt enligt planen eller så då struntar jag... Det är 
viktigare för mig att jag får jobba i min egen takt än att låta mig stressas av situationen, för 
då är det så lätt att det blir fel och att man inte orkar. (Carin)

Carin tycks sätta sitt eget välmående och kvalitet på vården främst, och inte låta sig påverkas av 
tidspressen. De övriga respondenterna upplever istället ett tvång om att arbeta allt snabbare. Anna 
uppger att hon hanterar stressen genom att försöka lämna arbetet när hon går hem samt att inte ta 
motgångar personligt.

Om jag pratar utifrån mig så försöker jag alltid, jag lyckas inte alltid men oftast, så har jag 
lärt mig med tiden att jag måste släppa mitt arbete när jag går därifrån, för annars så skulle
man inte överleva. (…) Och att det inte är jag som... det beror inte på mig om jag inte 
hinner med, det är ju själva systemet som det är fel på. (Anna)

Anna beskriver det som att det är fel på vården som system, och att man därför inte ska ta åt sig och
tänka att det är ens eget fel att man inte hinner göra färdigt sitt jobb. Att inte ta med sig jobbet hem 
upplevs också som en viktig del i att hantera arbetssituationen och den höga nivå av stress som 
råder – en överlevnadsstrategi. 

Sammanfattningsvis upplever alla sjuksköterskor som intervjuats att de administrativa uppgifterna 
inom vården har ökat, och att dokumentationen på grund av tidsbrist ofta sker vid ett senare tillfälle.
De flesta respondenterna upplever att de ofta får jobba över för att bli klara med både patientbesök 
och dokumentation. Över lag verkar sjuksköterskorna se övertid som något som hör till om man vill
känna att man hinner göra klart sitt jobb. Tidsbristen gör att sjuksköterskorna känner sig stressade i 
arbetet. Hanterandet av stress skiljer sig lite åt mellan respondenterna. Ett sätt är att inte låta sig 
stressas, ett annat är att inte ta med sig jobbet hem och inte ta motgångar personligt. De flesta är 
dock överens om att de får begränsa vad som dokumenteras, och boka in en ny tid åt patienten om 
allt inte hinns med under ett besök. 

5.4 Dokumentation och ökad kvalitet

Samtidigt som den ökade dokumentationen utgör en del av de ökade kraven på administration som 
diskuterades ovan, så menar respondenterna att den också har resulterat i något bra. 
Dokumentationen har nämligen möjliggjort en bättre kvalitet på vården. Under detta tema redovisas
respondenternas upplevelser av fördelarna med dokumentationen. En respondent anser att 
dokumentationen är lite överdriven, men att den ändå fyller en funktion.

Det är ju mycket dokumentation. Från början skrev man ju i pappersjournaler, då var det 
inte så noga. Men det är ju också bra, för det blir ju bättre kvalitet. Men ibland kan jag 
tycka att det är lite väl mycket dokumentation. (…) Även när vi sitter i telefon måste vi ju 
dokumentera efter varje samtal, och det gjorde vi inte riktigt förut. Men det har ju också 
med kvaliteten att göra, att man kan spåra bakåt då vad som har hänt, så vi har väl känt att 
det varit bra i vissa lägen. Om det händer något då kan man se bakåt vad som har hänt, så 
det fyller ju sin funktion. (Birgitta).

Birgitta menar att den ökade dokumentationen har både för- och nackdelar. Det positiva är att man 
kan se hela händelseförlopp hos varje patient, vilket har medfört en bättre kvalitet på vården. Dock 
menar hon att det kanske sker överdrivet mycket dokumenterande, då det är tidskrävande. Men trots
allt så anser Birgitta att dokumentationen fyller sin funktion att säkra kvaliteten på vården. En annan
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respondent ser också positivt på utvecklingen av dokumentationen:

När jag började då skrev vi vissa saker fortfarande med blyerts så man kunde sudda. Och 
det gör man inte nu, utan nu är det datajournal. Vi hade pappersjournal när jag började och
nu... det är ju otroligt mycket lättare att man faktiskt kan se vad som har hänt på sjukhuset, 
vad som har hänt i Enköping om man har varit där och så vidare (…), så det är ju otroligt 
mycket lättare med journalerna, fantastiskt, och man kan se provsvaren och man kan se 
allting. Så där måste jag säga, där har det gått framåt. (Doris)

Doris är mest positivt inställd till utvecklingen av dokumentationen. Hon betonar fördelen med ett 
enhetligt system med en helt annan transparens, som gör det möjligt att se allt som rör patientens 
vård. Detta var inte möjligt förr, då man hade pappersjournaler på varje enhet. Det enda negativa 
Doris har att säga om dokumentationen är att det kan bli problem om datorerna eller 
journalsystemet inte fungerar.

Det är tydligt att dokumentationens utveckling skapat nya möjligheter för sjuksköterskorna att ha 
insyn och kunskap om patienterna i de enhetliga journalerna. Detta upplevs ha medfört en bättre 
kvalitet på vården. Däremot upplever respondenterna att det finns vissa begränsningar med dagens 
dokumentering, då man är beroende av att datorn fungerar och att det tar mycket tid från 
verksamheten.

5.5 Minskad personaltäthet

De omstruktureringar som skett inom vården har fått konsekvenser för många av vårdens områden, 
men kanske främst för personaltätheten. Omstruktureringarna innebar omfattande nedskärningar av 
personal, vilket har ett samband med den ökade administrationen och det ökade arbetet för 
sjuksköterskorna, då dessa arbetsuppgifter lades över på dem. Detta tema berör inledningsvis den 
minskade personaltätheten inom vården och de konsekvenser som detta resulterat i. Vidare 
behandlas stress som orsakas av bristen på personal, och vad respondenterna tror att minskad stress 
skulle medföra.

En respondent berättar om att de administrativa uppgifterna tidigare utfördes av läkarsekreterare, 
men att dessa tjänster dragits in för att spara pengar, och att dokumentationen istället har lagts ut på 
andra. 

I de här rationaliseringstiderna så har man ju plockat bort sekreterare och sådana här 
saker va. Det kanske ska till fler sådana personer. (…) Jag vill ju jobba med det jag är 
utbildad för, och jag är inte administratör på det viset. Och jag tycker att (…) det är för 
mycket tid som går åt till det rent administrativa. Det är det som jag tror stressar oss mest, 
att man känner sig otillräcklig (…). (Anna)

Anna beskriver hur nedskärningarna påverkat hennes arbete. Då det råder brist på tid är det lätt att 
man inte hinner med att göra allt man ska i jobbet, vilket får Anna att känna sig stressad och 
otillräcklig. Hon föreslår att fler läkarsekreterare anställs, så att arbetsfördelningen kan bli bättre 
och var och en kan jobba med det de är utbildade till. En fråga som ställdes under intervjuerna 
handlade om vad respondenterna upplever som viktigt att satsa på inom vården. Anna tror att 
lösningen på problemet inte är att anställa fler sjuksköterskor, utan istället annan personal som är 
specialiserad på exempelvis administration som kan ha hand om sakerna utöver själva vården. Hon 
tycks mena att var och en ska göra de arbetsuppgifter som de är specialiserade på, att läkare och 
sjuksköterskor bör koncentrera sig på vården medan andra sköter de administrativa uppgifterna och 
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de andra saker i kring. En bättre arbetsfördelning skulle därmed vara något att satsa på inom vården 
enligt Anna. Detta nämns också av Doris:

För att vi ska upprätthålla en bra vård så måste vi ju dels ta hand om personalen, att man 
liksom ser till att det finns personal här, vikarier, att vi får ut våra semestrar, att vi får gå på 
utbildningar (…) men det ska inte ske på övrig vårds bekostnad. Och ibland kan man ju 
tycka att man skulle må bra av om det faktiskt var fler professioner på plats, så att man kan 
fördela arbetsuppgifterna för att liksom få det att flyta. En vaktmästare eller något sånt, 
någon som jobbar i köket åt oss, det skulle uppskattas. (Doris)

Doris anser i likhet med Anna att det skulle vara bra att anställa så kallad kringpersonal som kunde 
göra några av de sysslor som nu ligger på sjuksköterskorna. Här pekas dock vaktmästare och 
kökspersonal ut, då de enligt respondenten skulle vara till stor hjälp med de sysslor som inte är 
direkt vårdrelaterade. Doris tycker också att vikarier borde tillsättas och att personalen borde få gå 
på utbildningar utan att det sker på bekostnad av vården, som hon menar att det ofta blir idag.

Ytterligare en konsekvens av av omstruktureringarna är borttagandet av personalpooler med 
vikarier. Förut fanns det pooler där folk var anställda och fick rycka in där det fattades personal. De 
som jobbade i poolen hade en basvårdcentral som de hörde till, och när det inte behövdes vikarier 
någonstans fick de vara kvar på sin basvårdcentral, och annars där behovet fanns, berättar Carin. 
Men personalpoolerna drogs in i och med omstruktureringarna, då de ansågs vara för dyra. Detta 
skapar enligt alla respondenter problem när de anställda blir sjuka eller ska vara lediga. Det sätts 
sällan in någon vikarie om det inte rör sig om någon längre tid, och inte ens då är det säkert att man 
får en ersättare. Flera respondenter upplever somrarna som mest stressiga, då personalen halveras 
vid semestern och inte ersätts av vikarier. Detta skapar problem eftersom folk fortfarande blir sjuka 
och behöver vård även under sommaren. Dock använder sig båda vårdcentralerna vid vissa tillfällen
av pensionerade sjuksköterskor som får rycka in och jobba extra, men det är inte alltid de kan. En 
respondent berättar att hon har jobb att ta igen när hon kommer tillbaka och har varit sjuk eller 
ledig.

