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Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns 
landsting med anledning av arbetsmiljöenkät till medlemmar i 
Svenska Logopedförbundet 
 

Lokalföreningen Slof Stockholms län bildades 2015. Lokalföreningen har till ändamål att, för 
logopeder i Stockholms län, stärka och driva yrkesfrågor gentemot allmänhet, politiker och 
arbetsgivare. Detta sker i samarbete med Svenska Logopedförbundet och med vår fackliga orga-
nisation, SRAT. Lokalföreningen har c:a 570 medlemmar i maj 2018, och är den i särklass 
största i Sverige. Antalet logopeder som är medlemmar i vår förening omfattar uppskattningsvis 
en knapp fjärdedel av det totala antalet logopeder i Sverige. 

Efter kort tid som lokalförening fick vi signaler om att våra medlemmar som är verksamma 
inom Vårdval Logopedi har en utsatt situation. Dessa signaler kom från flera håll; enskilda med-
lemmar, arbetsgivarrepresentanter och arbetsgivare som också är medlemmar. Vi fick också 
kännedom om att både privata och landstingsdrivna vårdgivare inom vårdvalet har en mycket 
ansträngd ekonomisk situation vilket drabbar våra medlemmar.  

Med anledning av den information vi fått, tog vi fram och skickade ut en enkät med syfte att 
kartlägga arbetsmiljön för våra medlemmar. I vår enkät ville vi undersöka: 

• Hur är arbetsvillkor och arbetsmiljö för logopeder verksamma i Stockholms län? 

• Skiljer sig arbetsvillkor och arbetsmiljö för logopeder verksamma inom stat, landsting, 
kommun och privat verksamhet, och i så fall hur? 

• Skiljer sig arbetsvillkor och arbetsmiljö för logopeder verksamma inom respektive utanför 
Vårdval Logopedi, och i så fall hur? 

Enkäten 
Enkäten skickades ut i mars 2018 och var öppen under drygt två veckor. Vi fick in 320 svar, 
vilket innebär c:a 58 % av alla medlemmar (i mars var medlemsantalet runt 560), vilket får ses 
som ett acceptabelt resultat. Enkäten omfattade 39 frågor.  

• 24 rena informationsfrågor där vi t ex ville ha reda på huvudman, fakta runt arbetssituation 
samt slutligen en fråga om man är verksam inom Vårdval Logopedi eller inte 

• Tolv skattningsfrågor med skala 1-10, där man ombeds skatta sin arbetssituation  

Stockholms län 
Svenska Logopedförbundet 
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• Tre fritextfält, två kopplade till frågor, dels om sjukdom och dels om vårdvalet, dessutom ett 

helt öppet fält med synpunkter till lokalföreningen 

Resultat 
Vi har fått en överblick över hur de logopeder som svarade fördelar sig mellan anställda och 
egenföretagare. Vi har också fått en överblick generellt över arbetsvillkor för dessa. Det är dock 
svårt att dra några säkra slutsatser, då jämförelse med resten av landet skulle behöva göras. Vi 
kan se att andelen privatanställda verkar vara betydligt fler och andelen kommunanställda färre 
än i resten av landet. Vad vi kan se är skälet till detta att man har valt att förlägga stora delar av 
logopedisk verksamhet i primärvård och låtit den omfattas av vårdvalssystemet, i resten av 
landet tillhör logopedin den specialiserade öppenvården till största delen. 

Vi har också fått en överblick över hur villkoren skiljer sig mellan olika typer av arbetsgivare. 
Resultaten vad gäller arbetsvillkor går i vissa fall att koppla till huruvida verksamheten är kopp-
lad till Vårdval Logopedi, varför det också är intressant för den sista frågeställningen. Se Slut-
satser, Arbetsgivaransvar. 

Vid analys av svaren beroende på om man är verksam inom Vårdval Logopedi eller inte fram-
kommer ett flertal stora skillnader, både i faktisk och i upplevd arbetssituation. Vi vill här peka 
på några sådana resultat. 

Arbetstid 
Påstående: Jag har gått ner i arbetstid för att orka med mitt arbete/ha kraft över till annat 
än arbete (annat än förkortning av arbetstid p g a småbarn upp till åtta år) – svar ja/nej 
Av de 311 personer som har svarat på denna fråga uppger 61 personer, d v s 19,6 %, att de gått 
ner i arbetstid. Jämför vi svaren mellan vårdval och icke-vårdval, ser vi att 72 % av de som 
svarat att de gått ner i arbetstid finns inom vårdvalet. Tittar vi på totala antalet svarande från 
respektive grupp ser vi att 28 % av de som jobbar helt eller delvis inom vårdvalet har gått ner i 
arbetstid, jämfört med 11 % av de som inte jobbar inom vårdvalet. Se figur 1 nedan. 

