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SAMMANFATTNING 

En viktig faktor för människans förmåga att arbeta är hälsa. På arbetsplatsen tillbringar 

människan mer än en tredje del av sina liv, vilket gör arbetsplatsen till en betydande arena i 

skapandet av hälsa. Kommuner har som arbetsgivare i Sverige generellt en sämre hälsa samt 

högre sjukfrånvaro bland sina anställda än andra arbetsgivare. De som jobbar inom vård och 

omsorg har generellt dåliga psykosociala arbetsförhållanden. Den psykosociala arbetsmiljön i 

form av höga krav, bristande kontroll och dåligt socialt stöd kan påverka hälsan negativt, 

vilket kan öka rörligheten på arbetsmarknaden i form av att fler tenderar att byta jobb på 

grund av dåliga arbetsförhållanden.  

Syftet är att undersöka samband mellan självskattad psykosocial arbetsmiljö, självskattad 

hälsa och övervägandet att byta jobb bland kommunanställda inom äldre- och 

handikappomsorgen i Sverige. 

Studien har genomförts som en deduktiv tvärsnittsstudie och är en del av en störres studie.  

Den baseras på 9 270 kommunanställda inom äldre- och handikappomsorgen i Sverige. 

Studien teoretiska referensram är krav/kontroll/stöd modellen. Analys skedde genom 

univariata, bivariata och multivariata metoder.    

Resultatet visar att det fanns signifikanta bi- och multivariata samband mellan att 

kommunanställda som upplever den psykosociala arbetsmiljön som god även skattar hälsan 

bättre samt i mindre utsträckning överväger att byta jobb än de som upplever sämre 

psykosocial arbetsmiljö. Ålder och antal år på arbetsplatsen hade betydelse för övervägandet 

att byta jobb. Detta i form av att ju äldre de anställda är samt ju längre de arbetat på 

arbetsplatsen desto mindre är övervägandet att byta jobb. Slutsatsen är att den psykosociala 

arbetsmiljön hade betydelse för den upplevda hälsan och övervägandet att byta jobb bland 

kommunanställda inom äldre och handikappsomsorgen.  

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, Kommunanställda, Tvärsnittsstudie, Självskattad hälsa, 

Byta jobb 

  



 

ABSTRACT 

Health is an important prerequisite for the ability to work. In the workplace, the human 

being spends more than a third of their lives. This makes the workplace a major arena for 

health promotion. Municipalities have as employers in Sweden generally poorer health and 

higher rates of sick leaves among the employees than other employers. Those who work in 

health care have bad demanding working conditions. Psychosocial work environment in the 

form of high demands, lack of control and poor social support may affect health negatively. 

This can increase labor market mobility in the form of more tend to change jobs due to poor 

working conditions. 

The aim of this study is to investigate the relationship between self-rated psychosocial work 

environment, self-rated health and occupational mobility among municipal employees in the 

elderly and disabled care in Sweden.  

The study is implemented as a deductive cross sectional study and is a part of a major study. 

It is based on a sample of 9 270 municipal employees in the elderly and disabled care in 

Sweden. The theoretical frame of reference of study is the demand / control / support model. 

The analyses were done by univariat, bivariat - and multivariate methods. 

The results show that there were significant correlation between municipal employees who 

experience the psychosocial work environment as good rated health better and lesser extent 

considering changing jobs than those who experience poorer psychosocial work environment. 

Age and number of years in the workplace was relevant to the consideration of changing jobs. 

This is in the form of the older employees are and the longer they worked in the workplace, 

the less is the consideration of changing jobs. The conclusion is that the psychosocial work 

environment was important for the perceived health and the consideration to change jobs 

among municipal employees in the elderly and disabled. 

Keyword: Psychosocial work environment, Local government employee, Cross-sectional 

study, Self-rated health, Job mobility 
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1 INTRODUKTION 

Under 1990-talets ekonomiska recession påverkades flera förhållanden på den svenska 

arbetsmarknaden, bland annat den psykosociala arbetsmiljön (Palme m. fl., 2002). Det har 

sedan visats sig under flera års forskning att den psykosociala arbetsmiljön har stor inverkan 

på hälsan.  Detta är problematiskt eftersom människan befinner i arbetsmiljön cirka en 

tredje del av sitt liv.   Denna studie fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön. Brister i form 

av höga krav, dålig kontroll och lågt socialt stöd kan öka stressnivåerna i kroppen. Detta kan 

leda till ohälsa och sjukdom i form av hjärt-kärlsjukdom, sämre självskattad hälsa samt ökad 

rörlighet på arbetsmarknaden i form av att fler byter jobb på grund av arbetsförhållandena.  

Enligt Riksförsäkringsverket (2003) har kommunerna som arbetsgivare i Sverige generellt en 

sämre hälsa samt högre sjukfrånvaro bland sina anställda jämfört med andra arbetsgivare. 

Människor som jobbar inom vård och omsorg har dåliga psykosociala arbetsförhållanden och 

dessa yrken är också kvinnodominerande. Således fokuserar denna studie på den 

psykosociala arbetsmiljön bland kommunalt anställda inom vård och omsorg om äldre samt 

funktionshindrade.  

Sett ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är arbetsmiljön en betydelsefull arena att främja 

och förebygga hälsa i, både på individ, grupp-, organisations- samt samhällsnivå. Författaren 

till denna studie har personligen ett intresse av att arbeta med hälsofrämjande och 

förebyggande interventioner i arbetsmiljön och denna uppsats är en del i 

kompetensutvecklingen. För att interventionerna ska kunna ge bra effekter är det viktigt att 

det finns evidens i den forskning som interventionerna lutar sig på. Enligt en rapport från 

Institutet för Arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering (Karlsson, Björlund & 

Jensen, 2012) finns det bristfällig kvalitet och forskning på sambandet mellan psykosocial 

arbetsmiljö och hälsa.  

Denna studie är en del i arbetet att förstå den psykosociala arbetsmiljön ur ett 

folkhälsovetenskapligt perspektiv och den vill generera ytterligare en pusselbit i forskningen. 

Förhoppningar finns att resultatet ska kunna användas i det hälsofrämjande och 

förebyggande arbete som genomförs i svenska kommuner genom att öka förståelsen kring 

betydelsen av sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö, självskattad hälsa och 

övervägandet att byta jobb.   
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2 BAKGRUND 

2.1 Begreppsdefinitioner 

• Friskfaktorer: Förhållanden som leder till att hälsan förbättras eller att man 

undgår att bli sjuk (Janlert, 2000).  

• Hälsa: Ett tillstånd av fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande och inte bara ett 

tillstånd av sjukdom. Hälsa är en resurs i vardagen och inte livets mål. Begreppet har 

en positiv innebörd vilket innefattar både sociala och personliga resurser men även 

fysisk kapacitet (World Health Organisation [WHO], 1998).  

• Hälsofrämjande arbete: Är en process som syftar till att möjliggöra människors 

kontroll över sin egen hälsoutveckling (World Health Organisation [WHO], 1986).  

• Kommun: Geografiskt och avgränsat område med lokalt självstyre (Janlert, 2000) 

• Psykosocial arbetsmiljö: Innefattar i denna kontext arbetsmiljöfaktorer som 

krav, kontroll och socialt stöd. Alla ovanstående arbetsmiljöfaktorer kan påverka 

individers hälsa positivt eller negativt. Höga krav, bristande kontroll och socialt stöd 

innebär sämre arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990). 

• Riskfaktor: Förhållanden som kan leda till ohälsa och sjukdom (Janlert, 2000). 

• Stress: en obalans mellan de krav som ställs och förmågan att hantera dem. 

Långvarig stress kan leda till försämrad prestationsförmåga, kronisk trötthet, olust, 

nedstämdhet, minnesstörningar, sömnproblem, domningar och diffusa 

muskelsmärtor.  I längden kan detta leda till depression, posttraumatiska 

stressyndrom och utmattningssyndrom men samt till kroniska smärttillstånd, hjärt- 

och kärlsjukdomar och diabetes (Socialstyrelsen, 2009). 

2.2 Hälsa  

Begreppet hälsa har varit ett vanligt förekommande ord i flertalet språk under tusentals år.  

Begreppet har under 1900-talet haft en större roll inom vetenskap och politik men har ingen 

entydig definition. Begreppet beskrivs olika beroende på vetenskaplig diskurs.  I 

folkhälsovetenskap handlar det om att stärka hälsan, förlänga liv samt förbättra livskvaliteten 

bland befolkningen. Detta görs genom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder (Åkerlind 

& Schunder, 2007).    

Under alla tusentals år som begreppet hälsa funnits har dess innebörd och betydelse 

förändrats. Bara under de senaste 300 åren har dess betydelse gått från att vara motsats till 

sjukdom till att vara mer holistisk. Under medeltiden hade kyrkan makt att förklara hur allt 

hängde samman i världen. Att vara sjuk eller ha ohälsa ansågs vara ett andligt straff för 
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tidigare synder, vilket ofta individen eller ibland befolkningen fick ansvara för. Under 1700-

talet fick den naturvetenskapliga disciplinen mer makt, främst den medicinska vetenskapen, 

som såg kroppen som en apparat där varje sjukdom orsakade defekter på dess maskineri 

(ibid). 

2.2.1 Biomedicinska hälsomodellen 

Den vetenskapliga revolutionen som startade under 1700-talet ledde fram till den 

biomedicinska modellen för hälsa. Detta synsätt ansågs vara grunden till den moderna 

välfärden och hälso- och sjukvården som finns idag. Fysiologiska effekter i kroppen genom 

exempelvis skador, genetiska defekter eller diverse infektioner ansågs skapa sjukdom.  Hälsa 

sågs som frånvara av sjukdom (patogenes) och metoden att skapa hälsa vara att hitta och 

bota de mekanismer som orsakade sjukdom (ibid).  

Sedan 1970-talet har denna traditionella biomedicinska modell successivt ersatts av den bio- 

psykosociala modellen. I denna beaktas mer än bara de fysiologiska faktorernas betydelse för 

hälsa. Modellen är mer komplex och fokuserar inte på specifika biologiska orsaker till 

sjukdom utan beaktar även psykologiska och sociala faktorer, dvs. faktorer utanför 

människokroppen kan påverka människors hälsa. Dessa faktorer beskrivs samspela mellan 

varandra i skapande av hälsa och sjukdom (Engel 1977).  

2.2.2 Hälsokorset 

Från att hälsa har varit frånvaro av sjukdom och endimensionellt förklarad ansågs nu hälsa 

vara mer än så (Åkerlind & Schunder, 2007). Hälsa och sjukdom blir i den nya modellen inte 

bara motpoler utan kan ses som ändpunkter i två skilda dimensioner vilket illustreras av det 

s.k. hälsokorset. Dessutom är begreppet sjukdom inte entydigt utan kan ha olika innebörder 

som bättre tydliggörs i det engelska språket än på svenska: disease (medicinska diagnos på 

sjukdom och ohälsa), sickness (det sociala samhällets syn på vad som är hälsa och sjukdom) 

samt illness (individens upplevelser kring sjukdom och hälsa) (ibid). Figur 1 visar hur de tre 

innebörderna i begreppet sjukdom kan kombineras med hälsokorset.  

 

Figur 1. Hälsokorset (efter Åkerlind & Schunder, 2007, s 13).  
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Befinner sig individen i position A så upplever personen hälsa och anses som frisk enligt alla 

tre perspektiven (disease, sickness och illness). Befinner sig däremot individen i position C så 

upplever personen ohälsa och anses som både medicinskt sjuk samt sjuk enligt samhällets 

värderingar. Position B innebär att en person kan ha en medicinsk ställd diagnos men ändå 

uppleva hälsa och välbefinnande.  I hälso- och sjukvården samt andra aktörer som arbetar 

med att främja och förebygga hälsa har som syfte att individer med kroniska diagnoser ska 

kunna uppleva hälsa och livskvalitet. Position D i figuren är ett växande folkhälsoproblem. 

Det handlar om mental ohälsa som är kopplat till stress men som ibland inte kan förklaras i 

medicinska termer (ibid.). Långvarig stress kan sedan leda till mer medicinska diagnoser 

(Socialstyrelsen, 2009) som gör att personen sedan kan komma till position C (Åkerlind & 

Schunder, 2007).  

