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Vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer har ett samband med hälsan hos personal 

inom vård och omsorg? 
 

Maria Andersson och Elsa Nilsson 
 

För att få personalen på en arbetsplats att trivas och må bra bör en mängd 
faktorer tas i beaktande. Faktorer som beskrivs som viktiga är rolltydlighet 
och rollkonflikter, balans mellan krav och kontroll, upplevelsen av socialt 
stöd och balans mellan ansträngning och belöning. Då syftet med studien 
var att undersöka vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer som har ett 
samband med hälsan hos personal inom vård och omsorg användes en enkät 
som mätte alla ovanstående områden. Denna enkät kompletterades med 
frågor gällande kontakten med vårdtagarna. Enkätundersökningen (n = 80) 
följdes även upp av kvalitativa intervjuer (n = 4). Resultatet visade att de 
faktorer som starkast korrelerade med hälsa var hög upplevd kontroll, bra 
socialt stöd och bra kontakt med vårdtagarna.  

 
Key words: psychosocial factors, ill-health, nursing staff. 
 

 
Inledning 

 
Att ha ett arbete är på många sätt positivt för människors hälsa, inte minst för individens 
identitet och självbild (Siegrist, 1996). Det finns dock många faktorer i arbetsmiljön som kan 
leda till ohälsa bland de anställda om de inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. De mycket 
höga kostnader för sjukskrivningar och förtidspensioner som utbetalas av staten varje år 
indikerar att arbetsmiljön i många fall inte är vad den borde vara i Sverige 
(Socialdepartementet, 2002e). Enligt statens offentliga utredningar beräknades sjukfrånvaron 
år 2001 kosta staten 100 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 800 000 årsarbeten. Denna 
siffra hade visserligen sjunkit år 2005, men detta menar dock Astvik, Mellner och Aronsson 
(2006) beror på att antalet förtidspensioner ökar kraftigt, inte att människor mår bättre. I 
många fall kan sjukfrånvaron förklaras av enbart medicinska orsaker, men i de fall då antalet 
sjukskrivna inom eller mellan företag blir oförklarligt stora bör anledningar sökas utanför 
individen (Socialdepartementet, 2002e). 
 Sedan 1990-talet har både privata och offentliga organisationer i Sverige genomfört 
nedskärningar bland annat genom att minska personalstyrkan. Detta har lett till flera 
arbetsuppgifter och ökade krav på den personal som stannat kvar i organisationerna (Eklund, 
1999). Det yrkesområde som drabbats hårdast av dessa besparingar är enligt Eklund (1999) 
den offentliga sektorn. Inom vård och omsorg har de omfattande nedskärningarna lett till att 
antalet individer som arbetar under hög stressnivå inom denna sektor har ökat avsevärt under 
perioden 1991-1999 (Bastin, 2001). Det bidrar till att ohälsan är som störst bland de anställda 
inom denna sektor (Johnsson, Lugn, & Rexed, 2003). För personal inom vård och omsorg 
består de anmälda arbetssjukdomarna till nästan två tredjedelar av belastningsbesvär som 
uppkommit av bland annat tunga lyft och en kombination av fysisk belastning och stress 
(http://www.av.se/teman/omsorg/tungalyft/). Sedan 1997 har de besvär som beror på psykiska 
och stressrelaterade orsaker ökat avsevärt (Astvik et al., 2006). Arbetsmiljöverket rapporterar 
att ökningen av ohälsa under de senaste åren främst beror på sociala och organisatoriska 
förhållandena (http://www.av.se/teman/omsorg/arbetsbelastning/). 
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 I denna studie har undersökningsledarna utgått från Antonovskys (2005) salutogenetiska 
syn på hälsa. Detta synsätt innebär att hälsa inte ses som en dikotomi, det vill säga hälsa är 
inte motsatsen till ohälsa. Hälsa ses istället som ett kontinuum, med en pol som innebär ohälsa 
och en pol som innebär hälsa. Enligt Antonovsky är människan en komplicerad varelse och 
anledningarna till hur en människa mår är så mångskiftande att det inte nödvändigtvis går att 
finna en enkel förklaring till en individs hälsotillstånd. Däremot menar Antonovsky, går det 
att fördjupa kunskaperna och förståelsen kring hälsa, för att kunna närma sig den friska delen 
på kontinuumet. Enligt detta synsätt går det att finna flera faktorer som både motverkar och 
främjar hälsa. För att skapa en förståelse för hur yrkesrelaterad stress påverkar både fysisk och 
psykisk hälsa inleds föreliggande studie med en definition av begreppet stress. 
 
 
Hur människor påverkas av stress 
 
Under en stressreaktion utsätts individen för stora påfrestningar. Om stressen blir långvarig 
och kroppen inte ges tillfälle till återhämtning så är risken stor att individen drabbas av både 
psykiska och fysiska symptom (Lundberg, 2005). När människan utsätts för en stressfylld 
situation förbereder kroppen sig för att fly eller kämpa genom att öka hjärtfrekvens och 
blodtryck, omfördela blodet till muskler och hjärna, frigöra energi, undertrycka 
fortplantningsfunktioner, öka blodets koagulation, undertrycka smärtkänslighet och förändra 
tankeverksamheten. Denna stressreaktion är anpassad efter fysisk fara och var en gång i tiden 
funktionell och direkt nödvändig för människans överlevnad. Idag är stressen i de allra flesta 
fall psykologisk och inte fysisk till sin natur och kroppens reaktion på stress kan därför göra 
mer skada än nytta (Lundberg, 2005). Detta eftersom kroppen inte får utlopp för den kämpa-
fly reaktion som den förberett sig för (Dahlkwist, 2004). Stress beskrivs som upplevelsen av 
möjligheter eller hot som individen tolkar som meningsfulla men som denne inte kan hantera 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Denna definition är användbar då den, genom att nämna 
möjligheter som en del av begreppet stress, framhåller att stress inte enbart är ett negativt 
fenomen. Positiv stress hjälper människan att nå ett visst mål genom att skärpa 
uppmärksamheten och höja motivationen och prestationen (Dahlkwist, 2004; Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Den stress som upplevs som tvångsmässig och okontrollerbar benämns 
som negativ stress, vilket innebär att även uppgifter som ses som intressanta och roliga kan 
upplevas som negativ stress om de känns svårkontrollerade. 
 Långvarig stress kan orsaka en mängd olika symptom som huvudvärk, mag-tarmsjukdomar 
och muskelspänning, depression, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes (Maslach & Leiter, 
1999. Stressade personer är även mer benägna att utföra hälsofarliga beteenden såsom 
rökning, hög alkohol- och koffeinkonsumtion samt slarv med måltider (Aronsson & Lindh, 
2004; Johnson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor, & Millet, 2005).  
 Ytterligare en allvarlig konsekvens av kronisk stress är det, i dagens samhälle, omtalade 
tillståndet: utbrändhet. Utbrändhet karaktäriseras av utmattning, cynism och en upplevelse av 
otillräcklighet. Tillståndet sägs vara en reaktion på för hög arbetsbelastning i förhållande till 
resurser och tid utan tillräckligt med positiv respons tillbaka (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 
2001) Utbrändhet medför höga kostnader för både den enskilde individen och dess omgivning 
(Maslach & Leiter, 1999). På det personliga planet yttrar det sig i fysiska och psykiska 
problem. Arbetet blir lidande då individen inte längre har ork att engagera sig, utan enbart gör 
det mest nödvändiga. Detta drabbar företaget då kvantiteten och kvaliteten på individens 
arbete sjunker i takt med att frånvaron ökar och orken minskar (Maslach & Leiter, 1999). 
Tiden från det första sjukdomstillfället till att personen är helt återställd är en lång och 



 3 
 
 
kostsam period även för organisationen. Det är därför i allas intresse, den anställdes, 
arbetsgivarens och samhället i stort att det skapas hälsosammare och mindre stressfyllda 
arbetsmiljöer. Detta för att förebygga det mänskliga lidandet och de och ekonomiska 
kostnader som yrkesrelaterad stress medför (Cooper & Cartwright, 1994; Noblet, 2003; Stein, 
2001).  Ökade sjukskrivningar till följd av ökad stress har gjort negativ stress till både ett 
allvarligt folkhälsoproblem och ett stort hinder för lyckat företagande (Noblet, 2003). Det är 
dock viktigt att uppmärksamma även hur de som inte sjukskriver sig mår på arbetsplatsen. 
 Sjuknärvaro innebär att individen går till arbetet trots att denne känner sig sjuk och är en 
viktig faktor att ta hänsyn till vad gäller arbetsrelaterad ohälsa. Att vara sjuknärvarande 
enstaka gånger exempelvis under en lindrigare förkylning är vanligt (Aronsson & Lindh, 
2004). De med hög sjuknärvaro har även i många fall problem med nacke och övre delen av 
ryggen och lider av utmattning och/eller är lätt deprimerade Sjuknärvaro är högst bland 
yrkesgrupper där relationen till och ansvaret för andra människor har en betydande roll för 
arbetet. Den allra största sjuknärvaron finns bland individer som arbetar inom vård och 
omsorg. Kännetecken för yrkesgrupper med hög sjuknärvaro är att deras lön ligger under 
medellönen och att det är svårt att ersätta dem då de är borta från arbetet (Aronsson & Lindh, 
2004).  
  För att få personalen på en arbetsplats att trivas och må bra, och på så sätt minska graden 
av sjuknärvaro och sjukfrånvaro, bör en mängd faktorer tas i beaktande.  
 
 

Den psykosociala arbetsmiljön med fokus på individen 
 
När det i en organisation tas beslut om att genomföra hälsofrämjande åtgärder på 
arbetsplatsen faller valet ofta på individorienterade åtgärder (Chu et al., 2000; Giga, Noblet, 
Faragher & Cooper, 2003; Noblet, 2003). Målet med den här sortens åtgärder är att stärka 
individen och på så vis få denne mer motståndskraftig för stress och stressrelaterade 
sjukdomar. Dessa åtgärder handlar mycket om att förbättra individens livsstil och är således 
koncentrerade på exempelvis individens förhållande till rökning, motion, matvanor och stress. 
(Noblet & LaMontagne, 2006). När individorienterade åtgärder genomförs på en arbetsplats 
erbjuds personalen till exempel att gå stresshanteringskurser, hjälp att sluta röka eller gratis 
träningsmöjligheter (Chu et al., 2000; Cooper & Cartwright, 1994; Noblet & LaMontagne, 
2006). Det underförstådda budskapet är enligt Noblet och LaMontagne (2006) att 
organisationen inte har några planer på att ändras utan kommer att fortsätta vara stressigt, 
således är det individen som bör förändras och stärkas.  
 Individfokuserade åtgärder har visat sig leda till ökad psykisk hälsa hos de delaktiga 
individerna. Dock har dessa åtgärder visat sig vara kortvariga och med få fördelar för 
organisationen. Det kan exempelvis inte redovisas någon ökad arbetstillfredsställelse hos 
personalen (Giga et al., 2003; Noblet & LaMontagne, 2006). Individfokuserade åtgärder har 
emellertid på senare tid utvecklats till att bli mer holistiska och idag tas i många fall hänsyn 
även till organisationens betydelse för individens hälsa. För att hälsofrämjande åtgärder på 
arbetsplatsen ska vara effektiva både för individen och för organisationen bör följaktligen ett 
brett synsätt anammas (Cooper & Cartwright, 1994; Noblet & LaMontagne, 2006). 
 
