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Sammanfattning 
Bakgrund 
I begreppet arbetsmiljö ingår de fysiska, psykiska och sociala upplevelser som en individ har i sitt 

arbete. Distriktssköterskans arbetsplats kan vara stressig på flera sätt vilket kan påverka den 

psykosociala arbetsmiljön negativt. Tillfredsställelse och motivation i arbetslivet är 

grundläggande för god psykosocial arbetsmiljö och för en individs goda hälsa. 

Syfte 
Att undersöka distriktsköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården. 

Metod 
Föreliggande studie har genomförts som en kvantitativ enkätstudie med deskriptiv design. 

Resultat 
55,5 procent av informanterna upplevde stress i sitt arbete men ansåg ändå att de har rimligt med 

tid avsatt till patienterna. Informanterna hade övervägande goda erfarenheter av sociala 

relationer/samspel på arbetsplatserna, dock visade det sig att två informanter hade tydliga 

erfarenheter av utanförskap och hade känt sig utfrysta. Resultatet visade att informanterna 

sammantaget kände sig glada, förnöjda och att de är nöjda med sin arbetsmiljö över lag. 

Konklusion 
Författarna till föreliggande studie befarar att stressen som distriktssköterskor utsätts för i sitt 

yrke påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt. Effekten av detta torde vara att grunden i 

distriktssköterskans profession, det vill säga kärnkompetenserna och ICN:s etiska kod, blir svåra 

att bevara och detta kan i slutändan påverka patientsäkerheten negativt.  

Nyckelord 
Deskriptiv, distriktssköterska, primärvården, profession, psykosocial arbetsmiljö, stress, team. 

  



 
 

Abstract  
Background 
The term work environment includes physical, mental and social experiences that an individual 

has in his work. The district nurse's workplace may be stressful in several ways, which may 

adversely affect the psychosocial work environment. Satisfaction and motivation in working life 

is fundamental to a good psychosocial work environment and for an individual's good health. 

Aim 
To investigate district nurses' experiences of psychosocial work environment in primary health 

care. 

Method 
The survey has been conducted as a quantitative survey with descriptive design. 

Results  
55.5 percent of the informants experienced stress in their work, they felt that they had reasonable 

time allocated to patients. The informants had predominantly good experiences of social relations 

/ interaction at the workplace, however, it appeared that three informants had clear experiences of 

exclusion and had felt unfitted. The result showed that the informants overall felt happiness, 

satisfaction and were satisfied with their working environment overall. 

Conclusion 
The authors of the present study fear that the stress posed by district nurses in their occupation 

adversely affects the psychosocial work environment. The effect of this could be that the 

foundation of the district nurse's profession, core competencies and ICN's code of ethics, 

becomes difficult to preserve and this can ultimately affect patient safety. 

Keywords 
Descriptive, district nurse, primary care, profession, psychosocial work environment, stress, 

team.  
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Inledning 
Föreliggande studies författare har tillsammans 15 yrkesverksamma år som sjuksköterskor, bland 

annat inom primärvården. Dessa erfarenheter har utvecklat ett intresse för fortsatta studier till 

distriktssköterska vilka påbörjades hösten 2016.  

Under föreliggande studies författares praktikperioder på barnavårdscentral, vårdcentral, 

skolhälsovård, hemsjukvård och inom palliativ verksamhet, har författarna uppmärksammat att 

distriktssköterskor upplever att de ständigt har ont om tid till patienter. Distriktssköterskor har 

uttryckt att de ofta upplever sig stressade och känner sig otillräckliga. Intresset väcktes därav att 

undersöka distriktssköterskors erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön genom en 

enkätundersökning. 

Bakgrund 
Distriktssköterskans profession  
International Council of Nurses (ICN) (2012) etiska kod omfattar fyra grundpelare: att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF) (2008) beskriver i kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan 

att distriktsköterskans ansvar är att leda, planera och utveckla arbetet inom det egna 

ansvarsområdet samt att kunna samarbeta med andra yrkesgrupper, organisationer och 

myndigheter (Ibid). Wilhelmsson, Foldevi, Åkerlind & Faresjö (2002) beskriver att trots stress 

upplever distriktssköterskan tillfredsställelse med sitt arbete och en stolthet över sin profession.  

SSF (2008) beskriver att förutom faktabaserad kunskap och färdighet behöver den framtida 

distriktssköterskan vara flexibel och ha god handlingsberedskap. Förmåga att kunna reflektera, 

använda kunskaper och färdigheter i olika situationer på ett säkert, hållbart, befolkningsinriktat 

och individcentrerat arbetssätt är nödvändigt. Distriktssköterskan behöver en bred kompetens 

med ett hälsofrämjande arbetssätt för att kunna tillgodose patienten en god och säker vård. 

Distriktssköterskan följer människor genom livets alla faser och måste kunna vårda och arbeta 

preventivt från födelse, barnhälsovården, och till döendet, den palliativa vården. Ett krav är att 

distriktssköterskan arbetar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt med en mångkulturell 

internationell kompetens. I mötet med patienten måste distriktssköterskan kunna tillgodose behov 

utifrån ett omvårdnadsperspektiv och utgå ifrån människans fysiska, psykiska, sociala, kulturella 

och existentiella hälsa och sjukdom (Ibid).  
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Leksell och Lepp (2013) beskriver grunden i distriktssköterskans profession, de sex 

kärnkompetenserna: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Kärnkompetenserna 

ligger som grund till modern vård och utbildning för vårdpersonal, för att kunna möta dagens och 

framtidens behov av vård med god kvalité (Ibid). 

Distriktssköterskans arbetsuppgifter innebär en daglig kontakt med patienter och engagemang i 

patienternas hälsa (Arbetsmiljöverket, 2017). Enligt SSF (2008) är distriktsköterska en skyddad 

yrkestitel som kräver specialistexamen. Grunden i distriktssköterskans arbete handlar om att 

arbeta utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap med ett holistiskt hälsofrämjande 

förhållningssätt där de etiska aspekterna, patientens integritet och autonomi sätts i centrum (Ibid).  

Rout (1999) påvisar att distriktsköterskor är nöjda med sitt arbete vad gäller variation i arbetet 

samt den tillfredsställelse som arbetet med att hjälpa människor ger. Distriktssköterskorna 

uttryckte missnöje med löner, arbetsledningen och brist på struktur i arbetet (Ibid). Enligt Durkin 

et al. (2016) har distriktssköterskor med högre grad av självkännedom och förmåga att skilja på 

arbete och fritid samt hitta sätt till återhämtning lägre risk för utmattning i sitt yrkesliv och visade 

också större tillfredsställelse med sitt arbete. Distriktssköterskan kunde då också påvisa större 

skicklighet inom omvårdnad i sitt yrke (Ibid) 

Distriktssköterskans möte med patienten 
Enligt Nygren Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg (2015) är en god första kontakt med 

patienten av vikt för alla sjuksköterskor och så även i rollen som distriktssköterska. En god första 

kontakt skapar förutsättningar för att mötet mellan den vårdsökande patienten och den 

vårdgivande distriktssköterskan fungerar bra även framgent. Ett gott möte mellan patient och 

distriktssköterska kan göra att patienten upplever bibehållen värdighet i vårdsituationen. Stress 

och tidsbrist hos distriktssköterskan kan vara ett hinder för det goda mötet (Ibid). 

Enligt Borglin (2017) ska hälso- och sjukvård ges till patienter utifrån ett patientsäkert 

perspektiv. Av vikt i arbetsmiljön för att kunna tillgodose detta är ett gott chefskap med 

ansvarstagande för verksamheten, teamarbete, evidensbaserad vård, att verksamheten har en god 

kommunikativ miljö samt att arbetet utförs ur ett personcentrerat perspektiv (Ibid). Vidare så bör 

kärnkompetensen säker vård vara prioriterad i dagens hälso- och sjukvård. Distriktssköterskor 

som arbetar nära patienter kan med sin kunskap inom området omvårdnad vara en grund i arbetet. 
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En säker vård är ett av målen inom hälso- och sjukvården som ska uppnås vilket innebär att alla 

yrkeskategorier som arbetar inom vården ska kunna garantera en säker vård för patienten. Säker 

vård innebär att skydda patienten mot skador och se till att adekvat vård ges (Ibid). 