2.3 Salutogenes - ny syn på hälsa 

Synen på hälsa har utvecklats från att enbart ses som frånvaro av sjukdom och hur man kan 

förhindra uppkomst av sjukdom (patogenes) till att vara en resurs hos individen 

(Antonovsky, 1979; Åkerlind & Schunder, 2007). Antonovsky (1979) beskriver att det är mer 

betydelsefullt att fokusera på individers resurser och kapacitet i skapande av hälsa 

(salutogenes) än att belysa faktorer som ökar risker till ohälsa/ sjukdom. Det salutogena 

perspektivet (Antonovsky, 1979; Åkerlind & Schunder, 2007) fokuserar på copingstrategier 

(förmågan att hantera en situation) i skapandet av hälsa och välbefinnande (både individuellt 

och i interaktion mellan personer).  

2.4 Hälsans bestämningsfaktorer 

Folkhälsovetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin som utgår ifrån hälsans 

bestämningsfaktorer (Åkerlind & Schunder, 2007). Dessa faktorer samspelar med varandra 

och påverkar individers hälsa i både positiv och negativ riktning (Dahlgren & Whitehead, 

2006). Dahlgren och Whitehead har utvecklat en modell som åskådliggör allt från 

individuella till samhälliga faktorer som påverkar människors hälsa, både i positiv och i 

negativ riktning (figur 2). Längst upp i modellen finns strukturella faktorer i samhället som 

politiska beslut, lagar, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar. Sedan kommer boende- 

och arbetsförhållanden därefter sociala nätverk och sedan individuella livsstilsfaktorer som 

exempelvis kost och tobaksvanor. Ålder, kön och gener förklaras också ha betydelse för 

människors hälsa. Dessa faktorer har dock människor ingen eller litet inflytande över. 

Modellen beskriver dock att hälsa kan påverkas av sociala - och ekonomiska och 

miljömässiga faktorer i samhället (ibid.). 
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Figur 2. Hälsans bestämningsfaktorer (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012 efter Dahlgren & 

Whitehead)  

2.5 Den självskattade hälsan i Sverige 

Statistiska Centralbyrån har sedan 1975 genomfört undersökningar kring svenskarnas 

levnadsförhållanden (ULF) bland annat kring arbetsmiljö, levnadsvanor och hälsa. 

Undersökningen genomförs vart åttonde år med hjälp av telefonintervjuer på runt 13 000 

slumpmässigt utvalda personer i Sverige mellan 16-84 år. I den senaste undersökningen från 

2010-2011 upplevde 78,1 procent god självskattad hälsa. Män upplevde något bättre hälsa än 

kvinnor (81,3  procent resp. 77,4 procent). Hälsan varierade även utifrån ålder, 

boendeområde och socioekonomisk status. Den självskattade hälsan sjönk med åldern (för 

båda könen). Den visade sig vara bättre för de med svensk bakgrund i jämförelse med 

utländsk bakgrund. I storstäder och förortskommuner skattade 80,6 procent (något högre för 

män i jämförelse med kvinnor) den självskattade hälsan som god. Bland större städer, övriga 

kommuner (>25000 invånare) samt pendlingskommuner låg siffran på 78 procent. För 

övriga kommuner blev siffran 74,2 procent (SCB, 2012).  

En annan undersökning kring svenska befolkningens hälsa är folkhälsoenkäten Hälsa på lika 

villkor. Undersökningen genomförs sedan 2004 varje år av Statens Folkhälsoinstitut på runt 

20 000 personer mellan 16-84 år.  I den senaste undersökningen från 2011 så upplevde 73 

procent bra eller mycket bra hälsa. Män upplevde något bättre hälsa än kvinnor (75 procent 

resp. 72 procent). Sedan 2004 års undersökning har hälsotillståndet fram till 2011 successivt 

förbättrats med sex procent. Hälsan varierade även utifrån ålder, boendeområde och 

socioekonomisk status. Den självskattade hälsan sjönk med åldern (för båda könen) och 
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hälsan visade sig även vara bättre för de med svensk bakgrund i jämförelse med utländsk 

bakgrund (FHI, 2012a). 

2.6 Hälsa i arbetslivet 

En viktig del för människans förmåga att arbeta är hälsa (WHO, 1995; Åkerlind & Schunder, 

2007) och en människa tillbringar generellt cirka en tredje del av sitt liv på arbetsplatsen 

(Åkerlind, Schunder & Frick, 2007).  I en rapport från Arbetsmiljöverket (2012a) förklaras att 

arbete är viktigt för individens identitet, sociala roll i samhället samt sociala status. Vid sidan 

av lönen som är arbetets norm uppfyller arbetet även en psykosocial roll.  

Hälsa men även ohälsa kan skapas på arbetsplatsen av olika frisk- och riskfaktorer i 

arbetsmiljön (Socialdepartementet, 2008).  I ett historiskt perspektiv har arbetet med hälsa i 

arbetslivet fokuserat på patogena hälsoperspektivet med visst fokus på skade- och 

olycksrelaterade omständigheter samt arbetsrelaterade sjukdomar på arbetsplatsen och att 

förebygga dessa ohälsoeffekter. Under senare delen av 1990-talet har salutogena perspektivet 

lyfts fram där evidens under senare år visat att faktorer som ekonomiska, strukturella, sociala 

och psykosociala faktorer påverkar hälsan både i negativ som positiv riktning (Åkerlind, 

Schunder & Frick, 2007).   

Dålig psykosocial arbetsmiljö i form av höga krav, låg kontroll och bristfälligt socialt stöd kan 

bland annat leda till ohälsa bland de anställda exempelvis i form av stressrelaterade problem 

som hjärtkärlsjukdomar vilket sedan kan leda till sjukskrivningar (Karasek & Theorell, 1990; 

Marmot, 2006) samt ökad rörlighet på arbetsmarknaden (Li et al., 2010; Lund, Iversen & 

Poulsen, 2001).  För företag kan detta leda till ekonomiska effekter då personal sjukskriver 

sig vilket kan leda till produktionsbortfall (Malmberg, Andersson, Johansson & Hermansson 

2007).  

2.7 Den psykosociala arbetsmiljön i Sverige från 1990-2009 

Under 1990-talet skedde en stor ekonomisk recession i Sverige. Detta påverkade 

förhållanden på den svenska arbetsmarknaden, bland annat den psykosociala arbetsmiljön. 

Försämringen var starkast i kvinnodominerade yrken, främst bland jobb inom skola, vård 

och omsorg. Där ökade även kraven medan autonomin försämrades. Detta var mest påtagligt 

bland de som redan hade spända och stressade arbetsförhållanden (Palme m.fl. 2002). 

Arbetsmiljöverket har på uppdrag av Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört en 

arbetsmarknadsundersökning på mellan 10 000- 16 000 personer i Sverige.  SCB har 

genomfört denna undersökning vartannat år sedan 1989 i syfte att undersöka 

arbetsförhållanden i svenskt arbetsliv. I 2011 års undersökning redovisas föregående års 

undersökningar där bland annat psykosociala faktorer i arbetsmiljön beskrivs. Urvalet i 2011 

års undersökning var på cirka 16 000 yrkesverksamma personer i Sverige. Yrken inom vård 
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och omsorg beskrivs vara de som har mest yrkesverksamma i Sverige och det är även den 

mest kvinnodominerande (Arbetsmiljöverket, 2012b). 

Resultatet från Arbetsmiljöverkets undersökning visade att fler män än kvinnor kunde ta 

kortare pauser när de ville för att prata. Ungefär 40 procent upplevde arbetet så stressigt att 

de inte han tänka på annat än jobbet. De som skattade att de hade för mycket att göra ökade 

från 1990-1999, för att sedan minska. Cirka 50 procent upplevde att de hade för mycket att 

göra. De som hade för lite att göra har däremot ökat sedan 2007. Resultatet visar även att 

kvinnor i jämförelse med män hade svårt att bestämma sin arbetstakt, främst inom 

utbildnings- samt vård- och omsorgsyrken. Utveckling har ökat något sedan början av 1990-

talet. Andelen som kunde påverka beslut som berör dem själva är i stort sätt oförändrad 

sedan 2005 inom vård och omsorgsyrken, både bland de med kort som lång utbildning.  De 

flesta i Sverige hade stöd från arbetskollegor, men det var inte självklart för alla. Var åttonde 

kvinna och var femte man saknade stöd då arbetsuppgifterna kändes svåra och kraven var för 

höga. Trenden är oförändrad under en tioårsperiod. Stöd och uppmuntran från chefen var 

betydelsefullt då kraven var höga. Cirka 30 procent av kvinnorna och 35 procent av männen 

ansågs sig dock detta stöd. Bland kvinnor gällde det yrken inom bland annat vård och omsorg 

med både kort som lång utbildning och bland män handlar det om tekniska yrken 

(Arbetsmiljöverket, 2012b).  

2.8 Internationella och nationella styrdokument   

2.8.1 Stödjande miljöer för skapande av hälsa på arbetsplatsen 

Den första konferensen för hälsofrämjande folkhälsoarbete genomfördes i Ottawa 1986. Där 

utvecklades en ny syn på hälsofrämjande arbete där hälsa sågs som något positivt och 

beskrev som en resurs i vardagen och inte som ett mål i livet. Detta synsätt att se på 

hälsobegreppet ledde till skapandet av begreppet stödjande miljöer (WHO, 2012a). Att arbeta 

hälsofrämjande med stödjande miljöer utvecklades därefter under Sundsvallskonferansen 

1991. Det unika med Sundsvallskonferansen var att frågor gällande folkhälsa och miljö 

kopplades samman på ett tydligare sätt då de tidigare utvecklats parallellt. Sambandet 

mellan folkhälsa och miljö betonades, inte bara den fysiska miljön utan även den sociala, 

mentala ekonomiska och politiska miljön (Haglund et al. 1991). Under Jakartakonferensen 

1997 utvecklades sedan arbetet med stödjande miljöer genom framtagandet av riktlinjer för 

det hälsofrämjande arbetet under 21.a århundradet. Arbetsplatsen beskrivs som en 

prioriterad arena för det hälsofrämjande arbetet. Det beskrivs också att arbetsplatsen är en 

mycket betydelsefull arena för individen gällande fysisk, mental, ekonomisk och socialt 

välbefinnande (WHO, 2012b). 

2.8.2 Hälsa 21 

Det finns internationella mål för det hälsofrämjande arbetet i samhället.  Hälsa 21 är ett 

policydokument som utvecklades 1998 av World Health Organisation (WHO). I dokumentet 
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beskrivs 21 mål för att förbättra hälsan i världen in i det 21:a århundradet, vissa fram till 

2020. Flertalet mål fokuserar på arbetsmiljön och dess betydelse för individers hälsa och 

välbefinnande. Bland annat står det att det är viktigt att arbete för en jämlik hälsa samt att 

arbetet med hälsa i arbetsmiljön måste stärkas med exempelvis bättre lagstiftning och 

hälsofrämjande åtgärder för anställd personal (WHO, 1999).  

2.8.3 Luxemburgdeklartionen 

Nätverket ”the European Network for Workplace Health Promotion” startade år 1996 med 

stöd från Europa Unionen (EU). Organisationer från 18 olika Europeiska länder, däribland 

Sverige ingår i nätverket. Under nätverksmötet i Luxemburg 27-28 november år 1997 antogs 

Luxemburgdeklartionen för hälsofrämjande arbetsplatser inom EU. Olika representanter 

från olika organisationer och myndigheter i Sverige samverkar för att genomföra projekt 

inom ramen för Luxemburgdeklartionen. I Luxemburg deklarationen beskrivs flertalet 

friskfaktorer som möjliggör en hälsoutveckling:  

• Ledarskapsprinciper och metoder där anställda ses som framgångsfaktor istället för en 

kostnadsfaktor. 

• Organisationsstrukturer som möjliggör delaktighet och inspirerar till motivation och ansvar 

bland anställda. 

• Organisationsprinciper för arbetet, vilket möjliggör balans mellan krav, kontroll, socialt stöd 

och kompetensnivå.  

• Personalpolicy som knyter an till hälsofrämjande åtgärder. 

• Arbetsskyddsarbete som är integrerat i organisationen. 

• Hälsofrämjande aktiviteter måste integreras i alla delar i organisationen där det finns ett 

strukturerat arbetssätt (tillämpning av behovsanalys, prioritering, planering, genomförande, 

kontinuerlig uppföljning samt utvärdering). 

(Arbetslivsinstitutet, 1997).  

2.8.4 Nationella mål för Hälsa i arbetslivet 

Regeringens utvecklade 2002 propositionen Mål för folkhälsan, vilket bygger på Hälsa 21. 

