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SAMMANFATTNING 

Individer skattar sin hälsa sämre i yrkesområdet vård och omsorg där även arbetsrelaterad 

stress kan förekomma i hög grad. Organisationsförändringar kan vara en bidragande faktor 

till oro och stress. Hälften av rapporterad sjukfrånvaro består av orsaken stress bland 

vårdpersonal i äldreomsorgen. 

Syftet med den aktuella studien är att undersöka vårdpersonalens självskattade hälsa och 

arbetsrelaterad stress i relation till förestående organisationsförändringar inom 

äldreomsorgen i Sörmland. En kvantitativ metod och en tvärsnittsdesign har tillämpats. 

Datainsamlingen genomfördes av enkäter och 47 respondenter deltog från fyra olika 

arbetsplatser i Sörmland. 

Resultatet visar att förestående organisationsförändringen heltid som norm är sämre för 

vårdpersonalen men givande för brukarna och verksamheten. Vårdpersonalen skattar sitt 

allmänna hälsotillstånd som bra (64 procent) men de har lättare besvär av psykiska och 

fysiska symtom. Majoriteten (57 procent) anger även att arbetsrelaterad stress förekommer 

ibland. Det framkommer en negativ men svag korrelation mellan självskattad hälsa och 

förestående organisationsförändringar. Resultatet visar även en positiv men svag korrelation 

mellan arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar. 

Slutsatserna är att heltid som norm är delvis bra och vårdpersonalen har en god hälsa samt 

att arbetsrelaterad stress förekommer. Det finns ett negativt samband mellan självskattad 

hälsa och förestående organisationsförändringar. Det framkommer även ett positivt samband 

mellan arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar. 

Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, förestående organisationsförändringar, heltid som norm, 

självskattad hälsa, vårdpersonal. 

  



ABSTRACT 

Individuals estimate their health worse in the occupational health and care area where work-

related stress can also occur to a large extent. Organizational changes can be a contributing 

factor that can trigger anxiety and stress. Half of the reported absence consists of the cause of 

stress among health care workers in elderly care. 

The aim of the present study is to investigate health care workers self-estimated health and 

work-related stress in relation to forthcoming organizational changes in elderly care in 

Sörmland. A quantitative method and a cross-sectional study design has been used. The data 

has been collected in the form of a survey and 47 respondents participated from four 

different workplaces in Sörmland, Sweden. 

The result shows that the forthcoming organizational change to normalize full-time work for 

the health care workers is worse for them as an employee, but they believe the change can be 

rewarding for the care recipient and the care activity. They further state that their self-

estimated health is good (64 percent) with slight discomfort both mentally and physically. 

The majority (57 percent) also state that work-related stress sometimes occurs. A negative 

and weak correlation between self-estimated health and forthcoming organizational changes 

was found. Also, there is a positive and weak correlation between work-related stress and 

forthcoming organizational changes. 

The conclusion is that normalize full-time work is partly good and the health care workers 

has a good self-estimated health and that work-related stress can occur. There is a weak 

correlation between self-estimated health and forthcoming organizational changes. There is 

also a weak correlation between work-related stress and forthcoming organizational changes. 

Key words: Forthcoming organizational changes, health care staff, normalize full-time work,  

self-estimated health, work-related stress. 
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1 INTRODUKTION 

Genom att arbeta utifrån anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt krävs det att 

främja goda arbetsvillkor och arbetsförhållningssätt för att uppnå ett hållbart arbetsliv som 

gynnar hela samhället (Förenta Nationen [FN], 2015). Arbetstagare tillbringar i hög grad av 

sin tid på arbetet vilket kan påverka hälsan både positivt och negativt. Goda 

arbetsförhållanden och rimliga krav kan medföra en godare hälsa vilket krävs för att 

arbetstagare ska ha kraft till att arbeta. Ohälsa i arbetslivet kan bero på faktorer som höga 

krav, organisationsförändringar, lågt inflytande samt brist på stöd mellan arbetstagare och 

chefer vilket kan leda till en ohälsosam stress. I kvinnodominerande yrken kan individer 

utsättas för ohälsa i högre utsträckning än i andra yrkeskategorier. Inom yrkesområdet vård 

och omsorg råder en hög andel sjukfrånvaro bland personal där psykiska besvär som stress 

ofta förekommer.  

Organisationsförändringar kan innebära att förbättra arbetsplatser men kan även bidra till 

negativa konsekvenser av oro och stress hos personalen. Stress kan övergå till allvarliga 

psykiska sjukdomar som kan leda till en nedsatt arbetsförmåga samt ekonomiska 

konsekvenser för individen, arbetsgivaren och samhället. 

Ämnesområdet självskattad hälsa och arbetsrelaterad stress i relation till förestående 

organisationsförändringar valdes med anledning av att författaren arbetar inom 

yrkesområdet vård och omsorg samt på grund av egna erfarenheter kring stress inför 

förändringar. Vikten av att hjälpa äldre som är i behov av vård, motivation och stödjande 

insatser anses som ett betydelsefullt och meningsfullt arbete. Det ställs redan höga krav på 

vårdpersonal och inför organisationsförändringar kan situationen upplevas som värre vilket 

skapar oro och stress inför framtiden. Äldreomsorgen bör vara ett yrkesområde där 

vårdpersonalen kan hantera sitt arbete utan negativ stress. Stress i lägre grad kan bidra till en 

godare hälsa och godare förutsättningar till att utföra ett effektivt arbete samt förmå ett 

längre arbetsliv. 
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2 BAKGRUND 

Hälsa som begrepp kan vara komplicerat att definiera. World Health Organization (WHO) 

beskrev begreppet hälsa år 1948 som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller handikapp” (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012, s.12). 

Rostila och Toivanen (2018) förklarar att folkhälsa inkluderar både hälsa och ohälsa vilket 

innebär samspelet mellan individen, omgivningen och samhället. Individers hälsa kan 

påverkas både positivt och negativt av faktorer som levnadsvanor, miljö, relationer och 

sysselsättning. Osunda faktorer kan vara riskfaktorer vilket kan leda till ohälsa, lidande av 

sjukdomar och i värsta fall för tidig död. Sunda faktorer kan vara friskfaktorer för hälsan som 

kan bidra till ett friskare välmående och en god hälsa. Enligt Pellmer et al. (2012) består 

folkhälsoarbete av främjande och förebyggande insatser för individer, grupper och samhälle. 

Främjande arbete (salutogenes), innebär att bevara det friska medan förebyggande arbete 

(patogenes), syftar på att motverka sjukdom. 

2.1 Självskattad hälsa 

Självskattad hälsa innebär hur individen bedömer sin egen hälsa. Självskattad hälsa skiljer 

sig åt utifrån olika grupper i befolkningen mellan kön, ålder, utbildningsnivå och födelseland. 

Individer med lägre utbildning som förgymnasial eller gymnasial nivå skattar sin hälsa sämre 

jämfört med de som har en högre utbildning på eftergymnasial nivå. Att studera hälsa 

kontinuerligt indikerar hur befolkningen mår både psykiskt och fysiskt av deras deltagande i 

folkhälsoenkätundersökningar. Utifrån undersökningars resultat kan hälsoinsatser 

implementeras för att främja hälsa och förebygga ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Individer skattar sin hälsa sämre i lågavlönade samt kvinnodominerade yrken som bland 

annat i vård och omsorg (Caroli & Weber-Baghdiguian, 2016; Rostila & Toivanen, 2018).  

Att studera kring individers hälsa innebär enligt Rostila och Toivanen (2018) att granska 

sjukdom, sjuklighet och dödlighet, men det finns skillnader mellan dem. Ur ett medicinskt 

perspektiv innebär att en individ har diagnostiserats i en sjukdom medan sjuklighet är en 

känsla av symtom och besvär. Ohälsa behöver inte leda till dödsfall men däremot ett lidande i 

hög grad som kan påverka samhällskostnader. Individer som lider av en sjukdom kan 

samtidigt ha en god hälsa och individer som har en sämre hälsa kan samtidigt vara frisk 

(Rostila & Toivanen, 2018).  

2.2 Hälsa i arbetslivet 

Folkhälsan handlar inte endast om att befolkningen ska ha ett gott välmående, det handlar 

även om att sträva efter en jämlik folkhälsa. Det betyder att öka jämlikhet för att minska 

sjuklighet och dödlighet. Arbetslivet har en betydande roll för folkhälsan då arbetsgivare kan 

främja hälsan för sina anställda. Hälsa i arbetslivet påverkas av miljön, anställningsformer, 
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balans mellan arbete och fritid. Arbetstagare med goda förmåner har en godare hälsa jämfört 

med de som har mindre goda förmåner vilket gör att arbete, arbetsförhållanden och 

arbetsmiljö har ett särskilt målområde som är viktigt att arbeta utifrån då god arbetsmiljö är 

en förutsättning för individens hälsa (Prop. 2017/18:249). 

Enligt Winroth (2018) kan arbetet vara en bidragande faktor till en god hälsa jämfört med att 

vara arbetslös. Arbetet kan upplevas meningsfullt att vara omgiven av arbetskamrater och ha 

stödjande ledare som berömmer samt visar uppskattning till sin personal för det arbete som 

utförs. Ljungblad, Granström, Dellve och Åkerlind (2014) menar att anställda inom social 

omsorg i svenska kommuner anger att de upplever en godare hälsa och har en lägre 

sjukfrånvaro genom hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen. Hälsofrämjande åtgärder kan 

vara utbildning, träningsprogram, konflikthantering och utveckling samt stödjande ledarskap 

för att stärka en god atmosfär. Pellmer et al. (2012) beskriver att det har skett en ökad 

utveckling i arbetsområdet genom att förbygga ohälsa och främja hälsa. Ett kravfyllt arbete 

med lågt inflytande samt låg kontroll kan bidra till en försvagad tillväxt och arbetsrelaterad 

stress. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv kan arbetet på en individuell nivå orsaka 

ohälsa. Ohälsa i form av stressrelaterade sjukdomar kan leda till långvarig sjukfrånvaro. På 

gruppnivå kan ohälsa exempelvis innebära höga kostnader för såväl sjukvården och 

samhället (Pellmer et al., 2012).  

Arbetet och dess miljö kan även innebära negativa konsekvenser av hög arbetsbelastning när 

krav och resurser faller i obalans vilket kan leda till ohälsa i arbetslivet (Winroth, 2018). 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) finns det socioekonomiska skillnader i arbetslivet där 

det faller hög risk för sjuklighet och dödlighet som kan förknippas med arbetslivet. Det är 

utifrån krav, kontroll och stöd som Karasek och Theorell (1990) beskriver har visat hur både 

fysiska och psykiska hälsan påverkas. Existerar stöd mellan arbetstagare och ledare kan 

kommunikationen bidra till förmågan av kontroll i arbetet. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) framkommer det hur arbetsgivare ska ta 

hänsyn till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). SAM innefattar regler och arbetspolicyer 

vilket arbetsgivaren delegerar till chefer och ledare som ska arbeta för en god samt hållbar 

arbetsmiljö i verksamheter. Det innebär att arbeta för att främja hälsa och förhindra ohälsa i 

arbetslivet vilket är att stärka lärande, samarbetsförmåga, delaktighet samt inflytande (AFS 

2015:4). 

2.2.1 Psykosocial arbetsmiljö och delaktighet 

En psykosocial arbetsmiljö innebär bland annat relationer bland personal, arbetsbelastning, 

tid för återhämtning, ledarskap, delaktighet och inflytande på en arbetsplats (Toivanen & 

Vinberg, 2018). Enligt Theorell (2012) kan stress och sjukdomar ha ett samband med miljön 

där individer befinner sig i och därför kan den psykosociala miljön ha en betydelsefull roll för 

hur hälsan påverkas. Åkerstedt (2012) menar att återhämtning och sömn kan vara faktorer 

som även är betydande för hur stress kan utlösa sig. Orimliga krav i arbetet kan öka 

prestationen vilket kan medföra svårigheter till avkoppling på fritiden. Det kan utlösa stress 

som gör att vila och sömn påverkas negativt jämfört med hög arbetsbelastning och höga krav 

som förekommer ibland, då stress går att undvika på fritiden. Tidspress, konflikter, krävande 
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brukare, låg lön, varsel och organisationsförändringar kan vara anledningar till stress 

(Åkerstedt, 2012).  

Enligt Angelöw (2002) är delaktighet betydelsefullt i arbetslivet vilket kan bidra med positiva 

effekter i lägre grad av stress. Möjligheter till att kunna påverka vid planering av 

arbetsuppgifter och arbetssituation menar Angelöw (2002) kan öka individers empowerment 

som medför en godare trivsel. Det kan även öka förtroendet och stödet mellan personal och 

chefer. Genom att bidra med delaktighet, inflytande och självbestämmande kan öka ett 

hållbart arbetsliv på lång sikt. I en tidigare studie beskriver Bryson, Barth och Dale-Olsen 

(2013) att organisationsförändringar bidrar till ångest och låg arbetsglädje om individer inte 

får ta del av planering i förändringar och beslut i arbetet. Studien visar även att medlemskap i 

fackligt förbund bidrar till att anställda kan påverka arbetssituationen och öka deras 

inflytande.  

Psykosocial stress i arbetslivet är bland de främsta bidragande faktorerna till sjukskrivning 

(Hadzibajramovic, Ahlborg, Grimby-Ekman & Lundgren-Nilsson, 2015). Psykiska 

påfrestningar som stressrelaterade faktorer kan framkalla fysiska symtom vilket benämns 

som psykosomatiska besvär (Folkhälsomyndigheten, 2016). Psykosocial och fysiskt tung 

arbetsbelastning är en av de vanligaste orsakerna till hög sjukfrånvaro (Försäkringskassan, 

2018).  