Det är ju semestrar och jular och sådana saker när man ska vara ledig, det är ju ingen som 
tar ens barn, man får aldrig någon ersättare på det viset. Utan då får ens kollegor ta det 
som är akut eller det som måste göras, (…) så det har ju blivit sämre tycker jag. Ja, och de 
här poolerna upplöstes ju, det finns inga personalpooler inom primärvården längre, så är 
man sjuk så är man sjuk, och då har du jobbet kvar när du kommer tillbaka. (Anna)

Att inte få en ersättare när man är sjuk eller har semester medför svårigheter att vara borta från 
jobbet, menar Anna. Kollegorna får ta över delar av jobbet, men de har samtidigt sina egna jobb att 
sköta, vilket innebär att den som är borta har arbete att ta igen när den kommer tillbaka. Detta gäller
dock inte alla respondenter, utan några uppger att kollegorna helt tar över deras besök om de är 
sjuka. Det kan möjligtvis ha att göra med att det finns en skillnad mellan barn- och vuxensjukvård, 
där barnsjukvården tycks vara mer personbunden där varje sjuksköterska ansvarar för ett visst antal 
barn. Doris uttrycker det som att de som arbetar inom vuxensjukvården är mer utbytbara och att det 
därför är lättare att en kollega tar över vid exempelvis sjukdom.

Bristen på personal resulterar onekligen i upplevelser av stress. Då stress tycks utgöra en stor del av 
sjuksköterskornas arbetssituation ställdes frågan ”Hur tror du att minskad stress skulle påverka dig i
ditt jobb?”. Samtliga svar handlade om att personalen skulle få det bättre om stressen minskade. 
Två respondenter uppgav att de skulle få mer tid till reflektion och tid att läsa på och fördjupa sina 
kunskaper. De skulle kunna göra ett bättre jobb, må bättre och vara mindre trötta.
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Jag tror ju att minskad stress skulle göra att man dels inte blir lika trött när man går på 
jobbet. Alltså, att jobba med människor, och möta människor och problem, och man ska 
lyssna, det tar väldigt mycket kraft från en (…) Alltså mentalt kan man ju bli väldigt trött. 
(Anna)

Sjuksköterskeyrket upplevs av Anna som mentalt krävande, då det innebär möten med människor 
med olika typer av problem och sjukdomar. Detta kräver enligt henne mycket energi och gör att 
man blir trött. Men om stressen skulle minska upplever Anna att påfrestningarna skulle reduceras 
och därmed också tröttheten. Anna tror även att minskad stress skulle leda till ökad kontroll över 
arbetet, samt ökad kreativitet och generositet i arbetsgruppen. Dessutom tror hon att man blir 
gladare när stressen minskar. Birgitta tror också att personalen skulle må bättre om stressen 
minskade, samt att patienterna skulle gynnas.

Ja man gör ju ett bättre jobb, absolut, både för patienten är det bättre, och sen att man som 
personal mår bättre också om man känner att man hinner med sitt jobb. Och framförallt 
kanske att hinna med att fördjupa sig lite, läsa på lite mer som man kanske känner att man 
aldrig hinner med riktigt. (Birgitta)

Förutom att personalen mår bättre och att patienten får en bättre vård, så upplevs minskad stress 
kunna frigöra tid för de saker som är viktiga men som inte hinns med annars. Birgitta anser att 
reflektion och inhämtande av ny kunskap är sådana saker som skulle kunna hinnas med om stressen 
minskade. Vidare berättar hon att det förebyggande arbetet med levnadsvanor upplevs vara ett 
område där mer kunskap kan inhämtas, men där tiden inte räcker till då verksamheten ständigt går 
på löpande band. Elin betonar att minskad stress skulle frigöra tid till att prata mer med patienterna, 
så man faktiskt hinner fråga hur de mår och hinner med att hjälpa de som ringer fel. Detta skulle 
minska frustrationen hon upplever i sin nuvarande arbetssituation. Ett annat viktigt område som 
upplevs vara åsidosatt på grund av stressen är utvecklingen av verksamheten, vilket Doris tror att 
man skulle hinna med mer om nivån av stress var lägre. 

Nu är det liksom så att vi inte hinner med utvecklingsarbetet på samma vis. ”Hur ska vi 
göra det här bättre?” eller ”Hur tänker vi här? Kan vi tänka på ett annorlunda sätt?”, 
”Hur ska vi jobba med den här patientkategorin?” allting sånt minskar. Så jag tror att det 
skulle vara en rolig del av arbetet om man fick arbeta mer med utvecklingsfrågor så att 
säga, då tror jag att man skulle stanna kvar längre på sin arbetsplats också. (Doris)

Doris antyder att om personalen fick mer att säga till om i verksamheten och fick delta mer i 
utvecklingsarbetet, så skulle det innebära en ökad trivsel i arbetet. Doris tror att fler skulle stanna 
kvar på sina arbeten om stressen minskade och man fick vara mer delaktig i utvecklingsfrågor, 
vilket visar på betydelsen av arbetsvillkoren och möjligheten att vara med och förbättra dem.

Omstruktureringarna som skett under de senaste årtiondena har inneburit en del nedskärningar, 
främst vad gäller personalen. Personaltätheten har minskat, dels på grund av att man gjort sig av 
med läkarsekreterare och lagt över deras jobb på bland andra sjuksköterskorna, och dels genom att 
det sparas in på vikarier när någon är sjuk eller ledig. Bristen på personal upplevs vara en av de 
största orsakerna till stress, då många saker prioriteras bort. Minskad stress skulle enligt samtliga 
respondenter bidra till att personalen skulle må bättre men också till en bättre vård för patienterna, 
då det skulle finnas tid för de saker som nu inte hinns med. Reflektion, inhämtande av ny kunskap, 
hälsofrämjande arbete och utvecklingsfrågor är exempel på sådana saker där mer tid behövs. 

30



5.6 Yrkesrollens förändring

Detta tema handlar om de intervjuade distriktssköterskornas upplevelser av hur deras yrkesroll har 
förändrats i och med omstruktureringarna inom vården under de senaste årtiondena. Förändringarna
berör främst organisationsstrukturen och kompetensutveckling.

Carin beskriver hur distriktssköterskornas arbetsuppgifter har förändrats. Från början var 
distriktssköterskorna en egen organisation med en egen chef för hela länet. På den tiden jobbade de 
med alla människor inom ett visst område och följde dem ”från vaggan till graven”. Men på 1990-
talet delades ansvaret upp mellan kommunen och Landstinget. Distriktssköterskorna inom 
Landstinget fick ansvaret för mottagningsverksamhet, barnhälsovård och kortare tids sjukdom i 
hemmet, medan distriktssköterskorna inom kommunen ansvarade för hemtjänst och hemsjukvården 
för långtidssjuka. Det var med andra ord Landstinget som fick ansvaret för vårdcentralerna. Till en 
början hade distriktssköterskorna fortfarande en egen chef, men så småningom fick de istället 
samma chef som hela vårdcentralen. Detta innebar att distriktssköterskorna inte kunde sköta sig lika
mycket själva som de hade gjort tidigare. Flera respondenter verkar skeptiska till förändringarna.
Carin beskriver hur förändringarna medförde en oro i arbetsgruppen, särskilt för sjuksköterskorna, 
vars arbetsuppgifter förändrades. En ny arbetsuppgift som tillkom var att sjuksköterskorna skulle ha
det medicinska ansvaret för patienterna, men delegera ut det till hundratals människor och se till att 
de skötte medicinhanteringen rätt. Carin jämför detta med att låta någon annan köra på sitt eget 
körkort, vilket visar på bristerna som upplevs i detta system. Att låta ett hundratal personer köra på 
sitt eget körkort tycks vara helt orimligt, och likaså att hålla koll på hundratals människor och se till 
att de gör som de ska med medicineringen.

Ett område som drabbats av omstruktureringarna är kompetensutveckling för de anställda inom 
vården. Respondenterna har alla vidareutbildat sig till distriktssköterskor, och beskriver att man förr
hade utbildning mer frekvent och att den då var riktad enbart till dem. Nu är utbildningen istället 
riktad till alla – undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor. Dessutom är det inte alltid 
att tiden finns till att gå på utbildningar, då alla behövs på vårdcentralerna. Carin ser en tydlig 
försämring efter privatiseringen av vårdcentralen hon jobbar på.

Vi hade ju till en början yrkesmöten där det handlade om fortbildning. Men nu efter 
privatiseringen så är det liksom helt borta, det är inga sådana yrkesgruppsträffar. (…) Men 
nu känns det, nu är det nog så stressigt, så det är nog ingen som avsätter tid för det heller. 
Utan alla, doktorerna jobbar på på sitt och sjuksköterskorna på sitt, och det är inte 
fortbildning organiserat som det var förut. Det har försämrats, och det kan ju också vara en
stressfaktor att inte få avsatt tid för fortbildning (…). (Carin)

Ytterligare en respondent säger följande:

Primärvården håller i utbildningar och vår chef säger ”Ni måste gå på de här! Det är er 
skyldighet!”, att ha rätt kunskap och hålla sig uppdaterad och så. Men det är inte alltid vi 
hinner med, utan ibland delar vi upp oss och säger ”Du gick förra gången, nu får jag gå.” 
Men annars så, vi går ju på en del utbildningar och så men ibland är det tyvärr det som får 
stryka på foten för vi måste vara här och jobba. (Doris)

Både Carin och Doris beskriver hur fortbildningen förändrats till det sämre efter privatiseringen. 
Tiden räcker knappt till för arbetsuppgifterna, vilket gör att utbildningen prioriteras bort. Doris 
antyder att det finns ett krav från ledningens sida om att de är skyldiga att ha den senaste 
kunskapen, vilket säkerligen gör att de anställda känner en press när de inte hinner gå på utbildning.
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Carin påpekar just att det kan vara en stressfaktor att inte ha tid för fortbildning. Alla respondenter 
är eniga om att det skulle behövas mer satsningar på personalen för att de ska kunna göra ett bra 
jobb, och de ser kompetensutveckling som en viktig del. Birgitta lyfter fram det hälsoförebyggande 
arbetet som en del av kompetensutveckling.  