Propositionen har elva målområden där riktlinjer och prioriteringar för det nationella 

folkhälsoarbetet beskrivs. De 11 politiska målområdena för folkhälsan har i syfte att minska 

skillnader i hälsa bland olika befolkningsgrupper (Socialdepartementet 2002). Det 

övergripande målet med propositionen är: ”… att skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (Socialdepartementet, 2002, sid 1).  Den 

nuvarande propositionen från 2008, En förnyad folkhälsopolitik, bygger på den tidigare 

propositionen från 2002. I Målområde 4 Hälsa i arbetslivet förklaras vikten av att bland 

annat skapa bättre förutsättningar för hälsa i arbetslivet. Att arbeta med olika 

hälsofrämjande och förebyggande åtgärder på arbetsplatser beskrivs skapa förutsättningar 

för god hälsoutveckling (Socialdepartementet, 2008).  
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2.8.5 Arbetsmiljölagen 

Enligt arbetsmiljöverket (2012a) har arbetsmiljöarbetet i Sverige under de senaste hundra 

åren flyttat fokus från att direkt förhindra dödsolyckor på arbetsplatsen till att förebygga 

fysisk mental och kemisk ohälsa. Under 1990-talet påbörjades fokus på den psykosociala 

arbetsmiljön. Under de senaste tio åren har fokus även riktas mot hälsofrämjande 

friskfaktorer för att stärka hälsan.  

Arbetsmiljölagen (1977:1 160) antogs av Sveriges riksdag 1977 och började gälla 1978. Lagen 

utvecklas hela tiden och är ett ramverk för hur arbetsmiljön ska fungera i det svenska 

arbetslivet. Sedan lagen infördes har fokus flyttas från rehabiliterande och förebyggande 

åtgärder till att främja hälsoutveckling och delaktighet bland anställda på arbetsplatsen.  

I nuvarande lagen står det bland annat att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön 

och det gäller alla faktorer och förhållanden i arbetsmiljön; fysiska -, sociala -, 

arbetsorganisatoriska och tekniska förhållanden samt arbetets innehåll. Det står även att 

arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2011). 

Arbetsmiljölagen har som ändamål att ”att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 

även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (Arbetsmiljöverket, 2011, s 5). 

2.9 Problembeskrivning 

Kommuner i Sverige har en sämre hälsa och en högre sjukfrånvaro bland sina anställda än 

andra arbetsgivare i Sverige (Riksförsäkringsverket, 2003). De flesta kommunalt anställda i 

Sverige jobbar inom vård och omsorg. De har generellt en dålig psykosocial arbetsmiljö 

(Palme m.fl., 2002; Arbetsmiljöverket, 2012b), dessa yrken är dessutom kvinnodominerande 

(Arbetsmiljöverket, 2012b).  Enligt Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utvärdering (IFAU) finns det bristfällig forskning kring sambandet mellan psykosocial 

arbetsmiljö och anställdas hälsa vilket enligt IFAU kan koppla till produktionsbortfall 

(Karlsson, Björlund & Jensen, 2012). Att ha bristande psykosocial arbetsmiljö kan som en 

konsekvens av detta leda till ohälsa, sjukskrivning och ökat övervägande att byta jobb.  Det 

finns således ett folkhälsointresse att undersöka den psykosociala arbetsmiljön bland 

kommunalt anställda inom vård och omsorg om äldre samt funktionshindrade i relation till 

hälsa och övervägande att byta jobb.  
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3 SYFTE 

Syftet är att undersöka samband mellan självskattad psykosocial arbetsmiljö, självskattad 

hälsa och övervägandet att byta jobb bland kommunanställda inom äldre- och 

handikappomsorgen i Sverige. 

Följande hypoteser kommer testas:   

• Kommunanställda med bättre självskattad psykosocial arbetsmiljö skattar sin hälsa som bättre 

än de med sämre självskattad psykosocial arbetsmiljö.  

• Kommunanställda med bättre självskattad psykosocial arbetsmiljö funderar i mindre 

utsträckning på att byta jobb än de med sämre självskattad psykosocial arbetsmiljö.   
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4 TIDIGARE FORSKNING 

4.1 Arbetsmiljö, stress och (o)hälsa 

Bristande psykosocial arbetsmiljö kan leda till stress och olika former av ohälsa (Karasek & 

Theorell, 1990). Enligt Arbetsmiljöverket (2010) är stress den vanligaste orsaken till 

hälsobesvär för både män och kvinnor. Tidigare forskning på stress fokuserade inte enbart på 

hälsoeffekter i människans arbetsmiljö. Fokus låg istället på akuta stressreaktioner i 

människans vardag gällande hot om livsfara och viljan att överleva. Denna tidigare forskning 

inriktade sig först på djur och sedan på människan, hur människor reagerade på exempelvis 

krig och naturkatastrofer. Karasek och Theorells (1990) teoretiska perspektiv kring stress 

belyser människans arbetsmiljö och de risk- och friskfaktorer som påverkar hälsan. I 

arbetsmiljökontexten beskrivs stressnivåerna som lägre än vid livsfara, men denna form av 

stress kan pågå under längre tid och kan vara skadlig för människan. En förmåga att ha 

kontroll över en stressig situation är en nyckelkomponent för att påverka hälsoutvecklingen 

positivt.  Om en individ upplever en bristfällig psykosocial arbetsmiljö (förhållanden mellan 

krav, kontroll och stöd) så kan detta vara en riskfaktor för ohälsa (ibid).   

Antonovsky (1979) beskriver att faktorer som utlöser en förhöjd stressnivå kan leda till en 

lång rad medicinskt förklarade sjukdomar, men även till mer subjekt förklarade effekter på 

människans hälsa.  Antonovsky förklarar att en individs hantering av en viss stressfaktor kan 

påverka hälsan på olika sätt. Detta brukar benämnas som en individs copingförmåga. Om 

copingförmågan är svag kan det leda till ohälsa i form av hjärtkärlsjukdom. Om den däremot 

är stark kan detta leda till positiv hälsoutveckling. Astvik och Melin (2012) visar att förmågan 

att be om hjälp av sina kollegor är copingstrategier som kan leda till minskad stress och 

bättre arbetsmiljö.  

Dålig psykosocial arbetsmiljö kan även leda till andra former av hälsorelaterade 

konsekvenser. Bourbonnais och Mondor (2001)  fann i en studie på 1800 kanadensiska 

sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö samband mellan korttidssjukfrånvaro och upplevd 

spänd arbetsmiljö. Detta stärktes då brist i socialt stöd i arbetet upplevdes. Sandmark (2007) 

fann samband mellan långtidssjukfrånvaro och brister i den psykosociala arbetsmiljön i en 

fall- kontrollstudie av cirka 600 svenska kvinnor varav 300 var långtidssjukskrivna. Canivet 

et al. (2012) har i en svensk studie på cirka 6500 personer undersökt om dålig psykosocial 

arbetsmiljö kan leda till förtidspension. Resultat och slutsatser visade att höga krav, låg 

beslut utrymme och spända arbetsvillkor som oberoende riskfaktorer kan leda till 

förtidspension, främst bland kvinnor.    
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4.2 Psykosocial arbetsmiljö och medicinsk ohälsa 

Dålig psykosocial arbetsmiljö i form av höga krav, låg kontroll och bristande socialt stöd kan 

leda till olika stressrelaterade sjukdomar (Karasek & Theorell, 1990). I en studie på cirka 

14 000 yrkesverksamma i Sverige gjord av Johnson och Hall (1988) visade resultatet att 

spända arbetsförhållanden i form av psykologiska faktorer som brister i krav och kontroll och 

socialt stöd bland anställda kunde leda till hjärt-kärlsjukdom. Kuper och Marmot (2003) fick 

ett likande resultat i en studie bland 10 000 engelsmän och kvinnor. Där visade det sig att 

lågt beslutsutrymme tillsammans med höga krav ökade risken för hjärt-kärlsjukdom. Inget 

samband fanns med socialt stöd. Ovanstående resultat kunde dock inte bekräftas i en nyare 

studie av Netterström, Kristensen, Jensen och Schnor (2010). Deras resultat på runt 1000 

yrkesverksamma från Danmark visade att varken krav eller kontroll har samband med hjärt-

kärlsjukdom och psykosociala faktorer i arbetslivet. Ett annat resultat från studien visar att 

risken att få hjärtproblem kopplat till psykosociala faktorer i arbetslivet är ojämnt fördelad 

mellan var individer jobbar (ibid.) vilket även Karasek och Theorell (1990) betonar.   

En studie av Linton (1990) på cirka 22 000 yrkesverksamma i Sverige visade att dålig 
psykosocial arbetsmiljö även kan öka risken för nack- och ryggsmärtor. Arbetsinnehåll och 
socialt stöd var särskilt betydelsefulla faktorer. I en systematisk litteraturöversikt av Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 2012 kritiseras dock styrkan i evidensen bland 
flertalet nyare studier som undersöker psykosociala faktorer som krav, kontroll och socialt 
stöd med utfall i hälsa i form av besvär med värk i nacke och rörelseapparaten. De fann dock 
att kombinationen av höga krav och låg kontroll eller enbart höga krav i arbetet, låg kontroll 
eller lågt beslutsutrymme kunde kopplas till besvär i nacke och axlar medan betydelsen av 
socialt stöd hade svag evidens. Inklusionskriterier var randomiserade 
interventionsprövningar samt kohort- och fall–kontrollstudier. Granskningen baserades på 
22 litteraturöversikter, 40 kohortstudier samt två fall- kontrollstudier (SBU, 2012).  
 
I en systematisk litteraturöversikt av Netterström et al. (2008) undersöktes olika 

psykosociala faktorer i arbetsmiljön och utveckling av depression. Bristfälliga krav och dåligt 

socialt stöd var de som utmärkte sig som mest betydande för utvecklingen av depression. Det 

fanns samband mellan psykologiska krav och utvecklingen av depression, detta med en 

relativ risk (OR) på 2.0. Socialt stöd i arbetet hade också samband mellan framtida 

depression, detta med en relativ risk på 0.6. En liknande översikt av Siegrist (2008) visade 

att det finns en relativ risk på 1.8 att utveckla depression för både män och kvinnor som 

upplevde höga krav och bristande kontroll i arbetet. Kopp et al. (2007) fann i en ungersk 

studie på 6000 personer att brister i den psykosociala arbetsmiljön (krav och kontroll) var 

riskfaktorer för hälsa, men det fanns genusskillnader främst gällande social stöd. Kvinnor 

hade ett starkare samband mellan lågt social stöd (från make och föräldrar) och utveckling av 

depression. Män hade ett starkare socialt stöd med sina arbetskollegor än kvinnor.   

Toivanen (2007) visade i sin avhandling att det finns samband mellan låg kontroll i arbetet 

och utfall i hälsa i form av stroke, främst bland kvinnor. Hon visade dock att individuella och 

strukturella faktorer i samhället bör beaktas och inte enbart faktorer i arbetsmiljön.  Krantz, 

Berntsson och Lundberg (2003) tar upp liknande argumentation. De lyfte fram att faktorer i 

privatlivet samspelar med arbetsmiljön gällande utfall kring arbetsrelaterad ohälsa i form av 

bland annat olika psykosomatiska besvär.  
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En studie gjord av Lindeberg et al. (2010) visade att brister i den psykosociala arbetsmiljön 

(brister i krav, kontroll och socialt stöd) kunde leda till trötthetssyndrom, vilket var vanligast 

bland kvinnor i studien. 

4.3 Psykosocial arbetsmiljö och självskattad (o)hälsa 

Dålig psykosocial arbetsmiljö kan leda till sämre självskattad hälsa (Niedhammer & Chea 

(2003: Rahkonen, Laaksonen, Martikainen, Roos & Lahelma, 2006). Enligt Burström och 

Fredlund (2001) är dålig självskattad hälsa en stark prediktor till dödlighet och ohälsa både 

bland de med som utan kronisk ohälsa.  Niedhammer och Chea (2003) visade i en fransk 

kohortstudie på 21 000 personer att psykosocial arbetsmiljö (högra krav, bristfällig 

delaktighet och dålig social support) kunde leda till sämre självskattad hälsa. Detta resultat 

fick även Laaksonen, Rahkonen, Martikainen och Lahelma (2005)  utifrån en studie på 5800 

kommunanställda i Finland. De som upplevde en dålig psykosocial arbetsmiljö i form av 

bland annat brister i krav och kontroll i arbetet upplevde en sämre självskattad hälsa än de 

som upplevde än bättre psykosocial arbetsmiljö. 