 
Den psykosociala arbetsmiljön med fokus på både organisationen och individen 
 
Psykosociala åtgärder syftar till att förbättra samspelet mellan organisation och individ och 
innefattar följaktligen ett brett spektra av arbetsmiljöfaktorer. Det mest effektiva sättet att 



 4 
 
 
minska stressrelaterad ohälsa är att kombinera individuella interventioner med 
arbetsplatsinterventioner (Wimar, Schaufeli, Van Dierendonck, & Van Gorp, 1996). Vilka 
faktorer, inom denna kategori, som är viktigast att uppmärksamma och på sikt åtgärda skiljer 
sig åt mellan olika studier (Chu et al., 2000; Cooper & Cartwright, 1994; Giga et al., 2003; 
Mattila, Elo, Kuosma, & Kyla-Setälä, 2006). De faktorer som nämns som essentiella i de allra 
flesta av dessa studier är emellertid följande: 1) individens roll i organisationen 2) krav och 
kontroll 3) relationer och socialt stöd 4) ansträngning och belöning. Denna sammanställning 
är inte rangordnad och följaktligen bör inga slutsatser dras om vilken faktor som är av mer 
eller mindre stor betydelse för en individs hälsa. Utöver dessa faktorer beskrivs i föreliggande 
undersökning även 5) den dualistiska sociala utbytesmodellen (Wimar et al., 1996), eftersom 
den är anpassad specifikt för personer som arbetar med människor.  
 
 Individens roll i organisationen. Det är viktigt för en anställd att veta vilken roll denne har 
i organisationen, att vara klar över exempelvis vilka ansvarsområden denne har gällande 
arbetsuppgifter och eventuellt, över annan personal. När olika roller i en individs liv 
innehåller motsägande element benämns det som en rollkonflikt. Detta kan vara en allvarlig 
stressor för den drabbade individen (Cooper & Cartwright, 1994). Detta bekräftas av en 
undersökning gjord bland anställda på vård- och sjukhem för äldre på Island. Där 
konstaterades det att det finns ett samband mellan mental utmattning och svårigheter i att 
samordna kraven från arbetsledare, arbetskamrater och vårdtagare (Rafnsdottir, Gunnarsdottir, 
& Tomasson, 2004).  
 
  Krav och kontroll. I en mängd arbetsmiljöstudier beskrivs Karaseks (1979) krav och 
kontroll modell som en viktig aspekt att ta hänsyn till (Cooper & Cartwright, 1994; Snow, 
Swan, Raghavan, Conell, & Klein, 2003; Van Vegchel, de Jonge, & Landsbergis, 2005). 
Enligt denna modell är det av stor vikt för individens psykiska och fysiska hälsa att de krav 
som ställs på personen känns kontrollerbara (Karasek, 1979). Höga krav i kombination med 
låg kontroll kan leda till stress för individen.  
 Arbetskrav delas in i psykiska krav och fysiska krav. Psykiska krav handlar enligt Karasek 
och Theorell (1990) främst om arbetsbörda i form av tidspress. Även Rafnsdottir et al. (2004) 
har visat att tidspress har ett starkt samband med mental utmattning. Det finns enligt Karasek 
och Theorell (1990) även andra viktiga psykiska krav i arbetslivet såsom personliga konflikter 
eller rädsla för att förlora arbetet. Fysiska krav kan handla om obekväma arbetsställningar och 
fysisk ansträngning. Brist på kontroll kan enligt Karasek och Theorell (1990) handla om få 
möjligheter till beslutsutrymme, lågt inflytande, för hög svårighetsgrad på uppgiften eller små 
möjligheter att påverka utförandet.  
 Enligt Karaseks modell (1979) finns fyra typer av arbeten som består av kombinationen av 
antingen höga eller låga krav och hög eller låg kontroll (se figur 1). Om kontrollen är hög i 
kombination med höga krav innebär det enligt Karasek (1979) ett aktivt arbete. I ett aktivt 
arbete har individen förmåga och inflytande att bemöta kraven och stressen. Individen kan 
använda sig av sina kunskaper och själv välja på vilket sätt denne bäst bemöter stressorerna. 
Denna sorts arbete är det mest positiva och innebär inlärning, utveckling och hög 
arbetstillfredsställelse för individen, som  upplever arbetet som en positiv utmaning (Karasek 
& Theorell, 1990). Passiva arbeten däremot innebär både låga krav och låg kontroll för 
individen och innebär en låg aktivitetsgrad och låg grad av problemlösning. Arbeten med låga 
krav och hög kontroll kallar Karasek (1979) för arbeten med låg anspänning. Även denna 
sorts arbeten kan vara en källa för ohälsa såsom depression, då individen blir understimulerad 
i brist på nya utmaningar eller utan en känsla av att göra nytta (Karasek & Theorell, 1990). 
Arbeten med höga krav och låg kontroll kallar Karasek för arbeten med hög anspänning. 
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Denna form av arbete är det mest negativa för individens hälsa och kan enligt Karasek och 
Theorell (1990) leda till oro, depressioner, utmattning och fysisk ohälsa. 

 
  Krav 
  Låg Hög 

Hög 
Låg 

anspänning Aktiv 

Kontroll 

Låg Passiv 
Hög 

anspänning 

 
Figur 1. Karaseks (1979) Krav och kontroll modell 
 
En studie som genomförts med sjuksköterskor som deltagare, visade att enbart hög 
arbetsbelastning inte ledde till stress utan att det var kombinationen av höga krav och en 
upplevelse över att ha låg kontroll som ökade blodtrycket och kortisol1 och sänkte nivån på 
arbetstillfredsställelse hos personalen (Fox, Dwyer, & Ganster, 1993). Astvik et al. (2006) 
visade i sin studie om långtidssjukskrivna att denna grupp innan tiden för sjukskrivningen 
upplevde att arbetsmängden och kraven ständigt ökade genom allt fler arbetsuppgifter, högre 
arbetsbelastning och mer ansvar utan att individerna fick resurser att bemöta kraven. 
 Det betonas alltså av Karasek och Theorell (1990) att krav inte automatiskt är av negativ 
betydelse för en individs hälsa. Högt ställda krav kan kännas som en positiv utmaning för 
individen om denne känner sig kapabel att hantera dem. En studie (Fox et al., 1993) som 
genomförts på sjuksköterskor bekräftade detta och resultatet visade på att höga krav i 
kombination med en upplevelse av att ha hög kontroll hade en viss positiv inverkan på 
arbetstillfredsställelsen. Det var främst personens subjektiva upplevelse av att ha kontroll som 
hade en positiv effekt på hälsan. Ju mer tid sjuksköterskor med låg kontroll tillbringade med 
patienter, desto högre mängder av kortisol hade de i blodet, denna effekt fanns dock inte hos 
sjuksköterskor med hög kontroll.  
 
Relationer och socialt stöd. Krav och kontroll modellen utökades senare till att ta hänsyn även 
till det sociala stödets betydelse för individens hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Stödjande 
relationer med arbetskamrater, chefer och personer utanför arbetet anses minska den 
psykologiska påfrestningen som obalans mellan krav och kontroll ger, och fungerar som en 
buffert mot yrkesrelaterad stress (Karasek & Theorell, 1990). Detta förstärks av ett flertal 
studier (Bernin & Theorell, 2001; Fenlason & Beehr, 1994; Evolahti, Hultcrantz, & Collins, 
2006;  Sargent & Terry, 2000; Snow et al., 2003) där sambandet mellan socialt stöd och 
förmåga att hantera stress undersökts och bekräftats. Noblet (2003) menar att kontroll samt 
socialt stöd, i form av råd, hjälp och återkoppling är de viktigaste faktorerna som påverkar 
arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa hos personalen. Personer med bristfälligt socialt stöd 
är även överrepresenterade bland de långtidssjukskrivna (Bastin, 2001). Duquette, Kérouac, 
Sandhu, Ducharme och Saulnier (1995) menar att de som får socialt stöd från arbetskamrater 
och chefer har en minskad risk att drabbas av utbrändhet. Ett flertal studier anger att stöd från 
personer med chefspositioner är de mest viktiga för att motverka ohälsa (Fenlason & Beehr, 

                                                
1 Ett stresshormon som påverkar kroppen på ett flertal sätt, b.la. genom att hämma immunförsvaret och höja 
blodsockernivån (http://www.sv.wikipedia.org) 
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1994; Hillhouse & Adler, 1997; Rafnsdottir, 2004). Svensk statistik från Arbetsmiljöverket 
(http://www.av.se/teman/omsorg/arbetsbelastning) visar att drygt en tredjedel av dem som 
arbetar inom omsorgen upplever att de nästan aldrig får stöd och uppmuntran av chefen. 
Undersökningar har vidare visat att dåligt arbetsklimat påverkar de anställdas hälsa negativt 
(Mattila et al., 2006; Vingård, Josephson, Aronsson, & Nilsson, 2000) och att konflikter med 
chefer och kollegor predicerar utbrändhet (Duquette et al., 1995).  
 
Balans mellan ansträngningar och belöningar. Siegrist (1996) menar att yrkesstatus bidrar till  
hög grad av både self-efficiacy2 och självkänsla hos individen. Detta genom att individen får 
ta ansvar och prestera, känna tillhörighet till en viss arbetsgrupp och bli belönad och 
uppskattad för sina arbetsinsatser. För att denna positiva koppling ska ske, krävs att det finns 
en ömsesidighet mellan individen och dess sociala omgivning. Om det för individen är 
obalans i ansträngnings- och belöningsmodellen (eng. effort-reward imbalance model), det 
vill säga hög ansträngning i kombination med låg belöning, leder det till emotionell stress och 
psykisk påfrestning. Ansträngningarna delas enligt Siegrist (1996) in i två grupper. Externa 
ansträngningar som innebär kraven som individen har från sitt arbete och interna 
ansträngningar som syftar på hur individen uppfattar den externa ansträngningen beroende på 
exempelvis stressnivå. Belöningar för sitt arbete får individen enligt Siegrist (1996) från 
samhället i form av pengar, uppskattning och statuskontroll. Statuskontroll innebär att 
individen känner sig trygg i sin arbetsroll. Då denna trygghet hotas genom exempelvis 
förändringar i organisationen eller inga möjligheter till befordran, upplever individen att 
denne får låg belöning för sin arbetsinsats. Hög ansträngning i kombination med låg grad av 
belöning för arbetet kan leda till emotionell stress hos individen och minskar förmågan att 
hantera svåra mentala utmaningar och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar (Siegrist, 
1996). 
 Senare studier bekräftar att en obalans i ansträngnings- och belöningsmodellen 
predicerar ohälsa (Bakker, Killmer, Siegrist, & Schaufeli, 2000; de Jonge, Bosma, Peter, & 
Siegrist, 2000; Weyers, Peter, Boggild, Jeppesen, & Siegrist, 2006). Bland sjuksköterskor har 
studier pekat på samband med obalans i modellen och symptom på utbrändhet såsom mental 
utmattning och depersonalisation3 (Bakker et al., 2000) samt låg självskattad hälsa (Weyers et 
al., 2006). Vid obalans i ansträngnings- och belöningsmodellen ökar risken för ohälsa och 
mental utmattning ytterligare av upplevelsen av att ha ett personligt ansvar över olika 
arbetsförhållanden samt att lägga mycket inre engagemang såsom tankar och känslor i arbetet 
(Bakker et al., 2000; Weyers et al., 2006). 
 