2.2.2 Fysisk arbetsmiljö 

Fysisk arbetsbelastning är en av faktorerna i den fysiska arbetsmiljön som kan leda till ohälsa 

i arbetslivet. Fysiskt tungt arbete kan öka risken för värk, förslitningar samt hjärt- och 

kärlsjukdomar (Toivanen & Vinberg, 2018). I äldreomsorgen kan lyft förekomma när äldre 

med fysisk nedsättning behöver förflyttas. För att utföra förflyttning kan lyftverktyg och 

andra hjälpmedel krävas (Imborn, Åsbrink & Hjelm, 2017). Vårdpersonal kan uppleva sitt 

yrke som fysiskt tungt och kan utlösa fysiska besvär som muskelvärk samt hjärt- och 

kärlsjukdomar. Det löper hög risk för nedsatt arbetsförmåga samt långvarig sjukfrånvaro 

från arbetet (Holtermann et al., 2010). Fysisk arbetsbelastning kan innebära olika skadliga 

faktorer som kan påverkas av bland annat skiftarbete, tunga lyft, värme, kyla och buller 

(Persson & Ørbæk, 2014). 

2.3 Arbetsrelaterad stress 

Enligt Abrahamsson (2005) har svårigheter till avkoppling på fritiden ökat vilket innebär att 

arbetstagare inte hinner få den vila som krävs från arbetet. Ohälsa i arbetslivet blir alltmer 

vanligare och sjukskrivningar ökar, bland annat inom vård och omsorg. Stress är ett vanligt 

problem som Jeth, Kernan och Kurowski (2017) menar förekommer i arbetet och även kan 

vara grunden till värre symtom.  

Försäkringskassan (2017) beskriver att det är betydligt vanligare att sjukfrånvaron är högre 

bland individer som arbetar kommunalt eller i landsting jämfört med privat sektor. 

Förklaringar till skillnaderna i sjukfrånvaro mellan offentlig och privat sektor kan vara 
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arbetsmiljöproblem som vanligast förekommer inom skola, vård och omsorg samt 

socialtjänsten. Det beror även på utbildningsnivå, kön, yrke och hälsa samt hur 

organisationer och verksamheter styrs. Kommunanställda löper 20 procent högre risk av 

sjukfrånvaro jämfört med privatanställda. Stress visar sig vara en anledning till ungefär 

hälften av rapporterad sjukfrånvaro. Försäkringskassan (2016) beskriver att stress kan leda 

till utmattningssyndrom som bidrar till nedsatt arbetsförmåga. År 2015 bestod 49 procent av 

rapporterad sjukfrånvaro att stress förekom som orsak i kategorin för psykiatriska diagnoser. 

I en tidigare studie menar Carr, Kelley, Keaton och Albrecht (2011) att arbetsrelaterad stress 

bör tas på allvar. Arbetsvillkor som är orimliga att klara av kan vara en anledning till ökad 

stress. Det kan även medföra hög och lång sjukfrånvaro som ökar kostnader för arbetsgivaren 

och samhället. Arbetsgivaren har en skyldighet att skydda arbetstagare mot ohälsa. 

2.3.1 Stress 

Winroth (2018) beskriver stress som en påfrestning för individen vilket kan vara både 

positivt samt negativt. Positiv stress kan innebära lagom dos av utmaningar för individen 

jämfört med negativ stress som kan innebära en känsla av maktlöshet. Stress utlöser olika 

spänningsnivåer och upplevs olika mellan individer i diverse sammanhang. Stress kan pågå 

under kortvariga eller långvariga perioder, stress kan förvärras över tid vilket kan bidra till 

ohälsa. Känslan av att tiden inte räcker till att utföra uppgifter eller att egna resurser inte kan 

uppnå de krav som ställs av en individ kan utlösas i stress. Vid akut stress menar Lundberg 

(2018) att kroppen förbereder sig på att fly. Hormonerna utsöndras av adrenalin och 

noradrenalin som förs ut i blodet samt sprider effekt i olika organ. När långvarig stress 

uppstår producerar kroppen steroidhormoner, bland annat kortisol som kan försvaga 

immunförsvaret följt av förkylningssymtom, infektioner och magproblem. 

När den långvariga stressen uppstår kan den framkalla symtom som oro, meningslöshet och 

maktlöshet. Långvarig stress kan bidra till orkeslöshet till att klara av vardagen för att bli 

passiv och sedan ge upp vilket kan benämnas som uppgivenhetsstress. Det kan leda till 

utmattningssyndrom som innebär både psykiska och fysiska symtom följt av nedstämdhet, 

ångest, koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, magproblem, hjärtklappning eller värk 

(Winroth, 2018). 

2.4 Organisationsförändringar 

Allt förändras med tiden, likaså i arbetslivet då lagar och regler förändras i organisationer 

(Winroth, 2018). Målet med organisationsförändringar är att förbättra organisationer och 

verksamheter (Alvesson & Sveningsson, 2014). Förändringar i arbetslivet menar Johansson 

(2014) kan vara positivt för de arbetstagare som eftersträvar spänning och utmaning. 

Samtidigt kan andra arbetstagare uppleva oroskänslor och tvång till förändringar de vill 

undvika att utsättas för. Organisationsförändringar kan bidra med försämringar av 

nedskärning, förnyade och ytterligare arbetsuppgifter som belastar personal negativt 

(Johansson, 2014).  
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Bristen på kontroll kan leda till nedsatt hälsa i arbetslivet på grund av 

organisationsförändringar (Bordia, Hunt, Paulsen, Tourish & DiFonzo, 2007). 

Organisationsförändringar är ett vanligt förekommande i äldreomsorgen vilket påverkar 

arbetskvalitén och vårdpersonalens hälsa. Vårdpersonal har själva rapporterat att de 

förlorade tillfredsställelsen i sitt arbete men att de kämpar för att anpassa sig till 

förändringarna (Fläckman, Hansebo & Kihlgren, 2009). 

2.4.1 Heltidsarbete som norm 

Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2018) beskriver att heltidsarbete som norm är en 

organisationsförändring som tidigare har införts i ett flertal kommuner i Sverige och är 

fortfarande ett aktuellt koncept som ska införas i fler kommuner. Heltid som norm ska locka 

fler individer att vilja arbeta i välfärden genom att erbjuda en heltidsanställning. Syftet med 

normen är att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet, för att kvinnor ska ha 

samma rätt till en högre lön i nivå med männens. På sikt bidrar det till såväl ökad lön som 

ökad pension. Dessutom bidrar heltid som norm en ökad tillgång av personal i Sveriges 

kommuner, landsting och regioner. Målet är att alla nyanställda ska arbeta på heltid och att 

alla deltidsanställda ska bli erbjudna en heltidstjänst. Behovet av välfärdspersonal kommer 

att öka i framtiden där bland annat arbete inom vård- och äldreomsorg inkluderas. Därför 

ska heltidsarbete som norm fastställas för nyanställda och rekrytering av vikariearbete 

minskas. Nya arbetstider och arbetsscheman kommer att förändras. Nya krav ställs och 

arbetsmiljön kan påverkas inför heltidsarbete vilket betyder att nya planeringar behöver 

vidtas. I arbeten där brukarens behov är i fokus kan innebära en varierad arbetsbelastning 

och kan därför bli en prövning med organisationsförändringen vilket kräver ett högt tålamod, 

men som sägs ska gynna alla berörda på lång sikt (SKL, 2018). 

2.5 Vård- och omsorgsarbete i äldreomsorgen 

Imborn et al. (2017) beskriver att arbetet i äldreomsorgen innefattar att motivera och stödja 

äldre (brukare) till att klara av sina dagliga bestyr. Brukarens behov styr hur arbetsuppgifter 

ska genomföras vilket kan variera från dag till dag. Vårdpersonalen har en nära kontakt med 

äldre och anhöriga vilket gäller att vara lyhörd, respektfull, visa hänsyn till integritet och 

etiska aspekter. Vårdpersonalen arbetar utifrån ett holistiskt synsätt. Holistiskt synsätt 

beaktas utifrån brukarens fysiska, psykiska, sociala och kulturella behov. Vårdpersonal har 

en bred och betydelsefull roll samt att höga krav kan ställas på personalen. Det finns olika 

befattningar inom vård och omsorg vilket de vanligaste är utbildade enhetschefer, 

undersköterskor, sjuksköterskor men även vårdbiträden som saknar utbildning. Personal 

med administrativa arbetsuppgifter brukar oftast innebära schemaläggning och tillsättning 

av personal vid frånvaro medan enhetschefer leder verksamheten. Arbetsuppgifter kan 

variera beroende på befattning (Imborn et al., 2017). 

Enligt Kommunal (2018) är arbetet inom äldreomsorgen generellt god men kan innebära 

både psykisk och fysisk ansträngning där det förekommer arbetsrelaterad stress och tunga 

lyft. Underbemanning, ohållbara arbetsscheman och brist på kompetens bland personal är 
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ett hot för kvalitén i äldreomsorgen. Det påverkar vårdpersonalen följt av ohälsa och 

sjukskrivningar. I en tidigare studie menar Aldaz, Aritzeta och Galdona (2019) att personal 

som arbetar inom vård och omsorg löper hög risk för utbrändhet på grund av stress i arbetet. 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Orimliga arbetskrav kan leda till en ökad ohälsa och krav-kontroll-stöd-modellen kan vara 

behjälplig som verktyg gällande att uppnå en balans i arbetslivet (Pellmer et al., 2012). 

2.6.1 Krav-kontroll-stöd-modellen  

Krav-kontroll-stöd-modellen tillämpas för att definiera hur individers hälsa kan påverkas av 

höga krav och brist på delaktighet i arbetslivet (Chungkham, Ingre, Karasek, Westerlund & 

Theorell, 2013).  

Enligt Karasek och Theorell (1990) består modellen av tre dimensioner; krav, kontroll och 

stöd. Det ställs krav på individer i arbetet gällande arbetsuppgifter som ska utföras inom en 

särskild tidsram. Höga arbetskrav, brist på kontroll och stöd kan medföra stress vilket kan på 

lång sikt utlösa i både psykiska och fysiska sjukdomar. Krav-kontroll-stöd-modellen förklarar 

att en arbetssituation med låga krav och hög kontroll fungerar till en viss gräns. Med tiden 

kan brist på utmaningar skapa understimulans i arbetet även om kontrollen är hög. Med låga 

krav och låg kontroll kan situationen innebära avsaknad av att vara behövd. Låga krav och låg 

kontroll kan orsaka stress på lång sikt. Få uppgifter eller inga alls kan skapa en 

meningslöshet i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

Höga krav och låg kontroll menar Karasek och Theorell (1990) kan innebära att kraven 

överstiger kontrollen och de resurser som finns tillgängliga. Det kan betyda en risk för stress 

och ohälsa som i värsta fall kan leda till utbrändhet. Höga krav och hög kontroll innefattar att 

flertal uppgifter ska utföras och kan samtidigt vara hanterbart. Aspekten betyder att det 

existerar en balans mellan krav och kontroll som kan bidra till en god hälsa. Socialt stöd är 

den faktor som i högsta grad är betydelsefull och avgörande hur en arbetssituation kan 

hanteras. Lågt stöd bidrar till en negativ situation och ett starkare stöd bidrar till en 

positivare situation (Karasek & Theorell, 1990). 

Sundin, Hochwälder, Bildt och Lisspers (2006) beskriver att vårdpersonals arbetssituation 

har ett flertal gånger kopplats till krav-kontroll-stöd-modellen i olika sammanhang. Brister i 

arbetssituationen och ohälsa bland vårdpersonal är ett ofta förekommande problem. För att 

öka vårdpersonalens hälsa och minska arbetsrelaterad stress är stödet bland chefer och 

medarbetare särskilt viktigt för en god hälsa. Det kan bidra till hanterbara krav samt god 

kontroll i arbetet (Sundin et al., 2006). 
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2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning tyder på låg kontroll inför förestående organisationsförändringar som kan 

försämra hälsan. Orimliga arbetsvillkor kan orsaka arbetsrelaterad stress och behöver 

hanteras på allvar (Fläckman et al., 2007; Carr et al., 2011). Andelen äldre kommer att öka 

kraftigt vilket blir en utmaning inom äldreomsorgen. Det kommer att innebära ett stort 

behov av vårdpersonal i framtiden vilket kan leda till omständigheter om sjukdomsfallen 

ökar bland medarbetare (Socialstyrelsen, 2019). 

Heltid som norm påstås kunna förbättra verksamheter och för vårdpersonal på lång sikt men 

det kommer samtidigt innebära en utmaning för alla berörda. Tidigare studier visar att 

ohälsa och stress kan förekomma inför organisationsförändringar bland vårdpersonal vilket 

kan leda till värre påfrestningar, i värsta fall lång sjukfrånvaro. Det saknas forskning om 

förestående organisationsförändringen heltid som norm och hur det påverkar 

vårdpersonalens hälsa. Den aktuella studien avser därför att undersöka vårdpersonalens 

självskattade hälsa och arbetsrelaterad stress i relation till organisationsförändringen heltid 

som norm. 

3 SYFTE 

Syftet med den aktuella studien är att undersöka vårdpersonalens självskattade hälsa och 

arbetsrelaterad stress i relation till förestående organisationsförändringar inom 

äldreomsorgen i Sörmland. 

3.1 Frågeställningar 

• Vad anser vårdpersonalen om förestående organisationsförändringar? 

 

• Hur skattar vårdpersonalen sin hälsa? 