I en annan studie av Rahkonen et al. (2006), gjord på cirka 9000 finländare (80 % kvinnor) 

framkom det att jobb med högre social status hade samband med bättre självskattad hälsa. 

Det framkom även att det fanns samband mellan krav och kontroll och uppskattad hälsa. Ju 

lägre kontroll och högre krav ju sämre självskattad hälsa.  Resultatet visade dock att om 

social status i kombination med krav och kontroll i arbetet testades med självskattad hälsa så 

hade den psykosociala arbetsmiljön (krav och kontroll) en liten betydelse för den 

självskattade hälsan, främst bland kvinnor, bland män förstärktes sambandet. I en studie av 

Borg och Kristensen (2000) visade resultatet bland 5000 danska yrkesarbetande att dålig 

psykosocial arbetsmiljö i form av repetitivt arbete, låg kontroll, osäkra anställnings-

förhållanden samt hög exponering av fysiska risker var vanligare bland de med lägre 

socioekonomisk status medan höga krav var vanligare bland de med högre socioekonomisk 

status. Det fanns också ett tydligt samband mellan sämre självskattad hälsa och lägre social 

status. Den sämre psykosociala arbetsmiljön förklarade en stor del av den försämrade 

självskattade hälsan bland de med lägre socioekonomisk status. 

Kaikkonen, Rakhonen, Lallukka och Lahelma (2009) utgår i sin studie, baserad på 8900 män 

och kvinnor, från att det finns ojämlikheter i arbetsvillkoren som leder till ojämlikheter i 

självskattad hälsa mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Brister i bland annat krav och 

kontroll angavs som en förklaring till detta då resultatet visade att dubbelt så många kvinnor 

som män (40 % kvinnor och 24 % män) upplevde detta som ohälsosamt. I en komparativ 

studie av Rostila (2008) som fokuserar på psykosocial arbetsförhållanden och utfall i 

självrapporterad ohälsa bland anställda i Sverige under 1990-talet samt 2000-talet visade det 

sig att de psykosociala arbetsförhållandena var sämre under 1990-talet och att de blivit 

bättre. Resultatet visar även att det finns ett kausalt samband mellan psykosociala 

arbetsförhållanden och hälsa men att sambandet blev svagare med tiden.  
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4.4 Psykosociala faktorer och samband till att byta jobb 

Studier visar att det finns samband mellan psykosociala faktorer i arbetsmiljön och 

individens övervägande att byta jobb (Lund, Iversen och Poulsen, 2001; Li et al., 2010).  I en 

kohortstudie av Lund, Iversen och Poulsen (2001) visar resultatet utifrån 2 918 personer att 

det fanns samband mellan lågt beslutsutrymme och övervägande att byta jobb. I en 

longitudinell studie av Li et al. (2010) på 3000 kvinnliga sjuksköterskor visar resultatet på 

starka samband mellan höga upplevda krav och tankar på att byta jobb. Studien fann även 

svaga samband mellan kvantitativa krav och funderingar på att byta jobb. Fochsens, 

Sjögrens, Josephsons och Lagerströms (2005) resultat visar att det finns andra faktorer som 

var mer betydelsefulla. Deras studie bygger på ett urval på 1500 vårdanställda under 1992–

1995 och de undersökte faktorer som kunde få anställda inom vård och omsorg i Sverige att 

byta jobb. De mest betydelsefulla faktorerna var låg lön, brist på professionell utveckling 

samt professionell autonomi.  Höga upplevda krav tillsammans med dåligt socialt stöd som 

psykosociala faktorer var minst betydelsefulla för vårdanställda att byta jobb (ibid.).  

I en kohortstudie av Verhofstadt, Witte och Omey (2009) visar resultatet att de som påbörjar 

ett nytt jobb där kraven är höga och kontrollen är låg byter jobb betydligt snabbare och i 

större utsträckning än de som upplever höga krav och hög kontroll. Studien bygger på ett 

urval av 3000 personer (hälften var kvinnor) som befann sig mellan utbildning och jobb. 

Resultatet visar även att kvinnor i större uträckning än män blir kvar på arbetsplatsen trots 

bristande psykosocial arbetsmiljö. Liljegrens (2008)  studie visar att det är gynnsamt att byta 

arbetsplats för att förhindra stressrelaterad ohälsa. Dessutom visar resultatet att rörlighet 

mellan arbetsplatser är en tydligare prediktor till hälsa än tvärtom.  Reineholm, Gustavsson, 

Liljegren och Ekberg (2012) fann inga samband mellan självskattad hälsa och övervägande 

att byta jobb i en studie av 1000 anställda på tre lokala arbetsförmedlingar i Sverige.  De fann 

istället samband mellan hög autonomi och ökad rörlighet i arbetslivet. Författarna lyfter fram 

i slutsatserna att det kan vara så att de som övervägde att byta jobb hade högre autonomi och 

arbetssysslor med lite variation. Detta kunde leda till att de i högre utsträckning ville göra 

karriärsutveckling i form av att byta jobb.  

Att vara kvar på en arbetsplats trots övervägande att byta jobb kan enligt Aronson, Dallner 

och Gustavsson (2000) leda till negativa konsekvenser för både hälsa och upplevd 

psykosocial arbetsmiljö. Deras studie undersökte konsekvenser av att vara inom fel yrke 

(yrkesinlåsning) eller arbetsplats (arbetsplatsinlåsning). Detta kunde kopplas till upplevd 

kontroll och kontrollförlust. Resultatet visade att anställda som funderar på att byta jobb kan 

hamna i en så kallad arbetsplatsinlåsning. Detta hade samband med svagt stöd från chefen 

och kunde leda till reducerad inlärningsförmåga i form av att anställda i mindre utsträckning 

kunde lär sig nya arbetsuppgifter på arbetsplatsen samt ökad frekvens av diverse hälsobesvär 

som magont, olust och trötthet. 
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5 TEORETISK REFERENSRAM 

5.1 Teoretiska modeller med fokus på psykosocial arbetsmiljö 

Det finns olika förklaringsmodeller som fokuserar på psykosociala arbetsförhållanden och 

utfall i hälsa (Siegrist, 1996). Exempel är Person-Environment Fit Model av Caplan (1987), 

Krav/kontroll/stöd-modellen av Karasek och Theorell (1990)  samt Effort-reward imbalance 

model som utvecklades av Siegrist (1996). Person-Environment Fit Model fokuserar på 

samspelet mellan arbetstagaren och arbetsmiljön och inre och yttre krav och utfall i hälsa 

(Caplan, 1987). Effort-reward imbalance Model fokuserar på balansen mellan kostnader 

(ansträngningar) och vinsten (belöning i form av pengar, uppskattning och status) och dess 

inverkan på hälsan (Siegrist, 1996).  I denna studie används Karasek och Theorells (1990) 

Krav/kontroll/stöd-modell, som är vanlig i forskning med liknade fokus som denna studie. 

5.2 Krav/kontroll/stöd-modellen 

Krav/kontroll-modellen utvecklad av Karasek och Theorell (1990), kan som verktyg och 

teoretisk ramverk hjälpa till att förklara samband mellan hälsa, stress och psykosocial 

arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990).  Modellen är enligt Doef och Maes (1998)  metanalys 

på 51 studier, väl använd i forskning som fokuserar på psykosocial hälsa i arbetslivet. 

Modellen utvecklades år 1979 av Karasek och Theorell och innefattade då två dimensioner; 

krav och kontroll (Karasek & Theorell, 1990).  I modellen finns fyra möjligheter (se figur 3):  

1. Spänd: Höga krav och låg kontroll (störst risk för psykologisk ansträngning och fysisk ohälsa). 

2. Aktiv: Höga krav och hög kontroll (positiva psykologiska effekter i form av bättre 

inlärningsförmåga och produktivitet). 

3. Avspänd: Låga krav och hög kontroll  

4. Passiv: Låga krav och låg kontroll  

 
Figur 3. Krav/kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990 s 32) 
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Karasek och Theorell (1990) har sedan utvecklat modellen ytterligare (figur 4). En tredje 

dimension tillkom, nämligen socialt stöd (ibid).  I den nya modellen kan de fyra tidigare 

nämnda möjligheter skildras i den övre fyrkanten. Enligt Karasek och Theorell (1990)  är det 

sämsta tänkbara hälsoläget utifrån figur 4 om en individ upplever höga krav, begränsad 

kontroll över arbetssituationen samt bristfälligt socialt stöd. Detta kan i längden leda till ökad 

risk för stressrelaterade besvär och hjärtkärlsjukdomar. Bästa tänkbara hälsotillstånd är om 

personen upplever hög kontroll över arbetssituationen, rimliga krav och starkt socialt stöd. 

Även fast krav och kontroll upplevs bristfälligt kan ett starkt socialt stöd främja den 

psykosociala hälsan (ibid). 

 

 Figur 4. Krav/kontroll/stöd-modellen (Karasek & Theorell, 1990 s 70).    
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6 METOD  

6.1 Underlag till datainsamling  

Denna studie är en del av en större studie gjord 2008 av Åkerlind, Ljungblad och Larsson 

(2012).  Deras studie hade som syfte att främst på kommunalnivå studera i vilken 

utsträckning variationen mellan olika kommuner beträffande kommunanställdas hälsa och 

sjukfrånvaro kan förklaras av inre faktorer på arbetsplatsen (arbetsorganisation, ledarskap 

och verksamhetsstyrning), yttre regionala faktorer (sociodemografiska, arbetsmarknaden) 

samt attityder och normer kring sjukfrånvaro. Avsikten var att undersöka om arbetsgivare 

med ett mer utvecklat hälsofrämjande arbete hade friskare personal, vilket sedan resultatet 

visade.   

6.2 Metodval och studiedesign 

Studien genomförs med en kvantitativ metod. Detta metodval är lämpligt då det handlar om 

att använda och mäta resultatet i siffror och sammanställa dessa på ett statistiskt sätt och 

kvantifierande sätt, exempelvis på att visa på samband mellan två eller fler variabler som är 

syftet i denna studie. Dessutom är kvantitativ metod bra då resultatet ska presenteras på 

gruppnivå (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Om syftet hade varit att förstå 

människors erfarenheter och upplevelser hade en kvalitativ metod varit att föredra (Bryman, 

2011; Kvale 1997).  

Studiedesignen är en tvärsnittsstudie med deduktiv utgångspunkt. Enligt Bryman (2011) 

innebär en tvärsnittsstudie att data samlas in under ett och samma tillfälle i syfte att hitta 

samband eller mönster mellan en eller flera variabler. En deduktion syftar på att forskaren 

går från teori till empiri och testar hypoteser (ibid.). Eftersom studien syftar till att studera 

psykosocial arbetsmiljö, självskattad hälsa och rörlighet på arbetsmarknaden med hjälp av 

Krav/kontroll/stöd-modellen är en deduktiv design att föredra. Samtidigt är syftet att hitta 

samband vilket gör att tvärsnittsstudie som designval är lämpligt.  

6.3 Urval 

Studien baseras på ett slumpmässigt urval av 60 av Sveriges 290 kommuner och ett 

representativt urval på 15 871 kommunanställda inom äldre och handikappomsorgen i dessa 

kommuner. Svarsfrekvensen blev 58.4 procent, 9270 personer (Åkerlind, Ljungblad & 

Larsson, 2012). Forskarnas fokus var främst att analysera data på kommunnivå (n=60), det 

vill säga se variationer mellan de olika kommunerna (ibid.). Denna delstudie fokuserar på att 

undersöka variation i svaren i hela undersökningsgruppen. De flesta (cirka 93 %) är kvinnor 

(bilaga 4; figur 1).  Eftersom könsfördelningen är ojämn kommer ingen jämförelse mellan 

könen att genomföras i studien. 
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6.4 Frågeformulär och datainsamling 

Studien utgår ifrån ett redan färdig insamlat och kodat material utifrån den medarbetarenkät 

som utvecklats av Åkerlind, Ljungblad och Larsson (2012). Distribution till deltagarna och 

inmatning av datamaterialet genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB) 2008. 

Medarbetarenkäten innehöll 108 frågor med fokus på ledarskap, organisationskultur och 

klimat, rollförväntningar, grupparbete, socialt stöd och interaktion, krav och kontroll, 

distributiv rättvisa, empowerment, hälsofrämjande åtgärder och självskattad hälsa. 