Vi har väl varit på lite utbildningar så här, men det är inte så mycket faktiskt. Jag skulle 
gärna vilja gå på lite mer, för det är jätteroligt, (…) man får komma iväg härifrån och man 
får lite mer gnista och nytänk. Och det behöver vi ju alla ibland, så man inte fastnar i 
samma spår. (…) Det är roligt att träffa andra och höra hur de jobbar, så det är ju en fördel 
för vårdcentralen också att vi får vara på utbildningar. (Birgitta)

Birgitta anser att satsningar på personalen i form av utbildning och kompetensutveckling gynnar 
hela vårdcentralen som organisation. De som får gå på utbildning tycker det är roligt och givande, 
och utbildningen får dem att bli mer engagerade och tänka på nya sätt, vilket är bra för 
verksamheten i längden. Därför skulle Birgitta gärna se att det satsades mer på 
kompetensutveckling. Dessutom tycks hon se det hälsoförebyggande arbetet som ett slags 
investering i längden, som i slutändan får personer att bli friskare och inte behöva lika mycket vård. 

Sjuksköterskerollen har förändrats i och med de omstruktureringar som skett inom vården, dels 
under 1990-talet, och dels i och med privatiseringen på 2000-talet. Allt mindre resurser läggs på 
kompetensutveckling och hälsofrämjande arbete. Respondenterna upplever att det borde göras mer 
satsningar på dessa områden, som alla berör personalen, då det skulle innebära en bättre vård till 
patienterna. 

5.7 Motsättningar mellan olika principer

Detta tema innefattar motsättningar mellan olika aktörers principer, å ena sidan sjuksköterskornas 
principer, å andra sidan ledningens principer. Flera respondenter beskriver att det finns en 
motsättning mellan beslut som fattas på en högre nivå och deras egna principer i arbetet. De 
upplever att det är svårt att påverka eller gå ifrån beslut som fattas på en högre nivå, men att det kan
skilja sig beroende på vad det är för typ av beslut. Anna menar att man ibland kan gå ifrån reglerna 
och exempelvis ge en burk salva till en patient som man ser inte har det så gott ställt, då det rör sig 
om så lite pengar. Däremot upplevs de stora besluten som rör pengar inte möjliga att undgå, utan 
dessa får man acceptera och förhålla sig till.

Börjar du strida mot någonting som du inte... ett politiskt fattat beslut eller att man följer 
någon form av regelbok som man har kommit överens om, då är det ju liksom... då slår jag 
mitt huvud blodigt. Utan då får man förhålla sig. Man kan tala om att ”Det här gillar jag 
inte, det här tycker jag inte.” men man kan liksom inte rå över... (Anna)

Anna tycks mena att vissa beslut inte går att påverka även fast man tycker att de inte är bra, och att 
man får acceptera det man inte kan rå över. Det Anna säger låter som en hälsosam inställning, om 
än lite ambivalent. Att inte jaga upp sig över det man inte kan göra något åt tycks vara klokt. Å 
andra sidan är det ju de som arbetar som drabbas av besluten, och om det är något man inte tycker 
om måste man ju fortfarande handla i enlighet med det som har bestämts. Det kanske inte är något 
som man klarar av i längden, om man hela tiden tvingas gå mot sina egna principer. En av 
respondenterna talar just om när organisationens och ens egna principer strider emot varandra, och 
anser att det i det läget är bäst att byta jobb. 
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Blir det allt för stora förändringar på en arbetsplats när man ändrar på arbetssättet och där
man själv inte är med på det, utan att man ser att det blir försämringar, att det blir 
neddragningar, då är det väldigt svårt att jobba kvar. Man far illa, man gör sig själv illa. 
Utan då är det bättre... för inom det här yrket så har det funnits möjlighet att byta jobb, 
även om det är neddragningar där också, men då börjar man själv på ett nytt ställe och 
rättar sig efter hur arbetet är där. Men att vara kvar och anpassa sig till någonting som man
egentligen inte tycker är bra, det mår man inte bra av (…). För så vart det (…) för mig när 
det vart privatiserat. (Carin)

Carin menar att det kan vara lättare att anpassa sig till en ny arbetsplats än vad det är att anpassa sig 
till förändringar som sker där man redan jobbar. Att se hur ens arbete förändras utan att kunna göra 
något åt det upplevs av henne som ohälsosamt och skadligt för en som person. Hon beskriver att det
var anledningen till att hon bytte jobb efter privatiseringen. Doris talar också om motsättningen 
mellan de anställda och ledningen, och menar att ledningen ofta har en stark ovilja att ändra på 
beslut som fattats, trots att de kanske inte ens fungerar. 

Det beslutas saker och man kan inte göra någonting åt det. Det är bara bestämt, och det 
finns ingen liksom att man vill ändra på sig eller någonting. Det upplever jag är det 
jobbigaste faktiskt. Att det bara bestäms och så ska det vara så, det är nästan jobbigare än 
att någon annan bestämmer någonting högt över huvudet på en, det är oviljan att ändra sig.
(…) Men om det inte riktigt fungerar, för ibland är de inte insatta i alla led, och så säger 
man att ”Det här fungerar inte här på vårdcentralen.”, då vill de inte ändra sig. Och det 
upplever jag är jättejobbigt (…) (Doris)

Doris antyder att de anställda på vårdcentralen har en liten eller ingen möjlighet alls att påverka de 
beslut som fattas. Även om de påtalar att saker inte fungerar så vill ledningen inte lyssna. 
Ledningen tycks vara väldigt rigid och principfast, något som får sjuksköterskorna att känna sig 
frustrerade och maktlösa. Flera respondenter är av samma åsikt. Anna upplever att det är svårt att 
göra sig hörd på hennes arbetsplats, då man helst inte ska tycka så mycket. Hon berättar att det är 
lätt att åsikter uppfattas som gnäll, och upplever att det kan vara svårt att få förståelse från 
arbetsgivaren. Flera respondenter nämner att chefernas och kollegornas förståelse för 
sjuksköterskornas arbetssituation kan vara bristande. Carin berättar om att hon hade en chef som 
inte var inriktad på sjukvård, och därmed inte hade full förståelse för arbetet. Hon berättar vidare 
om hur det ibland varit svårt att få förståelse från läkarnas sida, då hon upplever att 
sjuksköterskorna står emellan patienten och läkarna.

Vi satt hela tiden och kämpade med att det inte fanns läkartider och vi skulle försöka hjälpa 
patienterna ändå, och där var det lite dålig förståelse från läkarsidan, det här med att det 
var patienternas krav. De tyckte att det var krav från oss när vi sa att de måste göra mer 
eller skriva fler recept, eller ringa flera patienter. Så det var väl en brist på förståelse. Och 
det tycker jag väl har framkommit mer och mer det här med patienternas krav. De kan ställa
krav på ett annat sätt nu som inte var förr. (Carin)

Carin beskriver att det har varit svårt för sjuksköterskorna att få förståelse från läkarna när de 
framförde patienternas krav, då läkarna kunde tycka att det var sjuksköterskorna som ställde krav. 
Nu upplever Carin att patienterna själva kan ställa krav, vilket förenklar deras arbete. Detta då 
sjuksköterskorna upplevs vara länken emellan patienter och läkare, som innebär att de får medla 
mellan motstridiga intressen. 
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Under intervjuerna ställdes en fråga om vad som oftast prioriteras bort efter beslut på en högre nivå.
Här var respondenterna eniga om att personalen är den högsta kostnaden och att det därför är där 
som besparingar görs. Anna påpekar detta upprepade gånger under intervjun.

Det är ju tjänster man kan spara på så att säga, för det är ju där pengar... de pengarna gör 
ju skillnad. (Anna)

Personalen upplevs vara de största kostnaderna, och därför är det också på personal som det går att 
spara in. Birgitta uppger att det kan röra sig om att dra in på vikarier när någon är sjuk, något som 
även övriga respondenter upplever. Att det läggs på mer och mer arbetsuppgifter är också något som
nämns av samtliga. Birgitta berättar vidare att de på deras vårdcentral försöker spara pengar även på
andra sätt än att på personalen. Hon säger att de använder ett system där de jämför priser på 
förbandsmaterial och andra varor, vilket är mer tidseffektivt. 

Respondenterna antyder att det inom vården finns en tydlig motsättning mellan personalen och 
ledningen. De olika principerna kan strida emot varandra, och respondenterna upplever att det är 
svårt att kunna påverka ledningens beslut. Ledningen har en ovilja att ändra på beslut som fattas, 
vilket upplevs som väldigt jobbigt av sjuksköterskorna. Vill man jobba kvar får man acceptera de 
regler som är, annars får man byta jobb. Sjuksköterskorna upplevs också vara en länk mellan läkare 
och patienter, vilket ibland gjort att de inte fått förståelse från läkarsidan om att kraven de ställer är 
från patienternas sida. Personalkostnader upplevs vara de högsta kostnaderna, vilket gör att det ofta 
är personalen som prioriteras bort och att det är där besparingar görs. Respondenterna upplever 
dock att det går att spara in pengar på fler saker än personalen, bland annat genom att välja 
prisvärda förbrukningsvaror. 
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6. Diskussion

I detta kapitel ges inledningsvis en summering av studiens resultat i förhållande till syftet och de tre
frågeställningarna. Därefter förs en diskussion mellan resultatet och den tidigare forskningen, följt 
av en diskussion mellan resultatet och de valda teorierna, samt en diskussion mellan resultatet och 
den använda metoden. Avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag på framtida forskning.