 

• I vilken utsträckning förekommer arbetsrelaterad stress? 

 

• Finns det ett samband mellan självskattad hälsa och förestående 

organisationsförändringar? 

 

• Finns det ett samband mellan arbetsrelaterad stress och förestående 

organisationsförändringar? 
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4 METOD 

Vid metodvalet för den aktuella studien tillämpades en kvantitativ ansats. En kvantitativ 

metod ansågs vara lämplig utifrån studiens syfte och frågeställningar vilket utfördes genom 

en enkätundersökning. Det var även aktuellt att undersöka styrkan av samband mellan 

självskattad hälsa och organisationsförändringar samt samband mellan arbetsrelaterad stress 

och organisationsförändringar. Bryman (2011) menar att en kvantitativ metod är lämpligt att 

använda för att undersöka förekomst och eventuella sambandsmönster. Datainsamling i 

kvantitativ metod kan genomföras i form av enkätundersökningar. Kvalitativ metod syftar på 

upplevelser och erfarenheter som kan undersökas genom intervjuer. Genom att utföra en 

enkätundersökning kan vara en effektiv metod att studera ett flertal respondenter samtidigt 

och möjlighet att generalisera resultat. Generaliserbarhet innebär att resultatet kan 

representera en hel studiepopulation. Genom att utgått från en hypotes har en positivistisk 

ansats tillämpats av att varit deduktiv och granskat om hypotesen stämmer överens med 

empirin, ur ett objektivt perspektiv. Patel och Davidson (2011) beskriver att utgå från en teori 

eller hypotes som prövas i empirin är att bevisa om det motsvarar empirin, genom att vara 

objektiv. Inom kvalitativ metod är en induktiv ansats ett vanligt förekommande som är 

motsatsen till deduktiv ansats. Det sker genom att utgå från empirin som kopplas till en teori. 

4.1 Studiedesign 

Den aktuella studien har tillämpat en tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie lämpar sig vid 

analyser där eventuella samband mellan variabler går att identifiera (Bryman, 2011). 

Studiedesignen valdes då syftet med studien var att undersöka eventuella samband mellan 

självskattad hälsa och förestående organisationsförändringar samt om det fanns ett samband 

mellan arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar. Ejlertsson (2019b) 

menar att en tvärsnittsstudie även genomförs för att studera ett visst antal respondenter som 

tillhör samma population. 

4.2 Studiepopulation och urval 

Populationen för studien var vårdpersonal som arbetade inom äldreomsorgen. Urvalet 

bestod av vårdpersonal som arbetade i Sörmland. Respondenterna valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval vilket var givande på grund av lättillgängligheten för studiens 

tidsbegränsning (Bryman, 2011). Ett krav för att få medverka i den aktuella studien var att 

respondenterna hade en aktuell anställning/befattning som vårdbiträde, undersköterska, 

sjuksköterska, samordnare/administratör eller enhetschef. En avgränsning gjordes vid 

timanställd vårdpersonal som endast arbetar vid behov och uteslöts ur studien. För att 

inkludera även timanställda vikarier i den aktuella studien hade frågor krävts om vad 

timanställda anser om den nya organisationsförändringen heltid som norm. Det skulle även 

innebära frågor om timanställd vårdpersonal känner oro/stress inför minskade 

rekryteringsbehov av vikariearbete som är en del av planen i konceptet heltid som norm. 
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Dessa frågor skulle inte kunna besvaras av vårdpersonalen som var ämnade för den aktuella 

studien.    

Heltid som norm var ett av huvudområdena i den aktuella studien som urvalet var berörda 

av. Valet var att endast studera medarbetare med en tillsvidareanställning, 

visstidsanställning eller personal som vikarierar på en schemalagd rad för någon som 

tillfälligt är ur tjänst. Åtta enhetschefer vid åtta olika arbetsplatser inom äldreomsorgen i 

Sörmland kontaktades både via telefon och mejl om möjlighet fanns att genomföra 

enkätundersökningen bland deras vårdpersonal. Endast fem enhetschefer svarade, varav en 

som tackade nej på grund av att hen vikarierade som enhetschef tillfälligt. Övriga 

enhetschefer svarade inte alls. Sammanlagt deltog fyra arbetsplatser i den aktuella studien. 

Studiepopulationen på 47 deltagare inom äldreomsorgen bestod till (93.6 procent) av 

kvinnor där (34 procent) var mellan 44-56 år gamla och (75 procent) undersköterskor. Hela 

(68.1 procent) arbetade både dag och kväll och slutligen angav (95.7 procent) att de hade en 

tillsvidareanställning. 

4.3 Datainsamling 

En enkätundersökning kan vara en tidseffektiv och mindre kostsam metod att undersöka en 

hög andel respondenter vilket passade tidsramen för den aktuella studien (Bryman, 2011). 

Enkäterna planerades att delas ut fysiskt till personal som var i tjänst vid besökstillfället samt 

lämna ytterligare enkäter till övrig personal som var frånvarande vid det tillfället. Planen var 

även att samla in enkäterna tre dagar senare.  

På grund av omständigheterna i samhället gällande coronapandemin innebar det nationella 

rekommendationer av regeringen om att införa besöksförbud på samtliga arbetsplatser inom 

äldreomsorgen. Coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19 och är i hög grad ett smittosamt 

virus som kan medföra influensasymtom. Covid-19 inföll under mars månad år 2020 i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2020). När datainsamlingen skulle påbörjas krävdes en ny 

plan av genomförandet på grund av covid-19 och de rådande besöksförbuden på 

arbetsplatserna. Endast en enhetschef på en av arbetsplatserna godkände datainsamlingen av 

fysiska enkäter och de övriga tre enhetscheferna godkände datainsamlingen via webben. 

Datainsamlingen planerades därför om att genomföras via webben för de tre övriga 

arbetsplatserna som deltog. Det samlades in data från sammanlagt fyra olika arbetsplatser 

inom äldreomsorgen. 

Datainsamlingen pågick under olika lång tid och delades ut både fysiskt och sändes ut via 

webben. De enhetschefer som var anträffbara lämnade besked om godkännandet av 

deltagandet vid olika dagar vilket bidrog till att enkäterna var tillgängliga för att besvaras 

under olika antalet dagar. De fysiska enkäterna var tillgängliga att besvaras under sju dagar 

innan de samlades in. Tillgängligheten för att besvara webbenkäten skiljde sig åt tidsmässigt. 

För en arbetsplats var webbenkäten tillgänglig att besvaras i tio dagar medan de två övriga 

arbetsplatserna var webbenkäten tillgänglig i sju dagar. 
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Ett mejl vidarebefordrades av de tre enhetschefer som godkände deltagandet via webben till 

övrig vårdpersonal på arbetsplatserna. Mejlet innehöll studiens missivbrev (Bilaga B) 

inkluderat en direktlänk till webbenkäten (Bilaga A). Inga individuella mejladresser 

utlämnades med anledning av anonymitet. Ett missivbrev kan även benämnas som följebrev 

och är en metod att informera respondenterna om studiens syfte, vem som genomför 

undersökningen samt vilka som är inkluderade i urvalet och hur etiska aspekter beaktas 

(Ejlertsson, 2019a). 

4.4 Enkätformulering 

Enkäten bestod av 20 frågor och påståenden. Ett påstående kan även benämnas som ett item 

och ställs inte som en fråga (Bryman, 2011). Enkätens frågor och items handlade om 

självskattad hälsa, arbetssituation/arbetsrelaterad stress, förestående 

organisationsförändringar och heltid som norm (Bilaga A). Respondenterna skulle besvara 

enkätens frågor hur de skattade sitt allmänna hälsotillstånd, i vilken utsträckning de var 

stressade och vad de ansåg om heltid som norm. Samtliga frågor och svar gällande 

arbetssituation/arbetsrelaterad stress och heltid som norm var att respondenterna skulle 

utgå från de senaste sex månaderna. Frågorna var anpassade för att besvara den aktuella 

studiens syfte och frågeställningar samt var inspirerade och hämtade utifrån Prevent (2016) i 

enkäten ”Enkät om psykosocial arbetsmiljö” och utifrån Folkhälsomyndigheten (2016) i 

rapporten ”Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten”. Webbenkäten 

skapades via Survio som erbjuder bland annat privatpersoner att skapa enkäter gratis digitalt 

genom deras webbsida (Survio, 2017). Den fysiska enkäten (Bilaga A) inklusive missivbrevet 

(Bilaga B) lämnades på arbetsplatsen och delades ut av enhetschefen till övrig personal. 

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotstudie vilket innebar att tre 

deltagare fick besvara enkäten som en provundersökning. En pilotstudie genomförs som ett 

test för möjlighet av att revidera enkätens frågor inför den slutgiltiga enkätundersökningen 

(Ejlertsson, 2019a). En pilotdeltagare önskade om att få öppna frågor i enkäten men ansågs 

inte vara relevant för den aktuella studien. Därför reviderades inte enkäten innan den 

genomfördes bland vårdpersonalen. 

Frågor om kön, ålder, arbetsbefattning, arbetstider och anställningsform var 

bakgrundsfrågor som ansågs relevanta för den aktuella studiens urval. Svarsalternativ för 

kön bestod av (kvinna, man eller annat). Svarsalternativ för ålder bestod av fyra olika 

åldersgrupper (18–30), (31-43), (44-56) eller (57-65+). Gällande arbetsbefattning bestod 

alternativen av fem olika svar (vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, 

samordnare/administratör eller enhetschef). Arbetstider fanns alternativ att välja (dagtid, 

dag- och kvällsarbete, kvällsarbete eller nattarbete). Anställningsform innefattade 

alternativen (tillsvidareanställd, visstidsanställd eller vikariat). Ett vikariat i detta 

sammanhang innebär att en vikarie var ersatt för en arbetstagare som tillfälligt var ur tjänst 

under en längre tidsperiod. 

Frågorna gällande självskattad hälsa inspirerades och hämtades från Folkhälsomyndigheten 

(2016) i rapporten ”Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten”. Frågan 
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”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?” hämtades och ansågs vara en av de mest 

relevanta för kategorin självskattad hälsa med svarsalternativen (mycket bra), (bra), 

(någorlunda), (dåligt), (mycket dåligt). Fler frågor om respondenternas hälsa ansågs relevant 

att inkludera i enkäten vilket var om de hade psykiska och fysiska besvär. Det befintliga 

frågorna och svarsalternativen i rapporten bestod av ”Värk i skuldror, nacke eller axlar?”, 

”Huvudvärk eller migrän?”, ”Ängslan, oro eller ångest?” och ” Sömnsvårigheter?” med 

svarsalternativen (nej), (ja, lätta besvär), (ja, svåra besvär). Frågorna och svarsalternativen 

inspirerades men omformulerades till ”Har du något av följande besvär; Värk i leder 

och/eller nacke, axlar? Huvudvärk och/eller migrän? Nedstämdhet och/eller ångest, oro? 

Sömnsvårigheter?”. Svarsalternativen var (inga alls), (lätta besvär), (svåra besvär).  

Gällande frågorna och items om arbetssituation/arbetsrelaterad stress inspirerades av 

enkäten ”Enkät om psykosocial arbetsmiljö” som innehöll ett item ”Jag hinner med mina 

arbetsuppgifter inom min normala arbetstid” med skalan (1–100), (1= instämmer inte och 

100= instämmer) (Prevent, 2016). Det item omformulerades i den aktuella studien till frågan 

”Känner du dig stressad i ditt arbete gällande arbetsuppgifter/rutiner?” med 

svarsalternativen (aldrig, ibland, ofta, alltid). I studien innehöll även items ”Mitt arbete är 

meningsfullt för mig”, ”Jag hinner genomföra mina arbetsuppgifter inom ramen för en 

arbetsdag” och ”Jag känner att jag har kontroll över min arbetssituation” samt de 

inkluderade svarsalternativen (håller inte med), (håller med till en viss del), (håller med), 

(håller helt med). 

Enkätfrågorna och items om organisationsförändringar skapades på egen hand för att 

besvara den aktuella studiens syfte och frågeställningar. Första frågan var ”Känner du till 

organisationsförändringen heltid som norm” med svarsalternativen (ja, delvis, nej). Frågan 

var en av de relevantaste i enkäten för kategorin om förestående organisationsförändringen 

”Heltid som norm”. Deltagare som svarade nej på frågan uteslöts ur studiepopulationen. 

Saknades kännedom om organisationsförändringen kunde det bidra med svårigheter att 

tolka övriga items i analysen. Övriga items i kategorin var ”Heltid som norm är bra för 

brukarna”, ”Heltid som norm är bra för verksamheten”, ”Heltid som norm är bra för mig 

personligen”, ”Jag känner mig delaktig vid planering av organisationsförändringar”, ”Jag 

känner stress/oro inför kommande organisationsförändringar” följt av svarsalternativen 

(håller inte med), (håller med till en viss del), (håller med), (håller helt med). 

4.5 Svarsfrekvens och bortfall 

Svarsfrekvens innebär den procentuella andelen deltagare i urvalet. Bortfall är vanligt 

förekommande inom forskning, både internt och externt bortfall. Internt bortfall kan 

innebära att respondenter inte slutför en studie fullkomligt med att avbryta medverkan eller 

att inte besvara alla frågor i undersökningen. Externt bortfall innebär att respondenter väljer 

att inte medverka alls (Bryman, 2011).  