 Den dualistiska sociala utbytesmodellen. Människor strävar efter en balans i utbytet i sina 
relationer. Vad individen ger i en relation ska vara i proportion till vad denne får tillbaka. Den 
dualistiska sociala utbytesmodellen (Wimar, Schaufeli, Van Dierendonck, & Van Gorp, 1996) 
är anpassad till personal som arbetar med människor inom service och vårdyrken. Grundarna 
av modellen menar att obalans i socialt utbyte på såväl individuell nivå, det vill säga mellan 
vårdgivare och vårdtagare, som på organisatorisk nivå, mellan anställd och organisation, 
predicerar utbrändhet. Forskarna fann att de sjuksköterskor som upplevde att de gav mer av 
sig själva och sitt engagemang till både patienter och sjukhuset än de fick tillbaka, i högre 
utsträckning rapporterade symtom som kan ses som tecken på utbrändhet, såsom minskad 
personlig prestation, emotionell utmattning och depersonalisation. Likaså visade en studie av 
Rafnsdottir et al. (2004) att otillräcklig kommunikation med patienter har samband med 

                                                
2 Tron på den egna förmågan (Myers, 2005) 
3 Depersonalisation är en känsla av overklighet, en känsla av att förlora sin identitet 
(http://www.sv.wikipedia.org)).  
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personalens hälsa. En svensk undersökning som gjordes bland skötare på vårdhem visade att 
11 % av de 848 som deltog i studien, utsatts för olika typer fysiskt våld (slag, nyp och 
sparkar), psykologiskt våld (aggressioner, skrik och spottande) och/eller sexuellt våld (nyp 
och trakasserier) av vårdtagarna (Åström et al., 2004). Mer än hälften av dem reagerade med 
negativa emotioner, främst aggressioner,  men även motvilja mot vårdtagaren, samt känslor av 
vanmakt och rädsla. Rafnsdottir et al. (2004) fann i en studie att trakasserier och våld på 
arbetsplatsen ökar graden av upplevd mental utmattning efter arbetsdagen hos personal inom 
äldrevården. Ovanstående studier (Rafnsdottir et al., 2004; Wimar et al., 1996; Åström et al., 
2004) tyder på att vårdpersonalens relation till vårdtagarna är en viktig faktor som kan 
påverka personalens psykiska och fysiska hälsa.  
 
 
Syfte och hypoteser 
 
När det genomförs hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser läggs ofta fokus på att stärka 
individen för att denne ska bli mer stresstålig. För ett mer långsiktigt resultat verkar dock 
tidigare forskning indikera att det krävs ett mer holistiskt synsätt. Det är av stor vikt att 
organisationen även skapar stödjande arbetsmiljöer som främjar hälsan hos de anställda (Chu 
et al., 2000; Giga et al., 2003; Noblet, 2003). För att lyckas med detta är det viktigt att 
identifiera de faktorer som på den specifika arbetsplatsen bidrar till ohälsa (Noblet 2003; Giga 
et al., 2003). Litteraturen på området beskriver främst fyra områden som sägs ha stor 
betydelse för att personalen skall hålla sig frisk: Individens roll i organisationen, balans 
mellan krav och kontroll, socialt stöd och balans mellan ansträngning och belöning. Inom 
vårdyrket påverkas de anställdas hälsa även av relationen till vårdtagaren (Wimar et al., 
1996). Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns ett samband mellan de 
ovanstående psykosociala arbetsmiljöfaktorerna och hälsan hos personal inom vård och 
omsorg. Detta undersöks i en mindre kommun i Mellansverige. 
 Mot bakgrund av ovanstående resonemang och litteraturen på området förväntas det 
finnas ett samband mellan personalens hälsa och upplevelsen av: (1) rollotydlighet eller 
rollkonflikt, (2) högre krav än kontroll, (3) lågt socialt stöd, (4) högre ansträngning än 
belöning från organisationen (5) högre ansträngning än belöning från vårdtagarna (6) dålig 
kontakt med vårdtagarna. Utöver detta antas (7) att enheter med jämförelsevis hög 
sjukfrånvaro skiljer sig från de enheter där låg sjukfrånvaro uppmätts, på en eller flera av 
ovanstående faktorer.    
 
 

Metod 
 
I föreliggande studie kombinerades ett kvantitativt angreppssätt, i form av en 
enkätundersökning, med ett kvalitativt tillvägagångssätt, i form av halvstrukturerade 
intervjuer. Undersökningsledarna ansåg att dessa uppföljande intervjuer skulle ge en 
fördjupad och mer nyanserad bild av den arbetsrelaterade ohälsan bland personal inom vård 
och omsorg. 
 
 
Deltagare 
 
Ett strategiskt urval tillämpades då 114 tillsvidareanställda inom äldreomsorgen tillfrågades 
att delta i studien. Av dessa svarade 81 stycken på den enkät som delades ut. En person 
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uteslöts ur undersökning då denne inte svarat på centrala frågor i enkäten, bortfallet 
beräknades till 29 %. Det totala antalet deltagare var 80 stycken. Den öppna frågan i slutet av 
enkäten besvarades av totalt 41 stycken av respondenterna. 
 I ett samarbete med vård- och omsorgsenheten i en kommun i Mellansverige utsågs sex 
enheter inom äldreomsorgen och hemtjänsten där sjukfrånvaron var antingen förhållandevis 
låg, mellan eller hög. I gruppen med låg sjukskrivning ingick två enheter med totalt 27 antal 
personer, varav 11 % var eller hade varit långtidssjukskrivna de senaste 13 månaderna. I 
gruppen med mellan sjukfrånvaro ingick tre enheter med totalt 73 antal personer, varav 21 % 
var eller hade varit långtidssjukskrivna de senaste 13 året. I gruppen med hög sjukskrivning 
ingick en enhet med totalt 25 personer, varav 57 % var eller hade varit långtidssjukskrivna de 
senaste 13 månaderna. Totalt deltog 19 personer ur gruppen med ”låg” sjukskrivning, 45 
stycken i gruppen med ”mellan” sjukskrivning och 16 i gruppen med ”hög” sjukskrivning.  
 Av de 80 deltagarna var 79 stycken kvinnor. Denna fördelning förklaras av den sneda 
könsfördelning som finns inom vården. Medelåldern var 49 år (SD = 10.80). Av deltagarna 
var 26 vårdbiträden, 46 undersköterskor och 8 vårdare. Enkäterna delades ut på arbetsplatsen 
och har således troligen besvarats där av majoriteten av deltagarna.  
 Utöver enkätundersökningen genomfördes även djupintervjuer med fyra av deltagarna. Av 
anonymitetsskäl valde undersökningsledarna att inte specificera i vilken av grupperna låg, 
mellan eller hög som dessa ingick. Av samma anledning genomfördes intervjuerna utanför 
arbetstid utan arbetsplatsens vetskap, ingen ersättning gavs. Två av enheterna representerades. 
 
 

Material 
  
Då undersökningens syfte var att kartlägga betydelsefulla psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
valdes det omfattande frågeformuläret ”General Nordic Questionnaire (QPSNordic) for 
Psychological and Social Factors at Work” (Dallner et al., 2000) som grund för 
undersökningen. Enkäten QPSNordic har framställts för att mäta anställdas psykiska, sociala 
och organisatoriska arbetsförhållanden och ansågs således passa studiens syfte mycket bra. 
Detta frågeformulär har visat sig ha både hög reliabilitet och validitet (Dallner et al., 2000). 
Då undersökningsledarna önskade komplettera denna enkät med ytterligare frågor som ansågs 
relevanta, valdes den korta versionen av QPSNordic: QPSNordic 34+, som innehåller totalt 
37 frågor. I de fall inget annat anges mättes frågorna på en femgradig skala, där ett stod för 
”mycket sällan eller aldrig” och fem stod för ”mycket ofta eller alltid”.   
 Rolltydlighet. För att mäta rolltydlighet ställdes följande frågor från QPSNordic 34+: 
”Finns det klart definierade mål för ditt arbete?”, ”Vet du precis vad som krävs av dig i 
arbetet?”. Av dessa skapades indexet ”rolltydlighet”, då frågorna hade hög inbördes 
homogenitet (Cronbach´s alpha = 0.63). 
 Rollkonflikt. För att mäta upplevelsen av rollkonflikter bland deltagarna användes frågan, 
från QPSNordic: ”Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera personer?” 
 Krav. För att mäta respondenternas upplevelse av arbetskrav ställdes följande frågor från 
QPSNordic 34+: ”Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig?”, ”Har du för 
mycket att göra?” Fortsättningsvis mättes inlärningskrav med följande frågor från QPSNordic 
34+: ”Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig?”, ”Utför du arbetsuppgifter som du skulle 
behöva mer utbildning för?” Av dessa frågor skapades indexet ”krav”, efter att Cronbach´s 
alpha för frågorna uppmätts till 0.65.  
 Kontroll. För att mäta upplevelsen av kontroll av beslut i arbetet ställdes följande frågor 
från QPSNordic 34+: ”Kan du påverka mängden arbete du får?”, ”Kan du påverka beslut som 
är viktiga för ditt arbete?” Fortsättningsvis mättes deltagarnas upplevelse av kontroll av 
arbetstakt med följande frågor från QPSNordic 34+: ”Kan du bestämma din arbetstakt?”, 
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”Kan du själv bestämma när du ska ta paus?” Av dessa frågor skapades indexet ”kontroll” 
efter att Cronbachs` alpha uppmätts till 0.56. 
 Balans mellan krav och kontroll. För att mäta balansen mellan krav och kontroll skapades 
en variabel där indexet ”kontroll” subtraherades från indexet ”krav”.  
 Socialt stöd. För att mäta upplevelsen av socialt stöd användes frågorna, från QPSNordic 
34+: ”Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater?”, 
”Om du behöver får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?”, ”Är 
klimatet från din arbetsenhet uppmuntrande och stödjande?” Av dessa frågor skapades indexet 
”socialt stöd” efter att Cronbach´s alpha uppmätts till 0.71.  
 Ansträngning. För att mäta ansträngning användes samma index som för ”krav” (se ovan). 
 Belöning. För att mäta deltagarnas upplevelse av belöning användes följande fråga från 
QPSNordic 34+; ”Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats (pengar, 
uppmuntran)”? Denna fråga mättes på en femgradig skala där ett stod för ”mycket lite eller 
inte alls” och fem stod för ”väldigt mycket”. 
 Balans mellan ansträngning och belöning. För att mäta balansen mellan ansträngning och 
belöning skapades en variabel där frågan som mäter belöning subtraherades från indexet 
”krav”. 
 Kontakt med vårdtagarna. Då litteraturen på området betonade vikten av ömsesidighet 
mellan vårdare och vårdtagare (Wimar et al., 1996) utökades den ursprungliga enkäten med 
frågor gällande detta frågeområde. Valet av denna variabel motiveras även av Siegrists 
ansträngnings och belönings modell (1996) som betonar vikten av att få tillräckligt med 
positiv respons tillbaka i förhållande till ansträngning. För att mäta kontakten med 
vårdtagarna användes av undersökningsledarna egenkonstruerade frågor. Exempel på dessa 
var: ”Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från brukarna4?”, ”Känner du dig nöjd 
med kontakten du har med brukarna?”. Frågorna mättes på en femgradig skala där ett stod för 
”mycket sällan eller aldrig” och ett stod för ”mycket ofta eller alltid”. Vidare mättes följande 
frågor på en fyrgradig skala, där ett stod för ”nej, inte alls” och fyra stod för ” ja, mycket”. 
Ytterligare skalsteg ansågs inte kunna ge mer information gällande dessa frågor. Exempel på 
dessa frågor var: ”Upplever du att du har bra kontakt med brukarna?”, Känner du att du räcker 
till i din kontakt med brukarna?” Av frågorna skapades indexet ”kontakt med brukarna” efter 
att Cronbach´s alpha uppmätts till 0.80. 
 Balans mellan ansträngning och belöning från vårdtagarna.. För att mäta deltagarnas 
upplevelse av balansen mellan ansträngning och belöning från vårdtagarna användes frågan; 
”Får du uppskattning av brukarna som motsvarar det arbete du lägger ner?” 
 Sjuknärvaro. Deltagarna fick i denna studie själva uppskatta hur många dagar de tror sig 
ha varit sjuknärvarande, med frågan: Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har 
det hänt dig att Du gått till jobbet, trots att du med tanke på ditt hälsotillstånd egentligen borde 
ha sjukanmält dig? Svarsalternativen varierade från ”ej aktuellt” (1) till ”ja, mer än 5 
gånger”(5), denna fråga mättes som i Aronssons och Lindhs studie (2004). 
 Sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro kan enligt Aronsson och Lindh (2004) ses om en kombination 
av personliga karaktärsdrag, främst hälsotillstånd, och de krav som arbetet ställer. För att mäta 
deltagarnas sjukfrånvaro användes frågan: Hur många gånger har du sammanlagt varit hemma 
från arbetet och varit sjukanmäld under de senaste 12 månaderna? Svarsalternativen varierade 
med sex olika svarsalternativ från ”ingen dag” (1) till ”42 dagar eller mer” (6) Det sista 
alternativet finns inte i ursprungsvarianten av frågan, dock ansågs den i föreliggande studie 
vara av intresse med tanke på den mycket höga sjukfrånvaro som beräknats på den, för 
studien, aktuella arbetsplatsen.    