Att det överhuvudtaget finns logopeder som behöver gå ner i arbetstid för att orka med sitt 
arbete är upprörande. Att merparten av de som gått ner i arbetstid jobbar inom Vårdval Logo-
pedi är en tydlig signal till att arbetssituationen för vårdvalslogopederna är oacceptabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Det här citatet från en medlem i arbetsledande ställning är talande: 

”Det mest oroande … är att flera kompetenta, erfarna medarbetare (utan småbarn) 
väljer att gå ner i tid (5-10%) för att de inte orkar arbeta 100 % fast det egentligen är det 
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de önskar. Det är också oacceptabelt att enskilda individer ska behöva drabbas ekono-
miskt, både kortsiktigt vad gäller lön men också långsiktigt vad gäller pensionen, för att 
arbetsvillkoren inte tillåter en fullt frisk individ att arbeta fulltid.” (Landstingsanställd 
i arbetsledande ställning, inom Vårdval Logopedi) 

Sjukdom 
Påstående: Under det senaste året har jag arbetat trots att jag varit sjuk och egentligen 
borde ha stannat hemma – svar ja/nej 
Vi ser en klar överrepresentation av vårdvalslogopeder som går till arbetet fastän de borde (och 
har lagstadgad rätt till) att vara hemma vid sjukdom. Se figur 2. Den här frågan hade ett kom-
pletterande fritextfält, där man fick ange skälet till att man gått till arbetet fastän man varit sjuk, 
se några citat nedan. 

Vi vill betona att det överhuvudtaget (oavsett vårdval eller inte) är alldeles för många som går 
till arbetet fastän man borde vara hemma, hela 46 % (146 logopeder) av det totala antalet svar 
uppger att detta har hänt.  

Av det antal vårdvalslogopeder som svarat på frågan uppger 52 % att de gått till arbetet fastän 
de varit sjuka och andelen icke-vårdvalslogopeder 43 %. Att arbeta trots att man behöver vara 
hemma för att bli frisk, är förstås en risk, då det påverkar patientsäkerheten (smittorisk m m), 
den egna hälsan i ett längre perspektiv och inte minst kvaliteten på det arbete man utför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några svar på varför man gått till arbetet fastän man varit sjuk: 

• ”För att uppfylla de kvoter som finns på arbetsplatsen.” (Privatanställd, vårdval) 
• ”För att inte belasta mina kollegor som måste jobba extra hårt samt följa upp mina patien-

ter.” (Landstingsanställd, inte vårdval) 
• ”… kunde inte vara hemma från jobbet när jag var sjuk … utan att riskera att behöva betala 

tillbaka lön.” (Privatanställd, vårdval) 
• ”… känsla av att besöken behöver ”tas igen” senare för att nå pensum.” (Landstingsanställd, 

vårdval) 
• ”För att inte hamna efter i den lönegrundande besöksstatistiken.” (Landstingsanställd, vård-

val) 
• ”Svårt att hitta nya tider för patienterna p g a hög arbetsbelastning.” (Privatanställd, vård-

val) 
• ”Så illa tvungen som egen företagare med tids- och ekonomisk press med nuvarande bedröv-

ligt låga ersättningsnivåer från landstinget.” (Egenföretagare, vårdval) 
• ”Vågade inte sjukanmäla mig.” (Privatanställd, vårdval) 
• ”För stor press på att ta patienter.” (Privatanställd, vårdval) 
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Arbetssituation, skattning 
Man har fått skatta sin arbetssituation genom att svara på tolv påståenden, där 1 motsvarar ”in-
stämmer inte” och 10 ”instämmer helt”. Resultatet på några av dessa frågor sticker ut extra, 
mest för att det är stor skillnad mellan hur man har det om man är verksam inom eller utanför 
vårdvalet, men för någon fråga också för att det är ett generellt mycket lågt resultat. De punkter 
vi tar upp här redovisas också i figur 3 nedan. 

Påstående: Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel 
När vi räknar ut medianen på svaren uppdelade på vårdval och icke-vårdval får vi en skillnad på 
hela tre poäng (fyra jämfört med sju poäng), vilket är en mycket stor skillnad.  

Påstående: Jag har möjlighet att utföra mina arbetsuppgifter på ett för mig tillfreds-
ställande sätt 
Här är skillnaden något mindre, det är två poängs skillnad mellan vårdval och icke-vårdval när 
vi mäter medianen på svaren (fem jämfört med sju poäng).  