Frågeformuläret utgick bland annat ifrån det validerade frågeformuläret QPS Nordic 34+ 

(Arbetslivsinstitutet, 2000) samt frågor utifrån flertalet andra studier.  I denna studie har 

flera specifika frågor i Åkerlind, Ljungblad och Larssons (2012)  medarbetarenkät använts för 

att besvara studiens syfte och hypoteser.  I bilaga 1 återfinns Åkerlind, Ljungblad och 

Larssons medarbetarenkät och i bilaga 2 beskrivs vilka studier frågorna är hämtade ifrån.    

6.4.1 Variabler 

För att belysa syftet med tillhörande hypoteser har 13 frågor (exklusive sex bakgrundsfrågor) 

valts ut ifrån Åkerlind, Ljungblad och Larsson (2012) medarbetarenkät (se bilaga 3).  Frågor 

om ålder och kön ingick inte i medarbetarenkäten utan tillfördes på individnivå av SCB i den 

databas som de levererade. För att koppla frågorna till Karaseks och Theorells (1990) 

Krav/kontroll/stöd-modell har användarmanualen för den långa versionen av QPS Nordic 

används som stöd. Där beskrevs bland annat vilka frågor som fokuserar specifikt på krav, 

kontroll och socialt stöd utifrån olika teman med fokus på Krav/kontroll/stöd-modellen 

(Arbetslivsinstitutet, 2000).  I användarmanualen beskrivs tre sätt att mäta krav 

(kvantitativa krav, inlärningskrav samt beslutskrav). Denna studie utgår ifrån två av dessa 

(kvantitativa krav och inlärningskrav). Kontroll i arbetslivet har tre sätt att mätas (positiv 

utmaning i arbetslivet, kontroll av beslut samt kontroll av arbetstakt), två används i denna 

studie (kontroll av beslut och kontroll av arbetstakt). Socialt stöd mäts i denna studie genom 

social interaktion där fokus ligger i att undersöka det sociala stödet både bland 

arbetskamrater, chefer samt familj/vänner. Dessutom har frågor rörande självskattad hälsa 

och övervägande att byta jobb valts som utgångspunkt i studien.  I tabell 1 och 2 kopplas 

studiens valda frågor till olika teman och skalnivåer.  

6.4.2 Skalnivåer 

Variabler kan enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) klassificeras i olika mätnivåer eller 

skalnivåer och kan antigen vara kvantitativa (intervall- och kvotskalor) eller kvalitativa (nominal- och 

ordinalskalor). De 19 frågor som denna studie utgår ifrån är i första hand och baserade på 

ordinalskalan. Det grundar sig i att svarsalternativen kan rangordnas men att de saknar nollpunkt. 

Bakgrundsfrågorna kan delas in i kvot- respektive ordinal- och nominalskalan. Bakgrundsfråga A 

frågar om kön är på nominalskalenivå, eftersom det går att klassificera kön.  Fråga B mäter ålder och 

är på kvotskalenivå eftersom dess svarsalternativ är rangordnade samt har en nollpunkt. Fråga C och 

D mäter antal år och dess svarsalternativ är rangordnade och de har en nollpunkt, således är de på 

kvotskalenivå. Fråga E mäter antal timmar och har en nollpunkt således kan den sättas i kvotskalan. 
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Fråga 42 mäter stress och är på ordinalskalenivå. Tabell 1. Oberoende variabler till studien tagna 

utifrån medarbetarenkäten kopplat till olika teman på krav kontroll/stöd samt skalnivåer. 

Frågeområden i denna studie 
utifrån Åkerlinds, Ljungblads och 
Larssons medarbetarenkät (2012)  
kopplat till teman ur QPS Nordic 
användarmanual. 

Valda frågor till denna studie tagna ur 
medarbetarenkäten  

Skalnivåer  

Bakgrundsfrågor  
Kön¹, 
Ålder¹ 
Antal år som du har arbetat inom vård och omsorg om 
äldre och funktionshindrade? 
Hur många år har du arbetat på din nuvarande 
arbetsplats 
Hur många timmar/vecka arbetar du? 
Har du känt dig stressad den senaste tiden? 

 

 
Nominal 
Kvot 
 
Kvot 
 
Kvot 
Kvot 
Ordinal 

Arbetskrav 
Kvantitativt krav 
 
Kvantitativt krav 
Inlärningskrav 
 

Kontroll 
Kontroll av beslut 
Kontroll av beslut 
Kontroll av arbetstakt 
Kontroll av arbetstakt 
 
Socialt stöd 
Social interaktion 
 
Social interaktion 
 
Social interaktion 
 
Social interaktion 

 
Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet 
hopar sig? 
Har du för mycket att göra. 
Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? 

 
 

Kan du påverka mängden arbete du får? 
Kan du påverka besluts som är viktiga för dig? 
Kan du själv bestämma din arbetstakt? 
Kan du själv bestämma när du ska ta paus? 

 
 
Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt arbete från 
dina arbetskamrater? 
Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt arbete från 
din närmaste chef? 
Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din 
närmaste chef? 
Känner du att du att du kan få stöd från dina vänner/ 
din familj när det är besvärligt på arbetet? 

 
 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 
 
Ordinal 

¹ Inte med i medarbetarenkäten utan var inlagda av SCB.  

 

Tabell 2.  Beroende variabler till studien tagna utifrån medarbetarenkäten kopplat till olika skalnivåer. 

Frågeområden i denna studie 
utifrån Åkerlinds, Ljungblads och 
Larssons medarbetarenkät.  

Valda frågor till denna studie tagna ur 
medarbetarenkäten. 

Skalnivåer  

Upplevd Hälsa 
 
Övervägande att byta jobb 

Hur bedömer du ditt nuvarande hälsotillstånd? 
 
Har du övervägt att byta jobb eller söka annat arbete 
under de senaste 12 månaderna? 

Ordinal 
 
 
Ordinal 

6.5 Interna och externa bortfall 

Vid analys av kvantitativ data måste interna och externa bortfall beaktas. Internt bortfall är 

om individen inte svarar på en eller flera frågor i ett frågeformulär. Externt bortfall berör de 
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individer som av olika anledningar inte svara på frågeformuläret och således inte deltar i 

studien (Olsson & Sörensen, 2011). I denna studie är det interna bortfallet cirka 10 procent på 

varje fråga. De externa bortfallet ligger på 41.6 procent (Åkerlind, Ljungblad & Larsson, 

2012).  I tekniska rapporten som genomfördes av SCB (2008) förklaras det externa bortfallet 

främst av att medarbetarenkäten distribuerades via post till de 15 871 kommunanställda och 

att en stor del inte hörde av sig (40,2 %).  De övriga orsakerna till det externa bortfallet 

förklaras vara postreturer, hemlig/skyddad/saknad adress, förhindrad medverkan, avböjd 

medverkan samt att enkäten inkom obesvarad.  

6.6 Databearbetning 

Datavariablerna i denna studie var kodade och inlagda i statistikprogrammet SPSS 19.0 

(Statistical Package for Social Sciences).  Som stöd och hjälp vid databearbetning och analys 

har Pallants (2010) pedagogiska användarmanual används.   

Variabler som mäter arbetskrav och kontroll har i SPSS ett värde på 1-5, där 1 är Mycket 

Sällan/aldrig, 2: Ganska sällan, 3: Ibland, 4: Ganska ofta och 5: Mycket ofta/alltid.  

Variablerna om socialt stöd (stöd från kollegor, stöd och uppmuntran från chef) har värde 1; 

Mycket sällan/aldrig, 2: Ganska sällan, 3: Ibland, 4: Ganska ofta samt 5: Mycket ofta/alltid. 

Variabeln om stöd från vänner/ familj har värde 1: Mycket lite/inte alls, 2: Ganska lite, 3: 

Något, 4: Ganska mycket och 5: Väldigt mycket. Variabeln kring självskattad hälsa har också 

fem värden (1-5) där 1: Mycket dåligt, 2: Ganska dåligt, 3: Någorlunda, 4: Ganska gott och 5: 

Mycket gott. Variabeln som mäter övervägande att byta jobb har två värden (1-2) där 1: Nej 

och 2: Ja. Variabeln om upplevd stress har värde 1-5 där 1: Inte alls, 2: Bara lite, 3: Något, 4: 

Ganska mycket och 5: Väldigt mycket.   

I kvantitativ metod analyseras ofta möjliga samband mellan två eller flera variabler 

(orsaksanalys). Detta kan genomföras på olika sätt med hjälp av beroende (y) och oberoende 

(x) variabler (Olsson & Sörensen, 2011; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003).  I denna 

studie har den oberoende variabeln (x) kopplas till psykosocial arbetsmiljö (krav, kontroll, 

stöd) och beroende variabeln (y), är självskattad hälsa och funderingar på att byta jobb. Det 

är dock viktigt enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) att tänka på tidsföljden 

mellan variablerna. Den variabel som ska påverka (oberoende variabeln) ska tidsmässigt 

ligga före den variabel som ska få effekten (beroende variabeln). Hypotesen i denna studie är 

att den självskattade hälsan samt funderingen på att byta jobb ska betingas av psykosociala 

faktorer i arbetsmiljön.   

Databearbetningen började med en deskriptiv analys genom att frekvenstabeller för alla 

studien valda variabler togs fram i SPSS. Därefter konstruerades stapeldiagram i 

statistikprogrammet Excel för att på ett pedagogiskt sätt presentera fördelningen (se bilaga 

4). Följaktligen undersöktes hur fördelningen av svaren såg ut genom att ta fram median och 

medelvärde samt undersöka konfidensintervallet utifrån de värden (1-5) som 

svarsalternativen har fått genom kodningen i SPSS (tabell 3, s 26).  
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Dikotomisering och ihopslagning av variabler genomfördes på alla variabler. Detta efter att 

bivariat analys genomförts. En dikotom variabler är enligt Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2003) en variabel med två värden. I detta sammanhang har variabeln hälsa 

”Hur bedömer du ditt nuvarande hälsotillstånd?” som i medarbetarenkäten har fem värden 

(Mycket dålig, Ganska dålig, Någorlunda, Ganska gott samt Mycket gott) gjorts om till två 

värden. Svarsfördelning för denna variabel är utifrån Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2003) beskrivning positivt snedfördelad, det vill säga fördelningens topp är förskjuten mot 

höger. En normalfördelning är det om svarsalternativen skildras som en symmetriskt topp 

(ibid.). De fem svarsalternativen har således delats upp till Ej god hälsa (Mycket dålig, 

Ganska dålig samt Någorlunda) samt God hälsa (Ganska gott och Mycket gott) för att få den 

jämnaste fördelningen mellan de två alternativen. Variabler kring krav, kontroll och socialt 

stöd med de fem svarsalternativen (Sällan/aldrig, Ganska sällan, Ibland, Ganska ofta och 

Mycket ofta/alltid) har slagits ihop till tre värden; Aldrig (Mycket sällan/aldrig), Ibland samt 

Alltid (Ganska ofta och Mycket ofta). Socialt stöd från vänner/familj som har 

svarsalternativet (Mycket lite/inte alls, Ganska lite, Något, Ganska mycket och Väldigt 

mycket) har slagits ihop till tre värden: Sällan/aldrig (Mycket lite/inte alls, Ganska lite), 

Något samt Ganska ofta/alltid (Ganska mycket och Väldigt mycket).  

En indexering av variabler kring socialt stöd har också genomförts. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är det bra att genomföra en indexering på frågor som hänger samman och 

fokuserar på samma sak. Indexeringen tar fram ett sammanräknat medelvärde på valda 

frågor. Efter detta undersöktes samband mellan självskattad hälsa och övervägande att byta 

jobb som beroende variabler och de indexerade psykosociala variablerna som oberoende 

variabler genom ett icke parametriskt test (se 6.7) vilket genomförs om inte normalitet är 

uppfyllt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Indexering är även bra att genomföra om 

multivariat regressionsanalys ska genomföras (Olsson & Sörensen, 2011). 

6.7 Analysmetod 

Analys av samband har genomförts med univariata, bivariata-, samt multivariata 

analysmetoder. Detta utgår ifrån hur många variabler som ska analyseras. Univariat analys 

eller deskriptiv (beskrivande) analys studerar variation eller fördelning hos en viss variabel 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003), i denna studie har detta undersöks genom 

stapeldiagram (bilaga 4) samt svarsfördelning utifrån medelvärde och median. Test av 

medelvärde genomfördes med hjälp av konfidensintervall (tabell 3 s 26). Gällande bivariat 

analys så testas orsakssamband mellan två variabler (ibid.), detta genomförs i denna studie 

genom korstabeller (bilaga 5).  