                                                
4 Vård och omsorgs benämning för vårdtagare. 
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    Självskattad hälsa. Att låta deltagarna själva skatta sin hälsa var ytterligare ett sätt att i 
studien få en bild av individernas hälsotillstånd. Dåliga psykosociala arbetsförhållanden leder 
enligt Mellner (2004) till dålig självskattad hälsa. Självskattad hälsa mättes i detta fall genom 
att individen själv jämför sig med andra i sin egen åldersgrupp, denna form har visat sig 
predicera dödlighet bland båda könen (Manderbacka, Kåreholt, Martikainen, & Lundberg, 
2003). I denna undersökning mättes självskattad hälsa med två frågor: ”Hur beskriver Du ditt 
fysiska hälsotillstånd i jämförelse med andra människor i Din egen ålder”, ”Hur beskriver Du 
ditt psykiska hälsotillstånd i jämförelse med andra människor i Din egen ålder?” 
Svarsalternativen i denna fråga var: sämre (1), likvärdigt (2) eller bättre (3). Det vill säga ett 
högt värde står för bättre självskattad hälsa. 
 Hälsa. Av de frågor som mätte sjukfrånvaro, sjuknärvaro och självskattad hälsa skapades 
indexet ”hälsa”, efter att Cronbach´s alpha uppmätts till 0.63. Innan indexet skapades 
spegelvändes de frågor som mätte sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Ett högt värde i hälsoindexet 
står för bättre hälsa. 
 Öppen fråga. Då undersökningsledarna ville försäkra sig om att inte missa någon 
betydelsefull arbetsmiljöfaktor avslutades studien med följande öppna fråga: ”Finns det 
någonting på din arbetsplats som skulle kunna förbättras för att få personalen att trivas bättre 
och/eller må bättre”?  
 Intervjuguide. För att skapa en djupare förståelse för vad som har betydelse för hälsan hos 
de anställda kompletterades enkätundersökningen med fyra djupintervjuer. Då det först och 
främst var respondenternas egen upplevelse av vad som leder till ohälsa inom äldreomsorgen 
som efterfrågades skapades en halvstrukturerad intervjuguide (appendix A). Till och börja 
med ombads respondenterna svara på två öppna frågor med syftet att få deras egen syn på 
anledningen till den höga sjukfrånvaron. Dessa frågor följdes upp av mer strukturerade frågor 
som baserades på resultatet från enkätundersökningen. Exempel på dessa är: ”Resultatet av 
undersökningen visade att relationen till arbetskamraterna och den närmaste chefen har en 
viktig betydelse för personalens hälsa, vad tänker du om det”?, ”Hur är relationerna mellan de 
anställda på din enhet?”, ”Hur är relationerna mellan de anställda och den närmaste chefen på 
din enhet?” Det sågs dock som viktigt att frågornas utformning och ordningsföljd flexibelt 
kunde ändras för att på ett bra sätt kunna följa upp intervjupersonens svar (Kvale, 1997). 
 
 
Procedur 
 
Undersökningsledarna fick kontakt med uppdragsgivaren genom en Internetsida för 
examensarbete. Där uttryckte uppdragsgivaren en önskan om att få en utvärdering och 
förklaring till den höga sjukfrånvaro som uppmätts på vissa avdelningar inom vård och 
omsorgsenheten i den aktuella kommunen. Per telefon arrangerades ett personligt möte där 
både undersökningsledare och uppdragsgivare kunde framföra sina förväntningar på 
undersökningen. Under samma möte beslutades att uppdragsgivaren skulle välja ut de enheter 
denne ansåg vara av störst intresse, utifrån antingen särskilt hög eller låg sjukfrånvaro. Då det 
fanns tydliga skillnader mellan olika avdelningar gällande sjukfrånvaro sågs det som 
intressant att göra en jämförande studie mellan dessa grupper. I detta skede fick 
undersökningsledarna ta del av statistik gällande sjukfrånvaron på enheterna de senaste 13 
månaderna. Med dessa som underlag delades enheterna in i tre grupper med hänsyn till 
uppdragsgivarens definition på långtidssjuk, vilket var över 30 dagar i rad.  
 Av de enheter som valdes ut att delta i studien tillfrågades alla tillsvidareanställda att delta 
i enkätundersökningen. Dessa tilldelades ett kuvert, av aktuell enhetschef, innehållandes enkät 
och ett missivbrev. Av missivbrevet gick att utläsa studiens syfte och även information om att 
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deltagandet var frivilligt och att svaren skulle komma att behandlas konfidentiellt (Kvale, 
1997). Respondenterna ombads vidare i missivbrevet att lägga färdigifylld enkät tillbaka i 
kuvertet och klistra igen det för diskretion. Detta kuvert placerades sedan i, för ändamålet, 
avsett fack och hämtades en och en halv vecka senare av uppdragsgivaren för att sedan 
överlämnas till undersökningsledarna. I de fall individerna var sjukskrivna på heltid och 
följaktligen inte infann sig på arbetsplatsen under den tid enkäterna fanns där, räknades de 
som externt bortfall. Detta för att undersökningsledarna av etiska skäl inte önskade sända 
enkäterna hem till dessa personer. 
 Redan vid detta tillfälle fanns tankar hos undersökningsledarna att följa upp 
enkätundersökningen med ett antal djupintervjuer. Således tillfrågades respondenterna i slutet 
av enkäten om intresse fanns att vid ett senare tillfälle träffa undersökningsledarna och 
diskutera resultatet av undersökningen. Vid intresse att delta ombads respondenterna att 
uppge kontaktuppgifter och separera denna information från enkäten. För att säkra 
konfidentialitet ombads respondenterna att lägga intresseanmälan i ett separat kuvert som 
bifogades med enkäten. Av de som anmält sig kontaktades fyra personer, per telefon, för att 
höra om intresse fortfarande fanns att delta i studien. Dessa respondenter var utvalda för att 
representera flest möjliga enheter. Alla som kontaktades var fortfarande intresserade av att 
delta i en intervju och delgavs således information om syftet med intervjuerna. De 
informerades även om vikten av att inte berätta för någon på arbetsplatsen om deras 
medverkan, detta för att kunna garantera anonymitet bland kollegor och ledning. De upplystes 
även om deras rättigheter att avbryta intervjun när helst de så önskade eller att avstå från att 
svara på vissa frågor. Intervjuerna genomfördes i, för ändamålet hyrt konferensrum där 
intervjuerna kunde utföras utan störande inslag. Beslut togs att enbart en av 
undersökningsledarna skulle genomföra intervjuerna då detta ansågs kunna leda till en mer 
avslappnad, och därför, mer öppen intervju. Alla intervjuer genomfördes av samma 
undersökningsledare för att öka reliabiliteten i undersökningen. Vid samtliga intervjuer 
användes bandspelare för att öka reliabiliteten och validiteten i studien, detta sågs även som 
en förutsättning för en fungerande analysprocess. Intervjuernas längd varierade mellan 40 och 
45 minuter. 
 