Påstående: Jag har tid för reflektion/eftertanke över hur jag utfört mitt arbete 
Den här punkten får generellt mycket låga resultat, mer än hälften av alla svarande sätter ett 
värde på fem eller mindre. Jämför man dessutom medianen för vårdval och icke-vårdval (tre 
jämfört med sex poäng) är det ett ännu mer uppseendeväckande resultat. 

Påstående: Jag upplever att jag har en bra balans mellan arbete och fritid 
Även här ser vi skillnad mellan logopeder inom och utanför vårdvalet, två poängs skillnad när vi 
mäter medianen (fem respektive sju poäng). Man kan ju fundera över om siffrorna inte hade 
sett ännu värre ut om inte så pass många logopeder gått ner i arbetstid? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några kommentarer angående hur Vårdval Logopedi påverkar arbetsmiljön: 

• ”… jag … inte fick den stöd och handledning som skulle behövts när jag var ny i yrket. Kraven 
och arbetsmängden var också extremt höga. Jag upplevde att jag aldrig fick tid för eftertanke 
och reflektion kring mitt arbete … Det var svårt att koppla av på pauserna då man visste vad 
som väntade därefter. När folk slutade ersattes de inte … man ville ha koll på att det verkligen 
behövdes fler logopeder då ekonomin var känslig. Såklart innebar det mer arbetsbörda för de 
som var kvar. Symtom på stress fanns under hela tiden och smög sig på allt mer. Detta ledde 
tillslut till en utmattning och sjukskrivning.” (Tidigare anställd på privat vårdgivare inom 
Vårdval Logopedi) 
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• ”… en tydlig och klart försämrad arbetsmiljö … en konstant andel … medarbetare som varje 

år sjukskrivs eller sätts i kontakt med företagshälsovården p g a arbetsrelaterad stress.” 
(Landstingsanställd, arbetar inom Vårdval Logopedi) 

• ”Landstinget har … fortsatt att sänka ersättningarna till en nivå som är klart under rimlig-
heten för vår utbildningsnivå och [vårt] medicinska ansvar. Jag har tjänstgjort i 20 år och har 
gedigen behandlingserfarenhet, fina meriter och gott renommé vilket dock inte betalar sig.” 
(Egenföretagare, arbetar inom Vårdval Logopedi) 

• ”… stort fokus läggs på att fylla luckor för att ekonomin ska gå ihop och stressen för att inte 
ha tillräckligt många patienter är ständigt närvarande. … Oavsett vilken situation man befin-
ner sig i i vårdvalet så är det svårt att hinna med att vara sjuk. Det dåliga samvetet för de 
patienter som då drabbas är ständigt närvarande.” (Landstingsanställd, arbetar inom Vård-
val Logopedi) 

Slutsatser  
Arbetsmiljö 
Som representanter för logopederna inom Stockholms län är vi mycket oroade över våra med-
lemmars arbetsmiljö. Vi ser att det finns  en hel del bekymmer med arbetsmiljön inom alla sek-
torer, men för logopederna inom Vårdval Logopedi anser vi att situationen är alarmerande. 

• Många väljer att gå ner i arbetstid för att orka med sitt arbete/ha tid till annat än arbetet. 
Att behöva gå ner i arbetstid för att man inte mäktar med sitt arbete, påverkar en människas 
hela liv, både nu och i framtiden, livslön och framtida pension drabbas. Det här är tyvärr 
förekommande inom hela kåren, men framförallt för vårdvalslogopederna, där hela 28 % av 
de svarande har gått ner i arbetstid, alltså mer än en fjärdedel av de vårdvalslogopeder som 
svarat på enkäten. 

• Många går till arbetet fastän man är sjuk. Även det här förekommer inom hela kåren, 
men är vanligare bland vårdvalslogopeder (hälften av alla svarande vårdvalslogopeder). Vi 
har i Sverige en lagstadgad rätt att vara hemma från arbetet vid sjukdom, hur har vi hamnat i 
en situation där detta är så svårt att åstadkomma? 

• Vårdvalslogopeder skattar i de flesta frågor sin arbetsmiljö långt sämre än sina 
kollegor som inte arbetar inom vårdvalet (tio av tolv påståenden skattas lägre av vårdvals-
logopeder). Man pekar på att man inte har tid för reflektion, att arbetsbördan är för stor, att 
man inte kan genomföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt och att man har dålig balans 
mellan sitt arbetsliv och sin fritid. Det här kan inte vara annat än oroande. 