Distriktssköterskor och arbetsrelaterad stress 
Lundberg (2013) beskriver att det moderna samhället rymmer många källor till stimulans, 

omväxling och utveckling men det bidrar även till hög arbetsbelastning och stress. Dagens vård 

ställer krav på individuellt ansvar, flexibilitet och personlig förmåga att sätta gränser mellan 

arbete, familj, fritid, rekreation och vila (Ibid). Eklöf (2017) beskriver att stressreaktioner startar 

då människor har problem som de uppfattar har betydelse för dem och som de inte är säkra på att 

de kan hantera effektivt. Reaktionernas intensitet har att göra med hur pass viktigt problemet är 

och vilka konsekvenser det kan leda till om inte problemet hanteras. Stressreaktioner uppkommer 

även när problem försöker hanteras aktivt, men misslyckas. Det är endast när problemen lyckas 

övervinnas som stressprocessen klingar av, tills nästa stressmoment åter påverkar människan 

negativt. Vid fall när det hela tiden dyker upp nya stressituationer eller när olösta problem 

kvarstår är det lätt att hamna i en ständigt pågående känsla av stress (Ibid).  

Kjellberg och Wadman (2002) påvisar att stress både kan ha positiv och negativ effekt. Om stress 

ska upplevas som positivt beror på om dosen stress kan hanteras. Detta har också att göra med 

individens förmåga att hantera stress och stressiga situationer. Det som är för mycket stress för en 

individ behöver inte vara det för en annan. Stress kan beskrivas som de arbetsförhållanden som 

skapar en psykisk belastning som ej är önskvärd. Då stress är en individuell upplevelse av ett 

fenomen så kan en individ uppleva dosen stress som en ”krydda” i tillvaron medan en annan 

individ upplever samma dos av stress som utmattande (Ibid). 

Sarafis et al. (2016) påvisar att distriktssköterskor utsätts för stress i sitt arbete och att det 

påverkar deras livskvalitet negativt. Vidare visade studien att stressen kan påverka den vård som 

ges till patienterna negativt. Utbildning i stresshantering kan göra att distriktssköterskan kan 

hantera stressen och på så vis säkra att patienterna ej blir påverkad av detta och förhoppningsvis 

också höja sin egen livskvalitet. I utbildningen var det viktigt att fokusera på att dels minska det 

som skapar stress, dels skapa effektiva copingstrategier för distriktssköterskan och till sist ge 

särskilt stöd till de distriktssköterskor som upplever mest stress (Ibid). 
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Durkin, Beaumont, Hollins Martin och Carson (2016) påvisar att hos en nybliven 

distriktssköterska finns en vilja att göra skillnad, att vårda och ge god omsorg till patienten. 

Denna inställning kan dock avta med tiden då förändringar i organisationen och hög 

arbetsbelastning kan göra att ambitionen till förbättringsarbete inom professionen inte går att 

implementera bland annat på grund av stress. Detta gör att en del distriktssköterskor väljer att 

byta yrkesväg (Ibid). Enligt Lorenz och Guirardello (2014) finns faktorer som ökar riskerna att 

distriktssköterskan väljer att byta yrkesväg. Faktorer såsom att distriktssköterskan i sin profession 

på grund av stress tappar känslan av bibehållen autonomi, att känslor av otillräcklighet ökar samt 

att den personliga tillfredsställelsen med arbetsinsatsen också minskar på grund av stress. Om 

kontrollen över arbetsmiljön, personlig utveckling och den individuella förmågan att prestera i 

yrkeslivet minskar och känslan av utmattning ökar så utgör detta tillsammans en ökad risk för att 

distriktssköterskan byter yrkesbana (Ibid).  

Samband påvisas mellan stress, utmattning och distriktssköterskans individuella förmåga till 

coping och dennes självkännedom (Durkin et al., 2016; Stacciarini & Tróccoli, 2004). 

Teamarbete 
SSF (2008) klargör att samhället har höga krav och förväntningar på att hälso- och sjukvården 

tillgodoser en god och säker vård både utifrån patientsäkerhet och vårdutveckling. Teamarbete är 

en av de viktiga kärnkompetenserna för att kunna tillgodose målen inom hälso-och sjukvård. 

Meningen med att arbeta i team är att kunna samla kompetensen från flera olika människor och 

tillsammans samverka för att så långt det är möjligt kunna erbjuda patienterna bästa möjliga vård. 

Arbetet bör präglas av ett öppet och tillåtande klimat, med en vilja till fortgående utveckling 

inom teamet (Ibid). Berlin (2013) belyser att hälso- och sjukvården genom teamarbete kan 

tillgodose patienternas alltmer avancerade behov. Distriktssköterskan kan samarbeta i team med 

många olika professioner till exempel: läkare, undersköterskor och paramedicinare. En av 

utmaningarna med att arbeta i team är att kunna se och ta hänsyn till andra professioners kunskap 

och kompetens och samtidigt kunna tillföra sin egen kompetens, sammantaget för att ge patienten 

en god och säker vård. För distriktssköterskor som är delaktiga i team kan det förutom att bidra 

med kompetens inom omvårdnad, till exempel handla om att kunna läsa av vilken arbetsform 

som ska tillämpas vid olika omvårdnadssituationer. Att kunna växla mellan olika arbetsformer 

utifrån olika situationer som uppstår i samverkan med teamets deltagare är också av vikt (Berlin, 

2013; Chan, 2010). Chan (2010) belyser den positiva betydelsen av teamarbete i primärvården ur 
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patientens perspektiv. Patienten får en säkrare och tryggare vård genom samarbete i team och 

tillvaratagandet av flera olika människors och professioners kunskap. Särskilt för multisjuka 

patienter är det värdefullt om vårdpersonalen arbetar i team för att ge bästa vård (Chan, 2010). 

Numminen et al. (2016) påvisar att för nya oerfarna distriktssköterskor så är tryggheten i teamet 

samt stödet och förtroendet av sin chef viktigt för den individuella professionella utvecklingen 

samt för att utveckla förmågan att på egen hand klara bedömningar och fatta beslut. Goda 

egenskaper hos en chef är att vara tillgänglig, att synas på arbetsplatsen, att ledaren sätter upp 

mål, tar sitt ansvar som ledare och att denne uppmuntrar sin personal samt ger beröm och lämnar 

erkännande för personalens arbete Dessa egenskaper hos ledaren kan avgöra hur arbetsmiljön 

upplevs. En ledare med ovanstående kvalitéer och arbetssätt kan vara nyckeln att locka till sig 

nyutbildad personal och att behålla erfaren personal. På detta vis kan en god sammansättning av 

kompetens och nytänkande skapas (Ibid). En positiv arbetsmiljö för distriktssköterskor kan vara 

avgörande för att kunna rekrytera nya distriktssköterskor och för att få behålla distriktssköterskor 

på arbetsplatsen (Hathela et al., 2015; Zúniga, et al., 2015). 

När förändringar sker på en arbetsplats eller inom ett team så är det viktigt att detta 

implementeras i verksamheten på ett bra sätt för att inte ska skapa stress hos personalen (Evans, 

2002). Enligt Dackert (2010) har implementering av teamarbete visat god effekt både genom att 

höja kvalitén i hälso- och sjukvården samt minskat stressen hos distriktssköterskor. 

Implementering av team i vårdarbetet gav mer utrymme och fler initiativ till nytänkande och det 

individuella måendet hos distriktssköterskan blev bättre. Även klimatet i arbetsgruppen stärktes 

positivt och stressnivån hos distriktssköterskorna minskade (Ibid). 