6.1 Summering av resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor upplever rationaliseringen som sker 
inom vården idag. Mer specifikt var syftet att ta reda på hur sjuksköterskor upplever att 
omstruktureringar påverkar deras arbetssituation och kvaliteten på arbetet, samt hur de upplever att 
vårdcentralen som organisation utövar makt över deras arbete. De frågeställningar som studien 
ämnade besvara var: 

1. Hur upplever sjuksköterskorna att omstruktureringar inom vården formar deras arbetssituation? 
2. Hur upplever sjuksköterskorna att omstruktureringar påverkar kvaliteten i deras arbete?
3. Hur hanterar sjuksköterskorna organisatoriska förändringar som individer?

Nedan följer en summering av studiens resultat i förhållande till de tre frågeställningarna.

6.1.1 Hur upplever sjuksköterskorna att omstruktureringar inom vården formar deras 
arbetssituation?

Respondenterna beskriver hur en rad förändringar skett som en följd av de omstruktureringar som 
ägt rum under de senaste årtiondena. Dessa förändringar upplevs främst ha resulterat i 
nedskärningar av personalen. Sjuksköterskorna berättar att det tidigare fanns läkarsekreterare som 
ansvarade för administrationen, men att dessa tjänster drogs in för att spara pengar. Istället har 
arbetet lagts över på bland andra sjuksköterskorna. Ännu en nedskärning som berörde personalen 
var borttagandet av personalpoolerna med vikarier som kunde rycka in där det fattades folk, också 
detta i syfte att spara in pengar. Detta innebär att det är svårt för sjuksköterskorna att vara sjuka eller
lediga, då det oftast inte sätts in någon ersättare. Personaltätheten har med andra ord minskat i och 
med omstruktureringarna, och de ökade kraven på administration har inneburit ett ökat arbete för 
sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna är kritiskt inställda till förändringarna, då de medfört att deras 
arbetssituation har försämrats. Dokumentationens utveckling har även skapat nya möjligheter, vilket
sjuksköterskorna tycker är bra. Det är med dagens datoriserade journalsystem möjligt att få en helt 
annan insyn och kunskap om patienterna än tidigare, vilket medfört en bättre kvalitet på vården. Det
är nu möjligt att se provsvar och annat som rör patientens vård även från andra enheter. Många av 
respondenterna upplever därför att dokumentationen fyller sin funktion, trots vissa begränsningar. 

De intervjuade distriktssköterskorna uppger alla att de trivs med sina arbeten. De flesta tycker 
mycket om sina jobb, och tycks uppskatta kontakten med människor och att få tillgodose deras 
behov, samt att få utmaningar och variation i arbetet. Arbetssituationen har dock en negativ 
inverkan på trivseln, då sjuksköterskorna upplever att stressen gör att de inte har tid att reflektera 
och inhämta ny kunskap, vilket skapar en känsla av otillräcklighet. Samtliga respondenter upplever 
stress i sina arbeten, där bristen på tid och personal tycks vara de bakomliggande orsakerna. Den 
upplevda nivån av stress skiljer sig dock åt, där saker som arbetsfördelning och patientgrupper 
möjligtvis kan ha en inverkan. En del i den stressiga arbetssituationen är att de administrativa 
uppgifterna inom vården har ökat, trots att administrationstiden minskats. Detta innebär att 
dokumentationen nu utgör en större del av sjuksköterskornas arbete än tidigare. Somliga menar att 
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det sker överdrivet mycket dokumentation, då allt som skrivs inte är nödvändig för själva vården. 
Bristen på tid gör att dokumentationen inte alltid hinns med i anslutning till patientbesöket, utan får 
ske på bekostnad av något annat. Antingen får sjuksköterskorna förlänga besöket så att nästa patient
får vänta, boka in en ny tid åt patienten, eller så får de sitta kvar och dokumentera vid dagens slut. 
De flesta av de intervjuade distriktssköterskorna upplever att de ofta får jobba över för att bli klara 
med både patientbesök och dokumentation, och tycks uppleva att övertid nästintill hör till om man 
vill hinna göra klart sitt jobb. 

6.1.2 Hur upplever sjuksköterskorna att omstruktureringar påverkar kvaliteten i deras arbete?

Strävan efter effektivitet tycks genomsyra hela verksamheten i vården, då fokus allt mer hamnar på 
att vårdcentralerna som organisationer ska gå med vinst. Respondenterna upplever detta som dåligt, 
och tycker att patientens intressen borde prioriteras. Flera respondenter antyder att man använt 
principer från industrin inom vården, vilket tycks innebära mer fokus på kvantitet istället för 
kvalitet. Kontroll över de anställda beskrivs också som en aspekt av effektiviseringen, vilket 
illustreras av telefonsystemet där en tidsgräns för varje samtal sätts, där överskridande resulterar i 
böter.

Omstruktureringarna har även lett till att distriktssköterskornas yrkesroll genomgått en förändring. 
Förut var distriktssköterskorna en egen organisation med en egen chef, och de hade patienter i alla 
åldrar inom ett visst område. Dessa omstruktureringar innebar som tidigare nämnts nedskärningar, 
vilket upplevs ha påverkat arbetssituationen negativt och även kvaliteten på vården. En del i detta 
var att utbildningarna inte längre var riktad enbart till distriktssköterskorna, utan till flera 
yrkeskategorier på en och samma gång, vilket upplevs ha lett till en minskad kvalitet på 
utbildningarna. Efter privatiseringen minskade dessutom satsningarna på utbildningar, då det inte 
finns någon tid avsatt för fortbildning. 

Ytterligare saker som har påverkat kvaliteten i sjuksköterskornas arbete upplevs vara borttagandet 
av läkarsekreterare och personalpooler. Dessa nedskärningar upplevs ha ökat stressen i arbetet, och 
gjort att sjuksköterskorna känner sig otillräckliga. Därför skulle respondenterna önska att det 
anställdes mer kringpersonal inom vården, som kunde ha hand om sysslorna som inte rör den 
direkta vården, som exempelvis läkarsekreterare, kökspersonal och vaktmästare. Dessutom menar 
de att det borde sättas in fler vikarier vid semestrar och sjukdom än det gör idag. Om det skulle 
satsas mer på ökad personaltäthet, kunde mer tid läggas på kompetensutveckling och 
hälsofrämjande arbete, vilket skulle främja både sjuksköterskornas arbetsmiljö och patienternas 
vård. Dessutom skulle sådana satsningar gynna vårdcentralen, då de skulle leda till ökat 
engagemang och nytänkande bland de anställda samt till att färre blir sjuka, vilket vårdcentralen 
skulle få igen på lång sikt.

Respondenterna tror att de stressiga arbetsvillkoren och låga lönerna inom vården gör att många 
väljer att sluta eller att inte söka sig dit. Bristande möjligheter att delta i utvecklingsarbetet av 
verksamheten upplevs också vara en anledning till att folk slutar. Dessutom tror flera respondenter 
att den påfrestande arbetssituationen gör att många går ner i tid, och jobbar deltid för att hinna med 
att återhämta sig. Respondenterna är överens om att minskad stress skulle få personalen att må 
bättre och att de därmed skulle kunna ge patienterna en bättre vård. Sjuksköterskorna tror även att 
mer tid kunde frigöras till saker som inte hinns med, som exempelvis reflektion, inhämtande av ny 
kunskap, hälsofrämjande arbete och utvecklingsfrågor. Alla dessa områden upplevs som viktiga, 
men åsidosätts i dagsläget på grund av att tiden och resurserna inte räcker till.
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6.1.3 Hur hanterar sjuksköterskorna organisatoriska förändringar som individer?

Respondenterna upplever att det ofta är personalen som prioriteras bort när det ska göras 
besparingar, då personalkostnader är de högsta kostnaderna. Borttagandet av läkarsekreterare och 
personalpooler är exempel på sådana besparingar som gjorts på personalen. Sjuksköterskorna menar
att man får acceptera det som ledningen har beslutat om man vill jobba kvar, då möjligheten att 
påverka är närmast obefintlig. Respondenterna har lite olika sätt att hantera förändringarna på. En 
av dem uppger att hon försöker att inte ta åt sig personligen när hon inte hinner med att göra sitt 
jobb. En annan säger att hon byter jobb om hon känner att förändringarna går emot hennes 
principer. Det är dessutom vanligt att sjuksköterskor går ner i tid och jobbar deltid för att orka med 
jobbet och ha tid att återhämta sig, något som flera respondenter gör.