Patientsäkerhet 
Vi vill också peka på att delar av resultatet av enkäten visar på att brister i patientsäkerhet har 
uppstått och kvaliteten i vården har sänkts tio år efter införandet av Vårdval Logopedi.  

• Man kan inte ge kvalitativ, evidensbaserad vård. Flera svar visar också på att man ser 
att det har uppstått skillnader i den vård man kan ge. I områden med social utsatthet där 
man skulle behöva ha mer resurskrävande besök uppstår köer och det går inte att ge behovs-
anpassad vård. En landstingsanställd logoped i vårdvalet skriver:  

”Vårdval logopedi har som en del av vårdvalet i stort lett till att de patienter som har 
resurser delvis har fått en bättre och mer tillgänglig vård medan dom patienter med 
mindre resurser och som … är utsatta av socioekonomiska skäl har fått det sämre. För 
logopeder som arbetar inom vårdval logopedi i områden med stor vårdtyngd innebär det 
långa väntetider, begränsade möjligheter att erbjuda direkt och evidensbaserad behand-
ling samt en konstant känsla av otillräcklighet.” 

En annan landstingsanställd logoped i vårdvalet menar att: 

”Vårdval ger ersättning utifrån besökstid, utan hänsyn till patientens vårdtyngd. … Vård-
valet är ett ekonomiskt styrsystem. Kvalitetsaspekter beaktas inte. … vårdvalsmodellen 
[har] i realiteten begränsat min möjlighet att ge en evidensbaserad, kvalitativ och säker 
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vård. Ersättningsnivåerna är i dagsläget inte anpassade till reell kostnadsnivå utifrån 
patientbehov. Våra patienter tvingas till fler och kortare besök. Detta medför ökade kost-
nader för t ex tolktjänst, sjukresor och tillfällig föräldrapenning. Detta genererar ökade 
kostnader, såväl utifrån ett samhällsekonomiskt som ett mänskligt perspektiv.” 

Flera svarande anger också att de privata vårdgivarna inte har råd att anställa erfarna 
logopeder, vilket gör det svårt att bibehålla hög vårdkvalitet, något som i slutändan drabbar 
patienterna. 

• Samarbete mellan logopediska vårdgivare har försämrats. Flera svarande menar att 
den konkurrenssituation som har uppstått påverkar patienterna negativt. Så här skriver t ex 
en landstingsanställd logoped: 

”Vårdvalet innebär att det har uppstått en konkurrenssituation mellan logopeder och olika 
mottagningar i Stockholm. Innan vårdvalet … förekom ett samarbete mellan olika mottag-
ningar, vilket [ledde] till en ökad, samlad kunskap inom olika discipliner som [kom] pati-
enterna till gagn. Nu försöker varje mottagning istället skaffa sig konkurrensfördelar …  
som kan gynna den egna mottagningen, men sammantaget missgynna patienterna som 
grupp.” 

Arbetsgivaransvar 
Flera anger att de privata vårdgivarna har svårt att ta ett gott arbetsgivaransvar, p g a de låga 
ersättningsnivåerna. De flesta privata vårdgivarna inom vårdvalet tecknar inte kollektivavtal och 
många har inte heller någon årlig löneutveckling. En logoped som är anställd hos en privat vård-
givare inom vårdvalet uppger att man på den arbetsplatsen inte fått någon löneförhöjning på 
fem år. En annan uppger att företagen endast har råd att anställa nyutexaminerade logopeder p 
g a de låga ersättningsnivåerna. 

Även hos landstingsdrivna verksamheter uppger man att det brister i arbetsgivaransvar, som vid 
sjukskrivningar och rehabiliteringsåtgärder, t ex: 

”… [sjukskrivna] personer behöver en anpassad arbetsbelastning vid återgång i arbetet - en 
anpassning som vårdvalets ersättningsnivåer egentligen inte tillåter om verksamheten ska 
hålla sin budget. … Det är oacceptabelt att det inte ska finnas utrymme för återhämtning 
som är lagstadgad!” (Landstingsanställd i arbetsledande ställning, arbetar inom Vårdval 
Logopedi) 

 

 

Vi träffar gärna tjänstemän från Hälso- och sjukvårdsförvaltning och ansvariga politiker för att 
diskutera vårt enkätresultat. 

 

Styrelsen Slof Stockholms län 

 
Lena Lindberger, ordförande  
Anita Halldin, vice ordförande 
Sofia Due, sekreterare   
Anna Nyman, ledamot 
Lotta Kita, ledamot   
Anna Johansson, ledamot 
Amanda Rasmuson, suppleant  
Maria Blomqvist, suppleant 
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