En enhetschef tog emot 60 fysiska enkäter sammanlagt (Bilaga A) inklusive missivbrev 

(Bilaga B) på en arbetsplats. Endast 25 fysiska enkäter återlämnades till författaren varav två 

enkäter var inte besvarade. Kännedom saknas om alla 60 enkäter delades ut till hela 
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personalstyrkan vilket komplicerade framställandet av externt bortfall. Ett internt bortfall 

kunde konstateras i två av 23 besvarade fysiska enkäter och de valdes därför att uteslutas ur 

studien. Frågor som en respondent inte besvarade i en enkät var ”Känner du till heltid som 

norm” vilket ansågs vara en av studiens relevantaste frågor. Respondenten hade även kryssat 

i fler svarsalternativ av bland annat items ”Heltid som norm är bra för brukarna” och 

”Heltid som norm är bra för mig personligen” vilket skulle komplicera analysen. Den andra 

respondenten hade inte besvarat items ”Mitt arbete är meningsfullt för mig”, ”Heltid som 

norm är bra för mig personligen” samt ”Heltid som norm är bra för verksamheten”. Även 

dessa items och svar var värdefulla i kategorin om förestående organisationsförändringar. 

Gällande webbenkäterna saknas information om externt bortfall på grund av att 

enhetscheferna vidarebefordrade mejlet till personalen. Endast 26 respondenter besvarade 

enkäten från de tre olika arbetsplatser som deltog i webbenkäten. Alla frågor besvarades i 

webbenkäten av deltagarna och inget internt bortfall framkom. 

4.6 Databearbetning och analys 

Inför bearbetning av insamlad data kodades enkäterna och enkätfrågornas svarsalternativ 

med specifika nummer för att skilja på dem. De fysiska enkäterna numrerades (1–21) samt 

webbenkäterna numrerades (22-47). Enkätens frågor kodades med ID-nummer (1-20). 

Därefter kodades även svarsalternativen med siffror. Svarsalternativen (aldrig, ibland, ofta, 

alltid) omkodades från (1,2,3,4) till (4,3,2,1) i frågan ”Känner du dig stressad i ditt arbete 

gällande arbetsuppgifter/rutiner?”. Det genomfördes för att svarskoderna skulle vara 

enhetliga med övriga koder för svarsalternativen i enkäten. 

I den aktuella studien består de första enkätfrågorna av kön, ålder, befattning, arbetstider 

och anställningsform. Dessa variabler kan benämnas som bakgrundsvariabler. En variabel 

definieras som en egenskap och kan mätas samt variera i en undersökning (Ejlertsson, 

2019b). 

För att besvara den första frågeställningen ”Vad anser vårdpersonalen om förestående 

organisationsförändringar?” genomfördes analys i form av frekvenstabeller av variablerna 

som kan vara läsvänligt för en överblick av fördelad data (Ejlertsson, 2019b). Variablerna 

som analyserades var ”Känner du till organisationsförändringen heltid som norm?”, ”Heltid 

som norm är bra för brukarna”, ”Heltid som norm är bra för verksamheten”, Heltid som 

norm är bra för mig personligen” och ”Jag känner mig delaktig vid planering av 

organisationsförändringar”. Den respondent som angav att den inte hade kännedom om 

heltid som norm uteslöts ur studien. Det hade annars komplicerat analysen för att det var ett 

inklusionskriterium i den aktuella studien. 

Frekvenstabeller användes även för att besvara den andra frågeställningen ”Hur skattar 

vårdpersonalen sin hälsa?” med variablerna ”Hur skattar du ditt allmänna hälsotillstånd?”, 

(Huvudvärk och/eller migrän?), (Värk i leder och/eller nacke, axlar?), (Nedstämdhet 

och/eller ångest, oro?) och (Sömnsvårigheter?). 
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Den tredje frågeställningen ”I vilken utsträckning förekommer arbetsrelaterad stress?” 

analyserades likaså med hjälp av frekvenstabeller av variablerna ”Känner du dig stressad i 

ditt arbete gällande arbetsuppgifter/rutiner?”, ”Jag hinner att genomföra mina 

arbetsuppgifter inom ramen för en arbetsdag”, och ”Jag känner att jag har kontroll över 

min arbetssituation” och ”Jag känner stress/oro inför kommande 

organisationsförändringar”. 

För att besvara den fjärde och den femte frågeställningen gällande samband genomfördes två 

olika index av arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar. Index kan 

användas för att fler variabler kan mäta samma faktor och frågorna ska förhållandevis spegla 

varandra (Ejlertsson, 2019a).  

Ett index skapades om arbetsrelaterad stress med de tre variablerna ”Känner du dig 

stressad i ditt arbete gällande arbetsuppgifter/rutiner?”, ”Jag hinner att genomföra mina 

arbetsuppgifter inom ramen för en arbetsdag”, och ”Jag känner att jag har kontroll över 

min arbetssituation”. Dessa variabler i indexet gav ett högre Cronbach’s alpha-värde än om 

variablerna ”Mitt arbete är meningsfullt för mig” och ”Jag känner stress/oro inför 

kommande organisationsförändringar” hade inkluderats, därför uteslöts de sistnämnda 

variablerna i indexet. När indexet hade skapats om arbetsrelaterad stress hade det en skala 

mellan (3) och (12). Värdet (3) betyder att respondenterna angett ”håller inte med” som 

svarsalternativ och (12) betyder att de angett ”håller helt med” av alla de inkluderade 

svarsalternativen i indexet. Sedan dividerades indexet på (3) på grund av att de fanns tre 

innehållande frågor i indexet och för att få ett hanterbart värde. Det blev värdet (1) ”håller 

inte med” och värdet (4) ”håller helt med”. Lågt värde ju mer stress och högt värde desto 

mindre stress. 

Det andra indexet om förestående organisationsförändringar bestod av variablerna ”Heltid 

som norm är bra för brukarna”, ”Heltid som norm är bra för verksamheten”, Heltid som 

norm är bra för mig personligen”, ”Jag känner mig delaktig vid planering av 

organisationsförändringar”. Index om förestående organisationsförändringar hade en 

skala mellan (4) och (16). Värdet (4) var det svarsalternativ respondenterna angav ”håller 

inte med” och värdet (16) var det svarsalternativ som de angav ”håller helt med” av de alla 

inkluderade frågorna i indexet. Sedan dividerades indexet på (4) för att få ett hanterbart 

värde som blev (1) ”håller inte med” och (4) ”håller helt med”. Lågt värde ju negativare var 

vårdpersonalen inför heltid som norm. Högt värde desto positivare var de inför 

organisationsförändringen heltid som norm. 

För att mäta hur variablerna speglade varandra i de båda indexen arbetsrelaterad stress och 

förestående organisationsförändringar tillämpades Cronbach’s alpha som visade ett mått 

av den interna reliabiliteten. Enligt Bryman (2011) är Cronbach’s alpha ett test som används 

för att mäta variablernas interna reliabilitet i ett index. Det beräknar variablernas 

samhörighet och visar en alpha-koefficient mellan (1) som är en perfekt intern reliabilitet och 

(0) som saknar reliabilitet. Field (2009) beskriver att ett alpha-värdet (0.8) är en acceptabel 

nivå för intern reliabilitet men att (0.7) även är godtagbar. Värdena visade (Cronbachs ɑ 

=.734) för arbetsrelaterad stress och (Cronbachs ɑ =.741) för förestående 

organisationsförändringar. 
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För att besvara den fjärde frågeställningen ”Finns det ett samband mellan självskattad hälsa 

och förestående organisationsförändringar?” användes variabeln ”Hur skattar du ditt 

allmänna hälsotillstånd?” och indexet om ”förestående organisationsförändringar”. En 

korrelationsanalys tillämpades för mäta styrkan av sambandet. En korrelationsanalys 

användes även för att besvara den femte frågeställningen ”Finns det ett samband mellan 

arbetsrelaterad stress och organisationsförändringar”. I samband med 

korrelationsanalyserna användes rangkorrelationskoefficienten Spearman’s rho på grund av 

att den aktuella studiens data var snedvriden. Den aktuella studiens data visade sig inte vara 

normalfördelad vilket framkom med hjälp av ett histogram i SPSS. Variablerna som 

användes i korrelationsanalysen var ordinal- samt kvot/intervallvariabler och därför 

tillämpades Spearsmans rho i samband med korrelationsanalysen. Bryman (2011) menar att 

vanligtvis används Pearsons r i samband med en korrelationsanalys om data är 

normalfördelad och om båda variablerna endast är intervall/kvotvariabler. 

Rangkorrelationskoefficienten Spearman’s rho används vid analys mellan en ordinalvariabel 

och en intervall/kvotvariabel eller om data är snett.   

Det genomfördes ytterligare två korrelationstabeller med rangkorrelationskoefficienten 

Spearman’s rho för att utöka analysen mellan enskilda studievariabler. Den ena 

korrelationsanalysen besvarades i frågeställningarna ”Vad anser vårdpersonalen om 

förestående organisationsförändringar?” och ”Finns det ett samband mellan 

arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar?”. De enskilda 

studievariablerna som analyserades i korrelationstabellen var (Stressad i 

arbetsuppgifter/rutiner), (Jag känner stress/oro inför kommande 

organisationsförändringar), (Jag känner mig delaktig vid planering av 

organisationsförändringar), (Mitt arbete är meningsfullt för mig), (Jag känner att jag har 

kontroll över min arbetssituation), (Jag hinner att genomföra mina arbetsuppgifter), (Heltid 

som norm är bra för brukarna), (Heltid som norm är bra för verksamheten), (Heltid som 

norm är bra för mig personligen). Den andra korrelationstabellen som utökades analyserades 

mellan enskilda studievariabler i kategorin självskattad hälsa och variabeln (Stress/oro inför 

kommande organisationsförändringar). Det besvarades i frågeställningarna ”Hur skattar 

vårdpersonalen sitt allmänna hälsotillstånd?” och ”Finns det ett samband mellan 

självskattad hälsa och förestående organisationsförändringar?”. Variablerna i kategorin 

självskattad hälsa var (Huvudvärk och/eller migrän), (Värk i leder och/eller nacke, axlar), 

(Nedstämdhet och/eller ångest, oro) och (Sömnsvårigheter). 

Vid korrelationsanalyser menar Bryman (2011) att relationen studeras mellan två variabler 

om de förknippas med varandra. Korrelationen kan visa riktning och styrka. Koefficienten r 

(r-värdet) innebär att värdet (0) saknar ett samband och (1) innebär ett starkt samband. 

Koefficienten r kan antingen vara positiv eller negativ. Värdet (+1) innebär att ena variabeln 

är högre och då ökar även den andra variabeln som resulterar ett positivt samband. Värdet   

(-1) är när den ena variabeln ökar och den andra variabeln minskar vilket förklarar ett 

negativt samband. Både (+1) och (-1) innebär en perfekt linjär korrelation. Värden närmare 

(0) och värden närmare (+1) eller (-1) innebär även en korrelation men visar på ett svagare 

samband.  
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Bryman (2011) beskriver att rangkorrelationskoefficienten Spearman’s rho beräknar resultat 

på samma vis som beskrivningen gällande positiva och negativa samband. Ett p-värde står 

för sannolikheten i ett samband. Statistisk signifikansnivå innebär hur säker en forskare kan 

vara på sitt resultat. Vid undersökning av statistisk signifikans visas information om 

sambandet mellan två variabler och därefter dras det en slutsats. Visar r-värdet under 

signifikansnivån (0.05) är korrelationen signifikant med (95 procent) säkerhet och som 

används oftast. Enligt Ejlertsson (2019b) är korrelationen signifikant med (99 procent) 

säkerhet om r-värdet är under signifikansnivån (0.01). Båda signifikansnivåerna betyder att 

det finns en korrelation. 

All data fördes in och bearbetades i datorprogrammet SPSS (The Statistical Package for the 

Social Sciences, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24 Armok, NY: IBM Corp.). SPSS 

är ett statistiskt datorprogram som används inom social science (Šebjan & Tominc, 2015).  

4.7 Kvalitetskriterier 

Patel och Davidson (2011) beskriver att insamling av kvantitativ data innebär att en mätning 

sker. Det som undersöks måste garanterat vara det som avses att undersökas vilket benämns 

som en validitet. Reliabilitet innebär att upprepande mätningar av samma ämne kan ge ett 

liknande resultat. Generaliserbarhet är att dra en slutsats av resultatet för en och samma 

population även om alla berörda inte har deltagit i studien.  

Bryman (2011) förklarar att det finns olika slag av validitet. Några av dem är 

mätningsvaliditet som är kriterium för hur måttet för ett begrepp speglar det begrepp som 

ska undersökas. Den aktuella studien har följt syftet och besvarat frågeställningarna av att 

eftersträva det som skulle undersökas. Intern validitet innebär hur två variabler påverkar 

varandra och hur relationen är mellan dem. I den aktuella studien finns frågeställningarna 

om samband där det går att diskutera slutsatsen huruvida variablerna påverkar varandra. I 

den aktuella studien har inga utomstående granskat den för att bedöma om studien speglar 

det som är avsett att undersökas vilket kan ifrågasätta studiens ytvaliditet. Det innebär att 

ytvaliditet kan stärka en studies validitet genom att andra experter inom ämnesområdet 

granskar ifall syftet speglar det mått som ska undersökas (Bryman, 2011).  

Reliabilitet innebär enligt Patel och Davidson (2011) att det måste existera kännedom om att 

en studie genomförs på ett tillförlitligt vis vilket är en god reliabilitet. Bryman (2011) 

beskriver att det även finns olika slag av reliabilitet och några av dem är stabilitet samt 

intern reliabilitet. Stabilitet innebär om resultatet kan bli liknande om undersökningen 

skulle göras om igen bland samma urvalsgrupp. Studiens ämnesområde om heltid som norm 

var endast aktuellt när undersökningen genomfördes och därför kan stabiliteten bli svag. 