För test av bivariat korrelation mellan variabler genomfördes ett Spearman’s rho test (ρ), 

vilket enligt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2003)  är ett ickeparametrisk test. Testet görs 

enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) och Olsson och Sörensen (2011) om båda 

variablerna i korstabellen är på ordinalnivå där minst en av variablerna är snedfördelade. 

Detta visar hur en ökning i x ledet till en ökning eller minskning i y. Korrelationskoefficienten 

kan variera mellan -1 och +1, där minustecknet betyder negativt samband (när x ökar 
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minskar y).  Ett värde på -1 betyder fullständig negativ korrektion och +1 betyder fullständig 

positiv korrelation (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Enligt Denscomte (2010) är det 

osannolikt att korrelationen blir fullständig och ett värde mellan 0,3-0,7 (plus eller minus) är 

rimligast. Dock betonar Denscomte att en korrelation i en tvärsnittsstudie inte säger något 

om orsak eller verkan, dvs. bevisar att den oberoende variabeln verkligen orsakar den 

beroende variabeln. Det kan även vara tvärtom, t.ex. att de som från början har sämre hälsa 

upplever att den psykosociala arbetsmiljön är sämre.  

För att se om sambanden mellan de oberoende och beroende variablerna kvarstår om alla 

variabler beaktas har en multivariat analys genomförts med hjälp av en logistisk regression.  

Analysmetoden liknar den bivariata, men beaktar alla variabler som ingår samtidigt i 

analysen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003; Barmark & Djurfeldt, 2007). Metoden är 

lämpad om de mätbara värdena är kvantitativa (ibid.). Eftersom värdena för 

svarsalternativen ligger på en skala mellan 1-5, dvs. har numeriska värden, kan 

analysmetoden tillämpas. Testet beräknar enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) 

B-koefficienten. Är B-koefficienten signifikant kan dess värde avgöra korrelationens riktning.  

Dessutom undersökts determinationskoefficient (R²) i form av Nagelkerke. Detta test bör 

enligt Barmark & Djurfeldt (2007) användas vid logistik regressionsanalys Nagelkerke visar 

hur mycket av beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. Koefficienten 

kan variera från 0-1 och redovisas ofta i procent (ibid.).   

Därutöver har oddskvoten tagits fram i den logistiska regressionen. Oddskvoten är enligt 

Barmark och Djurfeldt (2007) risken för hur mycket den oberoende variabeln påverkar den 

beroende variabeln. Värdet varierar mellan 0 och oändligheten. En oddskvot som överstiger 1 

signalerar ett positivt samband och under 1 betyder negativt samband. Detta utrycks ofta i 

procent (ibid.). För att se om confounders påverkade resultatet har test genomförts med 

kontrollvariablerna ålder, antal år i arbetet samt antal år på nuvarande arbetsplats. 

Confounders betyder enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) att en tredje variabel 

beaktas och kan vara orsak eller verkan i sambandet.  

För att sedan se om testerna ovan är statistiskt säkerställda eller om de ska förkastas och 

förklaras av slumpen så har beräkning av p-värde utförts. Ett p-värde som är på 0.05 betyder 

att resultatet är signifikant eller statistisk säkerställt med 95 procents sannolikhet (Olsson & 

Sörensen, 2011).  Möjligheten att det kan beror på slumpen är alltså bara fem procent. P-

värden under 0.05 visar på en högre signifikansnivå. Även konfidensintervallet kring 

oddskvoten har beräknats vilket är det intervall inom vilket det sanna värdet med en viss 

sannolikhet, t.ex. 95 procent, finns (ibid). Om konfidensintervallet överlappar 1 kan man inte 

säga att det finns ett signifikant samband mellan oberoende och beroende variabler. 

6.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet är uttryck för att undersökningen mäter det som avses att mäta. Det handlar i stort 

om undersökningens teoretiska och begreppsmässiga innebörd och om frågorna som ställs 

ger svar på det som undersöks. Reliabilitet avser om frågorna som ställs är tillförlitliga. Om 

flera undersökningar efter varandra ger liknande resultat har frågorna hög reliabilitet 
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(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003).  Eftersom frågorna i medarbetarenkäten har 

används i andra studier anses validitet och reliabilitet relativt som höga. Frågorna kring krav, 

kontroll och stöd har i användarmanualen från Arbetslivsinstitutet (2000) bland annat testas 

med flera statistiska metoder för att visa på bra validitet.  Frågan om självupplevd hälsa har 

under flera år funnits med i folkhälsoenkäten (FHI, 2012b) och vilar på 

världshälsoorganisations (WHO) definition av hälsa som inkluderar fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande (FHI, 2012c).  Enligt Burström och Fredlund (2001) är dålig 

självskattad hälsa en stark prediktor till dödlighet och ohälsa både bland de med som utan 

kronisk ohälsa.  Frågan om övervägande att byta jobb är konstruerad av Åkerblad, Larsson 

och Ljungblad (2012). 

6.9 Etiska överväganden 

All forskning ska vara etisk. Detta betyder att forskaren i datainsamling, i 

analyseringsprocessen samt vid publicering ska visa respekt för deltagarnas rättighet och 

skyldighet, undvika att deltagare skadas av deltagandet i studien samt arbeta på ett ärligt och 

öppet sätt så att deltagarnas integritet respekteras (Denscomte, 2010). Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) är de fyra forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialtitetkravet och nyttjandekravet. Det är viktigt i alla studier, 

både kvantitativa och kvalitativa, att upplysa respondenter och intervjupersoner om deras 

deltagande.  

• Informationskravet syftar till att informera deltagarna om studiens syfte.  

• Samtyckeskravet handlar om att informera deltagarna om att de själva får bestämma om de 

vill delta i studien och att de har rätt att dra sig ur.  

• Konfidentialitetskravet tar upp att alla uppgifter som framkommer under studien ska 

behandlas med största försiktighet så att inte obehöriga personer får tag på dessa. Detta gäller 

både mot företaget och mot deltagande respondenter.  

• Nyttjandekravet handlar om att informera om att insamlad data bara ska användas i ett 

specifikt forskningssyfte.  

 

Om internet används för datainsamling finns specifika lagar som ska följas enligt Denscomte 

(2010). Dessa är datasäkerhet (data ska behandlas enligt rådande lagstiftning), upphovsrätt 

(att använda texter och bilder enligt rådande regler och lagar) samt känsliga frågor 

(forskaren ska vara försiktig att undersöka ämnen som är politiskt känsligt).  I denna studie 

har datainsamlingen redan genomförts och respondenterna fick i ett missivbrev reda på all 

ovanstående information.  Dessutom är studien godkänd av den regionala 

etikprövningsnämnden i Linköping 2008.   
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7 RESULTAT 

7.1 Bakgrundsbeskrivning 

Medelåldern på de som deltog i studien var 47, 7 år (n=9270). Nästan 70 procent (n=8300) 

hade jobbat mer än 10 år inom vård och omsorg med äldre och funktionshindrade personer. 

De var dock relativt nya på den nuvarande arbetsplatsen eftersom 63 procent (n=8340) hade 

jobbat 10 år eller mer. I stort sätt alla (91,1% ; n=8266) jobbade 20 timmar i veckan eller 

mer), av dessa jobbade drygt 60 procent mellan 31-40 timmar i veckan (se bilaga 4; 

bilagefigur (1-3).  

 

Resultatet visar att cirka 25 procent upplevde mycket stress.  Tre fjärdedelar (74 %) upplevde 

en god hälsa (figur 5) och 63 procent hade inga funderingar på att byta jobb (figur 6). I bilaga 

4 redovisas stapeldiagram för samtliga av studiens variabler.  

 

Figur 5. Självskattad hälsa (n=8249) 

 

 

Figur 6. Övervägande att byta jobb (n=8180) 

Av tabell 3 och bilaga 4 framgår att det finns en ungefärlig normalfördelning på frågorna om 

kvantitativa krav där det flesta svarade ibland. Den finns dock en tendens till mer positiv syn 

när det gäller arbetsmängdens fördelning och en något mer negativ när det gäller mängden 

arbete. På frågan om inlärningskrav så är svarsfördelningen mycket sned, det vill säga de 

flesta upplevde att de sällan/aldrig hade svåra arbetsuppgifter.  

Gällande frågorna om kontroll var fördelningarna någorlunda normala med en tydlig 

förskjutning åt det negativa hållet för påverkan av arbetsmängd och med en tendens till 

förskjutning åt det positiva hållet för påverkan på beslut. Fördelningen gällande 

bestämmande av arbetstakt var något positiv snedfördelad medan bestämmande om paus var 

något negativt snedfördelad (tabell 3 & bilaga 4).  
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Gällande det sociala stödet var fördelningen sned gällande stöd från arbetskollegor och 

vänner/familj (tabell 3 & bilaga 4). Drygt 70 procent svarade att de ofta/alltid hade stöd från 

kollegor och 65 procent upplevde att ganska/mycket bra stöd från vänner/familj (bilaga 4 

bilagefigur 14 & 17). Stöd från chefen var normalfördelad med förskjutning åt det positiva 

hållet. Frågan om uppskattningar av chefen var normalfördelad med en liten förskjutning åt 

det negativa hållet. Arbetskollegor, familj och vänner upplevdes mer stödjande än chefen.  I 

tabell 4 visas centralmått (median och medelvärde) och svarsfrekvens för varje variabel i 

studien.  
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Tabell 3. Centralmått och svarsfrekvens för samtliga variabler i studien  
Variabel 
 
 

Median 
 
 

Medel 
värde 

 

Konfidentsintervall 
för medelvärde  

95 % 

Svars 
Procent 

% 

Svars 
frekvens  

(n=9270). 
Bakgrundsvariabler 
Ålder (år) ¹ 
Antal år som du har arbetat inom vård och 
omsorg om äldre och funktionshindrade? 
Hur många år har du arbetat på din 
nuvarande arbetsplats? 
Hur många timmar/vecka arbetar du? 
Har du känt dig stressad den senaste 
tiden? 
 
Kvantitativa krav² 
Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att 
arbetet hopar sig? 
Har du för mkt att göra. 
 
Inlärningskrav ² 
Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? 
 
Kontroll av beslut ² 
Kan du påverka mängden arbete du får? 
Kan du påverka besluts som är viktiga för 
dig? 
 
Kontroll av arbetstakt ² 
Kan du själv bestämma din arbetstakt? 
Kan du själv bestämma när du ska ta 
paus? 
 
Socialt stöd ² 
Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt 
arbete från dina arbetskamrater? 
Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt 
arbete från din närmaste chef? 
Får du uppskattning för dina 
arbetsprestationer från din närmaste chef? 
Känner du att du att du kan få stöd från 
dina vänner/ din familj när det är 
besvärligt på arbetet? 
 
Upplevd hälsa ³ 
Hur bedömer du ditt nuvarande 
hälsotillstånd? 
 
Övervägande att byta jobb ³ 
Har du övervägt att byta jobb eller söka 
annat arbete under de senaste 12 
månaderna? 
 