 
Databearbetning 
 
 Bearbetning av kvantitativa data. Till en början undersöktes normalfördelningen på de 
variabler som var av intresse i studien. Nästan alla variabler kunde sägas vara ungefärligt 
normalfördelade. Av de variabler som mätte samma sak skapades index om Cronbach´s alpha 
ansågs acceptabelt högt. En korrelationsmatris skapades med hjälp av Pearson´s 
korrelationskoefficienter, där sambandet mellan de arbesmiljövariabler och de variabler som 
mätte hälsa redovisades. Spearman´s korrelationskoefficienter utfördes på den variabel som 
inte var normalfördelad. Där signifikanta korrelationer kunde observeras utfördes vidare 
uträkningar med hjälp av regressionsanalyser för att se om någon av dessa faktorer kunde 
sägas predicera ohälsa. För att redovisa eventuella skillnader mellan de olika grupperna, 
indelade efter mängden sjukfrånvaro, genomfördes envägsvariansanalyser (ANOVA). Post 
hoc analyser med Tukey utfördes för att fastställa mellan vilka grupper de signifikanta 
skillnaderna fanns. Samtliga analyser genomfördes med SPSS (Statistical Package for Social 
Science). 
 Bearbetning av kvalitativa data. Svaren på den öppna frågan i enkäten sammanställdes 
genom meningskategorisering (Kvale, 1997). Undersökningsledarna började med att läsa 
igenom svaren för att få en överblick av materialet. Därefter sammanställdes de olika svaren i 
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olika huvuddimensioner. För att få en tydligare bild av vad svaren handlade om delades sedan 
huvuddimensionerna in i underkategorier. Dessa kategorier gjordes så att de så nära som 
möjligt skulle beskriva respondenternas egna redogörelser. Huvuddimensionerna och 
underkategorierna sammanställdes sedan i en tabell, se Tabell 3,  där det redovisades hur 
många personer som skrivit om att det krävdes förbättringar inom olika områden.  
 Redan i ett tidigt stadium bestämdes det att intervjun skulle analyseras enligt metoden 
meningskoncentrering (Kvale, 1997). Undersökningsledarna började med att läsa i genom 
texten för att få en helhetsbild av vad som uttryckts under intervjuerna. Redan här framträdde 
intressanta teman som undersökningsledarna på var sitt håll skrev ned i så kallade memos 
(Kvale, 1997). I nästa steg i processen lästes materialet mer grundligt och intervjupersonens 
svar sammanfattades till mer koncisa svar. För att säkra att alla relevanta aspekter 
uppmärksammats och materialets uppfattats på samma sätt av båda undersökningsledarna, 
jämfördes sedan de olika sammanfattningarna. Analysen genomfördes fortsättningsvis 
gemensamt av undersökningsledarna. I de fall undersökningsledarna hade olika uppfattningar 
diskuterades deras olika ståndpunkter tills en gemensam lösning kunde nås. De kortfattade 
formuleringar som framkommit dittills bearbetades grundligt och sammanfattades på nytt i 
mer övergripande teman. För att se vad i dessa teman som kunde sägas relevant för de 
aktuella hypoteserna ställdes sedan frågor till materialet utifrån dessa. De olika intervjuerna 
analyserades till först var för sig, och sedan jämfördes de för att hitta gemensamma teman 
(Kvale, 1997). Att på det här sättet gå från helhet till del, kännetecknas av ett hermeneutiskt 
tänkande. De teman som ansågs betydelsefulla utifrån syftet, sammanfattades senare på ett 
beskrivande sätt i resultatet.   
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Resultat 
 
Pearson korrelationskoefficienter beräknades mellan arbetsmiljövariablerna och de item och 
det index som mäter hälsa. I Tabell 1 nedan redovisas alla signifikanta korrelationer.  
 
Tabell 1            
Pearson korrelation mellan arbetsmiljövariablerna och de variabler som mäter hälsa  
Endast signifikanta korrelationer redovisas 
 

Variabler 
Sjuk- 
närvaro1 

Sjuk- 
frånvaro1 

Fysisk-  
hälsa 

Psykisk-  
hälsa 

Hälso- 
index 

      
1. Rolltydlighet  -.35** - - - -.28* 
2. Rollkonflikt -.29** - - - - 
3. Krav/ansträngning - - -.22*  - - 
4. Kontroll - -.32**  .48**  .25*  .37* 
5. Balans krav – kontroll -  .23* -.41** -.21 (p=0.056)  -.27* 
6. Socialt stöd (ss) -.23* -.28*  .35**  .25*  .36** 
    Ss från närmaste chef -.12* -  .28*  .27*  .25* 
    Ss från arb. kamrater -.32** -.27*  .38** -  .37** 
7. Belöning2 - - - - - 
8. Balans ansträngning – 
belöning  - - - - - 
9. Belöning från brukarna - - - - - 
10. Kontakt med brukarna  - -  .29*  .26* - 
1 En negativ korrelation tyder på bättre hälsa, ju högre värde som uppmätts på den korrelerade faktorn.  
2  Då denna variabel var snedfördelad utfördes Spearman´s korrelation 
 *p < 0.05, **p < 0.001, icke-signifikanta relationer är markerade med streck.  
 
 
Det fanns ett positivt samband mellan hur mycket socialt stöd deltagarna upplevde att de fick 
och deras hälsa r (n = 80) = .36, p < . 001). Det stöd som korrelerade mest med hälsan hos 
deltagarna var det från arbetskamraterna. Det fanns även ett signifikant samband mellan 
kontroll och hälsa r (n = 80) = .37, p < .05), ju högre kontroll deltagarna upplevde sig ha, ju 
bättre hälsa hade de. Det fanns vidare ett signifikant samband mellan kontakten med 
vårdtagarna och deltagarnas fysiska och psykiska hälsa. Däremot fanns inget signifikant 
samband mellan upplevelsen av att få belöning som motsvarar personernas ansträngning och 
individernas hälsa.   
 Variablerna sjuknärvaro och sjukfrånvaro ansågs fortsättningsvis inte kunna ge ytterligare 
information utöver den information som hälsoindexet gav, således genomfördes inte någon 
vidare analys på dessa variabler.  
  För att se hur stort förklaringsvärde de olika arbetsmiljövariablerna hade gällande den 
beroende variabeln fysisk hälsa utfördes en multipel regressionsanalys metod stepwise, se 
Tabell 2. Oberoende variabler var: krav/ansträngning, kontroll, balans krav och kontroll, stöd 
från arbetskamrater, stöd från närmaste chef och kontakt med brukarna. Resultatet visade att 
hela modellen förklarade 25 % (Adj. R2) av den totala variansen i fysisk hälsa. Kontroll var 
den starkaste prediktorn och stod för 22 % (Adj. R2) av den totala variansen. Variablerna 
krav/ansträngning, balans krav och kontroll, stöd från arbetskamrater och stöd från närmaste 
chef var icke signifikanta prediktorer och uteslöts ur analysen.   
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Tabell 2 
Resultatet av multiple regressionsanalys (stepwise) angående fysisk hälsa 
   
Prediktorer  R

2
Change β t p 

      

Kontroll  .23 .44 1.75 .000** 

Kontakt med vårdtagarna  .04 .21 2.11 .004* 

*p < 0.05, **p < 0.001 
 
Ytterligare en multiple regressionsanalys metod step wise utfördes, denna gång med psykisk 
hälsa som beroende variabel, se Tabell 3. Oberoende variabel var: kontroll, socialt stöd, 
socialt stöd från arbetskamrater, socialt stöd från närmaste chef och balans krav och kontroll. 
Variablerna kontroll, socialt stöd, socialt stöd från arbetskamrater och balans krav och 
kontroll var icke signifikanta och uteslöts ur analysen. Resultatet visade att modellen 
förklarade 10 % (Adj. R2) av variansen i psykisk hälsa. Den starkaste prediktorn var socialt 
stöd från närmaste chef som förklarade 6 % (Adj. R2) av den totala variansen. 
 
Tabell 3 
Resultatet av multiple regressionanalys (stepwise) angående psykisk hälsa 
 
Prediktorer  R

2
 Change β t p 

      

Socialt stöd från närmaste chef  .07 .23 2.10 .039* 

Kontakt med vårdtagarna  .05 .22 2.00 .049* 

*p < 0.05, **p < 0.001 
  
En sista multiple regressionanalys utfördes, denna gång med hälsoindex som beroende 
varibel, se Tabell 4. Oberoende variabler var rolltydlighet, kontroll, balans krav och kontroll, 
socialt stöd, stöd från närmaste chef och stöd från arbetskamrater. Variablerna rolltydlighet, 
socialt stöd och stöd från närmaste chef uteslöts ur modellen då de ej var signifikanta 
prediktorer. Resultatet visade att hela modellen förklarade 16 % (Adj. R2) av den totala 
variansen, den starkaste prediktorn var socialt stöd från arbetskamraterna som förklarade 13 
(Adj. R2) % av variansen. 
 
Tabell 4 
Resultatet av multiple regressionanalys (stepwise) angående hälsa, som index. 

Prediktorer  R
2
 Change β t p 

      

Socialt stöd från arb. kamrater  .14 .25 2.13 .037* 

Kontroll  .05 .25 2.11 .038* 

*p < 0.05, **p < 0.001 
 
 
 Variansanalys. I det sista steget i den kvantitativa databearbetningen genomfördes 
envägsvariansanalyser (ANOVA) på de variabler som hade ett samband med hälsa/ohälsa (se 
Tabell 2), för att utröna eventuella skillnader mellan grupperna. Gruppen med låg 
sjukfrånvaro (M = 3.63, SD = 0.55) skiljde sig signifikant från gruppen med mellan (M = 
3.19, SD = 0.45 ) och hög sjukfrånvaro (M = 2.91, SD = 0.67) gällande upplevelsen av 
kontroll F(2, 77) = 8.63, p< .001. Gällande stöd från närmaste chefen upplevde gruppen med 



 15 
 
 
låg sjukfrånvaro (M = 4.05, SD = 0.85) att stödet var signifikant bättre än gruppen med hög 
sjukfrånvaro (M = 3.13, SD = 1.09), mellan gruppen skiljde sig inte signifikant från någon av 
de andra grupperna (M = 3.78, SD = 1.09), F(2, 77) = 3.69, p < .05. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan de olika grupperna gällande stöd från arbetskamrater eller kontakt 
med vårdtagare.  
 Till sist utfördes en envägsvariansanalys för att se hur deltagarna i dessa grupper skattat 
sin egen psykiska och fysiska hälsa i förhållande till de andra grupperna. Det fanns en 
signifikant skillnad mellan hur gruppen med låg sjukfrånvaro (M = 2.32 , SD = 0.48) skattade 
sin egen fysiska hälsa i jämförelse med gruppen med hög sjukfrånvaro  (M = 1.81, SD = 0.52 
), det fanns ingen signifikant skillnad mellan gruppen med mellan sjukfrånvaro (M = 2.04, SD 
= 0.66) och de andra två grupperna,  F(2, 77) = 3.83, p < .05. Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan de olika grupperna gällande psykisk hälsa. 
 
I Tabell 5 redovisas vilka områden respondenterna nämnde som viktiga då de svarade på den 
öppna frågan i enkäten: ”Finns det någonting på din arbetsplats som skulle kunna förbättras 
för att få personalen att trivas bättre och/eller må bättre?” Den vanligaste kommentaren 
handlade om att få högre lön. I det stora hela verkade det finnas behov av förbättrade 
relationer, bättre kommunikation och bättre socialt stöd från chefen. 
 
Tabell 5 
Finns det någonting på din arbetsplats som skulle kunna förbättras för att få personalen att 
trivas bättre och/eller må bättre?  Siffrorna anger antalet individer som nämnde att de skulle 
behövas förbättringar inom områdena. 
 

Tydligare definition av vad som ingår i arbetsuppgifter 5 Rollotydlighet 
Tydligare ledning 2 
Mer handledning   2 
Mer uppmuntran och stöttning   7 

Socialt stöd från chefen 

Mer tillgänglighet 1 
Bättre relation/kommunikation mellan anställda 4 
Bättre relation/kommunikation mellan anställda och 
närmaste chefen 

2 

Bättre relation/kommunikation mellan anställda och 
ledningen 

1 

Relationer/Kommunikation 

Bättre relation/kommunikation mellan anställda inom 
kommun och anställda inom landsting 

2 

Högre lön 9 Belöning 
Mer uppskattning från närmaste chefen 3 
Möjlighet till studiebesök  2 Utbildning 
Mer kompetensutveckling 4 
Trivsammare personalrum 3 
Fri tillgång till gratis frukt 2 

Övrigt 

Mer personal 3 
 
 
För att fördjupa och nyansera det kvantitativa resultatet gjordes djupintervjuer, resultaten från 
dessa redovisas nedan.  
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Krav och kontroll 
 
Gemensamt för alla intervjupersoner var att de upplevde att de inte hade för svåra 
arbetsuppgifter och att de upplevde att de utan några större problem hann utföra de 
arbetsuppgifter de hade blivit tilldelade. 
 Bland samtliga intervjupersoner fanns däremot en önskan om att få mer ansvar i arbetet, 
att få utföra svårare och mer sjukvårdsinriktade uppgifter, att få utnyttja sina kunskaper i 
arbetet och att få lära sig nya saker. Då distriktssköterskorna som arbetar för landstinget har 
ansvar för sjukvården blir det framförallt städning och enklare sysslor kvar att sköta för 
personalen inom hemtjänsten och detta var orsaken till ett stort missnöje:  
 

”Jag tror inte riktigt att de förstår hur mycket kunskap vi har om saker egentligen och så 
får vi inte använda den. Och skulle vi använda den så får vi skit för det för då har vi 
utfört gratis uppgifter åt landstinget. Vi vill ju göra mer…Vi betyder ju liv och död för 
de här människorna och så får vi inte utrymme att göra det vi kan.”  