Bryman (2011) beskriver att intern reliabilitet handlar om indikatorer av index är tillräckligt 

pålitliga. Index som skapades var om arbetsrelaterad stress som visade alpha-värdet (.734) 

och det andra indexet var om förestående organisationsförändringar som visade alpha-

värdet (.741). Båda alpha-värdena var godtagbara och kan anses som en intern reliabilitet för 

den aktuella studien. 
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Generaliserbarheten kan enligt Bryman (2011) vara ett intresse för forskare att uppnå genom 

att resultatet ska kunna generalisera för den studiepopulation som berörs av ämnesområdet 

även om alla i den populationen inte har deltagit i undersökningen. I den aktuella studien 

begränsas generaliserbarheten på grund av en låg andel medverkande i undersökningen. Det 

kan även bero på att metoden bekvämlighetsurval som tillämpades i studien inte kan 

generalisera resultat. 

4.8 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt att beakta etiska aspekter inom forskning för att 

inte skada deltagare genom identifiering eller utlämna anonyma uppgifter. Bryman (2011) 

beskriver att informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet bör beaktas.  

I den aktuella studien har informationskravet beaktats genom att vårdpersonalen fick en 

tydlig information om studien och studiens syfte då att alla respondenter fick ett missivbrev 

(Bilaga B) som belyste om vad undersökningen innebar, att det var frivilligt att delta samt att 

de kunde avbryta när som helst. Samtyckeskravet har tagits till hänsyn i den aktuella studien 

av att respondenterna hade själva rätt att bestämma om de ville delta eller inte när enkäterna 

hade delats ut fysiskt och sänds ut via webben av enhetscheferna. All information framkom i 

missivbrevet. Det framfördes även tydligt om respondenten valde att delta i studien gav de 

samtidigt sitt godkännande av samtycke. Konfidentialitetskravet har beaktats genom att 

ingen utomstående förutom de berörda kring den aktuella studien hade tillgång till alla 

uppgifter. Enkäterna (Bilaga A) som sändes via webben och resultatet som framkom likaså 

gör att det saknas information om vilka respondenterna är vilket skyddar deras identiteter. 

All data sparades på författarens privata användarkonto som sedan skulle raderas efter att 

studien blivit godkänd. Nyttjandekravet har tagits till hänsyn genom missivbrevet där det 

framkommer att resultatet endast ska tillämpas av studiens syfte och ingen annat för att 

senare förstöra alla uppgifter efter att studien har blivit godkänd. 
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5 RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras svaren av frågeställningarna som har analyserats utifrån 

enkäten. Frågeställningarna innefattar vad vårdpersonalen anser om förestående 

organisationsförändringar, vårdpersonalens självskattade hälsa och arbetsrelaterad stress. 

Slutligen presenteras om det finns något samband mellan självskattad hälsa och förestående 

organisationsförändringar samt om det finns något samband mellan arbetsrelaterad stress 

och förestående organisationsförändringar. Samtliga frågor i enkätens kategorier självskattad 

hälsa, arbetssituation/arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar fick 

respondenterna utgå från hur/vad de känner/anser om sin situation utifrån de senaste sex 

månaderna. 

5.1 Vad vårdpersonalen anser om förestående 

organisationsförändringar 

Samtliga deltagare i den slutgiltiga studiepopulationen som analyserades har kännedom om 

heltid som norm vilket var ett inklusionskriterium i den aktuella studien. Det besvarades av 

frågan ”Känner du till organisationsförändringen heltid som norm?” med svarsalternativen 

ja, delvis och nej. Majoriteten (87.2 procent) svarade ja och 12.8 procent svarade delvis. 

Svarsalternativet delvis räknades även som ett ja för resultatet och de som svarade nej 

uteslöts ur studien. Strax över hälften (53.2 procent) angav att de inte känner sig delaktiga 

vid planering av organisationsförändringar medan endast en deltagare angav att denne 

känner sig fullständigt delaktig (tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Redogörelse för hur vårdpersonalen håller med om delaktighet vid planering av 

organisationsförändringar. 

 

 

Jag känner mig delaktig vid planering av 
organisationsförändringar 

  n               % 
Håller inte med 25                 53.2% 

Håller med till en viss del 18                 38.3% 
Håller med 3                  6.4% 

Håller helt med 1                   2.1% 
                          Not: N=47 
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De flesta uppger att heltid som norm är bra för brukarna och för verksamheten till en viss 

del. Majoriteten (40.4 procent) angav att de inte håller med om att 

organisationsförändringen är bra för dem personligen (tabell 2). Resultatet visar även 

signifikansnivån i en korrelationsanalys att heltid som norm är bra för brukarna och är starkt 

korrelerat med heltid som norm är bra för verksamheten (r=.598 p=.01). En stark 

korrelation visar även mellan heltid som norm är bra för verksamheten och heltid som norm 

är bra för dem personligen (r=.539 p=.01). En annan stark korrelation kan resultera i att 

heltid som norm är bra för dem personligen och bra för brukarna (r=.584 p=.01), (tabell 8). 

 
 
Tabell 2. Redogörelse för i vilken utsträckning vårdpersonalen håller med om att heltid som norm är 
bra för brukarna, verksamheten och för dem personligen. 

 
 

 Heltid som 
norm är bra 
för brukarna 

Heltid som norm 
är bra för 

verksamheten 

Heltid som norm 
är bra för mig 

personligen 

 n % n % n       % 
Håller inte med 8 17.0% 5 10.6% 19 40.4% 

Håller med till en viss del 20 42.6% 22 46.8% 12 25.5% 
Håller med 15 31.9% 16 34.0% 8 17.0% 

Håller helt med 4 8.5% 4   8.5% 8 17.0% 
Not: N=47 
 
 
Ett index om förestående organisationsförändringar av variablerna ”Heltid som norm är bra 
för brukarna”, ”Heltid som norm är bra för verksamheten”, Heltid som norm är bra för mig 
personligen”, ”Jag känner mig delaktig vid planering av organisationsförändringar”. Den 
högsta kategorin är (1.75) och andelen består av ungefär en femtedel av vårdpersonalen. För 
övrigt varierar andelen av svaren i olika kategorier mellan 4.3 procent och 12.8 procent 
(tabell 3).  
 
 
Tabell 3. Index av förestående organisationsförändringar och dess fördelade värden. 

 
 
 

 
Index av förestående  

organisationsförändringar 
 

  n                     % 
                                        0.00 2                     4.3% 
                                       1.25 5     10.6% 
                                       1.50 5     10.6% 
                                      1.75 9     19.1% 

                                       2.00 5     10.6% 
                                       2.25 4                     8.5% 
                                       2.50 6     12.8% 
                                      2.75 5     10.6% 
                                       3.00 3                     6.4% 
                                        3.50 3      6.4% 
  Not: N=47 
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5.2 Vårdpersonalens självskattade hälsa 

Majoriteten (63.8 procent) av vårdpersonalen skattar sitt allmänna hälsotillstånd som god 

och resten skattar sin hälsa som någorlunda god. Dock angav ingen bland vårdpersonalen att 

de skattar sin hälsa som dålig. Däremot har vårdpersonalen lätta besvär av 

huvudvärk/migrän, värk i leder och/eller nacke, axlar, nedstämdhet och/eller ångest, oro. 

Över hälften har även lätta besvär av sömnsvårigheter (tabell 4). 

 

Tabell 4. Analys av följande besvär (huvudvärk/migrän), (värk i leder och/eller nacke, axlar), 

(nedstämdhet och/eller ångest, oro), (sömnsvårigheter). 

 

 Huvudvärk 
och/eller 
migrän? 

Värk i leder 
och/eller 

nacke, 
axlar? 

Nedstämdhet 
och/eller 

ångest, oro? 

Sömnsvårigheter? 

 n                %  n               % n                   %   n                    % 
Inga alls 20           42.6% 7              14.9% 18             38.3%   11                 23.4% 
Lätta besvär 22           46.8% 27           54.4% 24             51.1%      32                68.1% 
Svåra besvär 5              10.6% 13            27.7% 5               10.6%   4                   8.5% 
Not: N=47 
 
 
 

Vidare finns en positiv korrelation som även är statistiskt signifikant, om värk i 

leder/nacke/axlar förekommer i högre grad desto högre grad har vårdpersonalen 

huvudvärk/migrän (r=.517 p=.01). En positiv korrelation finns även mellan 

nedstämdhet/oro/ångest och huvudvärk/migrän som är signifikant (r=.290 p=.05), (tabell 

5). 

 

Tabell 5. Korrelationsanalyser och deras signifikansnivåer mellan studievariablerna självskattad hälsa 

och stress/oro inför kommande organisationsförändringar. 

 

Studievariabler 1 2 3 5 

1 Huvudvärk och/eller migrän?     

2 Värk i leder och/eller nacke, axlar? 

3 Nedstämdhet och/eller ångest, oro? 

.517**    

.290* .189   

4 Sömnsvårigheter? -.060 -.217 .261  

5 Stress/oro inför kommande organisationsförändringar .180 .197 .456** .104 

 

** Korrelationen är signifikant av värdet (.01), 

*  Korrelationen är signifikant av värdet (.05) 
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5.3 Arbetsrelaterad stress 

Resultatet visar att majoriteten (57.4 procent) känner sig stressade ibland gällande 

arbetsuppgifter och rutiner. De som angav att de ofta känner sig stressade visade 27.7 

procent. De som alltid känner sig stressade visade 12.8 procent. Endast 2.1 procent känner 

aldrig någon stress gällande arbetsuppgifter och rutiner.  

De flesta angav att de håller med till en viss del att de hinner genomföra sina arbetsuppgifter 

inom ramen för en arbetsdag. Likaså gäller känslan av kontroll över sin arbetssituation. 

Majoriteten (36.2 procent) angav att de även känner stress och oro till en viss del inför 

kommande organisationsförändringar (tabell 6). Strax över hälften (51.1 procent) håller med 

om att deras arbete är meningsfullt. Dock visar inga korrelationsanalyser att graden av 

meningsfullhet har något signifikant samband med övriga studievariabler (tabell 8). 

 

Tabell 6. I vilken utsträckning stress förekommer i arbetet. 

 

 

 
Jag hinner 

genomföra mina 
arbetsuppgifter 

inom ramen för en 
arbetsdag 

Jag känner att jag 
har kontroll över 

min 
arbetssituation 

Jag känner 
stress/oro inför 

kommande 
organisationsförän

dringar 
 n         % n        % n % 

Håller inte med 11           23.4% 2          4.3% 8 17.0% 

                 Håller med till  
                 en viss del 

21           44.7% 28           59.6% 17 36.2% 

Håller med 13           27.7% 16          34% 14 29.8% 

Håller helt med 2            4.3% 1          2.1% 8 17.0% 

Not: N=47 
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Index om arbetsrelaterad stress med variablerna ”Känner du dig stressad i ditt arbete 

gällande arbetsuppgifter/rutiner?”, ”Jag hinner att genomföra mina arbetsuppgifter inom 

ramen för en arbetsdag”, och ”Jag känner att jag har kontroll över min arbetssituation”. Den 

högsta kategorin är (2.00) då andelen innefattar ungefär en fjärdedel av vårdpersonalen. 

Kategorin (2.67) är även en hög andel som består av 21.3 procent. För övrigt varierar andelen 

mellan 6.4 procent och 17.0 procent (tabell 7). 

 

Tabell 7. Index av arbetsrelaterad stress och dess fördelning av värden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Not: N=47  

Index av 
arbetsrelaterad stress 

 
 n % 

                                 1.33 4  8.5% 

                                1.67 7 14.9% 

   2.00 11 23.4% 

                                2.33 4  8.5% 

                                2.67 10 21.3% 

                                3.00 8 17.0% 

                                 3.33 3  6.4% 
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Tabell 8. Korrelationsanalyser och deras signifikansnivåer mellan studievariablerna arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar. 

 

 

 

 

 

Studievariabler 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Stressad i arbetsuppgifter/rutiner         
2 Jag känner stress/oro inför kommande 
organisationsförändringar 

-.416**        

3 Jag känner mig delaktig vid org. förändringar .255 -.341*       

4 Mitt arbete är meningsfullt för mig .255 -.137 .126      
5 Jag känner att jag har kontroll över min arbetssituation .425** -.173 .371* -.023     
6 Jag hinner att genomföra mina arbetsuppgifter  .651** -.351* .168 .125 .477**    

7 Heltid som norm är bra för brukarna .181 -.398** .247 .101 .134 .160   
8 Heltid som norm är bra för verksamheten .280 -.331* .119 .207 .174 .246 .598**  
9 Heltid som norm är bra för mig personligen .286 -.488** .322* -.002 .256 .251 .584** .539** 

 
** Korrelationen är signifikant av värdet (.01), 
*  Korrelationen är signifikant av värdet (.05). 
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5.4 Samband mellan självskattad hälsa och förestående 

organisationsförändringar 

Sambandet mellan självskattad hälsa hos vårdpersonalen och den förestående 

organisationsförändringen heltid som norm mättes genom en korrelationsanalys. Variabeln 

”Hur skattar du ditt allmänna hälsotillstånd?” och indexet om förestående 

organisationsförändringar mättes i en korrelationsanalys med Spearman’s rho. Det visar ett 

svagt samband mellan självskattad hälsa och förestående organisationsförändringar          

(r=-0.427, N=47, p=0.003). Styrkan i sambandet visar en negativ korrelation som är 

signifikant. Vårdpersonalen har svarat lägre värden på självskattad hälsa av att de mår bra 

och högre värden om att de håller med om att förestående organisationsförändringen heltid 

som norm är någorlunda bra. 