Arbetsmiljö och hälsa 
Folkhälsomyndigheten (2011) anger att i begreppet arbetsmiljö ingår fysiska, psykiska och 

sociala upplevelser som en individ har i sitt arbete. För många människor har arbetslivet en stor 

betydelse för hälsan eftersom att arbetet är en stor del av livet. Arbetsmiljön påverkar hälsan, 

hälsan påverkas även av hur individens anställningsform ser ut och dennes möjligheten till balans 

mellan arbetsliv och fritid. Därav har individens välmående och hälsa en koppling till 

verksamhetens utveckling och tillväxt. Ett av folkhälsomålen är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen (Ibid). I arbetsmiljölagen 

(SFS 1977:1160) kapitel 1, 1§, beskrivs att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i 
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övrigt att uppnå en god arbetsmiljö. I kapitel 3, 1a §, beskrivs att arbetsgivaren och arbetstagaren 

ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). Numminen 

et al. (2016) påvisar att en god arbetsmiljö har kopplingar till arbetsplatsens kompetensgrad. Om 

arbetsmiljön är god stannar fler distriktssköterskor kvar på arbetsplatsen vilket i sig skapar 

bibehållen kompetens då personalgruppen blir mer beständig (Numminen et al. 2016; Huntington 

et al. 2011). Enligt Huntington et al. (2011) så är det en skillnad mellan det som är känt som goda 

variabler för en psykosocial arbetsmiljö som gör att distriktssköterskor mår bra, trivs med sitt 

yrke och väljer att fortsätta arbeta i sin profession och den faktiska psykosociala arbetsmiljön för 

distriktssköterskor. 

Arbetsmiljöverket (2017) beskriver framförallt två förhållanden i arbetsmiljön som kan leda till 

stress såsom hög arbetsbelastning och problem med det sociala samspelet på arbetsplatsen. På en 

arbetsplats är det av vikt att skapa en god arbetsmiljö för att förebygga ohälsa. Det bör finnas en 

fungerande balans mellan krav och resurser på arbetsplatsen. Förbättringsarbeten är en ständigt 

pågående process inom hälso- och sjukvården och således alltid aktuellt för distriktsköterskan i 

dennes arbete inom primärvården. Hur förbättringsarbetet implementeras på en arbetsplats 

påverkar hälsan. Om förändringsarbete implementeras med för snabbt tempo eller om 

förbättringsarbetet upplevs som oklart kan detta leda till påfrestningar och stress för 

distriktssköterskan (Ibid).  

Burke (2013) beskriver att chefen på en arbetsplats utgör grunden och bär ansvaret att skapa ett 

gott arbetsklimat som ger personalen möjlighet att må bra och på så vis möjlighet för personalen 

att ge bästa möjliga vård. Att investera i gott ledarskap och god arbetsmiljö är således 

grundläggande för god och säker vård (Ibid).  

Världshälsoorganisationen (WHO) definition av hälsa från 1946, lyder:  

”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvara av sjukdom och funktionsnedsättning” (WHO, 2018). 

Folkhälsoinstitutet (2011) uttrycker att folkhälsa hänger samman med att skapa goda samhälleliga 

förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Myndigheten hävdar att 

arbetslivet har stor betydelse för människors hälsa och välstånd. Människors arbetsförmåga kan 

försämras vid exempelvis fysiska arbetsmiljöfaktorer såsom störande ljud, olämpliga 

arbetsställningar, vibrationer och bristande belysning. När höga krav ställs på människan eller när 
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människan saknar möjlighet att kontrollera sin arbetssituation och ej känner delaktighet i arbetets 

utformning, ökar risken att drabbas av ohälsa (Ibid). 

Dahlberg och Segesten (2010) påvisar att hälsa är en upplevelse av att vara i jämvikt och balans. 

Det handlar både om känsla av inre balans och känsla av jämvikt i relation till sina 

medmänniskor och till livet i övrigt. Upplevelsen av hälsa är inte densamma för alla människor 

utan upplevelsen av hälsa är en subjektiv och unik upplevelse hos alla individer och samma 

individer kan även uppleva hälsa olika utifrån vilken situation de befinner sig i. Hälsan är relativ 

till och speglar människans aktuella och totala livssituation, vilket innebär att den är en integrerad 

del i människans liv (Ibid). 

God hälsa innebär bland annat möjlighet att kunna hantera svåra situationer i livet utan att 

drabbas av psykiska eller fysiska besvär och att uppleva sig själv som en frisk person. Den 

biologiska bakgrunden till en god hälsa är naturligtvis av stort intresse, och där är kunskaperna 

fortfarande begränsade (Lundberg, 2013). 

Fysisk arbetsmiljö 
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2017) utgörs fysisk arbetsmiljö bland annat av 

arbetsredskap, lokaler, inventarier, kemikalier och även luftkvalitet och ljudnivå. Ergonomi är 

också en del av den fysiska arbetsmiljön som ska skydda individen från arbetsskador relaterade 

till ergonomi. I fysisk arbetsmiljö ingår också förebyggande arbete mot hot och våld (Ibid). 

Psykosocial arbetsmiljö 
Eklöf (2017) påvisar att psykosocial arbetsmiljö både innebär sociala och psykiska aspekter av 

arbetsmiljön. Det finns även fysiska aspekter av arbetsmiljön som kan påverka den psykosociala 

arbetsmiljön. Dessa aspekter kan vara ljud, buller och dålig belysning som exempel. Arbetsmiljön 

är en komplex sammansättning av individerna på arbetsplatsen, relationer mellan desamma och 

hur organisationen är uppbyggd. Dessa delar vävs in i varandra och är beroende av dynamiken i 

gruppen och bildar tillsammans en sammansatt psykosocial arbetsmiljö. Psykosociala 

arbetsmiljöförhållanden har betydelse för människors hälsa, hur människorna fungerar och 

presterar. Det är av vikt att de krav som ställs är anpassade till människors funktionsförmåga och 

hälsa. Att resurser finns på arbetsplatsen och att människor behandlas rättvist främjar hälsa och 

arbetsförmåga (Ibid). Tillfredsställelse och motivation i arbetslivet är grundläggande för god 

psykosocial arbetsmiljö och för en individs goda hälsa (Eklöf, 2017; Stacciarini & Tróccoli, 

2004). 
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Definition av centrala begrepp 
Team 
I föreliggande studie avses med ett team en grupp människor med olika professioner inom hälso- 

och sjukvårdens område som samarbetar för att uppfylla hälso- och sjukvårdens åtagande att 

tillgodose patienten en god och säker vård. 

Chef 
I föreliggande studie avses med chef den arbetsledare som har sin stationering på vårdcentralen, 

chefen kan ha olika titulering men författarna avser de chefer som befinner sig på vårdcentralen 

och är direkt delaktig i verksamheten. 

Problemformulering 
En god arbetsmiljö är en förutsättning för distriktssköterskors möjlighet att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. Överbelastning och underbemanning kan leda till 

stress och därmed påverka distriktssköterskors psykosociala arbetsmiljö negativt. 

Patientsäkerheten äventyras om distriktssköterskan, på grund av otillfredsställande psykosocial 

arbetsmiljö, inte kan utföra sina arbetsuppgifter enligt rådande lagar och riktlinjer. Författarna till 

föreliggande studie fann ej tillräckligt med vetenskapligt underbyggda studier inom området 

psykosocial arbetsmiljö och därför är det viktigt att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av 

sin psykosociala arbetsmiljö på vårdcentraler i Dalarna. 

Syfte  
Att undersöka distriktsköterskors erfarenhet av sin psykosociala arbetsmiljö i primärvården. 

Metod 
Design 
Studien presenteras som en kvantitativ enkätstudie med deskriptiv ansats. Polit och Beck (2008) 

beskriver att med deskriptiv ansats har författarna möjlighet att beskriva människor, grupper, 

situationer eller frekvenser när olika situationer uppstår. I föreliggande studie är syftet att 

beskriva distriktssköterskor som grupp avseende erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön. 

Resultatet kommer att presenteras genom beskrivande statistik. Beskrivande statistik används för 

att råda ordning i den massa av siffror som enkäter innebär, och på så vis skapa ett material som 

går att använda och dra slutsatser utifrån (Ibid). 
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Urval  
I föreliggande studie inkluderades distriktssköterskor verksamma på vårdcentraler drivna i 

landstingets regim i en kommun i Dalarna. Informanterna hade arbetat mellan 0,5 år och 40 år. 