 
Samtliga intervjuade menade att det ändå fanns positiva utmaningar i deras arbete såsom 

tillfällen då de har användning av sina kunskaper, tillfällen då de får tid att ge vårdtagarna 
”lite extra guldkant i tillvaron” samt tillfällen då de lyckades hantera ”besvärliga” vårdtagare. 
Det var viktigt för respondenterna att få lära sig mera och utvecklas för att trivas med sitt 
arbete: ”Kompetensutveckling är alltid uppskattat, ja , ja, det måste man ha… arbetsgivaren 
måste tänka på det, för om man ska gå och bara nöta och nöta då tröttnar man.” 

En av respondenterna menade att det på hennes enhet finns personer som är negativt 
inställda till mera ansvar och nya utbildningar och helst sköter enklare uppgifter som städning 
och tvätt. Samtidigt finns det de som känner sig understimulerade, inte upplever att de får 
använda sina kunskaper i vård och vill få mer ansvar, lära sig mer och utvecklas i sitt arbete. 
Enligt respondenten borde ledningen ta hänsyn till att det finns olika individer med olika 
behov och arbetet borde anpassas efter vad de vill göra: ”Vi har ju haft en del kurser och då 
var vi några stycken som tyckte att `åh vad kul`. Man tyckte det var stimulerande och 
intressant och man såg allt med nya ögon. Medan andra tycker att `åh… ännu mer som vi 
måste kunna`”. 
 
 
Relationer, socialt stöd och kommunikation 
 
Respondenterna uttryckte att den närmaste chefen hade en viktig betydelse för hur personalen 
på enheten mådde. Det framkom att det var viktigt för personalens välbefinnande att ha en 
chef som var tydlig med vad som förväntas av de anställda och som kunde hantera konflikter 
mellan de anställda samt mellan vårdare och vårdtagare. Respondenterna uttryckte även ett 
starkt behov av att chefen gav sina anställda sitt stöd, då de behövde hjälp. ”Om man inte får 
det stöd man behöver från chefen så känner man sig otrygg i hela sitt jobb, man får nästan en 
känsla av att man inte gör något rätt.” Att inte bli betrodd av chefen eller att inte få stöd vid 
behov uppfattades som mycket påfrestande. Vikten av att chefen tog personalens problem på 
allvar och gav dem uppskattning betonades också.   
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 Alla fyra respondenterna upplevde att de var missnöjda med ledningen. De uttryckte att de 
inte blev tagna på allvar och att ledningen inte lyssnade till deras åsikter då förändringar hade 
genomförts: ”På något sätt vet vi att de vet att vi sköter vårat jobb, nu talar jag om chefer på 
högre nivå än enhetschefen, men på något sätt så räknas vi inte…de vill inte riktigt ta oss på 
allvar.”  
 Relationerna på arbetsplatsen betonades som mycket viktigt för hälsan och var ett ämne 
som engagerade alla intervjupersoner. En stor del av intervjuerna ägnades således åt att prata 
om relationer, kommunikation och konflikter. Tre av respondenterna uttryckte att de tyckte att 
det är jobbigt med konflikter och ”små tjafs” på arbetsplatsen: ”Det blir ju en inre stress om 
man känner att det är konflikter i luften… till slut så går man och tycker illa om varandra utan 
att riktigt veta varför… Det är så onödigt, och det tar så mycket energi.” Konflikterna kunde 
handla om hur andra skötte sitt arbete, i vilken takt andra jobbade och vad de prioriterade att 
lägga tid på. Två av respondenterna menade att dålig stämning och konflikter på arbetsplatsen 
kunde vara en viktig orsak till den höga sjukfrånvaron. Det betonades även att det var jobbigt 
när olika personer i personalen talade illa om varandra bakom ryggen och det uttrycktes en 
önskan om rakare kommunikation. Att trivas med sina arbetskamrater var viktigt för att trivas 
på arbetet och att få deras stöd och att kunna ”prata ut” var enligt en respondent ett sätt att 
”lätta på trycket”.  
 Det talades engagerat om vad som skulle kunna göras för att förbättra relationerna på 
arbetsplatsen och tre av respondenterna uttryckte en önskan om att få tid att träffas och umgås 
utanför arbetstiden. De ansåg att det var viktigt att personalen fick tid till att prata med 
varandra och lära känna varandra bättre för att relationerna skulle kunna förbättras och att det 
förhoppningsvis kunde leda till att personalen blev mer öppna för varandra och lärde sig 
acceptera varandras olikheter. De uttrycktes att vissa i personalen kunde ha svårt för att prata i 
en stor grupp. Ett förslag för att lösa detta problem var att enheten kunde delas in i mindre 
grupper då det var möten, för att sedan samlas och gå igenom vad de mindre grupperna 
diskuterat. 
  
 

Kontakten med vårdtagarna 
 
Samtliga respondenter var väldigt engagerade i sitt arbete och trivdes bra med kontakten med 
vårdtagarna och menade att det var bland det mest positiva med arbetet: ”Den största glädjen 
är människorna, det sociala, de är fascinerande.” 
      En av respondenterna menade att den nära kontakten med vårdtagarna gjorde personalen 
sårbar eftersom många av vårdtagarna är sjuka och en del är döende. Hon menade att om hon 
själv var i en period då hon var känslig och inte mådde bra var det svårare att hantera 
vårdtagarnas problem. Detta var enligt respondenten den främsta anledningen till att många 
inom vård och omsorg är sjuka: ”Det är tufft för de anhöriga och för de som ska dö…och är 
man inte stark just den perioden så slår det hårt på en, och då blir man sjuk själv.” Samtidigt 
menade respondenten att det var kontakten med vårdtagarna som var det mest positiva med 
arbetet.  
 

 
Diskussion 

 
I föreliggande studie har syftet varit att undersöka om det finns ett samband mellan ett flertal 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsan hos personal inom vård och omsorg. Resultatet 
visade att majoriteten av dem som svarat på enkäten skattade sin fysiska och psykiska hälsa 
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som likvärdig andra i sin egen ålder. Majoriteten av respondenterna skattar även att de varit 
sjuknärvarande i genomsnitt 2-5 gånger och sjukfrånvarande i genomsnitt 6-10 dagar per år. I 
Aronsson och Lindhs (2004) studie klassificeras personer som varit sjuknärvarande högst vid 
ett tillfälle per år och sjuka högst fem dagar per år som ”långtidsfriska”. Respondenterna i 
föreliggande undersökning tolkas enligt detta kriterium vara relativt friska och det antas 
således vara så att det är den friskare delen av personalen som har svarat på enkäterna. Detta 
kan förklaras med att enkäterna av etiska skäl inte delades ut till personal som var hemma på 
grund av sjukdom och detta kan ha påverkat resultatet. Trots att majoriteten av den ”sjukare” 
delen av personalen förmodligen inte svarat på enkäterna visade undersökningen ändå på 
vilka samband som finns mellan den ”friskare” personalens hälsa och de undersökta 
psykosociala arbetsmiljöfaktorerna. Undersökningen visade att personal med god hälsa, enligt 
hälsoindex, upplevde att de hade bättre stöd från sina arbetskamrater och upplevde att de hade 
bättre möjlighet att kontrollera viktiga aspekter i deras arbete än den personal som skattat sin 
hälsa sämre. När undersökningsledarna skiljde på fysisk och psykisk hälsa framgick det att 
personer med god fysisk hälsa upplevde att de hade hög kontroll i arbetet och bra kontakt med 
vårdtagarna. Personer med god psykisk hälsa upplevde att de hade bättre stöd från sin 
närmaste chef och bättre kontakt med vårdtagarna. Enligt tidigare forskning påverkar både 
socialt stöd och graden av kontroll personalens hälsa (Karasek & Theorell, 1990; Karasek, 
1979; Fenlason & Beehr, 1994; Hillhouse & Adler, 1997). I denna studie är det dock enbart 
möjligt att redovisa att det finns ett samband mellan personalens hälsa och dessa variabler, det 
är således inte möjligt att säga vad som påverkar vad. Det kan exempelvis vara så att  
personer som mår bra, spenderar mer tid på arbetsplatsen och då upplever att de får mer stöd 
från chefer och arbetskamrater. Det är även troligt att det är lättare att ha bra kontakt med 
vårdtagarna om hälsan och orken finns hos personalen. Dock framhäver tidigare forskning 
dessa faktorer som viktiga för personalens hälsa och även de intervjuade personerna talar om 
vikten av att dessa aspekter fungerar.   
 