Resultatet antyder att det inom vården finns en motsättning mellan personalen och ledningen, där 
olika principerna strider emot varandra. Det upplevs som svårt att påverka ledningens beslut, och 
ledningen anses ha en ovilja att ändra på beslut som fattats, vilket sjuksköterskorna tycker är 
jobbigt. Flera respondenter känner att de inte får någon förståelse från arbetsgivaren, särskilt när de 
inte vill lyssna och ta emot förslag på förbättringar. Detta skapar frustration hos sjuksköterskorna. 
Ytterligare en motsättning upplevs finnas mellan de olika yrkesgrupperna inom vården. 
Sjuksköterskorna upplever sig vara en länk mellan läkare och patienter, vilket gör att de ibland inte 
får förståelse från läkarnas sida om att kraven de ställer är krav från patienterna. Detta upplevs 
underlättas i och med att patienterna själva kan ställa mer och mer krav på vården. 
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6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning 

I avsnittet om tidigare forskning beskrevs studiens koppling till NPM i fråga om rationalisering, 
effektivisering och omstrukturering i vårdcentralernas verksamhet, samt till HRM vad gäller 
sjuksköterskors arbetsmiljö och dess konsekvenser för hälsan och kvaliteten på patienternas vård. 
Nedan följer en diskussion mellan studiens resultat och den tidigare forskningen.

6.2.1 Trivsel och stress

Trivsel är något alla respondenter känner i sitt arbete. De flesta tycker mycket om sina jobb, och 
uppskattar kontakten med människor och att få tillgodose deras behov. Att få utmaningar och 
variation i arbetet är också saker som värdesätts. Arbetssituationen har dock en negativ inverkan på 
trivseln, då sjuksköterskorna upplever att de inte har tid att reflektera och inhämta ny kunskap. De 
intervjuade distriktssköterskorna upplever att de har en stressig arbetssituation där det är svårt att 
hinna göra allt man förväntas, vilket skapar en känsla av otillräcklighet. Bristerna på tid och 
personal tycks vara orsakerna som ligger bakom den stressiga arbetssituationen. Detta kan relateras 
till den tidigare forskningen som pekar på att arbetsvillkoren inom vården har blivit sämre, vilket 
leder till försämrad hälsa hos de anställda, och kan gå så långt som till depression (Beach, 2009). 
Stressens påverkan på hälsan beskrivs även i studien på de kvinnliga cheferna i den offentliga 
sektorn i Sverige, som uppgav att de inte har tid eller ork till att främja sin egen hälsa, och att flera 
varit långtidssjukskrivna på grund av psykosociala sjukdomar (Landstad & Vinberg, 2013). Läkare 
med många arbetsuppgifter har också visats bli negativt drabbade av stress i form av 
minnesstörningar, brister i koncentrationsförmåga och nedstämdhet (Vårdanalys: 2013: 9). Studien 
på sjuksköterskorna i ledningen i Australien visade på att sjuksköterskorna upplever minskad 
tillfredsställelse, motivation och engagemang i arbetet (Newman & Lawler, 2009). Stressen som de 
anställda inom vården utsätts för uppges ge form åt en ny arbetsmiljö (Ginn & Henry, 2003). Flera 
av respondenterna berättar att de jobbar deltid för att ha tid att återhämta sig. En respondent säger 
att hon tror det är räddningen för henne, då arbetet är påfrestande. Detta kan relateras till den 
tidigare forskningen om HRM, där studier visat att personalens hälsa har ett samband med 
kvaliteten på arbetet. Trots att HRM är relativt outforskat inom vården, finns ändå studier som pekar
på ett samband mellan HRM och effekter på patienternas vård (Harris, Cortvriend & Hyde, 2007). 
Ginn och Henry (2003) beskriver hur hälsa och minskad stress leder till ökad kvalitet på arbetet och
dessutom högre produktivitet. De menar att det därför är bra att främja personalens hälsa både för 
ledningens och personalens vinning. Personalens engagemang ökar när de känner att arbetsgivaren 
bryr sig om hur de mår, och arbetsgivaren får igen detta i form av ökad produktivitet. Det talades 
också om att psykiska och sociologiska arbetsvillkor har större effekt på effektivitet i arbetet än vad 
fysiska arbetsvillkor har (Dessler, 1976), vilket exempelvis kan vara motivation och stimulans i 
arbetet (Lindmark & Önnevik, 2011). Respondenterna hävdade att återhämtning och avkoppling är 
viktigt för att man ska kunna göra ett bra jobb, vilket har att göra med de psykiska arbetsvillkoren.

6.2.2 Motsättningen mellan strävan efter effektivitet och en bra vård

Under intervjuerna uppger respondenterna att en strävan efter effektivitet och vinst styr 
verksamheten på vårdcentralerna där de jobbar. Detta kan relateras till den nya formen av styrning 
av den offentliga verksamheten, NPM, där resultat och utnyttjande av resurser är centrala delar 
(Vårdanalys: 2013: 9). Flera respondenter antyder att man inom vården inspirerats av industriella 
principer för styrning, vilket inte upplevs vara förenligt med en verksamhet som handlar om 
människor. Detta tas även upp i den tidigare forskningen, där NPM beskrivs ha influerats av ett 
tekniskt sätt att tänka (Ginn & Henry, 2003), som kan skapa problem när det appliceras på icke-
tekniska verksamheter, då man inte tar hänsyn till de sociala dimensionerna (Schofield, 2009). De 
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sociala dimensionerna motsvaras dels av kvaliteten på patienternas vård, men också personalens 
arbetsvillkor, som det idag inte tas någon större hänsyn till, då verksamhetens vinst tycks vara 
viktigare. NPM uppges ha medfört omstruktureringar av verksamheten i vården, där fokus numera 
läggs på effektivitet och ekonomisk kontroll. Denna trend har kommit att genomsyra alla delar av 
samhället, och även på ett globalt plan. Beach talar om en kommersialisering av vården i Norden 
och Europa, då ekonomisk vinst hamnat i fokus och offentlig verksamhet görs privat (Beach, 2009; 
2011). 

Respondenterna tror att de stressiga arbetsvillkoren som råder idag gör att många väljer att sluta 
jobba inom vården eller att inte söka sig dit, vilket även tidigare forskning antyder. Schofield (2009)
menar att det är den nya arbetsmiljön med dess negativa aspekter som gör att många slutar jobba 
inom vården eller väljer att inte utbilda sig till ett vårdyrke. Bland annat tros brist på självständighet
och professionell utveckling, samt ett mer intensivt arbete vara anledningar att sjuksköterskor slutar,
detta i likhet med respondenterna i denna studie. Vårdanalys (2013: 9) konstaterar i sin studie att 
efterfrågan på vård i Sverige kommer att öka, och att man för att kunna möta detta behov måste 
locka till sig nya medarbetare och behålla de som redan arbetar inom vården. Ett sätt att göra det 
uppges vara att använda personalens tid och kompetens på ett mer effektivt sätt, så att var och en får
möjlighet att använda sin fulla kompetens i arbetet. En förbättring av arbetsvillkoren är enligt 
Vårdanalys nödvändig för att kunna möta den ökande efterfrågan på vård i framtiden, något som 
även respondenterna anser. 
 
6.2.3 Ökad administration och ökat arbete

Respondenterna talar om att kraven på dokumentation har ökat mer och mer, vilket finner stöd i den
tidigare forskning som behandlats, där flertalet artiklar beskriver det ökade kravet på dokumentation
som en följd av NPM. Problemet med detta är att sjuksköterskorna inte har fått mer 
administrationstid, utan tvärtom. Följden blir att dokumentationen inte alltid hinns med inom ramen
för varje patientbesök, utan ofta får ske på övertid. Övertidsarbete tas upp i Landstad och Vinbergs 
studie (2013) som visade att bland andra sjuksköterskor i ledningen får jobba långa och 
oregelbundna arbetstider på grund av höga krav i arbetet. För respondenterna tycks de negativa 
aspekterna av dokumentationen vara många, vilket också forskningen antyder. Den ökade 
dokumentationen uppges ha lett till en byråkratisering av vården, som innebär ett flertal negativa 
konsekvenser för personalen. Exempelvis upplever de kvinnliga cheferna inom vården i Sverige och
Australien att de har fått minskad kontroll över sina arbeten (Landstad & Vinberg, 2013; Newman 
& Lawler, 2009), samt höga krav både från de anställda och från de högre cheferna - krav som inte 
är förenliga med varandra och därmed blir svåra att uppfylla. Dessutom uppger de svenska cheferna
att den stressiga arbetssituationen gör att det inte finns tid till att främja sin egen hälsa, samt att 
många på grund av detta varit långtidssjukskrivna (Landstad & Vinberg, 2013). Verksamheten och 
därmed arbetsuppgifterna uppges ha gått från att handla om service och HRM till att handla om 
administration och ekonomisk kontroll (Newman & Lawler, 2009). Detta kan relateras till 
sjuksköterskorna i denna studie, som också upplever en stressig arbetssituation med höga krav från 
cheferna. 

6.2.4 Dokumentation och ökad kvalitet

Trots de negativa aspekterna uppger respondenterna att dokumentationen också medfört en högre 
kvalitet på vården, och att den därmed fyller sin funktion. Med dagens datoriserade journalsystem är
det möjligt för sjuksköterskorna att få en helt annan inblick i allt som rör patienternas vård, vilket 
inte var möjligt med pappersjournalerna som fanns förr. Nu kan sjuksköterskorna följa händelser 
bakåt i journalerna för varje patient, och se provtagningar och medicinlistor som gjorts vid andra 
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enheter. Detta stöds även av Vårdanalys studie (2013: 9) som visar att ökad transparens i 
verksamheten gör det möjligt att få insyn i kvaliteten på vården och att granska dess resultat och 
effektivitet. Studien visar att dokumentation krävs för att transparensen ska kunna fungera, då man 
med hjälp av den kan göra uppföljningar på hur verksamheten fungerar. Därmed möjliggör 
dokumentationen kontroll över vården som verksamhet, vilket leder till en högre patientsäkerhet. 
Detta är något som respondenterna är medvetna om, då de menar att dokumentationen fyller sin 
funktion trots de negativa aspekterna som uppkommit.