Medelantal år på informanternas arbetslivserfarenhet som distriktssköterskor var 12,9 år och 

medianvärdet var 9 år. Då distriktssköterskors erfarenhet av sin psykosociala arbetsmiljö 

studerades exkluderades grundutbildade sjuksköterskor verksamma på vårdcentralerna i fråga, i 

övrigt fanns inga exklusionskriterier i studien. När en enkät utgör material till resultatet i en 

studie så bör enkäterna delas ut till dem som kan tänkas representera en större grupp, på så vis 

kan resultatet generaliseras till fler än till dem som deltar i studien (Billhult & Gunnarsson, 

2012). 

Bortfall  
27 av 40 utskickade enkäter kom tillbaka ifyllda, vilket innebär ett studiedeltagande på 67,5 

procent. Bortfallet var således 13 enkäter, 32,5 procent. I en enkätstudie är svarsfrekvens på >70–

75 procent acceptabelt för att studien ska vara generaliserbar enligt Billhult och Gunnarsson 

(2012). Enligt Polit och Beck (2008) är det tillräckligt med en svarsfrekvens på 65 procent. 

Datainsamlingsmetod 
Enkäter utformades av författarna till denna studie med mål att besvara föreliggande studies 

syfte. Enkäterna utformades för att undersöka distriktsköterskors erfarenheter av sin psykosociala 

arbetsmiljö. Författarna valde egenkonstruerade frågor. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) så 

finns både för- och nackdelar med egenkonstruerade frågor. Fördelar är bland annat att 

författarna kan fråga om precis det som de är ute efter, att de själva kan styra över längden på 

enkäten och att författarna själva kan välja hur svarsalternativen ska se ut. Nackdelar kan vara att 

det finns risk att frågorna missförstås, frågorna kan ställas så att det blir svårt att sammanställa 

svaren och det är lätt hänt att frågorna i sig avspeglar hur författarna ser på det som studeras 

(Ibid). 

Tillvägagångssätt 
Vid utformningen av enkäten som ligger till grund för föreliggande studies resultat så tog 

författarna fasta på den beskrivning av hälsa som återfinns i föreliggande studies bakgrundsfakta, 

att hälsa inte bara handlar om frånvaro av sjukdom utan också såväl om psykiskt och socialt 

välbefinnande. I bakgrundsfakta som framkom under förarbetet till föreliggande studie fann 

författarna återkommande kodord såsom profession, stress och team. Dessa kodord fick sedan 
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utgöra grund för utformningen av enkätens frågor. Frågorna om distriktssköterskans profession 

handlar om hur denne uppfattar sitt yrke vad gäller om det är intressant, stimulerande, om chans 

till utveckling ges och om de får återkoppling. Frågor med kodordet stress som utgångspunkt är 

frågor om informantens förväntningar, upplevd stress, möjlighet att påverka arbetet och tid till 

patienterna. Kodordet team föranledde frågor om relation till ledare, arbetskamrater och patienter 

samt om informanten hade känt sig utfryst. Sista frågan som ställdes var om informanten var nöjd 

med sin arbetsmiljö sammantaget, denna fråga ställdes för att få en helhetsbild. Detta mynnade ut 

i 14 frågor med målet att kunna uppfylla studiens syfte väl. Frågorna bestod sedan av påståenden 

och svarsalternativen på frågorna bestod av en numerisk skala, Likert-skala, ett till sju. Ett 

innebar ”instämmer helt” och sju innebar ”instämmer inte alls” och siffrorna däremellan var då 

en skala där informanterna kunde ringa in den siffra som motsvarade deras svar på frågan. 

Enligt Gunnarsson och Billhult (2012 är det viktigt när en enkät utformas att tänka på enkätens 

validitet. Med validitet menas att ett mätinstrument, i detta fall en enkät, mäter det som är avsett 

att mätas. Ett annat viktigt begrepp är reliabilitet. Ett mätinstrument som är reliabelt ger samma 

resultat vid varje mätning, detta gör att då något studeras så framgår det om det skett en verklig 

förändring om mätinstrumentet är reliabelt, i annat fall så kan det vara mätinstrumentet som visar 

fel och inga slutsatser kan då dras mätas (Gunnarsson & Billhult, 2012).   

Informationsbrev, bilaga 5, skickades ut till enhetscheferna ansvariga för de aktuella 

vårdcentralerna, breven skrevs på för medgivande till att enkätundersökningen genomfördes på 

varje vårdcentral. Efter medgivande från enhetscheferna för att få genomföra studien så delades 

enkäterna ut i pappersform på fem vårdcentraler i Dalarna. Enkäterna överlämnades till ansvarig 

avdelningschef på varje vårdcentral, enkäterna låg i internpostkuvert med önskemål om att 

skickas tillbaka i desamma till författarna på författarnas arbetsplatser. Som försättsblad till 

enkäten sattes ett kort informationsbrev (bilaga 2) om studien, författarnas epost och 

telefonnummer samt handledarens epost om frågor skulle uppstå. I informationsbrevet till 

studiens deltagare informerades att studiedeltagande var frivilligt och anonymt. Enkäterna 

märktes med siffor för att kunna räkna ut bortfall. Författarna hade dock ingen insyn i 

informanternas svar. Enkäterna har förvarats i ett låst skåp hemma hos författarna. 
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Enligt Ejlertsson (2014) så är det av vikt att få en undersökning bland vårdpersonal godkänd av 

ansvarig chef. Dels för att få tillstånd men även för att få hjälp med en positiv framhållning av 

studien, vilket kan öka studiedeltagandet (Ibid). 

Enkäterna lämnades ut på samtliga vårdcentraler mellan den 26 och den 27 september med 

önskemål att få tillbaka dessa ifyllda av informanterna på respektive vårdcentral senast den 9 

oktober. Enkäterna lämnades i kuvert för landstingets internpost med önskemål om att skickas 

tillbaka till författarna i dessa kuvert till författarnas arbetsplatser. Sammanlagt lämnades 40 

enkäter ut till informanter verksamma på fem vårdcentraler i Dalarna. Författarna till 

föreliggande studie fick inga frågor om enkäten från informanterna. Alla enkäter som kom 

tillbaka ifyllda var komplett ifyllda. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) kan en lockande 

rubrik eller ett intressant informationsbrev göra att svarsfrekvensen ökar. Få frågor kan också öka 

chansen till en högre svarsfrekvens (Ibid). 

Analys 
Enkäterna analyserades med hjälp av datorprogrammet Excel 2016. Svaren matades in i 

datorprogrammet där y-axeln motsvarade antalet distriktssköterskor (n) och x-axeln motsvarade 

deras skattade värde på skalan ett till sju där ett motsvarade ”instämmer helt” och sju motsvarade 

”instämmer inte alls”. Histogram skapades av de inmatade svaren för att ge en överskådlig bild 

av enkätsvaren på vissa frågor. Dessa frågor valdes ut för att överskådligt redovisa svaren medan 

övriga frågor sattes ihop i kategorier och redovisades i text. Vid uträkningarna så har resultatet 

avrundats till en decimal. Enligt Björk (2011) är histogram typen av diagram som kan användas 

vid klassindelande material där stapelns yta är proportionellt mot frekvensen. Nominalskala är en 

typ av skala som används för att klassificera den studerade variabeln av lägsta nivå på inhämtade 

data (Ejlertsson, 2003). 

. 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor så skall den enskilda individen 

skyddas och människovärdet ska respekteras i forskningen (SFS 2003:460). 

CODEX (2017) och Helsinforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som 

föreliggande studies författare valde att följa. Deklarationen innefattar etiska principer för alla 

inom medicinsk forskning. Helsingforsdeklarationen tar hänsyn till de etiska aspekterna som 
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omfattar människor, visar respekt och skyddar informanternas integritet. Grundläggande för 

Helsingforsdeklarationen är att forskningen endast får godkännas om den kan utföras med respekt 

för människovärdet. Människors välfärd skall alltid ges företräde framför samhällets 

vetenskapliga behov. Därför får ett samtycke till att dela i forskning när som helst tas tillbaka 

(Ibid). 

Enligt Kjellström (2012) är forskningsetik till för att värna alla livsformer och försvara 

människors grundläggande värde och rättigheter. Motiveringen till att värna forskningsetiken är 

att den bidrar till att skydda de personer som deltar i studier samt att värna forskningens anseende 

och allmänhetens förtroende för högskoleutbildning och forskning (Ibid). Studier skall utföras 

med skyldighet att värna deltagares integritet och att undvika att skada deltagare. Medverkan ska 

vara av stort värde för studiens resultat vilket skall vara av värde för omvårdnad och evidens 

inom området (Polit & Beck, 2008). 