Psykosociala faktorer (indexerade) 
Index på kvantitativa krav 
Index på kontroll  
Index på socialt stöd 

 
49,00 

 
4,00 

 
2,00 
4,00 

 
3,00 

 
 
 

3,00 
3,00 

 
 

1,00 
 
 

3,00 
 

3,00 
 
 

3,00 
 

3,00 
 
 
 

4,00 
 

3,00 
 

2,92 
 
 

4,00 
 
 
 

4,00 
 
 
 
 

1,00 
 
 

2,92 
2,89 
3,50 

 
47,68 

 
3,48 

 
2,36 
3,51 

 
2,63 

 
 
 

2,75 
3,07 

 
 

1,50 
 
 

2,61 
 

3,10 
 
 

3,02 
 

2,83 
 
 
 

4,15 
 

3,36 
 

2,92 
 
 

3,76 
 
 
 

3,89 
 
 
 
 

1,37 
 
 

2,90 
2,89 
3,55 

 
(47,45- 47,91)  

 
 (3,45–3,51) 

 
(2,33–2,39) 
(3,49–3,52) 

 
(2,60–2,66) 

 
 
 

(2,73–2,77) 
(3,04–3,09) 

 
 

(1,49–1,52) 
 
 

(2,59–2,64) 
 

(3,08–3,12) 
 
 

(3,00–3,05) 
 

(2,80–2,86) 
 
 
 

(4,13–4,17) 
 

(3,34–3,39) 
 

(2,89–2,94) 
 
 

(3,74–3,78) 
 
 
 

(3,87–3,90) 
 
 
 
 

(1,36–1,38) 
 
 

(2,89–2,93) 
(2,82–2,91) 
(3,53–3,56) 

 
100 

 
89,5 

 
90,0 
89,2 

 
89,3 

 
 
 

88,3  
88,9 

 
 

86,9 
 
 

88,9 
 

88,9 
 
 

88,9 
 

89,1 
 
 
 

88,9 
 

89,0 
 

89,0 
 
 

88,5 
 
 
 

89,0 
 
 
 
 

88,2 
 
 
- 
- 
- 

 
9270 

 
8300 

 
8340 
8266 

 
8276 

 
 
 

8189 
8241 

 
 

8056 
 
 

8240 
 

8241 
 
 

8245 
 

8255 
 
 
 

8245 
 

8247 
 

8247 
 
 

8202 
 
 
 

8249 
 
 
 
 

8180 
 
 
- 
- 
- 

¹ Mäter antal år. 
² 1: Mycket Sällan/aldrig, 2: Ganska sällan, 3: Ibland, 4: Ganska ofta och 5: Mycket ofta/alltid. Stöd från vänner/ 
familj har värde 1: Mycket lite/inte alls, 2: Ganska lite, 3: Något, 4: Ganska mycket och 5: Väldigt mycket. 
³. Hälsa har värde 1: Mycket dåligt, 2: Ganska dåligt, 3: Någorlunda, 4: Ganska gott och 5: Mycket gott.  
Övervägande att byta jobb har värde 1: Nej och 2: Ja. 
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7.2  Psykosocial arbetsmiljö och självskattad hälsa 

Korrelationen mellan kvantitativa krav och självskattad hälsa blev svagt negativ både 

beträffande enskilda frågor (tabell 4) och vid indexering (tabell 5). Den negativa 

korrelationen visar att den självskattade hälsan stiger med minskade kvantitativa krav. Även 

korrelationen mellan inlärningskrav och hälsa blev svagt negativ (tabell 4) vilket visar att den 

självskattade hälsan är något sämre vid högre inlärningskrav.  

Korrelationen mellan de olika frågorna om kontroll och självskattad hälsa blev svagt positiv 

(tabell 4). Detta visar att den självskattade hälsan stiger vid bättre kontroll. Även index för 

kontroll gav en positiv korrelation med självskattad hälsa (tabell 5).  

Korrelationen mellan socialt stöd och självskattad hälsa blev svagt positiv (tabell 4) och något 

högre vid indexering (tabell 5). Detta visar att den självskattade hälsan är bättre vid ökat 

socialt stöd.  

Tabell 4. Samband mellan psykosocial arbetsmiljö och självskattad hälsa (korstabeller och Spearman’s 

korrelationskoefficienter) 

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer   Självskattad hälsa   
  N= Ej God 

hälsa 
God 
hälsa 

(ρ)  P = 

Kvantitativa krav 
 Mycket sällan/aldrig 

Arbetsmängd ojämnt fördelad:   Ibland 
 Ganska ofta/alltid 

 

 Mycket sällan/aldrig 
Mycket att göra:                         Ibland 

 Ganska ofta/alltid 
 
Inlärningskrav 

 Mycket sällan/aldrig 

Svåra arbetsuppgifter:                 Ibland 
 Ganska ofta/alltid  

 
2845 
3568 
1134 

 
1891 
3830 
2433 

 
 

7259 
638 
79 

 
20,4 % 
26,8 % 
33,0 %  

 
20,9 % 
24,6 % 
32 % 

 
 

24,2 % 
41,2 % 
46,8 % 

 
79,5% 
73,2 % 
67,0 % 

 
79,1 % 
75,4 % 
68 % 

 
 

75,8 % 
 57,9 % 
53,1 % 

 
 

-0,10 
 
 
 

-0,10 
 
 
 
 

-0,16 
 

 
 

<0,001 
 

 
 

<0,001 
 
 
 
 

<0,001 

Kontroll av beslut 
Mycket sällan/aldrig 

Påverkan arbetsmängd:               Ibland 
Ganska ofta/alltid 

 
Mycket sällan/aldrig 

Påverkan beslut:                          Ibland 
Ganska ofta/alltid 

 
Kontroll av arbetstakt 

Mycket sällan/aldrig 
Bestämma arbetstakt:                  Ibland 

Ganska ofta/alltid 
 

Mycket sällan/aldrig 
Bestämma paus:                          Ibland 

Ganska ofta/alltid 

 
3679 
2627 
1852 

 
1900 
1852 
2789 

 
 

2729 
2306 
3129 

 
3154 
2458 
2560 

 
28,5 % 
26,1 % 
20,5 % 

 
32,6 % 
20,5 % 
19,2 % 

 
 

30,5 % 
26,1 % 
21,8 % 

 
29,3 % 
25,4 % 
22,0 % 

 

 
71,5 % 
73,9 % 
79,5 % 

 
67,4 % 
79,4 % 
80,8 % 

 
 

69,5 % 
73,9 % 
78,2 % 

 
70,7 % 
74,6 % 
78,0 % 

 
 

0,07 
 
 
 

0,12 
 
 
 
 

0,09 
 
 
 

0,07 

 
 

<0,001 
 
 
 

<0,001 
 
 
 
 

<0,001 
 
 
 

<0,001 
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Socialt stöd 
Mycket sällan/aldrig 

Stöd arbetskollegor:                    Ibland 
Ganska ofta/alltid 

 
Mycket sällan/aldrig 

Stöd chef:                                    Ibland 
Ganska ofta/alltid 

 
Mycket sällan/aldrig 

Uppskattning chef:                      Ibland 
Ganska ofta/alltid 

 

Mycket lite/inte alls 

Stöd vänner/familj:                     Ibland 
Ganska mkt/väldigt mkt 

 
408 

1238 
6516 

 
1958 
2216 
3987 

 
3025 
2503 
2637 

 
1088 
1772 
5265 

 
37,5 % 
34,7 % 
23,5 % 

 
32,8 % 
29,0 % 
20,9 % 

 
31,0 % 
25,3 % 
20,7 % 

 
36,7 % 
29,9 % 
22,5 % 

 
62,3 % 
65,3 % 
76,5 % 

 
67,2 % 
71,0 % 
79,1 % 

 
69,0 % 
74,7 % 
79,3 % 

 
63,3 %  
70,1 % 
77,5 % 

 
 

0,12 
 
 
 

0,13 
 
 
 

0,10 
 
 
 

0,11 

 
 

<0,001 
 
 
 

<0,001 
 
 
 

<0,001 
 
 
 

<0,009 

 
Tabell 5. Samband mellan index på krav, kontroll och socialt stöd och självskattad hälsa 

(Spearman’s korrelationskoefficienter) 

Oberoende variabler      (ρ) P= 
Index Kvantitativa krav 
 
Index Kontroll 
 
Index Socialt stöd 

 
 
 

-0,14 

 
0,14 

 
0,20 

<0,01 
 

<0,01 
 

<0,01 

Vid test av alla signifikanta variabler samtidigt i en logistisk regressionsanalys (tabell 6) visar 

resultatet att alla oberoende variabler kvarstod som signifikanta i förhållande till självskattad 

hälsa. Determinationskoefficenten (R²) blev 0,063 vilket betyder att 6,3 procent av 

variationen i självskattade hälsan kan förklaras av krav, kontroll och socialt stöd.  Högre 

kvantitativa krav ökar risken för sämre självskattade hälsa med 10 procent (OR 0,9; 

KI=0,84–0,97), högre inlärningskrav ökar risken med 28 procent (OR 0,72; KI= 0,67–0,79). 

Högre kontroll ökar chansen för bättre självskattad hälsa med 11 procent (OR 1,11; KI=1,03–

1,19) samt högre socialt stöd ökar chansen med 46 procent (OR 1,46; KI =1,36–1,57). För att 

se om confounders påverkade resultatet genomfördes ytterligare en analys där ålder, antal år 

i arbetet samt antal år på nuvarande arbetsplats fördes in som kontrollvariabler (tabell 7). 

Ingen av dessa hade dock någon signifikant betydelse och resultatet för de psykosociala 

variablerna ändrades inte nämnvärt. Determinationskoefficenten (R²) blev efter kontroll av 

confounders oförändrad.  

Tabell 6. Prediktion av självskattad hälsa som beroende av krav, kontroll och socialt stöd (logistisk 

regression) 

 B OR KI 95 % P= 

Index Kvantitativa krav -0,10 0,90 0,84–0,97 <0,003 
Inlärningskrav¹ -0,32 0,72 0,67–0,79 <0,000 

Index Kontroll i arbetet 0,10 1,11 1,03–1,19 <0,004 
Index Socialt stöd 0,40 1,46 1,36–1,57 <0,000 

¹ Inte indexerad då det endast var en fråga. 
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Tabell 7. Prediktion av självskattad hälsa som beroende av krav, kontroll och socialt stöd med 

kontrollvariabler (logistisk regression) 

 B OR KI 95 % P= 

Ålder 0,00 1,00 0,99–1,00 0,98 
Antal år inom vård och omsorg 0,00 1,00 0,95–1,04 0,86 
Antal år på den nuvarande arbetsplatsen 0,01 1,01 0,96–1,05 0,72 
Index Kvantitativa krav -0,11 0,90 0,84–0,96 <0,002 
Inlärningskrav¹ -0,32 0,73 0,67–0,78 <0,000 

Index Kontroll i arbetet 0,10 1,10 1,03–1,19 <0,007 
Index Socialt stöd 0,38 1,46 1,36–1,57 <0,000 

¹ Inte indexerad då det endast var en fråga. 

7.3 Psykosocial arbetsmiljö och övervägande att byta jobb. 

Resultatet i tabell 8 visar att de som upplevde en bättre psykosocial arbetsmiljö var mindre 

benägna att byta jobb. Korrelationen blev svagt positiv för kvantitativa krav (tabell 8), även 

vid indexering (tabell 9), vilket indikerar att benägenheten att byta jobb minskar vid mindre 

kvantitativa krav. Korrelationen blev svagt positiv för inlärningskrav (tabell 8) vilket liksom 

kvantitativa krav visar att benägenheten att byta jobb minskar vid mindre inlärningskrav. 

Korrelationen blev svagt negativ på alla variabler med fokus på kontroll, (tabell 8) även vid 

indexering (tabell 9). Att överväga att byta jobb minskar vid bättre kontroll. Korrelationen 

var svagt negativ gällande det sociala stödet (tabell 8), även vid indexering (tabell 9) vilket 

betyder att övervägandet att byta jobb minskar vid bättre socialt stöd.   
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Tabell 8. Samband mellan psykosocial arbetsmiljö och övervägande att byta jobb (korstabeller och 

Spearman’s korrelationskoefficienter) 

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer  
 

Övervägande byta jobb 
  

 N= Nej Ja     (ρ) P = 
Kvantitativa krav 

Mycket sällan/aldrig 
Arbetsmängd ojämnt fördelad:  Ibland 

Ganska ofta/alltid 
 

Mycket sällan/aldrig 
Mycket att göra:                         Ibland 

Ganska ofta/alltid 
 

Inlärningskrav 
Mycket sällan/aldrig 

Svåra arbetsuppgifter:                Ibland 

Ganska ofta/alltid 

 
2826 
3540 
1675 

 
1874 
3803 
3736 

 
 

7206 
682 
79 

 
70,7 % 
64, 0 % 
49,5 % 

 
67,3 % 
66,5 % 
35,5 % 

 
 

64,2 % 
52,5 % 
54,4 % 

 
29,3 %  
36,0 % 
50,5 % 

 
32,7 % 
33,5 % 
64,5 % 

 
 

35,8 % 
47,5 % 
45,6 % 

 
 

0,16 
 
 
 

0,11 
 
 
 
 

0,06 
 

 
 

<0,001 
 
 
 

<0,001 
 
 
 
 

<0,001 
 

Kontroll av beslut 
Mycket sällan/aldrig 

Påverkan arbetsmängd:              Ibland 

Ganska ofta/alltid 
 

Mycket sällan/aldrig 
Påverkan beslut:                         Ibland 

Ganska ofta/alltid 
 
Kontroll av arbetstakt 

Mycket sällan/aldrig 
Bestämma arbetstakt:                 Ibland 

Ganska ofta/alltid 
 

Mycket sällan/aldrig 

Bestämma paus:                         Ibland 
Ganska ofta/alltid 

 
3648 
2603 
1840 

 
1882 
3447 
2767 

 
 