6.2.5 Minskad personaltäthet

Flera respondenter beskriver hur det gjorts nedskärningar på personalen i och med 
omstruktureringarna, då läkarsekreterare och personalpooler har dragits in för att spara pengar. De 
administrativa uppgifterna som tidigare gjordes av läkarsekreterarna har nu lagts över på 
sjuksköterskorna trots att de inte fått någon mer administrationstid. Newman och Lawler (2009) 
talar just om en förändring av arbetsuppgifterna för sjuksköterskorna i ledningen, som nu handlar 
mer om ekonomisk kontroll och administration, arbete som tidigare gjordes av andra. Under 
intervjuerna framgår det att respondenterna skulle önska att mer så kallad kringpersonal tillsattes 
inom vården. Kringpersonalen skulle enligt respondenterna kunna ta hand om arbetsuppgifterna 
som inte rör den direkta vården. Med andra ord skulle respondenterna vilja att arbetsfördelningen 
sågs över, så att varje yrkesgrupp kan göra det de är utbildade för. Detta är något som tas upp 
särskilt i en av myndighetsrapporterna, där det talas om att använda läkarnas, men också andra 
yrkesgruppers tid och kompetens mer effektivt genom att omfördela arbetsuppgifterna (Vårdanalys:
2013: 9). Enligt Vårdanalys skulle alla gynnas om arbetsuppgifterna omfördelades så att läkare och 
sjuksköterskor var de som hade hand om vården av patienterna, medan de medicinska sekreterarna 
hade hand om det administrativa och dokumentationen i journalerna. För patienterna skulle detta 
innebära mer tid för vård, och en högre patientsäkerhet. Sett ur personalens perspektiv skulle det 
innebära en bättre arbetsmiljö och ett mer effektivt användande av deras kompetens och tid. Detta 
skulle även gynna vården ur en ekonomisk synvinkel. De intervjuade sjuksköterskorna i denna 
studie håller med om att en bättre arbetsfördelning skulle gynna samtliga inblandade. Då den ökade 
administrationen enligt somliga upplevs vara den främsta orsaken till stress, skulle en bättre 
arbetsfördelning också kunna minska stressen. Respondenterna menar att det i sin tur skulle frigöra 
tid för reflektion och inhämtande av ny kunskap, vilket skulle få dem att må bättre och ge en bättre 
kvalitet på vården.

6.2.6 Yrkesrollens förändring

För respondenterna, som alla har vidareutbildat sig till distriktssköterskor, har omstruktureringarna 
också inneburit en förändring av yrkesrollen. Omstruktureringarna inom vården uppges vara en 
följd av NPM och det nya sättet att tänka, och de har handlat både om ägande och relationer mellan 
organisationer, och en strävan efter samordning och kostnadseffektivitet (Ginn & Henry, 2003). 
Detta knyter an till vad respondenterna berättar om organisationsstrukturens förändring, dels då 
ansvaret delades upp mellan kommunen och Landstinget, samt då vissa vårdcentraler privatiserades.
Detta kan också relateras till det Beach (2011) säger om kommersialiseringen av vården i den 
offentliga sektorn, som uppges ha skett genom införandet av reformer som lett till outsourcing och 
privatisering. Även kostnadseffektivitet nämns av respondenterna, då de menar att det efter 
förändringarna har satsas allt mindre på kompetensutveckling och hälsofrämjande arbete. Dessa 
förändringar upplevs ha gjort att arbetssituationen försämrats, och respondenterna skulle önska att 
det gjordes mer satsningar på detta, då det skulle innebära en bättre arbetsmiljö och möjliggöra ett 
bättre jobb. Att satsningar på personalen är viktiga framgår också av den tidigare forskningen, där 
de anställdas motivation och stimulans enligt HRM uppges hänga samman med tillfredsställelse och
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effektivitet i arbetet. Därför bör ledningen enligt HRM ta till vara på personalens resurser och se till 
att de får utvecklas efter sina förutsättningar (Lindmark & Önnevik, 2011), då både personalen och 
organisationen gynnas av det. Detta är också vad respondenterna anser, vilket är anledningen till att 
de vill se fler satsningar på personalen.

6.2.7 Motsättningar mellan olika principer

Respondenterna antyder att det inom vården finns en motsättning mellan personalen och ledningen.
Detta kan kopplas till Landstad och Vinbergs studie (2013) i Sverige som gjordes på de kvinnliga 
cheferna inom vård och omsorg i den offentliga sektorn, som antyder att kraven från olika håll 
strider mot varandra. Visserligen handlar studien om chefer, men den illustrerar ändå motsättningen 
mellan personalen och ledningen, med cheferna i en position däremellan. De kvinnliga cheferna i 
studien upplever att det är svårt att påverka arbetssituationen på grund av organisatoriska 
förändringar, begränsade resurser och krav från högre nivåer, detta i likhet med respondenterna i 
denna studie. Principer som strider emot varandra och svårigheten att påverka besluten som fattas är
därmed saker som finner stöd i den tidigare forskningen. Ytterligare en intressant koppling mellan 
denna studie och den tidigare forskningen är förståelse från arbetsgivarens sida. I studien om de 
kvinnliga cheferna beskrivs det hur de upplever att tiden inte räcker till att stötta de anställda, för att
de ofta har flera enheter som de leder samtidigt, och därmed inte kan spendera så mycket tid på 
varje enhet. Detta skulle kunna vara en förklaring till det som respondenterna i denna studie berättar
om att arbetsgivaren inte visar uppskattning och förståelse för arbetet sjuksköterskorna gör. 
Cheferna kan själva ha det tufft att leva upp till kraven de har på sig från högre nivåer.

Respondenterna upplever även en viss motsättning mellan de olika yrkesgrupperna inom vården. 
Sjuksköterskorna upplever sig vara en länk mellan läkare och patienter, vilket gör att de ibland inte 
får förståelse från läkarsidan om att kraven de ställer på läkarna är krav från patienterna. Detta 
återfinns också i Roséns avhandling (2002), där sjuksköterskorna beskrivs som de som har mest 
kontakt med patienterna, och fungerar just som en länk mellan patient och läkare. 
Sjuksköterskornas roll beskrivs som splittrad mellan krav från patienterna, kollegor och chefer, 
vilket kan upplevas som en svår balansgång. Vidare beskrivs sjuksköterskans roll även som en 
balans mellan att representera patienternas intressen och att uppmuntra självbestämmande. 
Avhandlingen tar också upp att självbestämmande från patientens sida innebär högre krav, men 
samtidigt ökat ansvar. Trots detta visade studien att de flesta sjuksköterskor anser att det borde tas 
mer hänsyn till kraven från patienterna, vilket också antyds av respondenterna i denna studie, då de 
menar att man ska se till patientens behov framför vinsten. Enligt avhandlingen tros ökat 
patientdeltagande vara positivt för både patienter och sjuksköterskor, då det kan vara ett sätt att gå 
runt den hierarkiska strukturen inom vården. Detta kan vara en förklaring till att det upplevs som 
bra att patienterna nu för tiden kan ställa högre krav på läkarna, då sjuksköterskorna i och med det 
till viss del slipper vara en sorts mellanhand.
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6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och teori 

I teoriavsnittet beskrevs de teoretiska utgångspunkter som studien haft, nämligen Webers teori om 
rationalisering, byråkratisering och olika former av maktutövande, samt Ritzers applicerande av 
Webers teori på det moderna samhället med McDonaldiseringen och rationalitetens irrationalitet. 
Nedan följer en diskussion om de teoretiska valen och deras relation till resultatet.

Kapitalism och rationalitet tycks ha fått stort inflytande i dagens samhälle, och därmed också inom 
vården, där pengar och effektivitet blivit allt viktigare. Enligt Weber utvecklades kapitalismen i 
Västvärlden för att den protestantiska etiken hade lagt grunden för en ekonomisk rationalitet, som 
inte riktigt fanns någon annanstans. Den puritanska kallelsetanken var en del i denna etik, där man 
skulle arbeta och tjäna pengar men samtidigt leva på ett enkelt och rationellt sätt och spara. Ur detta
sätt att tänka formades sedan den kapitalistiska livsstilen, där det sågs som ett tvång att spara och 
bygga upp ett kapital. Weber (1978) benämner kapitalismen som den högsta formen av rationella 
operationer, och förutspådde att alla sfärer i samhället skulle komma att rationaliseras. Detta kan 
kopplas till respondenternas beskrivningar om hur ett tekniskt sätt att tänka har kommit att 
dominera vården och samhället i stort, där fokus ligger på att maximera vinsten. Det framgår under 
intervjuerna att mycket inom vården handlar just om pengar, vilket respondenterna inte gillar. De 
anser att det inom vården borde vara andra saker som är viktigare än organisationens vinst, 
nämligen att ta hand om människor som behöver hjälp. 