Av vikt även ur forskningsetisk synvinkel är också att värna studiedeltagarnas autonomi. 

Studiedeltagarna skall ges full information om studiens syfte och tillvägagångssätt och även få 

information att deltagande är helt frivilligt och när som helst kan avslutas. Deltagarna skall 

försäkras anonymitet och sekretess skall värnas (Polit & Beck, 2008). 

Författarna till föreliggande studie har värnat att följa de forskningsetiska regler och 

rekommendationer som finns i ovan beskriven lagstiftning och litteratur vid insamling av 

material och skrivandet av föreliggande studie. 

Resultat 
Föreliggande studies syfte var att undersöka distriktsköterskors erfarenheter av psykosocial 

arbetsmiljö i primärvården. Studien genomfördes som en kvantitativ enkätstudie med deskriptiv 

ansats. Resultatet redovisades genom beskrivande statistik. En egenkonstruerad enkät med 14 

frågor användes och lämnades ut till 40 distriktssköterskor verksamma på fem olika vårdcentraler 

i en kommun i Dalarna. Enkätundersökningen gav en svarsfrekvens på 67,5 procent. 

Informanterna hade arbetat mellan 0,5 år och 40 år. Informanternas medelarbetslivserfarenhet 

som distriktssköterskor var 12,9 år. Resultatet redovisas i text (enkätfrågor 1–2 och 5 – 11, bilaga 

4) och med histogram, figur 1–7 (enkätfrågor 3–4 och 12–14, bilaga 4). Rubriker har skapats 

utifrån enkätfrågorna kring informanternas psykosociala arbetsmiljö. 
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Resultatet visade att de flesta informanter ansåg sig ha god kunskap om vad som förväntas av 

dem i deras arbete. En del av informanterna ansåg att kraven på deras arbete var högre än rimligt 

men att de hade god möjlighet till utveckling på sin arbetsplats och att arbetet var stimulerande 

och intressant. Informanterna tyckte att de fick god återkoppling av chefen angående hur de 

utförde sitt arbete och att de hade god möjlighet att vara med och påverka sitt arbete. De flesta 

informanter upplevde stress i sitt arbete men ansåg också att de hade rimligt med tid avsatt till 

patienterna. Föreliggande studies resultat påvisade även att informanterna hade övervägande goda 

erfarenheter av sociala relationer/samspel på arbetsplatserna, dock visade det sig att två, 7,4 

procent, av informanterna hade tydliga erfarenheter av utanförskap och hade känt sig utfrysta. 

Resultatet visade att informanterna sammantaget kände sig glada, förnöjda och att de var nöjda 

med sin arbetsmiljö över lag. 

Erfarenhet av förväntningar, krav och utveckling i arbetet 
Svarsfördelning på frågan om informanterna vet vad som förväntas av dem i sitt arbete såg ut 

som följande. Av de tillfrågade (n=27) uppgav 40 procent (n=11) 1 ”instämmer helt”, 44,4 

procent (n=12) uppgav 2 och 0 procent (n=0) uppgav 7 ”instämmer inte alls”, medelvärdet var 

1,9.  

Svarsfördelning på frågan om informanterna ansåg att kraven på arbetsplatsen var rimliga gav 

följande resultat. Av de tillfrågade (n=27) uppgav 18 procent (n=5) 1 ”instämmer helt” och 3,7 

procent (n=1) uppgav 7 ”instämmer inte alls”. 25,9 procent (n=7) informanter skattade mitt på 

skalan, 4, medelvärdet var 3,2.  

Svarsfördelningen på frågan om informanterna ansåg att de utvecklades i sitt arbete såg ut enligt 

följande. Av de tillfrågade (n=27) uppgav 33 procent (n=9) 1 ”instämmer helt” och 0 procent 

(n=0) uppgav 7 ”instämmer inte alls”. 25,9 procent (n=7) informanter skattade 3 och Medelvärdet 

var 2,5.  

På frågan om informanterna ansåg sig ha ett intressant och stimulerande arbete så fördelade sig 

svaren som följer. Av de tillfrågade (n=27) uppgav 44 procent (n=12) ”instämmer helt” och 0 

procent (n=0) uppgav ”instämmer inte alls”. 37,0 procent (n=10) informanter skattade 2 medan 

7,4 procent (n=2) skattade 6, medelvärdet var 2,0 
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Erfarenhet av möjlighet att påverka arbetet och av återkoppling 
Svarsfördelning angående om informanterna får vara med och påverka sitt arbete, figur 1. Av de 

tillfrågade (n=27) uppgav 11,1 procent (n=3) ”instämmer helt” och 0 procent (n=0) uppgav 

”instämmer inte alls”. Medelvärdet var 2,8. Svarsfördelning angående om informanterna får 

återkoppling av sina chefer om hur de utför sitt arbete, figur 2. Av de tillfrågade (n=27) uppgav 

11,1 procent (n=3) ”instämmer helt” och 3,7 procent (n=1) uppgav ”instämmer inte alls”. 

Medelvärdet 3,7. 

 
Figur 1. Svarsfördelning av i hur stor utsträckning informanterna ansåg att de fick vara med och påverka sitt arbete. 

 
Figur 2. Svarsfördelning av i hur stor utsträckning informanterna ansåg att de fick återkoppling av sin chef om hur det 

utför sitt arbete. 
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Erfarenhet av stress och tidstillgång 
Svarsfördelning på frågan om informanterna upplever stress på arbetstid, figur 3. Av de 

tillfrågade (n=27) uppgav 11,1 procent (n=3) ”instämmer helt” och 3,7 procent (n=1) uppgav 

”instämmer inte alls”. Medelvärdet var 3,4. Svarfördelning på om informanterna känner att de har 

tillräckligt med tid till sina patienter, figur 4. Av de tillfrågade (n=27) uppgav 3,7 procent (n=1) 

”instämmer helt” och 3,7 procent (n=1) uppgav ”instämmer inte alls”. Medelvärdet var 3,8.  

15 av informanterna 55,5 (n=15) procent hade upplevt stress på arbetstid (de hade rangordnat 

mellan ett till tre där ett innebar att de instämde helt). Av dessa 15 informanter som upplevde 

stress var det 26,6 (n=4) procent som instämde nästan inte alls (de hade rangordnat 5 och 6) på 

frågan om de känner att de har tillräckligt med tid för sina patienter. 

 
Figur 3. Svarsfördelning av i hur stor utsträckning informanterna ansåg att de upplever stress på arbetstid. 
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Figur 4. Svarsfördelning av i hur stor utsträckning informanterna ansåg att de hade tillräckligt med tid för sina patienter. 
 
Erfarenhet av socialt samspel med kollegor, patienter samt av utanförskap 
Svarsfördelningen på fråga om informanternas kontakt med sina arbetskamrater var god gav 

följande resultat. Av de tillfrågade (n=27) uppgav 55 procent (n=15) 1 ”instämmer helt” och 0 

procent (n=0) uppgav 7 ”instämmer inte alls”. 29,6 procent (n=8) skattade 2, 14,8 procent (n=4) 

skattade 4 och medelvärdet var 1,8.  

Svarfördelningen på frågan om informanternas kontakt med sin/sina närmaste chefer var god 

visade följande resultat. Av de tillfrågade (n=27) uppgav 59 procent (n=16) ”instämmer helt” och 

0 procent (n=0) uppgav ”instämmer inte alls”. 25,9 procent (n=7) skattade 2 och medelvärdet var 

1,7.  

Svarfördelning på frågan om informanterna hade en god relation till sina patienter var enligt 

följande. Av de tillfrågade (n=27) uppgav 59 procent (n=16) ”instämmer helt” och 0 procent 

(n=0) uppgav ”instämmer inte alls”. 33,3 procent (n=9) skattade 2 och medelvärdet var 1,5.  

Svarsfördelning på frågan om informanterna känt sig utfryst på arbetsplatsen, figur 5. Av de 

tillfrågade (n=27) uppgav 3,7 procent (n=1) ”instämmer helt” och 81,4 procent (n=22) uppgav 

”instämmer inte alls”. Medelvärdet var 6,4.  