Resultatet visar även en korrelation mellan stress och nedstämdhet samt/eller ångest, oro. Ju 

högre stress vårdpersonalen känner inför organisationsförändringar desto högre grad 

förekommer nedstämdhet och/eller ångest, oro (tabell 5). 

5.5 Samband mellan arbetsrelaterad stress och förestående 

organisationsförändringar 

Indexen mellan arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar mättes i en 

korrelationsanalys. Analysen med Spearman’s rho visar att det finns ett positivt samband 

som är relativt svagt men signifikant mellan arbetsrelaterad stress och förestående 

organisationsförändringar (r=0.349, N=47, p=0.016). Styrkan i sambandet visar att 

vårdpersonalen är stressade och inte alltid hinner utföra sina arbetsuppgifter men har 

kontroll över sin arbetssituation. Vårdpersonalen har även svarat att de anser att förestående 

organisationsförändringen heltid som norm är någorlunda bra. 

Det finns även korrelationer som analyserades mellan studievariabler (tabell 8) vilket visar 

att ju positivare inställning till heltid som norm desto lägre grad av stress förekommer. Det 

visar även ju godare vårdpersonalen anser att organisationsförändringen är för brukarna och 

för verksamheten desto lägre stress förekommer, högre kontroll samt att vårdpersonalen 

även hinner utföra sina arbetsuppgifter. 
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6 DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras den aktuella studiens olika delar. Diskussionen kommer att röra 

sig kring styrkor, svagheter av metod och etik. 

6.1 Metoddiskussion 

Metodvalet bestod av en kvantitativ metod som passar den aktuella studiens syfte och 

frågeställningar som innebär att undersöka förekomst och samband i form av enkäter. Den 

aktuella studien var inte lämpad för kvalitativ metod på grund av att undersökningen är 

byggd för statistik i form av siffror och inte känslor, upplevelser samt erfarenheter som kan 

förekomma i exempelvis intervjuer (Bryman, 2011). 

6.1.1 Studiedesign 

En tvärsnittsstudie ansågs vara lämplig för den aktuella studiens urval och tidsbegränsning 

genom att undersöka om teorin stämmer överens med empirin (Bryman, 2011). En 

kohortstudie skulle exempelvis inte vara lämplig för den aktuella studien vilket skulle 

innebära att undersöka en särskild population som bestod av en riskgrupp för ett specifikt 

sjukdomstillstånd. Det skulle innebära att undersökningen skulle pågå under en längre 

tidsperiod för att studera hur effekter utvecklas (Ejlertsson, 2019b). 

6.1.2 Studiepopulation och urval 

Ett bekvämlighetsurval ansågs lämpligt för studiens tidsbegränsning och förhoppning av att 

uppnå en hög andel svarsfrekvens. Populationen bestod av vårdpersonal som innefattar 

vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, samordnare/administratörer och 

enhetschefer. Kravet var att de alla arbetar inom äldreomsorgen och urvalet finns i en 

kommun tillhörande Sörmland. För att nå studiepopulationen kontaktades enhetschefer som 

arbetar inom äldreomsorgen och fick information om studien samt en förfrågan om de ville 

medverka (Bryman, 2011).  

På grund av rådande nationella omständigheter av covid-19 och riktlinjer som regeringen 

rekommenderade att samhället skulle följa uppstod svårigheter att nå enhetschefer och att 

genomföra studien. Regeringens restriktioner och all information gällande covid-19 kan 

påverkat chefernas och personalens arbetsbelastning och därför inte prioriterat den aktuella 

enkätundersökningen (Folkhälsomyndigheten, 2020). Bekvämlighetsurvalet var lämplig för 

den aktuella studien då Bryman (2011) anser att det är enkel strategi för att undersöka de 

respondenter som går att nå. Det ansågs inte att någon annan urvalsmetod var lämplig samt 

att urvalet endast förekom i den kommun där ämnesområdet var aktuellt. En nackdel med 

bekvämlighetsurvalet är att det inte går att generalisera resultatet av populationen på grund 

av att det saknas kännedom om urvalet verkligen var representativt för populationen. 

Däremot kan en fördel vara att författaren kunde genomföra undersökningen bland annat på 
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sin egna arbetsplats vilket underlättade kontakten med enhetschefen och att nå 

respondenterna bland den personalstyrkan. 

6.1.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i form av en enkätundersökning vilket enligt Bryman (2011) 

anser är den vanligaste formen av att samla in data. Vid omständigheter i samhället med 

covid-19 uppstod svårigheter att nå respondenter till den aktuella studien. Enhetschefer i 

äldreomsorgen tillfrågades om det fanns en möjlighet att dela ut enkäter (Bilaga A) på 

arbetsplatserna, men på grund av regeringens råd av att införa besöksförbud kunde inte 

enkäterna delas ut fysiskt förutom på en arbetsplats. En enhetschef tog emot de fysiska 

enkäterna för att sedan dela ut dom till övrig personal. De övriga enhetscheferna som var 

tillgängliga och godkände deltagandet valde att dela missivbrevet (Bilaga B) samt 

direktlänken till enkäten via mejl. Varken de fysiska enkäterna eller webbenkäterna gav en 

hög andel svarsfrekvens vilket kan anses som en svaghet som Ejlertsson (2019a) förklarar 

kan bero på att ignorera mejl som inte intresserar mottagaren är ett vanligt förekommande 

vid webbenkätundersökningar. En styrka kan vara att en av enhetscheferna kunde dela ut 

fysiska enkäter, annars kan resultatet bestått av ännu färre deltagare om undersökningen 

endast bestått av webbenkäter.  

6.1.4 Enkätformulering 

Den aktuella studiens enkätfrågor (Bilaga A) inspirerades bland annat utifrån ”Syfte och 

bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten” (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Frågorna ansågs inspirerande och användbara som bakgrundsvariabler och om självskattad 

hälsa. Frågorna som berör vårdpersonalens arbetssituation baserades utifrån Prevent (2016) 

i ”Enkät om psykosocial arbetsmiljö” som ansågs vara passande för att besvara den aktuella 

studiens syfte och frågeställningar.  

Frågorna gällande självskattad hälsa hämtades och inspirerades från rapporten ”Syfte och 

bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten”. Frågan ”Hur bedömer du ditt 

allmänna hälsotillstånd?” hade svarsalternativen (mycket bra), (bra), (någorlunda), (dåligt),  

(mycket dåligt). Frågan och svarsalternativen hämtades utan att omformuleras 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Övriga frågor i ”Syfte och bakgrund till frågorna i nationella 

folkhälsoenkäten” var ”Värk i skuldror, nacke eller axlar?”, ”Huvudvärk eller migrän?”, 

”Ängslan, oro eller ångest?”, ”Sömnsvårigheter?” med svarsalternativen (nej), (ja, lätta 

besvär), (ja, svåra besvär). De frågorna omformulerades till ”Har du något av följande 

besvär; Värk i leder och/eller nacke, axlar? Huvudvärk och/eller migrän? Nedstämdhet 

och/eller ångest, oro? Sömnsvårigheter?” och svarsalternativen redigerades till (inga alls), 

(lätta besvär), (svåra besvär). Frågorna omformulerades till eget tycke men inte för olikt de 

befintliga frågorna vilket kan anses som en fördel. 

Frågorna gällande arbetsrelaterad stress omformulerades bara delvis till eget tycke. De 

befintliga svarsalternativen var på en skala mellan (1-100). (1=instämmer inte och 

100=instämmer) tillhörande den befintliga frågan ”Jag hinner med mina arbetsuppgifter 

inom min normala arbetstid” i enkäten ”Enkät om psykosocial arbetsmiljö” (Prevent, 2016). 
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Svarsalternativ i skalor ville undvikas och därför omformulerades dem till svarsalternativen 

(aldrig, ibland, ofta, alltid). Även frågan inspirerades och omformulerades till ”Känner du dig 

stressad i ditt arbete gällande arbetsuppgifter/rutiner?” som ansågs lämpligare för den 

aktuella studien.  

Alla frågor om heltid som norm med inkluderade svarsalternativen (håller inte med), (håller 

med till en viss del), (håller med), (håller helt med) skapades på egen hand vilket kan anses 

som en nackdel att de inte är beprövade i tidigare vetenskapliga studier. Samtidigt var 

frågorna relevanta för den aktuella studien för att besvara syftet och frågeställningarna.  

En pilotstudie utfördes genom att tre deltagare besvarade enkäten i form av en 

testundersökning som Ejlertsson (2019a) förklarar att det genomförs för eventuella 

förbättringsmöjligheter till att revidera enkätfrågorna innan den slutgiltiga enkäten delas ut. 

Inga revideringar genomfördes i enkäten men öppna frågor önskades av en testdeltagare. 

Dock valdes det bort för det ansågs vara oväsentligt i den aktuella studien. Frågorna och 

påståendena kring organisationsförändringar och heltid som norm skapades på egen hand 

för att besvara den aktuella studiens syfte och frågeställningar. Frågorna och items gällande 

arbetssituation/arbetsrelaterad stress samt organisationsförändringar kring heltid som 

norm innefattade ett flertal påståenden och kunde givetvis omformulerats till frågor men 

ansågs onödigt på grund av att respondenterna hade möjlighet att ”inte hålla med”. 

Svarsalternativen varierade beroende på vad för fråga eller påstående som ställdes i enkäten. 

De flesta svarsalternativ ansågs rimliga och användbara för studien. En nackdel med 

svarsalternativen (håller inte med), (håller med till en viss del), (håller med), (håller helt 

med) kan vara att de var för lika varandra då Bryman (2011) menar att för lika svarsalternativ 

kan bli svårigheter för respondenten att välja emellan. Specifikt gällande (håller med), (håller 

helt med) i den aktuella enkäten som kan vara på gränsen för lika varandra. Svarsalternativet 

(håller med) ansågs vara ett svar som är positivt men ändå inte lika fullständig som svaret 

(håller helt med). 

Enligt Bryman (2011) är en tumregel att förhålla sig till genom att endast tillämpa frågor i 

enkäten som kan besvara syfte och frågeställningar. Ett item i enkäten följt av ”Mitt arbete är 

meningsfullt för mig” ansågs vara irrelevant för studiens syfte och frågeställningar i 

efterhand vid analysen. Samtidigt kunde påståendet vara intressant av att undersöka om 

vårdpersonalen känner att deras arbete är meningsfullt trots arbetsrelaterad stress inför 

kommande organisationsförändringar. Enkäten kunde även formulerats för att mäta utifrån 

ett teoretiskt perspektiv men valdes bort och för att istället diskutera en lämpad teori kopplat 

till den aktuella studiens ämnesområde. 

6.1.5 Svarsfrekvens och bortfall 

Vid datainsamling förklarar Bryman (2011) att det kan krävas tid för att uppnå en hög andel 

data samt motivation av att respondenterna vill besvara enkäter. Svarsfrekvensen av 

insamlad data i den aktuella studien kan anses som låg. Målet var att samla in minst hundra 

besvarade enkäter men hinder uppstod vid försök av kontakt med enhetschefer inom 

äldreomsorgen. De flesta var inte anträffbara på grund av sjukskrivning eller andra orsaker. 

En anledning kan möjligtvis vara på grund covid-19 vilket kan innebära att enhetschefer 
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möjligtvis var upptagna med andra akuta uppgifter och valde därför att bortprioritera ett 

deltagande i undersökningen. Tiden var samtidigt begränsad vilket bidrog till att de fyra 

arbetsplatser som valde att delta var de som fick bli den aktuella studiens andel av 

respondenter även om fler arbetsplatsers deltagande hade varit önskvärt. Möjlighet till en 

högre svarsfrekvens kan lyckats åstadkommit om fysiska enkäten hade godkänts att delas ut 

personligen på varje arbetsplats och om fler enhetschefer varit anträffbara och godkänt 

deltagandet.  

Enligt Ejlertsson (2019a) kan det vara svårt att nå respondenter via webbenkäter vilket är 

vanligt att mejl inte öppnas av okända avsändare. Å ena sidan sändes mejlet från 

enhetscheferna men eftersom studien var ett frivilligt deltagande kan bristen av motivation 

och intresse vara orsaken till en låg andel deltagare. Å andra sidan kan det bero på 

sjukfrånvaro, språksvårigheter eller andra orsaker. Det överlämnades sammanlagt 60 fysiska 

enkäter till enhetschefen och det resulterade att 37 fysiska enkäter inte besvarades. Dock 

saknas information om externt bortfall av webbenkäterna när antalet respondenter som 

mottog enkäten via mejl var okänt för författaren när det var enhetscheferna som 

vidarebefordrade enkäten. 

6.1.6 Databearbetning och analys 

När data bearbetades och analyserades valdes frekvenstabeller att användas för att besvara 

de tre första frågeställningarna om vad vårdpersonalen anser om 

organisationsförändringar, vårdpersonalens självskattade hälsa samt i vilken utsträckning 

arbetsrelaterad stress förekommer. Genom att presentera statistik i form av frekvenstabeller 

gör det läsvänligt av fördelad data (Ejlertsson (2019b). Det ansågs relevant att analysera 

studiens data i frekvenstabeller då statistik kan bli svårläst i enbart textform. Dock hade olika 

diagram kunnat användas för variation men bedömdes inte vara nödvändigt. Frågorna var i 

sin enkelhet för att vårdpersonalen skulle hinna besvara enkäten så tidseffektivt som möjligt 

på grund av exempelvis riktlinjer gällande covid-19. Det kan möjligtvis varit att 

vårdpersonalen fick ny information om hygienrutiner samt hur de skulle hantera situationen 

flera gånger per dag. Det kan även varit personalbrist eller sjuka brukare som gjorde att tiden 

inte räckte till eller att prioritering av att besvara enkäten inte fanns på agendan för 

vårdpersonalen.  