Det tycks ha skett en förlust av kvalitet på vården i och med betonandet av vinst och effektivitet. 
Detta är något som kan förklaras av Ritzers McDonaldisering (2013), där kalkylerbarhet är en 
komponent. Kalkylerbarhet är då beräkningar görs på vad som går snabbast och är mest effektivt. 
Fokus ligger därmed på kvantitet, vilket kan illustreras av hur man inom sjukvården har en 
begränsad tid med varje patient, samt att vissa patienter kan prioriteras då de tros ge högre vinst. 
Respondenterna i dessa intervjuer betonar framför allt att tiden med patienterna är begränsad, både 
under besöken och när de sitter i telefonrådgivning. Detta medför att de inte alltid hinner med att 
göra vad de ska, och därför kan få jobba över för att bli klara. Telefonsystemet med en tidsgräns för 
varje samtal är ett exempel på hur tiden kalkyleras, men samtidigt även ett exempel på en annan 
aspekt av McDonaldiseringen - kontroll över de anställda. Kontroll sker enligt Ritzer då teknologier
av olika slag styr över människan, eftersom människan anses vara den osäkra komponenten i ett 
rationellt system. Kontroll kan utövas av maskiner, men också av byråkratiska regler som styr över 
personalens arbete. Ett exempel som Ritzer tar upp från sjukvården är riktlinjer som utformas om 
när åtgärder ska vidtas, så att beslutet inte längre fattas av personalen utan istället styrs av reglerna. 
Tidsgränsen för telefonsamtalen är något som styr över sjuksköterskornas arbete, och skulle kunna 
ses som en byråkratisk regel. Syftet med denna tidsgräns tycks vara att kontrollera så att patienterna
inte tar för mycket av personalens tid, men också att kontrollera att personalen jobbar så effektivt 
som möjligt. 

Under intervjuerna berättar respondenterna om de omstruktureringar som skett inom vården under 
de senaste årtiondena. Nedskärningar av personalen har gjorts för att spara in pengar, då personalen 
upplevs vara den högsta kostnaden. Borttagandet av medicinska sekreterare och personalpooler var 
exempel på nedskärningar. Detta resulterade i en minskad personaltäthet som gjorde att 
sjuksköterskorna fick mer jobb att utföra utan att få mer tid, och att det nu är svårt att var sjuk eller 
ledig från sitt arbete då det sällan sätts in någon vikarie. Detta kan förklaras med hjälp av 
McDonaldiseringens begrepp effektivitet, då mindre personalstyrka som får fler arbetsuppgifter 
innebär mindre kostnader och högre effektivitet för vårdcentralerna (Ritzer, 2013). 
Omstruktureringarna uppges även ha påverkat distriktssköterskornas yrkesroll, då de fick samma 
chef som övrig personal på vårdcentralen. Detta innebar att distriktssköterskorna fick en mindre 
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frihet än de haft tidigare, då de haft en egen chef. Ett tag var chefen inte ens hälsoinriktad, berättar 
en respondent, vilket innebar en sämre förståelse för arbetet från chefens sida. Att ha en och samma 
chef för en hel vårdcentral kan ses som ett sätt att öka kontrollen över de anställda, och samtidigt 
kunna förutsäga arbetet genom att systematisera och utarbeta rutiner som ska gälla för samtliga 
anställda. En annan konsekvens av detta var att utbildningen riktades till alla anställda på 
vårdcentralen, vilket enligt respondenterna gjorde att kvaliteten minskade, eftersom utbildningen 
inte längre var riktad enbart till dem. Dessutom minskades satsningarna på utbildning i och med 
omstruktureringarna då man ville spara in pengar. Detta kan relateras till de tre faktorer som enligt 
Weber (1983) ska ingå i arbetet för att ett bra arbetsresultat ska uppnås – fallenhet, träning och lust 
till arbetet. Fallenhet kan beskrivas som personlig lämplighet för jobbet. Träning är då de anställda 
får en rationell och kontinuerlig specialisering. Och lust till arbetet är helt enkelt viljan att arbeta. 
Vad gäller utbildningen berörs de två sista faktorerna kanske allra mest. Weber menar att 
kontinuerlig specialisering är nödvändig för att en anställd ska kunna göra ett bra jobb, och att en 
anställd som känner en lust till sitt arbete kommer att nå bättre resultat. Då utbildningar inte längre 
är riktade till varje yrkesgrupp menar respondenterna att det inte blir samma form av specialisering 
som det var tidigare. Flera uppger att de gärna skulle vilja gå mer på utbildning, men att tiden och 
resurserna inte räcker till, vilket i sin tur påverkar lusten till arbetet. 

Samtliga respondenter anser att det inom vården idag sker allt för mycket dokumentation, som inte 
alltid är nödvändig för patientens vård. De tycks uppleva dokumentationen som ett tvång och menar
att det dokumenteras för sakens skull. Respondenterna upplever att dokumentationen har ökat mer 
och mer, vilket medfört ett ökat arbete för dem. Dock upplever de på samma gång att den ökande 
dokumentationen också har skapat nya möjligheter att ge en bättre kvalitet på vården. Det enhetliga 
systemet som finns idag är möjligt tack vare datoriseringen, och gör att man kan se allt som rör 
patienten i dennes journal – provsvar, medicinlistor, besök på andra enheter och så vidare. Detta var 
inte möjligt tidigare, då man använde pappersjournaler på varje vårdenhet. Den ökade kvaliteten på 
vården kan förklaras med Ritzers (2013) begrepp kontroll, då det transparenta och enhetliga 
systemet möjliggör en granskning över vårdens kvalitet, och därmed även kontroll över kvaliteten 
som patienterna får på vården. Dokumentationen inom vården kan också relateras till det Weber 
(1968) säger om byråkratier. Weber menar att det som kännetecknar en byråkrati är att det sker en 
regelbunden aktivitet, att denna aktivitet ses som en plikt och även uppfylls, samt att det finns en 
auktoritet som är stabil och strikt. Dokumentationen skulle kunna beskrivas som en regelbunden 
aktivitet som ses som en plikt, eftersom det är något sjuksköterskorna gör dagligen. Dessutom 
upplever sjuksköterskorna dokumentationen som ett tvång från ledningens sida - den strikta 
auktoriteten. Därmed skulle vårdcentralerna uppfylla kriterierna för en byråkrati. Weber menar att 
en byråkrati bygger på administrativa lagar som ofta består av just skriftliga dokument. Enligt 
Weber (refererad i Gert & Wright Mills, 1970) är den byråkratiska organisationen tekniskt 
överlägsen andra organisationer, likt maskinen i jämförelse med ickemekaniska produktionsmedel. 
Den byråkratiska organisationen är därmed enligt Weber (1968) mer precis och enhetlig och 
dessutom billigare än andra organisationer. Enligt Webers teori skulle därmed 
sjukvårdsorganisationer av olika slag kunna ses som byråkratier, då de har enhetliga system med 
administrativa lagar, och då det sker en regelbunden dokumentation som ses som en plikt.

Vidare uppger de intervjuade sjuksköterskorna att det kan vara svårt att påverka sin arbetssituation. 
De anser att det finns en motsättning mellan personalens och ledningens principer, och att ledningen
har en stark ovilja att ändra beslut som fattats. Detta kan förklaras av Webers (1983) begrepp för 
maktutövning. Weber menar att makt utövas då någon får sin vilja igenom trots att det finns ett 
motstånd mot denna vilja. Auktoritet utövas när order lyds, vilket ofta sker i en hierarkisk 
rangordning (Weber, 1968). Dominans sker då ”härskarens” vilja påverkar andra, antingen genom 
marknaden och egna intressen, eller genom auktoritetsutövning där någon har makten att styra och 
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andra har plikten att lyda utan att hänsyn tas till deras personliga intressen (Weber, 1968). Utifrån 
dessa begrepp kan man hävda att ledningen utövar makt över de anställda då det är ledningens 
beslut som gäller trots att de anställda ogillar beslutet. Personalens motstånd mot ledningens vilja 
undertrycks därmed av makten som ledningen utövar. Även begreppet auktoritet kan appliceras på 
ledningen, då cheferna i ledningen befinner sig högt upp i den hierarkiska ordningen, medan 
sjuksköterskorna och annan personal befinner sig i en underordnad position och tvingas lyda order 
från ledningen. I och med att ledningens vilja också påverkar andra utövar ledningen också 
dominans över de anställda, i detta fall genom att vara en auktoritet. En respondent tycker att det 
som är mest jobbigt är att cheferna inte vill lyssna på dem när det är något beslut som inte fungerar i
verksamheten. Ledningen upplevs ha en stark ovilja att ändra beslut, vilket kan ses som ett uttryck 
för maktutövning. Detta upplevs av sjuksköterskorna som frustrerande, då de inte blir lyssnade på 
och inte tillåts vara delaktiga i utvecklandet av verksamheten. 

Enligt Weber (1968) är avhumanisering ett krav för att en byråkrati ska utvecklas så bra som 
möjligt. Avhumaniseringen innebär att personliga, emotionella och irrationella element tas bort från 
verksamheten. Ritzer (2013) talar om avhumanisering som en konsekvens av den rationalisering 
och byråkratisering som sker i samhället idag. Han menar att de rationella strukturerna idag i stort 
sett genomsyrar hela samhället, så som Weber förutspådde att det skulle bli. Weber (1978) beskriver
hur de materiella tingen utövar en tvingande makt över människorna, och håller dem fångna i en 
järnbur som är omöjlig att fly ifrån. Med detta menar Weber att det är omöjligt att fly från de 
normer och regler som råder i den kapitalistiska ekonomin. Rationaliteten har enligt både Ritzer och
Weber en positiv och en negativ sida. Det positiva är den effektivitet och systematik som 
rationaliteten för med sig. Den negativa sidan är att det sker en förlust av något värdefullt, något 
som Ritzer (2013) kallar för rationalitetens irrationalitet. Rationalitetens irrationalitet är just den 
negativa eller motsatta sidan av rationalitet, där människor avhumaniseras. Istället för att leda till de
rationella aspekter som eftersöks, nämligen effektivitet, förutsägbarhet, kalkylerbarhet och kontroll, 
så innebär rationalitetens irrationalitet istället det motsatta: ineffektivitet, oförutsägbarhet, 
oberäknelighet och minskad kontroll. Detta kan appliceras på sjuksköterskornas arbetssituation då 
de som en följd av omstruktureringarna har fått en sämre arbetsmiljö och minskad kontroll över sina
arbeten, där stress kan göra att de mår dåligt och inte har tid att återhämta sig. Dessutom upplevs 
kvaliteten på vården bli sämre om personalen inte mår bra. Dock kan sjuksköterskorna inte göra så 
mycket åt de dåliga arbetsförhållandena, eftersom de tycks vara en ofrånkomlig konsekvens av 
rationaliteten som styr över människorna likt en järnbur.
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6.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

En aspekt som bör tas i beaktande är platsen för intervjuerna. Då några intervjuer genomfördes på 
respondenternas arbetsplatser kan det innebära att deras chef eller kollegor har sett eller hört att 
intervjun ägt rum, vilket skulle kunna påverka deras uttalanden. En av intervjuerna ägde rum i mitt 
hem, och ytterligare en intervju hemma hos respondenten själv, vilket också skulle kunna ha en 
inverkan på svaren. I dessa fall tror jag inte att det var något negativt, då jag känner personerna och 
upplevde att de kände sig trygga. Hade dessa respondenter varit några okända hade situationen 
säkerligen blivit annorlunda, då kanske de hade känt sig antingen underlägsna att bli intervjuad i 
någon annans hem eller obekväma med att intervjuerna genomfördes i det egna hemmet. 