Två informanter 7,4 (n=2) procent hade känt sig utfrysta på sin arbetsplats, en instämde helt 

(rangordnade ett) medan en instämde nästan helt (rangordnade två). Av dessa två hade båda 
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upplevt stress på arbetstid och båda hade rangordnat fyra angående om de sammantaget var nöjda 

med sin arbetsmiljö.  

 
Figur 5. Svarsfördelning av i hur stor utsträckning informanterna ansåg att de hade känt sig utfrysta på sin nuvarande 

arbetsplats. 

Förnöjsamhet och sammantagen erfarenhet av arbetsmiljön 
Svarsfördelningen på frågan om informanterna kände sig glad och förnöjd på arbetsplatsen gav 

följande resultat, figur 6. Av de tillfrågade (n=27) uppgav 18,5 procent (n=5) ”instämmer helt” 

och 0 procent (n=0) uppgav ”instämmer inte alls”. Medelvärdet var 2,7. Svarsfördelning 

angående en sammantagen bild av arbetsmiljön visad följande resultat, figur 7. Av de tillfrågade 

(n=27) uppgav 18,5 procent (n=5) ”instämmer helt” och 0 procent (n=0) uppgav ”instämmer inte 

alls”. Medelvärdet var 3,1.  

På frågan om informanterna kände sig glada och förnöjda på sitt arbete var det fyra 14,8 procent 

(n=4) (de hade rangordnat 5 och 6) som inte instämde alls i det påståendet. Av dessa fyra 

informanter som ej var glada och förnöjda med sitt arbete så var det tre 75 procent (n=3) av 

informanterna som på frågan om de var sammantaget nöjda med sin arbetsmiljö svarade 

instämmer inte alls (de hade rangordnat 5 och 6). 
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Figur 6. Svarsfördelning av i hur stor utsträckning informanterna kände sig glada och förnöjda på sitt arbete 

 
Figur 7. Svarsfördelning av i hur stor utsträckning informanterna ansåg de sammantaget kände sig nöjda med sin 

arbetsmiljö. 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultat 
Föreliggande studies syfte var att undersöka distriktsköterskors erfarenheter av psykosocial 

arbetsmiljö i primärvården. Resultatet visade att informanterna ansåg sig ha god kunskap om vad 

som förväntades av dem i deras arbete. Informanterna ansåg att kraven var högre än rimligt men 

att de hade god möjlighet till utveckling på sin arbetsplats och att arbetet var stimulerande och 

intressant. Vidare tyckte informanterna att de fick god återkoppling av chefen angående hur de 

utför sitt arbete och att de hade god möjlighet att vara med och påverka sitt arbete. De flesta, 55,5 
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procent informanter upplevde stress i sitt arbete men ansåg ändå att de hade rimligt med tid avsatt 

till patienterna. Informanterna hade övervägande goda erfarenheter av sociala relationer/samspel 

mellan distriktssköterskan och patient, arbetskamrater och chef på arbetsplatserna. Dock visade 

det sig att två informanter, 7,4 procent, hade tydliga erfarenheter av utanförskap och hade känt 

sig utfrysta. Resultatet visade att informanterna sammantaget kände sig glada, förnöjda och att de 

var nöjda med sin arbetsmiljö över lag.  

Resultatdiskussion 
Föreliggande studies resultat visar att majoriteten av informanterna, 55,5 procent, hade 

erfarenheter av stress på sitt arbete men att de samtidigt kände att de hade tillräckligt med tid till 

sina patienter. Författarna till föreliggande studie fann det intressant att de flesta informanter 

tycker att de har tillräckligt med tid för patienter, detta skapar också tankar om vad det är som 

skapar stress. Det var 26,6 procent av de som hade erfarenhet av stress på arbetsplatsen som även 

kände att de hade ont om tid till sina patienter. Även om tidigare forskning har visat att 

distriktssköterskor önskar mer tid till sina patienten och att det i sin tur leder till stress som 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt så visar inte föreliggande studie ett tydligt 

sådant resultat. Författarna till föreliggande studie anser att det är positivt att merparten av 

informanterna anser att de har tillräckligt med tid till sina patienten. Samtidigt så är det 26,6 

procent av de informanter som upplever stress i hög grad som också har erfarenhet av att inte ha 

tillräckligt med tid till sina patienter, vilket är i enlighet med tidigare forskning. Författarna till 

föreliggande studie är förvånade över att det var så pass få som hade erfarenhet av att tiden till 

patienterna ej var tillräcklig, förväntningen inför studien var att det skulle vara fler som hade 

erfarenhet av stress och tidsbrist än vad som har visat sig i föreliggande studie.  

Föreliggande studies författare funderar över om frågan ”jag känner att jag har tillräckligt med tid 

för mina patienter” kan ha missuppfattats till viss del eftersom informanterna anser att de har tid 

till patienten samtidigt som de anser att de upplever stress. Kanske är det så att informanterna 

menar den tid som de har patienten på plats och utför omvårdnadshandlingen, tiden för att 

förbereda sig och ta fram material samt tiden efter att patienten gått, dokumentationen tillkommer 

i så fall. Kanske är det detta som är den orsakande stressfaktorn för distriktssköterskan. Om 

distriktssköterskan har fullt fokus på patienten då denne är på plats och tiden då rinner iväg kan 

det orsaka stress både till dokumentation, förberedelse och inför nästa patient. 



20 
 

Under åtminstone 20 år så har forskning visat på att distriktssköterskans psykosociala arbetsmiljö 

påverkas av stress (Evans, 2002; Rani Rout, 1999; Stacciarini & Tróccoli, 2004; Lee & Wang, 

2002). Trots att forskning har visat att överbelastning av arbete och underbemanning inom 

personalen leder till stress för distriktssköterskan så fortsätter detta vara ett problem som ej lösts 

(Evans, 2002; Lee & Wang, 2002; Burke, 2013). Huntington et al. (2011) påvisar även att 

arbetsmiljön för distriktssköterskor inte är i enlighet med en evidensbaserat god psykosocial 

arbetsmiljö. 

Föreliggande studies författare frågade ej efter vad det var som var skapade stress i enkäten utan 

bara i vilken grad de instämde i att de upplevt stress på arbetet. Självklart hade det varit intressant 

och av vikt att veta vad det var som skapade stress hos de 55,5 procent som hade erfarenhet av 

stress på arbetet. Moreno et al. (2013) tydliggör att för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö 

för distriktssköterskor så finns vissa grundpelare. Dessa är bland annat att uppmuntra ett positivt 

arbetsklimat i arbetsgruppen, att minska stress, att hålla en god arbetsrelation mellan olika 

yrkeskategorier såsom distriktssköterskor och läkare och att bevara distriktssköterskans autonomi 

samt att hålla en god kvalité på den vård som ges (Ibid). Distriktssköterskans arbetsplats är unik 

på många vis och kan också vara stressig på flera sätt (Burke, 2013). Källor för stress i 

distriktssköterskans arbete kan vara tidsbrist, brist på kommunikation, höga krav på 

arbetsförmåga samt stor arbetsbörda, brist på karriärsutveckling och brist i den fysiska och den 

psykosociala arbetsmiljön (Rout, 1999; Lee & Wang, 2002). Enligt Galdikien, Asikainen, 

Balčiūnas och Suominen (2014) var de högsta stressfaktorerna i distriktssköterskans yrke att 

hantera dödsfall och döende, konflikter mellan läkare och distriktssköterska, hög arbetsbelastning 

i förhållande till bemanning och höga krav på arbetet. En stor stressfaktor var dock 

kommunikationen med anhöriga och interaktion med de samma som upplevdes mycket 

stressande (Ibid). Faktorer som påverkar hur vi upplever stress är bland annat graden av 

tillfredsställelse med arbetet, distriktssköterskans fysiska och psykiska hälsa samt 

personlighetsdrag hos distriktssköterskan (Stacciarini & Tróccoli, 2004).  Föreliggande studie 

visar att 55,5 procent av informanterna har erfarenhet av stress i sin arbetsmiljö. Enligt ICN:s 

etiska kod så har distriktssköterskan fyra grundpelare: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande (ICN, 2012). Föreliggande studies författare befarar att 

dessa grundpelare kan bli svåra att bevara i professionen om distriktssköterskor utsätts för stress 

som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö negativt. 