För att besvara de två sista frågeställningarna gällande samband mellan självskattad hälsa 

och förestående organisationsförändringar samt samband mellan arbetsrelaterad stress och 

förestående organisationsförändringar användes en korrelationsanalys på vardera 

frågeställning. Innan korrelationsanalysen utfördes skapades två index följt av 

arbetsrelaterad stress och förestående organisationsförändringar. Index ansågs vara 

lämpligt för att slå samman ett flertal variabler till en variabel för att undvika att studera 

samband mellan varje variabel enskilt. Data analyserades även i ett histogram som enligt 

Field (2009) kan vara nödvändigt för att undersöka normalfördelningen. Indexen mättes i ett 

Cronbach’s alpha-test som enligt Bryman (2011) kan mäta intern reliabilitet och visar värden 

av variablerna hur dom speglar varandra. De variablerna som fick ett godtagbart värde i 

indexen arbetsrelaterad stress visade värdet (.734) och förestående 

organisationsförändringar visade värdet (.741) vilket ansågs vara acceptabla värden. De 
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nådde inte upp (0.8) men eftersom (0.7) även är relativt acceptabel ansågs båda indexen som 

användbara inför korrelationsanalysen. Variablerna gällande självskattad hälsa och 

arbetsrelaterad stress valdes att presentera svaren i frekvenstabeller men för att de skulle få 

ytterligare utrymme i den aktuella studien fanns ett intresse att undersöka korrelationen 

mellan de enskilda variablerna och stress/oro inför kommande organisationsförändringar. 

För att presentera korrelationerna valdes endast att visa styrkan i sambandet samt 

signifikansnivån. Genom en korrelationsanalys kan linjärt samband mätas. En korrelation 

kan mäta sambandets styrka och riktning och därför ansågs analysmetoden lämplig för att 

besvara aktuella studiens frågeställningar. På grund av att den aktuella studiens material var 

snett användes korrelationskoefficienten Spearman’s rho. Snedvriden data kan bero på en 

låg andel deltagare i en undersökning vilket även förekom i den aktuella studien (Ejlertsson, 

2019b).    

6.1.7 Kvalitetskriterier 

Gällande den aktuella studiens förhållningsätt till validitet och reliabilitet har det beaktats 

genom tillämpning av olika tillvägagångssätt. Ändamålet för skapandet av enkätfrågorna var 

att följa den aktuella studiens syfte och att besvara frågeställningarna. Genom inspiration av 

gällande bakgrundsfrågor och självskattad hälsa i enkäten hämtades de från rapporten 

”Syfte och bakgrund till frågorna i nationella folkhälsoenkäten” som Folkhälsomyndigheten 

(2016) har genomfört. Frågor gällande arbetssituation/arbetsrelaterad stress inspirerades 

från enkäten ”Enkät om psykosocial arbetsmiljö” som Prevent (2016) har skapat. I den 

aktuella studien har validiteten beaktats genom att enkätfrågorna som Bryman (2011) menar 

kan stärka validiteten av tidigare validerade studier. Genom att ett flertal enkätfrågor 

hämtades och inspirerades kan vara en fördel att undersökningen garanterar vad 

undersökningen avser att undersökas. Däremot har den aktuella studiens sista enkätfrågor 

om förestående organisationsförändringen heltid som norm skapats på egen hand och kan 

anses att den aktuella studien hade en låg validitet.  

Pilotstudien som genomfördes bland tre deltagare innan undersökningen bland den valda 

studiepopulationen utfördes var för att avgöra om måttet avsågs mäta det mått som avsågs 

att mätas. Endast mätbara frågor och items ansågs relevant för den aktuella studien vilket 

bidrog till att inga korrigeringar genomfördes i enkäten efter pilotstudien. Det kan innebära 

svårigheter att avgöra nivån kring ytvaliditeten, dels var det inga experter som deltog i 

pilotstudien samt att det inte var några deltagare i den studiepopulation som var lämpade för 

den aktuella studien. Stabiliteten som Bryman (2011) menar att validiteten kan öka om 

studien skulle genomföras på samma urvalsgrupp. Heltid som norm var endast aktuellt i 

dåtid och skulle implementeras inom en snar framtid när studien genomfördes vilket betyder 

att det inte skulle vara möjligt att göra studien på samma urvalsgrupp och få liknande 

resultat igen. Å ena sidan skulle samma ämnesområde dock vara möjligt att studera i relation 

till andra förestående organisationsförändringar i samma urvalsgrupp, å andra sidan är det 

inte säkert att det skulle visa ett liknande resultat och därför kan stabiliteten anses som låg. 

Korrelationsanalysen visade ett negativt samband mellan självskattad hälsa och förestående 

organisationsförändringar samt ett positivt samband mellan arbetsrelaterad stress och 

förestående organisationsförändringar. Det kan stärka den interna validiteten genom att 
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måttet mäter det begrepp som avses att mätas. Prediktiv validitet är inget som har beaktats 

för att den aktuella studien mätte syftet i nutid och inte framtida kriterium (Bryman, 2011). 

Mätning av indexvariablerna genomfördes av Cronbach’s alpha-test som enligt Ejlertsson 

(2019a) kan framställa måttets interna reliabilitet. Måtten nådde upp till godtagbara värden 

på båda indexen och kan anses stärka studiens interna reliabilitet. Indexvariablerna ansågs 

även användbara för att mätas i en korrelationsanalyser. 

Möjlighet av att generalisera en undersöknings resultat ska vara korrekt för studiens syfte 

(Ejlertsson, 2019a; Bryman, 2011). Det kan innebära en svårighet att veta om hela urvalet i 

den aktuella studien är de som representerar populationen. Bryman (2011) förklarar att det 

inte är möjligt att generalisera ett resultat vid ett urval som kommer från en kommun och ska 

representera en hel population. Det kan dock finnas ett intresse av att genomföra en liknande 

undersökning i en annan kommun där heltid som norm ska implementeras för möjlighet att 

framställa ett liknande resultat bland vårdpersonal inom äldreomsorgen. Den aktuella 

studiens resultat kan därför innebära en låg generaliserbarhet på grund av urvalets storlek. 

6.1.8 Etik 

Hinder uppstod när de fysiska enkäterna var planerade att delas ut personligen på 

arbetsplatserna. På grund av covid-19 innebar det besöksförbud på arbetsplatserna och 

deltagarna fick enkäten (Bilaga A) tillsammans med missivbrevet (Bilaga B) av enhetschefen i 

pappersform. Det innebar även att en muntlig information om studien uteblev. Det kan 

påverkat vårdpersonalen genom att inte varit tillräckligt motiverade av ett deltagande i 

studien. Å ena sidan kan vårdpersonalen känt sig tvingade av ett deltagande om författaren 

hade fått möjlighet att presentera en muntlig information personligen om studien. Å andra 

sidan kan även vårdpersonalens kännedom om vem författaren var påverkat deltagandet. Det 

kan innebära att samtyckeskravet kan ifrågasättas (Bryman, 2011). Likaså gäller få deltagare 

som medverkade i webbenkäten där informationen endast sändes ut via mejl till personalen 

av enhetscheferna. Dock kunde anonymitet beaktas i webbenkäterna då det saknas 

information om vem som har deltagit eller vilken arbetsplats svaren kom ifrån när 

majoriteten av enkäterna besvarades via webben.  

En svaghet gällande webbenkäten som skapades på webbsidan Survio (2017) kan vara att 

detaljerad kännedom saknas hur informationen hanteras via webben. Trots att författaren 

hade ett privat användarkonto och att webbsidan informerar om att all data är skyddad kan 

det samtidigt inte anses som fullständig säkerhet. Det saknas även kännedom om hur 

deltagare har hanterat webbsidan när de har besvarat enkäten. Det är viktigt att beakta etiska 

aspekter som Vetenskapsrådet (2017) menar är för att skydda forskningsdeltagare av 

identifiering och därför kan de fysiska enkäterna även ifrågasätta vårdpersonalens 

anonymitet på grund av att det är författarens arbetsplats. Dock saknade författaren 

kännedom om vilka alla deltagare var på grund av tjänstledighet för studier. Det är möjligt 

att en del av personalstyrkan kan blivit anställda under tjänstledigheten vilket gör att 

författaren var okänd för dem och inte påverkats av ett deltagande. Det var även 

enhetschefen som delade ut enkäterna och samlade in dem vilket även bidrar till att 

kännedom saknas av vilka som deltog. 
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6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras svaren utifrån den aktuella studiens resultat. Vårdpersonalen 

svarade huruvida de har känt under de senaste sex månaderna vilket kan vara en styrka att 

informationen framkommer i högre grad av vad vårdpersonalen anser i nutid. En svaghet kan 

innebära svårigheter för deltagarna att minnas tillbaka under de senaste sex månaderna 

vilket kan bidra till felaktiga svar (Bryman, 2011). 

6.2.1 Vad vårdpersonalen anser om förestående organisationsförändringar 

Resultatet visade att majoriteten hade kännedom om organisationsförändringen heltid som 

norm vilket var en av de relevantaste frågorna för att tolka övriga items i enkäten gällande 

heltid som norm. En svårighet kan vara att tolka respondenternas svar när de delvis eller inte 

känner till heltid som norm. Det innebär att övriga items om heltid som norm inte gick att 

analysera korrekt om respondenterna inte hade kännedom om organisationsförändringen. 

Det kan bero på brist av information om organisationsförändringen på arbetsplatsen, 

språksvårigheter eller att arbetstagaren är vikarieanställd. Vårdpersonalen som hade 

kännedom om heltid som norm och som ansåg var bra för brukarna samt verksamheten kan 

bero på ökad kontinuitet bland personal när planen var att minska rekrytering av 

timanställda vikarier vid ordinarie vårdpersonals frånvaro. Det kan vara en fördel för både 

brukarna och verksamheten (SKL, 2018). I en tidigare studie visar att 

organisationsförändringar i äldreomsorgen kan påverka arbetskvalitén (Fläckman et al., 

2009). Om organisationsförändringarna påverkar vårdpersonalen negativt i framtiden kan 

både krav och kontroll brista i arbetet. Organisationsförändringar kan innebära en psykisk 

påfrestning som dessutom kan leda till fysiska symtom. Personal som upplever att det råder 

brist på delaktighet kan försämra trivseln i arbetet. Möjlighet av att öka inflytande och 

kontroll kring arbetssituationen kan även öka stöd och förtroende mellan all personal samt 

chefer (Karasek & Theorell, 1990; Angelöw, 2002). 

Majoriteten höll inte med om att heltid som norm är bra för dem personligen vilket kan 

förknippas med ett förändrat arbetsschema oavsett om de väljer att arbeta heltid eller inte. 

Tryggheten kan berövas från vårdpersonalen genom att inte längre arbeta på en avdelning 

tillsammans med en och samma arbetsgrupp. Heltid som norm anses gynna vårdpersonalen 

men kan även anses bli en utmaning för vård och omsorg (SKL, 2018). Det visades starka 

korrelationer mellan vardera variabler för brukarna, verksamheten och för vårdpersonalen 

personligen. Det kan innebära att om heltid som norm ansågs vara bra för brukarna kan det 

även vara bra för verksamheten samt för personalen. Det betyder att heltid som norm kan 

vara gynnsamt för alla berörda inom äldreomsorgen. 

6.2.2 Vårdpersonalens självskattade hälsa 

Det kan förekomma både fysisk och psykisk påfrestning i arbetet följt av skiftarbete eller 

tunga lyft som kan påverka individens hälsa negativt och i värsta fall långvarig sjukfrånvaro 

(Persson & Ørbæk, 2014; Holtermann, 2010). Resultatet kunde dock visa att majoriteten av 

vårdpersonalens allmänna hälsotillstånd är bra med lätta besvär av både psykiska och fysiska 
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symtom. En styrka kan vara att ingen av vårdpersonalen angav att de mår dåligt eller mycket 

dåligt. Resultatet visar dock en stark korrelation mellan nedstämdhet, oro, ångest och 

förestående organisationsförändringar. Det innebär att vårdpersonalens hälsa trots allt kan 

påverkas negativt av de kommande förändringarna gällande andra besvär. Det kan 

förknippas med psykiska besvär i förhållande till organisationsförändringar som kan leda till 

en låg kontroll i arbetet och i värsta fall en nedsatt arbetsförmåga. Individens ohälsa kan 

påverkas av att krav upplevs tyngre och en låg kontroll i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

Vårdpersonalen kan även lida av andra besvär som inte framkommer i enkätundersökningen. 

Hade undersökningen innefattat fler deltagare kan resultatet varit annorlunda eller givit 

liknande resultat. Hälsa kan påverka individer olika beroende på åldersgrupper, kön, 

befattning, arbetstider och hur en organisation eller verksamhet styrs (Försäkringskassan, 

2017).   

6.2.3 Arbetsrelaterad stress 

Ungefär hälften av vårdpersonalen visade sig vara stressade ibland under de senaste sex 

månaderna vilket kan innebära att stress förekommer i arbetet men att de samtidigt hinner 

utföra sina arbetsuppgifter och har kontroll till en viss del. Personal som upplever stress ofta 

var även en hög andel. Stress är ett vanligt förekommande problem i arbetslivet och att 

vårdpersonalen anser att de är stressade ibland eller ofta är inget ovanligt i äldreomsorgen 

(Abrahamsson, 2005; Jeth et al., 2017). Arbetsrelaterad stress kan uppfattas olika för olika 

individer men resultatet visar att stress förekommer till en viss del. När vårdpersonalen väl är 

stressade i sitt arbete kan det möjligtvis bero på höga krav och låg kontroll. Saknas dessutom 

stödet kan tillståndet förvärras av stressrelaterade sjukdomar (Karasek & Theorell, 1990). 