En annan aspekt som kan ha haft inverkan på resultatet är att min förförståelse för fältet kan ha 
påverkat tolkningen av respondenternas mening. Då jag har en familjemedlem som arbetat som 
både sjuksköterska och distriktssköterska har jag fått höra mycket om de problem som finns inom 
vården. Därför har jag utgått ifrån att det sker en rationalisering inom vården, som inverkar på 
arbetssituationen och kvaliteten på arbetet. Det kan vara en nackdel att ha en sådan förförståelse då 
man närmar sig ett fält, eftersom tolkningen kan formas av den. Men samtidigt är det omöjligt att gå
ifrån sin egen förförståelse. Dessutom kan förförståelsen ses som en nödvändig del i att skapa 
förståelse (Aspers, 2011). Jag har dock tänkt på att min förförståelse inte fick styra tolkningen av 
respondenternas berättelser, utan att den bara skulle fungera som en förståelse av bakgrunden. 

Valet av en kvalitativ metod är enligt min mening passande för denna studie, då det är 
respondenternas upplevelser som står i fokus. Dock är jag medveten om begränsningarna med 
denna metod, som kanske främst är att resultatet inte går att generalisera till alla distriktssköterskor 
på vårdcentraler, eller ännu mindre till sjuksköterskor i allmänhet. Urvalet kan också diskuteras, om
det är så att jag fått en verklig bild av hur fältet faktiskt ser ut, eller om det är tillfälligheter som gör 
att jag fått fram de resultat som studien visar. Vad gäller datainsamlingen kan det ifrågasättas om 
den skett på ett bra sätt, och om det insamlade materialet är relevant för studiens syfte. En del frågor
kan tyckas sväva iväg lite från ämnet, men för att få respondenten att beskriva så mycket som 
möjligt som kunde komma att bli relevant ansåg jag att det var bättre att ställa för många frågor än 
för få, då man alltid har möjligheten att sålla och välja ut det relevanta senare. Det hade blivit mer 
problematiskt om det visat sig att det empiriska materialet saknade vissa aspekter och skulle behöva
kompletteras. När det kommer till kodningen har jag försökt att utgå ifrån respondenternas mening 
och inte bli allt för styrd av teorier och frågeställningar när jag kodat datamaterialet. Däremot talar 
teorierna och frågeställningarna om vad som är av intresse i studien, vilket också är en 
nödvändighet.
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6.5 Slutsats och implikationer för forskning och praktik 

Denna studie har kommit fram till att de omstruktureringar som skett inom vården under de senaste 
årtiondena har påverkat både arbetssituationen och kvaliteten i sjuksköterskornas arbete. 
Omstruktureringarna har inneburit nedskärningar som främst berört personalen. De 
distriktssköterskor som intervjuats upplever en hög nivå av stress under perioder i sitt arbete, då det 
är en hög arbetsbelastning och tiden inte räcker till för att göra klart arbetet. Dokumentationen 
upplevs vara något som tar alldeles för mycket tid, vilket är en av de saker som stressar 
respondenterna mest. Att inte hinna med sitt jobb upplevs av respondenterna som jobbigt, då de 
känner sig otillräckliga. Distriktssköterskorna upplever att de inte har så stora möjligheter att 
påverka ledningens beslut om förändringar, utan känner sig tvungna att acceptera besluten om de 
vill arbeta kvar. Studien har kommit fram till att vårdcentralerna utövar därmed makt över 
sjuksköterskorna genom byråkratiska regler som måste följas. Detta gör att vårdcentralerna kan ses 
som byråkratiska organisationer, som utövar en tvingande makt över de anställda som de inte kan 
fly ifrån. De negativa följderna av sjukvårdens rationalisering, som exempelvis sämre kvalitet på 
vården och sämre arbetsvillkor för sjuksköterskorna, kan beskrivas som rationalitetens irrationalitet,
då de är förluster som sker som en konsekvens av rationaliseringen och dess fokus på bland annat 
effektivitet.

Den övergripande slutsatsen som studien kommit fram till är att man på lång sikt skulle vinna på att 
satsa mer på personalen inom vården. Det är många aspekter av sjuksköterskornas arbete som skulle
kunna förbättras, och det mesta går tillbaka till personalen. Detta finner stöd även i tidigare 
forskning, där HRM och tillvaratagandet av de mänskliga resurserna har visats ha effekt på arbetets 
kvalitet och effektivitet. En del i detta är att se över och omfördela arbetsfördelningen mellan olika 
yrkesgrupper inom vården. Distriktssköterskorna som deltagit i denna studie anser att det borde 
tillsättas fler läkarsekreterare och annan kringpersonal som kunde ta över dokumentationen och 
andra sysslor som inte rör patientens vård, så att de själva kan fokusera på vården. Dessutom 
upplever respondenterna att de behövs fler ersättare vid sjukdom eller ledighet, då det idag är 
problematiskt när någon är borta och det sällan sätts in vikarier. En annan viktig del är att se till att 
personalen får gå på utbildningar. Distriktssköterskorna skulle uppskatta att få lära sig mer och få 
nya sätt att tänka på, vilket skulle också öka engagemanget till arbetet. Ännu en sak som skulle 
kunna förbättras är enligt respondenterna förståelse från arbetsgivarens sida. Respondenterna 
uppgav att de inte har någon möjlighet att påverka ledningens beslut, och att de inte känner att de 
får vara med och utveckla verksamheten. De skulle vilja att arbetsgivaren ville lyssna mer på dem, 
och att de kan framföra när något inte fungerar i verksamheten så att det kan förbättras.
Dessa satsningar på personalen skulle enligt de intervjuade sjuksköterskorna vara en långsiktig 
investering som skulle gynna samtliga parter. Sjuksköterskorna skulle få en bättre arbetsmiljö och få
jobba med det de är utbildade för, vilket skulle få dem att känna ökat engagemang och 
tillfredsställelse i arbetet. Detta skulle i sin tur medföra att patienterna fick en bättre vård, med mer 
tid för vård och en högre patientsäkerhet. För vårdcentralen som organisation skulle det innebära ett
mer effektivt användande av resurserna, vilket skulle medföra en vinst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Under intervjuerna tog flera respondenter upp likheter mellan sitt eget yrke och lärarna. Likheterna 
mellan de båda yrkena upplevdes vara att de båda är underbetalda, kvinnodominerade och utsatta 
för en hög arbetsbelastning. Detta är enligt min mening något som skulle vara intressant att studera 
mer ingående. Som ett förslag på framtida forskning föreslås därför en jämförelse mellan 
sjuksköterskeyrket och läraryrket. Ytterligare ett förslag är att studera om genus har någon koppling
till sjuksköterskornas upplevelser, vilket kan undersökas genom en större studie på både kvinnor 
och män där deras upplevelser jämförs.
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Bilaga: Intervjuguide

* Arbetssituation

Hur skulle du beskriva din arbetssituation? 

På vilket sätt har din arbetssituation förändrats sen du började jobba inom vården?

Vill du berätta om personalpoolerna som fanns förr?

Skulle du vilja att något med ditt arbete var annorlunda?

Trivs du med ditt jobb? 

Känner du dig stressad på jobbet?

Hur skulle du beskriva dokumentationen inom vården? Hur har den utvecklats?

* Upplevelser av kvalitet

Upplever du att du har tid med alla patienter och kan ge den vård som behövs?

Känner du att du gör ett bra jobb?

Vad upplever du att patienterna tycker om vården?

Hur tror du att minskad stress skulle påverka dig i ditt jobb?

Hur ser du på kompetensutveckling inom vården?

Känner du att du får den uppskattning från arbetsgivaren som du vill ha? Hur uttrycks den i 

så fall? Högre lön/ komplimanger...

Upplever du att arbetsgivaren har förståelse för din arbetssituation?

* Hanterande av förändringar i organisationen

När det beslutas på en högre nivå om att spara in på saker, vad upplever du prioriteras bort?

Hur hanterar du sådana beslut i ditt arbete?

Upplever du att du har någon möjlighet att gå ifrån sådana direktiv?

Vad tycker du är viktigt att satsa på inom vården?

Tror du att många väljer bort sjuksköterskeyrket på grund av arbetsvillkoren?

Hur kom det sig att du valde att bli sjuksköterska?
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