21 
 

Det var övervägande goda erfarenheter av sociala relationer/samspel på arbetsplatserna, dock 

visade det sig att två informanter, 7,4 procent, hade tydliga erfarenheter av utanförskap och hade 

känt sig utfrysta. Båda dessa informanter som hade känt sig utfrysta hade också erfarenhet av 

stress. I föreliggande studie så ingår 27 informanters svar och författarna anser att 7,4 procent är 

en hög siffra då det gäller människor som har erfarenhet av utanförskap. Författarna till 

föreliggande studie fann även samband mellan informanternas känsla av glädje och förnöjsamhet 

där 14,8 procent inte alls var glada och förnöjda på sina arbeten och av dessa var det 75 procent 

som också var missnöjda med sin arbetsmiljö sammantaget. 

Berlin (2013) beskriver teamarbete som är en av de viktiga grundläggande kärnkompetenserna i 

distriktssköterskans profession. Teamarbete handlar om att sammanväva olika människors 

kunskaper för att ta vara på alla teamdeltagares kompetens och tillsammans kunna ge en god och 

säker vård till patienten (Ibid). I föreliggande studies enkät finns ingen tydlig fråga om 

teamarbete. Dock finns frågor som rör erfarenhet av kontakt med chef och kollegor. Föreliggande 

studies resultat visar att 55 procent (n=15) hade en god relation till sina kollegor, de hade skattat 

1 ”instämmer helt” och det var ingen som hade skattat 5, 6 eller 7 ”instämmer inte alls”. 59 

procent (n=16) hade en god relation till sin chef, de hade skattat 1 ”instämmer helt” på skalan. 

Ingen hade skattat 6 eller 7 ”instämmer inte alls”. Föreliggande studies författare tolkar detta som 

att det är en god stämning mellan kollegor på de vårdcentraler som ingick i studien, dock kan 

författarna inte dra några slutsatser vad gäller teamarbete då frågorna inte var ställda specifikt för 

att ta reda på om teamarbete existerade och om det i så fall var välfungerande. Föreliggande 

studies författare har under skrivandets gång kommit fram till att det hade varit intressant, och av 

värde att ha med frågor om teamarbete då det är så grundläggande i distriktssköterskans 

profession och för densammas utveckling. 

Metoddiskussion  
Enkät 
Författarna till föreliggande studie valde att göra en egen enkät med egenkonstruerade frågor. 

Anledningen till detta var att kunna välja de frågor som var relevant för studiens syfte. Enkät om 

psykosocialarbetsmiljö söktes på internet och de som fanns var långa och ej helt i linje med 

studiens syfte vilket gjorde att beslutet om egenkonstruerad enkät gjordes. Enligt Billhult och 

Gunnarson (2012) så finns det för- och nackdelar med egenkonstruerade frågor, precis som 

beskrivs i metodavsnittet i föreliggande studie. En fördel är att det går att fråga om exakt det som 
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forskaren har till syfte att fråga om. I föreliggande studie torde detta betyda att validiteten är 

relativt hög då frågorna avspeglar bakgrunden där psykosocial arbetsmiljö beskrivs vilket var 

avsikten med föreliggande studies syfte. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) så finns flera 

fördelar med egenkonstruerade frågor till exempel att det går att styra över längden på enkäten 

och att det är möjligt att välja skala för svaren på egen hand. I föreliggande studie hade 

författarna en vilja att göra en kortare enkät för att informanterna ej skulle tappa intresset. 14 

frågor upplevdes som en relevant nivå för att både kunna uppfylla syftet men även för att enkäten 

inte skulle bli för lång. Vad gällde skalan i enkäten så valde föreliggande studies författare att 

använda likert-skalan. Skalan består av ett antal påståenden inom ämnesområdet, där 

informanterna kan instämma eller ta avstånd från med hjälp av en sjugradig skala. Ytterpunkterna 

anges till ”instämmer helt” respektive ”instämmer inte alls” (Ejlertsson, 2014). Nackdelar med 

egenkonstruerade frågor är till exempel att risken blir större att frågorna missförstås, att resultatet 

ej går att sammanställa och tolka och även att forskarens egna värderingar lyser igenom alltför 

starkt (Billhult & Gunnarsson, 2012). I föreliggande studie anser författarna att precis som 

Billhult och Gunnarsson (2012) redogör att risken att författarnas bakgrund som sjuksköterskor i 

primärvården avspeglas i enkätens frågor. Detta torde vara svårt att undgå. Vad gäller risken för 

missförstånd och således också reliabiliteten av enkäten så går den ej att bedöma då den ej är 

reliabilitetstestad. En fördel med att använda en enkät där reliabilitet och validitet redan är testat 

är att dataanalysen kan användas till att göra jämförelser med tidigare studier där samma 

mätinstrument har använts (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

Gunnarsson och Billhult (2012) beskriver begreppet reliabilitet. Ett mätinstrument som är 

reliabelt ger samma resultat vid varje mätning, detta gör att då något studeras så framgår det om 

det skett en verklig förändring om mätinstrumentet är reliabelt, i annat fall så kan det vara 

mätinstrumentet som visar fel och inga slutsatser kan då dras utifrån mätningen För att veta 

reliabiliteten på ett mätinstrument så krävs flera undersökningar och studier endast för att avgöra 

detta (Ibid). Då detta är fallet så torde inga generella slutsatser kunna dras utav föreliggande 

studie. Föreliggande studies författare anser dock att reliabiliteten i studien stärks i och med att 

studiedeltagandet var hela 67,5 procent, samtliga ifyllda enkäter var fullständigt ifyllda och 

informanterna hade inga frågor eller funderingar kring studiens syfte eller frågorna i enkäten.  
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Om en studies resultat kan vara giltigt utanför studien så innebär det att studien är generaliserbar. 

Tanken var att fem vårdcentraler skulle vara lagom i skala för denna studie men resultatet torde ej 

kunna generaliseras på distriktssköterskor i riket utan studiens resultat visar distriktssköterskors 

erfarenhet av den psykosociala arbetsmiljön på de aktuella vårdcentralerna i en kommun i 

Dalarna. 

Tillvägagångssätt 
Föreliggande studies författare hade som mål att lämna ut enkäterna personligen till 

informanterna på ett avtalat möte på vårdcentralen. Mail skickades till vårdcentralernas chefer 

med förfrågan om att få komma och presentera föreliggande studie och lämna ut enkäterna till 

distriktssköterskorna som på plats skulle fylla i enkäterna. Enligt Polit och Beck (2008) är det 

bästa sättet att lämna ut en enkät till en grupp vid ett möte eller dylikt då informanterna samlas 

och kan få den information som krävs för räta ut eventuella frågetecken. Vidare så är det ett sätt 

att få hög svarsfrekvens (Ibid). Det var dock ej genomförbart att få komma på ett inbokat möte 

inom rimlig tid, med detta menas rimlig tid för föreliggande studies tidsplan. Istället valde 

föreliggande studies författare att personligen åka ut till vårdcentralen, enligt överenskommelse 

med chefen, och lämna ut enkäterna till chefen som i sin tur delade ut dessa till informanterna. 

Påminnelse skickades inte ut, med facit i hand hade det förmodligen genererat fler svar om 

påminnelse hade skickats ut. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) så är två påminnelser att 

föredra för en högre svarsfrekvens procentuellt. 

Bortfall  
Föreliggande studie visar ett bortfall på 13 enkäter, 32,5 procent. För att praktiskt minimera 

bortfallet och fått ett högre deltagande hade det varit av vikt att ge ut enkäterna vid ett möte där 

alla respondenterna var samlade. Föreliggande studies författare hade som mål att lämna ut 

enkäterna på ett möte där distriktssköterskorna deltog i samlad grupp. Detta för att kunna ge 

information och presenterna oss författare på ett sätt som hade motiverat till studiedeltagande. 