  
Krav och kontroll 
 
Majoriteten av respondenterna i den kvantitativa studien upplevde inte att de hade särskilt 
höga krav i arbetet, vilket kan tolkas som att stress till följd av för höga krav inte är något 
grundläggande problem för respondenternas hälsa. Detta motsäger andra resultat som visat att 
hög stressnivå på grund av höga krav är en bidragande orsak till att ohälsa är som störst bland 
personal inom vård och omsorg (Johnson et al., 2003). Dock har, i linje med vårt resultat, 
även Johnson et al. (2005) kommit fram till att personal inom vården, trots låga nivåer av 
arbetstillfredsställelse, inte visade på några höga nivåer av stress.  
 Respondenterna i den kvantitativa studien hade i genomsnitt något mer kontroll än de 
hade krav, vilket hade ett positivt samband med individernas hälsa. Krav kan enligt Karasek 
(1979) ha både positiv och negativ betydelse för individen. Det är enligt Karasek främst höga 
krav i kombination med låg kontroll som är negativt för individens hälsa, eftersom det innebär 
en hög grad av anspänning för individen. Individerna i undersökningen upplevde att de hade 
relativt låga arbetskrav och även relativt låg kontroll, kontrollen var dock något högre än 
kraven. Respondenternas arbete hamnar följaktligen i gruppen för, vad Karasek och Theorell 
(1990) benämner som, arbeten med låg anspänning. Dessa arbeten karakteriseras av att 
individen har möjlighet att kontrollera alla utmaningar och att det överhuvudtaget finns en låg 
grad av utmaningar. Karasek och Theorell (1990) menar att individer i denna grupp har en 
mindre risk att drabbas av sjukdomar. Detta bekräftas av föreliggande studie, då de individer 
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som upplevde att de hade större möjlighet att kontrollera arbetstakt och arbetsmängd, även 
hade bättre hälsa.  
 Det framgick dock under intervjuerna att personerna kände frustration över att de inte fick 
använda sin fulla kompetens i sitt yrke. De önskade få mera stimulans och positiva 
utmaningar i arbetet genom att få mer ansvar, lära sig nya saker samt att få utföra svårare och 
mer sjukvårdsinriktade uppgifter. Även detta ligger i linje med Karasek och Theorells (1990) 
tankar om att det är det ”aktiva” arbetet som är det mest eftersträvansvärda, även om jobb 
med ”låg anspänning” också är bra för hälsan. Karasek och Theorell (1990) menar dock att 
även arbeten med låg anspänning kan leda till ohälsa för individen i de fall då individen 
upplever att denne blir understimulerad i brist på nya utmaningar. Då både personalens krav 
och kontroll är relativt låga, skulle vissa individer förmodligen må bra av ökade krav, i form 
av mer ansvar och svårare uppgifter och ökad kontroll (Karasek & Theorell, 1990), genom 
exempelvis utbildning och mer frihet att utnyttja sin kompetens. Från intervjuerna framgick 
att personalens kunskap och kompetens i många fall inte utnyttjades och att de önskade få mer 
ansvar och möjlighet till att använda sig av sina kunskaper inom sjukvård. En viktig aspekt att 
ta hänsyn till i det här fallet är dock de individuella skillnader som finns. Det kan handla om 
olika sätt att hantera saker på och/eller olika personlighetstyper, som innebär att personer på 
samma arbetsplatser kan uppleva sin arbetsmiljö på väldigt olika sätt (Johnson et al., 2005). 
Då det finns personer som trivs och mår bra med sitt arbete med låg anspänning, är 
utbildningar och mer ansvar inte lösningen för alla utan den här sortens åtgärder bör troligen 
vara frivilliga.  
 
 
Socialt stöd 
 
Personer med god hälsa upplevde att de hade högt socialt stöd från sina arbetskamrater. Det 
fanns även ett samband mellan socialt stöd från närmaste chef och personalens psykiska hälsa. 
Deltagarna skattade generellt sett det sociala stödet från arbetskamraterna och den närmaste 
chefen som relativt starkt. Det bör ändå understrykas att personerna i gruppen med hög 
sjukskrivning upplevde att de hade sämre stöd från chefen än gruppen med låg sjukfrånvaro. 
Studier visar att personer med bristfälligt socialt stöd är överrepresenterade bland de 
långtidssjukskrivna (Bastin, 2001) och att de som får socialt stöd av chefer och arbetskamrater 
har minskad risk att drabbas av utbrändhet (Duquette et al., 1995). 
 I den öppna frågan i enkäten var önskemål om bättre socialt stödet från chefen och bättre 
relationer och kommunikation några av de vanligaste svaren på vad som kunde göras för att 
förbättra hälsan på arbetsplatsen. Det framkom även i intervjuerna hur viktigt det är att 
relationerna på arbetsplatsen fungerar på ett tillfredsställande sätt och att det finns tillgång till 
stöd från både arbetskamrater och chefer. Ämnet engagerade samtliga respondenter som 
upplevde att de berördes både positivt och negativt av relationerna och stämningen på 
arbetsplatsen. En god kontakt med arbetskamrater och närmaste chef ökade, enligt 
respondenterna, välbefinnandet, vilket bekräftas av Karasek och Theorell (1990) som menar 
att välfungerande relationer har en viktig betydelse för individens hälsa. Vidare beskrevs det, i 
den kvalitativa delen av undersökningen, som viktigt att ha arbetskamrater som lyssnade och 
stöttade när det fanns behov. Att få tala ut med arbetskamraterna var för respondenterna ett 
sätt att ventilera sina känslor. Konflikterna och det faktum att personalen talade illa om 
varandra upplevdes som påfrestande och beskrevs som att det skapade inre stress och därför 
minskade orken hos personalen. I intervjuerna betonades det att detta kunde vara en viktig 
anledning till den höga sjukfrånvaron. Den kvantitativa delen i föreliggande studie kan dock 
enbart visa att det finns ett samband mellan arbetsklimatet och de anställdas hälsa. Att 
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arbetsklimatet kan påverka de anställdas hälsa negativt har däremot redovisats i andra studier 
(Mattila et al., 2006; Vingård et al., 2000). Vidare är konflikter med chefer och skötare inom 
äldrevården viktiga prediktorer för utbrändhet (Duquette et al., 1995). Samtliga 
intervjupersoner betonade vikten av att ha en tydlig chef som gav de anställda sitt stöd. De 
som inte upplevde att de fick tillräckligt med stöd från chefen menade att det ledde till en 
känsla av att vara ”otrygg”. Av intervjuerna framkom även en önskan om att få mer tid till att 
träffas och umgås, för att öka kommunikationen och gemenskapen mellan de anställda. 
 
 
Kontakten med vårdtagarna 
 
Det kvantitativa resultatet visade att personal som hade god kontakt med vårdtagarna hade 
bättre psykisk och fysisk hälsa. Dock hade majoriteten av de anställda en positiv kontakt med 
vårdtagarna. Även det kvalitativa resultatet visade på att samtliga respondenter trivdes med 
sin kontakt med vårdtagarna och ansåg att den var bland det mest positiva med deras arbete. 
Den nära kontakten med vårdtagarna gjorde dock även personalen sårbar, då många av 
vårdtagarna är svårt sjuka och en del döende. Om personalen inte själv mådde bra blev 
vårdtagarnas problem svårare att hantera och detta ansågs kunna vara en viktig orsak till 
sjukfrånvaron. Detta antagande bekräftas av Duquette et al. (1995) som visade att sjuklighet 
och dödsfall hos patienter var en viktig prediktor för utbrändhet. 
 
 
Slutsats 
 
Sammanfattningsvis fanns ett samband mellan upplevelsen av kontroll i arbetet och 
personalens hälsa (Hypotes 2). Det fanns även ett samband mellan personalens hälsa och det 
sociala stöd som respondenterna upplevde att de fick från sina arbetskamrater och sin 
närmaste chef (Hypotes 3). Även kontakten med vårdtagaren hade ett samband med 
personalens hälsa (Hypotes 6). Däremot hade rollotydlighet och rollkonflikt (Hypotes 1) inget 
signifikant samband med hälsan hos personalen. Inget samband kunde heller redovisas 
gällande balans mellan ansträngning och belöning, från organisation och vårdtagare, och 
personalens hälsa (Hypotes 4 och 5).  
 
 
Validitet och reliabilitet  
 
Undersökningen genomfördes till stor del med tidigare beprövade mätinstrument vilket ger 
högre reliabilitet till studien. De frågor som berörde de anställdas kontakt med vårdtagarna 
var emellertid skapade av undersökningsledarna, vilket kan ha påverkat resultatets reliabilitet 
negativt. Dock uttryckte deltagarna i de uppföljande intervjuerna att de ansåg att enkäten som 
helhet var mycket bra utformad och att frågorna kändes relevanta. 
 Det kan dock ses som en brist i undersökningen att flertalet av de aspekter som var i fokus 
i undersökningen enbart mättes med ett begränsat antal frågor. Detta förklaras av valet av 
QPSNordic 34+, den kortare versionen av QPSNordic. Den längre varianten av denna enkät 
hade gett en mer nyanserad bild av de arbetsmiljöfaktorer som var i fokus i studien. Denna 
enkät var dock så omfattande att svarsfrekvensen troligen minskat avsevärt om denna nyttjats, 
med detta i åtanke valdes den kortare versionen. Detta ledde dock även till att flertalet av 
studiens index bestod av få items, och i vissa fall med lågt Cronbach´s alpha, vilket ger 
studien lägre reliabilitet.  
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 Då variabeln belöning från organisationen mättes med enbart en fråga, som även visade 
sig vara svårtolkad då både graden av uppskattning och pengar mättes i samma fråga, kan 
undersökningsledarna ha missat viktiga och intressanta aspekter i frågan. 
 De olika mätinstrument som användes för att mäta hälsa var alla väletablerade verktyg 
vilket höjer studiens reliabilitet. Däremot valde undersökningsledarna att dela upp självskattad 
hälsa till att särskilja fysisk och psykisk hälsa. Då detta sätt att särskilja hälsa troligen inte var 
avsikten i ursprungsvarianten av frågan kan detta ha påverkat reliabiliteten negativt. Det 
ansågs dock svårt för personer med hög fysisk hälsa men låg psykisk hälsa att svara på 
ursprungsvarianten av frågan, således togs beslutet att dela på fråga. 
 Undersökningsledarna valde att inte fokusera på korrelationer mellan alla undersökta 
variabler, utan enbart på dem som hade samband med respondenternas hälsa. Detta för att 
antalet variabler var så pass omfattande. Det finns förmodligen variabler som korrelerar 
inbördes med varandra och därför är betydelsefulla för respondenternas hälsa. Dessa 
eventuella korrelationer har dock inte uppmärksammats i föreliggande studie, vilket kan ses 
som en brist. 
 Variansanalyser som genomfördes visade att de som ingick i gruppen med hög 
sjukfrånvaro hade sämre fysisk hälsa och lägre medelvärde på hälsoindexet än gruppen med 
låg sjukfrånvaro. Detta tyder på att valet av att kategorisera grupperna efter 
långtidssjukskrivning de senaste 13 månaderna var ett bra sätt att mäta ohälsa. Beslutet att 
komplettera undersökningen med kvalitativa metoder i form av intervjuer höjer 
undersökningens validitet eftersom de kvantitativa resultaten där kunde bekräftas eller 
falsifieras. Dessa intervjuer skapade även en djupare förståelse för vad resultaten verkligen 
sade. Dock finns det risk att intervjupersonerna skiljer sig från övrig personal, då dessa 
personer ej var slumpmässigt utvalda utan anmälde sig av eget intresse. Triangulering 
användes även i analysen av intervjumaterialet, då båda undersökningsledarna oberoende av 
varandra utförde den första kodningen av materialet, vilket ger det kvalitativa resultatet högre 
validitet. 
 
 
Förslag på framtida forskning 
 
Då denna studie utförts på ett begränsat antal individer och enheter är generaliserbarheten 
osäker. Dock torde denna studie kunna ge förslag till framtida forskning om arbetsrelaterad 
hälsa/ohälsa inom vård och omsorg. En aspekt som bör undersökas närmare är hur 
understimulans och att inte få använda sig av sin kompetens i arbetet påverkar hälsan hos 
personal inom vård och omsorg. Detta framgick inte i den kvantitativa undersökningen, dock 
uttryckte samtliga intervjupersoner att detta var av stor vikt.  
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Appendix A - Intervjumanual 
 
 

 
Öppna  frågor 
 
Vad tror du är den främsta orsaken till ohälsan och den höga sjukfrånvaron bland personalen 
inom äldreomsorgen?  
 
Vad tycker är det mest positiva och givande med ditt arbete? 
 
Vad är det mest negativa med ditt arbete? 
 
 
Relationer och socialt stöd 
 
Resultatet visade att relationen till arbetskamraterna och den närmaste chefen har en viktig 
betydelse för personalens hälsa.  