Även denna aspekt kan bero på ålder, befattning och arbetstider. Det kan vara en svårighet 

att veta varför personalen är stressade beroende på att frågorna gällande stress var få vilket 

kan innebära att ett flertal frågor behöver ställas för att undersöka stress djupare. Men på 

grund av tidsbrist saknades möjligheten. Trots stress visade resultatet att över hälften av 

vårdpersonalen ansåg sitt arbete som meningsfullt vilket kan vara en styrka. Det visade även 

att en låg andel aldrig var stressade och att de alltid hinner med sina arbetsuppgifter vilket är 

en fördel.  

6.2.4 Samband mellan självskattad hälsa och förestående organisationsförändringar 

Trots att kvinnodominerande yrkesgrupper som vård och omsorg har högre sjukfrånvaro och 

skattar sin hälsa sämre än andra yrkesgrupper (Caroli & Weber-Baghdiguian, 2016; 

Försäkringskassan, 2018) visade resultatet en negativ korrelation och ett svagt samband 

mellan självskattad hälsa och förestående organisationsförändringar. Det kan vara en styrka 

att strax över hälften av vårdpersonalen angav att de skattar sin hälsa som god. Svaren om 

självskattad hälsa resulterade i lägre värden än svaren om heltid som norm. Dock kan en 

svaghet vara att vårdpersonalen angav lägre värden om att de inte uppskattar heltid som 

norm för dem personligen, även om de angav högre värden om att organisationsförändringen 

var positivt för brukarna och verksamheten. De lägre värdena om självskattad hälsa och de 

högre värdena om heltid som norm skapade en negativ riktning och som även visade ett svagt 

samband. Det är dock viktigt att belysa som Bryman (2011) menar att inget kausalt samband 
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förekommer mellan variablerna i en korrelation. Respondenternas självskattade hälsa 

behöver nödvändigtvis inte påverkas av förestående organisationsförändringar. Den låga 

andelen i populationen som deltog i studien kan bero på att få frågor ställdes i enkäten om 

självskattad hälsa. Vårdpersonalen mår bra enligt resultatet vilket kan påverkat styrkan i 

korrelationsanalysen mellan variablerna. Det kan bidragit till felaktiga svar medan resultatet 

samtidigt kan anses som positivt att vårdpersonalens hälsa inte påverkas negativt inför 

organisationsförändringar. Genom att sambandet visar på en signifikans mellan självskattad 

hälsa och förestående organisationsförändringar kan det delvis innebära en balans av krav 

och kontroll i arbetet trots att heltid som norm skulle implementeras inom en snar framtid 

(Karasek & Theorell, 1990; Sundin et al., 2006). 

6.2.5 Samband mellan arbetsrelaterad stress och förestående 

organisationsförändringar 

Tidigare forskning har visat på att arbetsrelaterad stress är ett vanligt problem som kan leda 

till hög sjukfrånvaro och utbrändhet (Aldaz et al., 2019; Försäkringskassan, 2017). 

Arbetsrelaterad stress visade sig förekomma i arbetet bland vårdpersonalen och i relation till 

förestående organisationsförändringar. Resultatet visade ett positivt men svagt samband 

mellan variablerna. Det kan vara en svaghet att vårdpersonalen angav högre värden att det  

förekommer stress i arbetet men det kan även vara en styrka att de anser heltid som norm 

som positivt vilket ger höga värden, åtminstone för brukarna och verksamheten. Höga 

värden på den ena variabeln och höga värden på den andra variabeln menar Bryman (2011) 

att det skapar en positiv riktning. Ytterligare korrelationer mellan arbetsrelaterad stress och 

förestående organisationsförändringar analyserades för att utöka resultatet. Korrelationerna 

visade att ju positivare vårdpersonalens inställning var till heltid som norm desto lägre stress 

förekom. Det framkom även att ju godare vårdpersonalen anser att heltid som norm är för 

brukarna och verksamheten desto lägre stress, högre kontroll och att de även hinner med 

sina arbetsuppgifter inom ramen för en arbetsdag. Det kan anses vara en möjlighet för att 

heltid som norm kan bidra till positiva förändringar inom yrkesområdet med tiden även om 

vårdpersonalens positiva inställning för dem personligen saknas för nuvarande. 

Organisationsförändringar behöver nödvändigtvis inte anses som något negativt. Det kan 

även vara att vårdpersonalen uppfattar förändringen som negativ innan den har 

implementerats med anledning av brist på delaktighet vid planering om 

organisationsförändringarna. Det kan skapa stress och oro samt nedsatt arbetsförmåga 

(Alvesson & Sveningsson, 2014; Bordia et al., 2007). Stress i relation till 

organisationsförändringar kan bidra till en låg kontroll av arbetskrav, vilket kan innebära 

oförmåga att hinna utföra sina arbetsuppgifter som kan utlösa stress. Stress kan även 

medföra psykiska samt fysiska besvär som vidare kan leda till lång sjukfrånvaro bland 

vårdpersonalen (Karasek & Theorell, 1990). 
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6.2.6 Förslag för framtida forskning 

När studien genomfördes var heltid som norm aktuellt att implementeras och det kan därför 

vara intressant att följa upp de verksamheter som infört organisationsförändringen i 

framtiden. Det kan undersökas genom en kvalitativ metod i form av intervjuer för en djupare 

förståelse av de frågor som ställdes i den aktuella studien. Senare kan även uppföljning av en 

enkätundersökning genomföras för att granska vårdpersonalens hälsa, arbetsrelaterad stress 

och hur heltid som norm fungerar. 

Resultatet kan även vara användbart för kommuner att implementera förebyggande och 

främjande insatser för att undvika ohälsa och arbetsrelaterad stress hos vårdpersonal. Det 

kan skapa en god hälsa hos vårdpersonalen, högre arbetsnärvaro och minskade kostnader för 

sjukvården samt samhället. God hälsa och effektivt arbete lönar dessutom ett hållbart 

arbetsliv. 

7 SLUTSATSER 

• Det framkommer i resultatet att majoriteten anser till en viss del att förestående 

organisationsförändringar är positivt för både brukarna och verksamheten men inte 

givande för vårdpersonalen. 

 

• Vårdpersonalen skattar sin allmänna hälsa som god. Däremot rapporteras det 

mildare besvär av psykiska och fysiska symtom. 

 

• Arbetsrelaterad stress förekommer delvis hos vårdpersonalen. 

 

• En negativ korrelation framkommer men inget starkt samband finns mellan 

självskattad hälsa och förestående organisationsförändringar. 

 

• Ett positivt men svagt samband framkommer mellan arbetsrelaterad stress och 

förestående organisationsförändringar. 
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BILAGA A; ENKÄT 

 

ARBETSRELATERAD STRESS I RELATION TILL 

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 

Denna enkät innehåller frågor med olika svarsalternativ, vänlig välj de 

alternativ som passar bäst in på dig och din situation 

 

Följande frågor är bakgrundsfrågor som handlar om dig och om ditt 

arbete 

Vänlig, kryssa i rutan med endast ett svarsalternativ som bäst stämmer in på dig 

 

Vilket kön identifierar du dig som? 

☐ Kvinna ☐ Man  ☐ Annat 

 

Vilken åldersgrupp tillhör du? 

☐ 18-30 ☐ 31-43 ☐ 44-56 ☐ 57- 65+ 

 

Vilken är din huvudsakliga befattning? 

☐ Vårdbiträde   ☐ Undersköterska      ☐ Sjuksköterska   

☐ Samordnare/Administratör  ☐ Enhetschef 

 

Vilken är din huvudsakliga arbetstid? 

☐ Dagtid ☐ Dag- och kvällsarbete   ☐ Kvällsarbete           ☐ Nattarbete 

 

Vilken anställningsform har du? 

☐ Tillsvidareanställd       ☐ Visstidsanställd       ☐ Vikariat 

 

 



 

 

Följande frågor handlar om ditt allmänna hälsotillstånd 

Ditt allmänna hälsotillstånd kan innebära ditt psykiska och fysiska mående om du 

exempelvis har/har haft ångestsymtom eller fysisk värk de senaste sex månaderna. Vänlig, 

kryssa i rutan med endast ett svarsalternativ som bäst stämmer in på dig och din situation 

 

Hur skattar du ditt allmänna hälsotillstånd? 

☐ Mycket bra           ☐ Bra            ☐ Någorlunda            ☐ Dåligt              ☐ Mycket dåligt 

 

Har du något av följande besvär? 

När du besvarar följande frågor, tänk tillbaka på hur det har varit de senaste sex månaderna

  

                                                                           Inga alls            Lätta besvär      Svåra besvär 

Huvudvärk och/eller migrän?  ☐  ☐  ☐ 

Värk i leder och/eller nacke, axlar?  ☐  ☐  ☐ 

Nedstämd och/eller ångest, oro?  ☐  ☐  ☐  

Sömnsvårigheter?                                 ☐  ☐  ☐ 

 

Följande frågor handlar om din arbetssituation och arbetsrelaterad 

stress 

Arbetsrelaterad stress kan exempelvis innebära att du känner dig spänd, rastlös, nervös, 

orolig eller ofokuserad de senaste sex månaderna. Vänlig, kryssa i rutan med endast ett 

svarsalternativ som bäst stämmer in på dig 

  

Känner du dig stressad i ditt arbete gällande arbetsuppgifter/rutiner? 

☐ Aldrig            ☐ Ibland              ☐  Ofta            ☐ Alltid 

 

Mitt arbete är meningsfullt för mig 

☐ Håller inte med         ☐ Håller med till en viss del          ☐ Håller med         ☐ Håller helt med                              

 

 

 



 

 

Jag hinner att genomföra mina arbetsuppgifter inom ramen för en arbetsdag 

☐ Håller inte med         ☐ Håller med till en viss del          ☐ Håller med         ☐ Håller helt med                                   

 

Jag känner att jag har kontroll över min arbetssituation 

☐ Håller inte med        ☐ Håller med till en viss del         ☐ Håller med           ☐ Håller helt med       

  

Följande frågor handlar om ”heltid som norm” 

Heltid som norm innebär hur du känner till organisationsförändringen och om du påverkas 

av den. Vänlig, kryssa i rutan med endast ett svarsalternativ som bäst stämmer in på dig 

 

Känner du till organisationsförändringen heltid som norm? 

☐ Ja   ☐ Delvis   ☐ Nej  

 

Heltid som norm är bra för brukarna 

☐ Håller inte med        ☐ Håller med till en viss del    ☐ Håller med            ☐ Håller helt med  

 

Heltid som norm är bra för verksamheten 

☐ Håller inte med        ☐ Håller med till en viss del        ☐ Håller med          ☐ Håller helt med 

 

Heltid som norm är bra för mig personligen 

☐ Håller inte med        ☐ Håller med till en viss del         ☐ Håller med          ☐ Håller helt med 

 

Jag känner mig delaktig vid planering av organisationsförändringar  

☐ Håller inte med         ☐ Håller med till en viss del         ☐ Håller med         ☐ Håller helt med                                                                                                                                                   

 

Jag känner stress/oro inför kommande organisationsförändringar 

☐ Håller inte med         ☐ Håller med till en viss del         ☐ Håller med         ☐ Håller helt med 

 

Tack för din medverkan! 



 

 

BILAGA B; MISSIVBREV 

 

Missivbrev 

 

Mitt namn är Emma Helles och jag studerar min sjätte och sista termin på 

Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Inom ramen för programmet 

ingår det att skriva ett examensarbete inom folkhälsovetenskap vilket jag gör just nu. Det 

ämnesområde jag valt är arbetsliv och hälsa, med syfte att undersöka personalens 

självskattade hälsa och arbetsrelaterad stress i relation till förestående 

organisationsförändringar inom äldreomsorgen i Sörmland. Jag kommer därför att 

undersöka eventuella samband mellan arbetsrelaterad stress samt självskattad hälsa och 

organisationsförändringar hos medarbetare i en kommunal organisation. Du har fått detta 

missivbrev då du tillhör den medarbetaregrupp jag vill inkludera i min studie. 

Enkätundersökningen kommer att delas ut på ett flertal arbetsplatser med medarbetare inom 

samma målgrupp. Deltagande i studien är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta 

ditt deltagande, utan att ange orsak. Dina svar i enkäten är anonyma då materialet kommer 

att avidentifieras och kodas. Det innebär att endast jag och min handledare kommer ha 

tillgång till uppgifterna. Enkätsvaren kommer endast användas inom ramen för 

examensarbetet och resultatet kommer att publiceras i uppsatsportalen Diva på gruppnivå, 

det innebär att enskilda svar inte kommer att rapporteras. När studien är genomförd och 

godkänd kommer enkäterna samt kodnyckeln raderas. 

Din medverkan är betydelsefull gällande eventuella förbättringsmöjligheter för medarbetares 

arbetsmiljö när en organisation står inför en förändring. Enkäten tar ungefär fem minuter att 

besvara. Genom att besvara enkäten godkänner du att dina svar helt eller delvis används i 

uppsatsarbetet. 

 

Vid frågor eller intresse av undersökningens resultat går det bra att kontakta mig. 

 

Emma Helles  

Student, Folkhälsoprogrammet  

Mälardalens Högskola 

 

Mejladress: : ehs17002@student.mdh.se  
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