Dock var detta ej möjligt att genomföra som beskrivits ovan. Genom att ha ett samlat 

informationsmöte vid enkäternas utlämning kunde extra ansträngning då göras för att övertyga 

personerna i bortfallet att ändra sitt beslut om att inte delta igenom exempelvis mer information 

om studien. Enligt Ejlertsson (2003) är det just de faktum att när mer och tydlig ansträngning 

används kan många gånger vara tillräcklig för att kunna motivera till deltagande i studien.  
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Konklusion  
Föreliggande studie visar att distriktssköterskor utsätts för stress i sitt yrke och stress är något 

som påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt. Dock visade resultatet av enkäterna att 

informanterna tyckte de hade tillräckligt med tid till patienterna. Det finns ett visst samband 

mellan de som hade erfarenhet av stress och de som tyckte att de hade för lite tid till patienten. 

Majoriteten av informanterna i föreliggande studie har goda erfarenheter gällande tid till 

patienten, kontakt med kollegor, utveckling, och att de är glada och förnöjda och sammantaget är 

de nöjda med sin arbetsmiljö. Dock är det 55,5 procent av informanterna i föreliggande studie 

som har erfarenhet av stress i yrket vilket är bevisat påverkar den psykosociala arbetsmiljön 

negativt (Eklöf, 2017). Författarna befarar att det kan göra att grunden i distriktssköterskans 

profession, det vill säga kärnkompetenserna och ICN:s etiska kod, blir svåra att bevara och detta 

kan även påverka patientsäkerheten.  

Projektets kliniska betydelse 
I dagens samhälle med en primärvård i ständigt pågående förbättringsarbete med 

kärnkompetenserna som grund anser föreliggande studies författare att det är av vikt att värna den 

psykosociala arbetsmiljön för distriktssköterskor. Om distriktssköterskan upplever stress eller 

utanförskap i arbetsgruppen så påverkar det den psykosociala arbetsmiljön negativt vilket 

föreliggande studies författare befarar slutligen kan påverka patientsäkerheten negativt. Ur etisk 

synvinkel har distriktssköterskan som uppdrag att arbeta patientsäkert och kan denne inte utföra 

arbetet på ett respektfullt vis på grund av stress så blir också etiken lidande. 

Förslag till vidare forskning  
Informanterna i föreliggande studie upplevde stress i sitt arbete precis som det visat sig i tidigare 

forskning gällande distriktssköterskors arbetsmiljö i primärvården. Därav anser föreliggande 

studies författare att det vore intressant och av vikt att göra intervjustudier för att utforska 

upplevelser av stress och vad som behövs för att minska stress och därav skapa en bättre 

psykosocial arbetsmiljö för distriktssköterskor. Vidare vore det intressant att jämföra patienters 

och distriktssköterskor upplevelse av den stress som distriktssköterskan utsätts för i sitt yrke för 

att få en djupare förståelse för hur detta kan påverka patientsäkerheten och hur distriktssköterskan 

kan arbeta preventivt för en bättre psykosocial arbetsmiljö. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor 
 
                                                                                               Ja       Tveksamt       Nej 
 
1 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)? 

  
 
 
     

  
 
 
X 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

   
 
X 

 
3 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna? 

      
X 

 
4 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

  
        
            

 
X 
 

 
5 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

   
X 

 
6 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)? 

 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

   
 
 
 
X 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 

   
 
 
X 
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Bilaga 2  

 

Information om studie angående distriktssköterskors arbetsmiljö. 

Hej! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie som handlar om distriktssköterskors 

arbetsmiljö, som vi har intresserat oss för under våra studier till distriktssköterskor. Du som 

distriktsköterska inom primärvården kommer att göra en skattning av din uppfattning av 

arbetsmiljön på din arbetsplats. Denna studie genomförs för att få en ökad förståelse och kunskap 

om distriktsköterskors psykosociala arbetsmiljö. En bra arbetssituation och god arbetsmiljö är 

förutsättningar för att kunna ge en god och säker vård på lika villkor till patienter.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och enkäten är anonym. Enkäten består av 14 frågor och tar 

cirka 10 minuter att besvara.  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Enkäten återsänds i bifogat svarskuvert senast den 9 oktober 2017 

Elin Pettersson Leg. Sjuksköterska                Elin Thomsgård Leg. Sjuksköterska 

Mobil: 073 – 905 71 73                                 Mobil: 070 – 333 58 48 

Email: h16elpet@du.se                                 Email: h16eltho@du.se 

Handledare vid Högskolan Dalarna, Akademi för Utbildning, hälsa och samhälle 

Namn: Anncarin Svanberg 

E-mail: anv@du.se 
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Bilaga 3 

 

 

Informationsbrev till Verksamhetsansvarig chef, för godkännande av 

medverkan i denna studie. 

Hej 

Vi är två studenter som studerar vid Högskolan Dalarna till Distriktssköterskor. Under hösten 

2017 ska vi skriva en magisteruppsats på 15 högskolepoäng. Syfte med studien är undersöka 

distriktssköterskors arbetsmiljö inom primärvården.  Distriktsköterskorna kommer att göra en 

skattning på en skala av deras uppfattning av den psykosociala arbetsmiljön på sin vårdcentral. 

En bra arbetssituation och god arbetsmiljö är förutsättningar för att kunna ge en god och säker 

vård på lika villkor för patienten. 

Deltagande i studien är frivilligt och enkäten är anonym. Enkäten består av 14 frågor och tar cirka 

10 minuter att besvara.  

Vi hoppas kunna genomföra en enkätundersökning med deltagande av distriktssköterskor som 

arbetar hos er. Vi skulle vara väldigt tacksamma om vi kunde få 15 minuter av ert sköterskemöte 

för att presentera och lämna ut enkäterna som kan fyllas i direkt. 

Vi ansöker härmed om godkännande för att få genomföra enkätstudien på er vårdcentral.  Om ni 

önskar mer information eller vill komma i kontakt med oss för att medge deltagande i studien, var 

vänlig kontakta:  
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Elin Pettersson Leg. Sjuksköterska                Elin Thomsgård Leg. Sjuksköterska 

Mobil: 073 – 905 71 73                                 Mobil: 070 – 333 58 48 

Email: h16elpet@du.se                                 Email: h16eltho@du. 

 

Handledare: Anncarin Svanberg 

E-mail: anv@du.se 

Högskolan Dalarna, Akademi för Utbildning, hälsa och samhälle 

 

 

Skriftligt godkännande från verksamhetsansvarig chef: 

Datum & Underskrift 

 

 

…………………………………………………………........ 
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Bilaga 4 
 

 

 

Enkät om distriktssköterskors arbetsmiljö 
 

Hur många år har du varit verksam som distriktssköterska? _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst på linjen. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete   _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Jag anser att kraven på mitt arbete är rimliga  _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 
• Jag upplever stress på arbetstid   _______ 

 

 

Var vänlig vänd, enkäten fortsätter med några frågor på nästa sida.  
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Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Jag får vara med och påverka mitt arbete  _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Jag utvecklas i mitt arbete   _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Jag har ett intressant och stimulerande arbete _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Jag känner mig glad och förnöjd på mitt arbete  _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Jag har känt mig utfryst på min nuvarande arbetsplats _______ 

 

 

 

 

Var vänlig vänd, enkäten fortsätter med några frågor på nästa sida.  
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Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Min kontakt med mina arbetskamrater är god  _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Min kontakt med mina min/mina närmaste chef/chefer är god _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Jag har en god relation till mina patienter  _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Jag känner att jag har tillräckligt med tid för mina patienter _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Jag får återkoppling från mina chefer om hur jag utför mitt arbete _______ 

 

Fyll i den siffra som matchar Ditt svar bäst. 

Instämmer helt    Instämmer inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 

• Sammantaget känner jag mig nöjd med min arbetsmiljö _______ 
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Bilaga 5 

Författardeklaration 

Uppsatstitel:  

 

Samtliga författare till uppsatsen bekräftar att hon/han har bidragit konkret i förberedelsearbete och utformning av 
uppsatsen. 

Påskrift av varje författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 

 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och 
frågeställningar.  

2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att 
forskningsfrågan kan besvaras. 

 

3. Medverkat i materialinsamling och analys. 
 

4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av resultatet. 
 

Författardeklarationen läggs med som bilaga till uppsatsen 
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