- Vad tänker du om det?  
- Hur är relationerna mellan de anställda på din enhet?  
- Hur är relationerna mellan de anställda och chefen på din enhet? 
- Hur önskar du att relationerna skulle se ut? 
- Vad tror du att man skulle kunna göra för att förbättra relationerna? 

  
Om du behöver får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater? 

- Hurdant stöd skulle du önska att du kunde få från dina arbetskamrater? 
- Har du någon uppfattning om vad man skulle kunna göra för att öka stödet 

arbetskamrater emellan? 
 
Om du behöver får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 

- Hurdant stöd skulle du önska att du fick från din chef? 
- Har du någon uppfattning om hur chefen skulle kunna ge dig mer stöd? 

 
 
Krav och kontroll 
 
Tycker du att du har för svåra arbetsuppgifter eller för mycket att göra?  
 
Vi har sett i resultatet av enkätundersökningen att personalen som svarat på enkäterna inte 
tycker att de har för mycket att göra eller har för svåra arbetsuppgifter och det har vi tolkat 
som att kraven på arbetsprestationer inte är för höga. Vad tänker du om det? 
 
 
Upplever du att du har tillräckligt att säga till om gällande hur och i vilken takt ni ska utföra 
ert arbete? 
 
Vi tolkar resultatet som att personalen upplever att arbetet inte är tillräckligt stimulerande.  

- Vad tänker du om det? 
- Hur skulle man kunna åtgärda det? 
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- Vad skulle man kunna göra för att arbetet skulle upplevas som mer stimulerande och 
lustfyllt? 

 
Upplever du att det finns positiva utmaningar i ert arbete? 

- Om ja, vad? 
- Om nej, varför inte? 

 
Kontakt med brukarna 
 
Resultaten har visat att en bra kontakt med brukarna är viktigt för personalens hälsa.  

- Hur upplever du att din kontakt med brukarna ser ut? 
 
Öppna  frågor 
 
Har du något övrigt att tillägga om vad som kan leda till ohälsa hos personal inom er enhet?  
 
Vad anser du att man skulle kunna göra för att personalen på er enhet skulle må bättre?  
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Appendix B - Enkät 
 

Så här besvarar du formuläret 
 
På följande sidor finns frågor och påståenden om ditt arbete och din arbetsplats. Syftet med 
detta frågeformulär är att samla information för att utveckla arbetet och arbetsmiljön. 
 
Ta god tid på dig när du svarar. De flesta frågor besvarar du genom att ringa in eller bocka 
för det svarsalternativ som bäst stämmer överens med din åsikt. 
 
 
Personuppgifter 
 

 
1 Födelseår            

 5 Anställningsvillkor: 

     
2 Kön  Man   

 
 

Fast anställning hos nuvarande 
arbetsgivare 

 
  Kvinna 

  
 Tillfällig anställning hos nuvarande 

arbetsgivare 
      
3 Yrkestitel  Vårdbiträde  
   Undersköterska    6 Har du anställning hos annan arbetsgivare? 

   Skötare    Ja 
   Vårdare    Nej 
   Annan  
  7 Har du en arbetsledande ställning? 

 
                                    

   Ja 
  Nej 

4 På vilken enhet arbetar du?  
   

    
 

                                    
   

 
 
 

  

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland 
 

Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

8 
 

 
Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet 
hopar sig? 
 

1 2 3 4 5 

9 
 
Har du för mycket att göra? 
 

1 2 3 4 5 

10 
 
Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? 
 

1 2 3 4 5 

11 
 

 
Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mera 
utbildning för? 
 

1 2 3 4 5 

12 
 

 
Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt 
arbete? 
 

1 2 3 4 5 
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Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland 
 

Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 

alltid 

13 
 
Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 
 

1 2 3 4 5 

14 
 
Finns det klart definierade mål för ditt arbete? 
 

1 2 3 4 5 

15 
 
Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 
 

1 2 3 4 5 

16 
 

 
Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera 
personer? 
 

1 2 3 4 5 

17 
 
Kan du påverka mängden arbete du får? 
 

1 2 3 4 5 

18 
 
Kan du själv bestämma din arbetstakt? 
 

1 2 3 4 5 

19 
 
Kan du själv bestämma när du skall ta paus? 
 

1 2 3 4 5 

20 
 
Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? 
 

1 2 3 4 5 

21 
 

 
Vet du en månad i förväg vilken typ av 
arbetsuppgifter du kommer att ha? 
 

1 2 3 4 5 

22 
 
Går det rykten om förändringar på arbetsplatsen? 
 

1 2 3 4 5 

23 
 

 
Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i 
arbetet? 
 

1 2 3 4 5 

24 
 

 
Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt 
arbete från dina arbetskamrater? 
 

1 2 3 4 5 

25 
 

 
Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt 
arbete från din närmaste chef? 
 

1 2 3 4 5 

26 
 

 
Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från 
din närmaste chef? 
 

1 2 3 4 5 

27 
 

 
Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga 
beslut? 
 

1 2 3 4 5 

28 
 

 
Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina 
färdigheter? 
 

1 2 3 4 5 
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Mycket 
lite eller 
inte alls 

Ganska 
lite 

Något Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket 

29 
 

 
Känner du att du kan få stöd från dina vänner/din 
familj när det är besvärligt på arbetet? 
 

1 2 3 4 5 

       

 Hurdant är klimatet på din arbetsenhet? 
Mycket 
lite eller 
inte alls 

Ganska 
lite 

Något Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket 

30 
 
Uppmuntrande och stödjande 
 

1 2 3 4 5 

31 
 
Avslappnat och trivsamt 
 

1 2 3 4 5 

32 
 
Stelt och regelstyrt 
 

1 2 3 4 5 

33 
 
Uppskattar du att ingå i din arbetsgrupp? 
 

1 2 3 4 5 

       

  

Mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland 
 

Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta 

34 
 
Är er grupp bra på att lösa problem? 
 

1 2 3 4 5 

35 
 

 
Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra 
förbättringar? 
 

1 2 3 4 5 

       

36 
 

 
Är det tillräckligt med kommunikation på din 
avdelning? 
 

1 2 3 4 5 

37 
 

 
Har du lagt märke till störande konflikter mellan 
arbetskamrater? 
 

1 2 3 4 5 

       

  
Mycket 
lite eller 
inte alls 

Ganska 
lite 

Något Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket 

38 
 

 
Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av 
män och kvinnor på din arbetsplats? 
 

1 2 3 4 5 

39 
 

 
Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av 
äldre och yngre anställda på din arbetsplats? 
 

1 2 3 4 5 

40 
 

 
Belönas man för ett väl utfört arbete på din 
arbetsplats (pengar, uppmuntran)? 
 

1 2 3 4 5 
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Mycket 
lite eller 
inte alls 

Ganska 
lite 

Något 
Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket 

41 
 

 
I vilken utsträckning intresserar sig ledningen för 
personalens hälsa och välbefinnande? 
 

1 2 3 4 5 

       

  
Instäm-
mer inte 

alls 

Instäm-
mer 

knappast 

Neutral 
 

Instäm-
mer 

delvis 

Instäm-
mer full-
ständigt 

42 
 

 
Jag trivs med att för det mesta gå helt upp i mitt 
arbete 
 

1 2 3 4 5 

43 
 

 
Den största tillfredsställelsen i mitt liv kommer från 
mitt arbete 
 

1 2 3 4 5 

 
 

 
Med stress menas en situation då man känner sig 
spänd, rastlös, nervös eller orolig eller inte kan sova 
på natten eftersom man tänker på problem hela tiden. 

Inte alls Bara lite 
I viss 
mån 

Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket 

44 
 
Har du känt dig stressad den senaste tiden? 
 

1 2 3 4 5 

 
  

 
Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

Ganska 
sällan Ibland 

Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta eller 
alltid 

45 
 

 
Har du under de senaste två åren blivit utsatt för 
våld eller hot från brukarna? 
 

1 2 3 4 5 

46 
 

 
Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från 
brukarna? 
 

1 2 3 4 5 

47 
 

 
Får du uppskattning av brukarna som motsvarar det 
arbete du lägger ner? 
 

1 2 3 4 5 

48 
 

 
Ger dig ditt arbete med brukarna en känsla av att ha 
utfört något värdefullt? 
 

1 2 3 4 5 

49 
 

 
Känner du dig nöjd med kontakten du har med 
brukarna? 
 

1 2 3 4 5 

50 
 
Har du varit i konflikt med brukare? 
 

1 2 3 4 5 

51 
 

 
Har du lagt märke till konflikter mellan 
arbetskamrater och brukare? 
 

1 2 3 4 5 
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Mycket 
sällan 
eller 
aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland 
Ganska 

ofta 

Mycket 
ofta eller 
alltid 

52 
 
Får du ta emot klagomål av brukare gällande vården? 
 

1 2 3 4 5 

 
  

 
Nej, inte 
alls 

Nej, inte 
speciellt 

Ja, 
ganska 

Ja, 
mycket 

 

53 
 

 
Är det viktigt för dig att ha bra kontakt  
med brukarna? 
 

1 2 3 4  

54 

 
Upplever du att du har bra kontakt med brukarna? 
 

1 2 3 4  

55 
 

 
Känner du att du räcker till i din kontakt med 
brukarna? 
 

1 2 3 4  

 
 

56 
 
 

 
Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har det hänt dig att Du gått till jobbet, trots att du med 
tanke på ditt hälsotillstånd egentligen borde ha sjukanmält dig? 
 

  Ej aktuellt – har inte varit sjuk under de senaste 12 månaderna 
  Aldrig 
  Ja, en gång 
  Ja, 2-5 gånger 
  Ja, mer än 5 gånger 

 
57 
 
 

 
Hur många dagar har du sammanlagt varit hemma från arbetet och varit sjukanmäld under de senaste 12 
månaderna? 
 

  Ingen dag 
  Mindre än 5 dagar 
  6-10 dagar 
  11-23 dagar 
  24-40 dagar 
  42 dagar eller mer 

58 
 
Hur beskriver du ditt fysiska hälsotillstånd i jämförelse med andra människor i din egen ålder? 
 

  Sämre 
  Likvärdigt 
  Bättre 

59 
 
Hur beskriver du ditt psykiska hälsotillstånd i jämförelse med andra människor i din egen ålder? 
 

  Sämre 
  Likvärdigt 
  Bättre 

60 
 
Hur engagerad är du i ditt arbete?  
 

  Inte alls engagerad 
  Ganska engagerad 

 
 Mycket engagerad 
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61 
 
Finns det någonting på din arbetsplats som skulle kunna förbättras för att få personalen att trivas bättre 
och/eller må bättre?   

 

 

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
Denna enkätundersökning kommer, vid behov, att följas upp med intervjuer där 
vi diskuterar och fördjupar oss i svaren från undersökningen. Resultaten från 
intervjuerna kommer att behandlas strikt konfidentiellt, det vill säga resultaten 
kommer inte att kunna kopplas till person.  
 
Vid intresse att delta, var vänlig fyll i namn och telefonnummer, riv/klipp av 
lappen och lägg den i det lilla bruna kuvertet, klistra igen kuvertet och lägg det 
på samma ställe som enkäterna. Tack på förhand! 
 
 
 
 
 

 

Tack för din medverkan! 
 

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
Namn: ___________________________          Telefon:____________________________ 
 