2703 
2283 
3110 

 
3123 
2440 
2543 

 
57,6 % 
65,1 % 
71,8 % 

 
49,9 % 
63,0 % 
72,6 % 

 
 

54,8 % 
63,4 % 
70,5 % 

 
56,2 % 
64,9 % 
70,3 % 

 
42,4 % 
34,9 % 
28,2 % 

 
50,1 % 
37,0 % 
27,4 % 

 
 

42,5 % 
36,6 % 
29,5 % 

 
43,8 % 
35,1 % 
29,7 % 

 
 

-0,12 
 
 
 

-0,18 
 
 
 
 

-0,15 
 
 
 

-0,13 

 
 

<0,001 
 
 
 

<0,001 
 
 
 
 

<0,001 
 
 
 

<0,001 
 

Socialt stöd 
Mycket sällan/aldrig 

Stöd arbetskollegor:                   Ibland 
Ganska ofta/alltid 

 
Mycket sällan/aldrig 

Stöd chef:                                   Ibland 
Ganska ofta/alltid 

 
Mycket sällan/aldrig 

Uppskattning chef:                     Ibland 
Ganska ofta/alltid 

 

Mycket lite/inte alls 
Stöd vänner/familj:                    Ibland 

Ganska mkt/väldigt 
mkt 

 
407 

1226 
6463 

 
1935 
2203 
3956 

 
2993 
2489 
2618 

 
1089 
1746 
5222 

 
43,5 % 
51,4 % 
66,8 % 

 
47,3% 
59,5 % 
73,2 % 

 
    51,8% 

65,1 % 
74,5 % 

 
56,7 % 
64,1 % 
64,2 % 

 
56,5 % 
48,6 % 
33,2 % 

 
52,7% 
40,5 % 
26,8% 

 
48,2% 
34,9 % 
22,5% 

 
43,3% 
35,9 % 
35,8% 

 
 

-0,16 
 
 
 

-0,24 
 
 
 

-0,22 
 
 
 

-0,03 

 
 

<0,001 
 
 
 

<0,001 
 
 
 

<0,001 
 
 
 

<0,009 
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Tabell 9. Samband mellan index på krav, kontroll och socialt stöd och övervägande att byta 

jobb (Spearman’s korrelationskoefficienter) 

En logistisk regressionsanalys (tabell 10) av krav, kontroll och socialt stöd i relation till 

övervägande att byta jobb visar att alla oberoende variabler utom inlärningskrav (p=0,54) 

kvarstod som signifikanta i relation till övervägande att byta jobb. Resultatet visar att högre 

kvantitativa krav minskar övervägandet för att byta jobb med 19 procent (OR 1,19; KI: 1,12–

1,27). Högre kontroll minskar övervägande för att byta jobb med 29 procent (OR 0,81; KI: 

0,75–0,86). Detta gällde även bättre socialt stöd där det minskar med 41 procent (OR 0,59; 

KI: 0,55–0,63). Determinationskoefficenten (R²) blev 0,10 vilket visar att krav, kontroll och 

socialt stöd kan förklara 10 procent av benägenheten att byta jobb. Dessa signifikanta 

samband kvarstod även vid kontroll för ålder, antal år i yrket och arbetsplats (tabell 11). Ålder 

och antal år på arbetsplatsen visade sig signifikant minska benägenheten att byta arbete och 

determinationskoefficienten (R²) ökade till 0,23 vilket innebär ett mer än fördubblat 

förklaringsvärde. 

Tabell 10. Prediktion av övervägande att byta jobb som beroende av krav, kontroll och socialt stöd 

(logistisk regression). 

 B OR KI 95 % P= 

Index Kvantitativa krav 0,18 1,19 1,12–1,27 <0,000 

Inlärningskrav¹ 0,02 1,02 0,95–1,10 <0,538 

Index Kontroll i arbetet -0,21 0,81 0,76–0,86 <0,000 

Index Socialt stöd -0,54 0,59 0,55–0,63 <0,000 

¹ Inte indexerad då det endast var en fråga. 

Tabell 11. Prediktion av övervägande att byta jobb som beroende av krav, kontroll och socialt stöd med 

kontrollvariabler (logistisk regression)  

 B OR KI 95 % P= 

Ålder -0,06 0,94 0,94–0,95 <0,000 
Antal år inom vård och omsorg 0,02 1,02 0,98–1,07 <0,37 
Antal år på den nuvarande arbetsplatsen -0,18 0,83 0,80–0,87 <0,000 
Index Kvantitativa krav 0,25 1,28 1,19–1,37 <0,000 
Inlärningskrav¹ -0,01 0,99 0,92–1,07 <0,85 

Index Kontroll i arbetet -0,18 0,84 0,78–0,90 <0,000 
Index Socialt stöd -0,65 0,52 0,49–0,56 <0,000 

¹ Inte indexerad då det endast var en fråga.   

  

Oberoende variabler                     (ρ) P= 

Index kvantitativa krav 
 
Index kontroll 
 
Index Socialt stöd 

 0,15 
 

- 0,19 

 
-0,24 

<0,01 
 

<0,01 
 

<0,01 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Metodval 

Denna studie genomfördes som en deduktiv tvärsnittsstudie i syfte att hitta samband mellan 

självskattade psykosociala faktorer i arbetsmiljön (krav, kontroll och stöd) och självskattad 

hälsa samt övervägande att byta jobb. Undersökningen var kvantitativ och styrkan är det 

stora urvalet av cirka 9300 kommunanställda. Detta ger en större generaliserbarhet och 

överförbarhet till andra liknande studier. En annan styrka är att enkätfrågorna har används i 

andra studier där flertalet frågor även kunde kopplas till studiens valda teori. Detta visar på 

bra validitet och reliabilitet. Tvärsnittsstudier är enligt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

(2003) vanligt förekommande främst i form av exempelvis väljarundersökningar. Metoden 

syftar till att samla in data under ett och samma tillfälle. Den gör ingen så kallade före- efter 

mätningar, vilket gör det svårt att se förändringar övertid om inte återkommande 

slumpmässiga stickprov på samma populations genomförs (ibid.). Enligt Karlsson, Björlund 

och Jensen (2012) rankas tvärsnittsstudier som studier av låg kvalitet vid analys av 

orsakssamband, detta i jämförelse med andra metodologiska tillvägagångssätt som 

exempelvis longitudinella studier.  Bryman (2011) menar att tvärsnittsstudier är lämpade för 

att undersöka samband mellan variabler, problemet enligt Bryman är att det inte går att 

undersöka orsak och verkan utan endast relationer mellan variablerna. Detta är orsaken till 

det låga betyget av Karlsson, Björklund och Jensen (2012). 

8.1.2 Teorival 

Denna studie utgår ifrån Karaseks och Theorells (1990) krav/kontroll/stöd- modell. Valet av 

teori anses som relevant för studien eftersom enkäten som ligger till grund för det redan 

insamlade materialet delvis baseras på denna teori. Tänkvärt är dock att användandet av 

krav/kontroll/stöd modellen har brister i dagens samhälle. Dels på grund av att dagens 

arbetsmarknad har förändrats sedan teorin utvecklades på 1990-talet samt att teorin främst 

används för att testa samband främst till medicinsk ohälsa som hjärt- och kärlsjukdomar och 

inte till självskattad hälsa.  Andra tänkbara teorier hade eventuellt varit lämpade för studien. 

Siegrist (1996) Effort-reward imbalance model och Caplans (1987) Person-Environment-fit 

model är tänkbara teorier för studien. Om någon av dessa valts hade studiens validitet och 

reliabiliteten försämrats eftersom studiens frågor då inte mäter det som avsätts att mäta i 

förhållande till teorival. Tänkbart är att använda ytterligare en teori vid sidan av 

krav/kontroll/stöd- modellen för att öka helheten i mätandet av psykosocial arbetsmiljö. Om 

så skett kunde Siegrist modell används eftersom den fokuserar på balans mellan kostnader 

(ansträngningar) och vinster (belöning i form av pengar, uppskattning och status) och dess 

inverkan på hälsan. Dessa teorier hade kunnat ge ett helhetsperspektiv kring vad som kan 

påverka den självskattade hälsan och övervägande att byta jobb.   
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8.1.3 Studiens validitet och reliabilitet  

Denna studie studerade psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket (2012a) anser att det är 

svårt att mäta vad som är en god arbetsmiljö. Men eftersom frågorna kring psykosocial 

arbetsmiljö i denna studie har används i andra studier och kan förankras i vedertagen teori 

finns möjligheter till att mäta psykosocialarbetsmiljö på ett bra sätt.  

Som togs upp tidigare finns styrkor i och med att frågorna i studien har hög validitet och 

reliabilitet. För att koppla frågorna till studiens teori har Arbetslivsinstitutets (2000) 

användarmanual för QPS Nordic används som stöd. I manualen kunde tre teman på krav, tre 

på kontroll och ett på socialt stöd kopplas till Karasek och Theorell (1990) 

krav/kontroll/stöd-modell. I manualen beskrivs även att frågornas har kopplats till olika 

teman med hjälp av olika korrelationstester. I Åkerlind, Ljungblad och Larssons (2012) 

medarbetarenkät som baseras på kortversionen QPS Nordic 34+ så fanns två teman 

(kvantitativa krav och inlärningskrav). Frågor som berör beslutskrav fanns inte med. Det 

samma gällde kontroll i arbetslivet där två teman (kontroll av beslut och kontroll av 

arbetstakt) fanns med, men inte kring positiv utmaning i arbetslivet.  Detta gör att vissa 

pusselbitar kan fattas vid mätning av krav och kontroll.  Dock hade det troligen gett samma 

resultat. Det kan ha undvikits om enkäten konstruerades samt datainsamling genomfördes 

av författaren själv och inte tagit ett redan färdig insamlat material. Men då skulle inte 

studien fått ett representativ urvals på över 9000 kommunanställda.  

Frågan om självskattad hälsa är använd i andra studier. Detta gäller inte frågan kring 

övervägande att byta jobb, där validitet och reliabilitet kan ifrågasättas. Det går även att 

ifrågasätta precisionen i mätandet av hälsa eftersom respondenterna kan svara olika på 

denna fråga beroende på när i tiden de svarar på den. Ena dagen kan de skatta sin hälsa som 

bra och andra som dålig.  Enligt FHI (2012c) och Burström och Fredlund (2001) är 

självskattad hälsa en stark prediktor till dödlighet och har en stark betydelse för att följa 

hälsoutvecklingen över tid. Frågan kan således ge bra indikationer kring hur de anställda 

mår. Dessutom ska subjektiv (o)hälsa inte underskattas då den är lika viktig som medicinsk 

(o)hälsa. Detta beskrivs i hälsokorset där medicinsk, samhällelig- och subjektiv hälsa skildras 

i en tvådimensionell modell (Åkerlind & Schunder, 2007).  

8.1.4 Di- och trikotomisering samt indexering 

Vid framställande av resultat gjordes di- och trikotomisering1 av alla variabler i 

korstabellerna (bilaga 5) utom för bakgrundsvariablerna A, B, C,D,E (bilaga 1 & 3). Detta 

gjordes i syfte att presentera resultatet på ett pedagogiskt sätt, vilket enligt Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen (2003) är bra eftersom korstabellerna annars skulle bli oöverskådliga. 

Tänkvärt är att dikotomisering till få värden, kan leda till svårigheter vid sambandstester 

(ibid.).  Dock skedde di- och trikotomisering efter att korstabeller och korrelationstester 

gjorts. På frågan om självskattad hälsa gjordes en dikotomisering eftersom fördelningen var 

positiv sned utifrån Djurfeldts, Larssons och Stjärnhagens (2003) rekommendationer. 

Trikotomiseringen genomfördes genom att i korstabellerna slå samman de fem 
                                                        

1 Hopslagning till två- respektive tredelade variabler 
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svarsalternativ som fanns i medarbetarenkäten till endast tre. I stort sätt slogs de två vänstra 

och de två högra svarsalternativen ihop till var sitt alternativ. Det mittersta svarsalternativet 

”ibland” ändrades inte. Trots detta blev fördelningen ojämn på vissa variabler (bilaga 5 tabell 

2, 5, 12, 13, 16) eftersom andelen som svarade ”ibland/ganska sällan” var stor i förhållande 

till de övriga alternativen. Försök gjordes att slå ihop alternativet ”ibland” med någon av de 

övriga. Men då ansågs resultatet bli svårtolkat eftersom ”ibland” kan tolkas både som 

”sällan/aldrig” och ”ganska ofta/alltid”.   

Det genomfördes även en indexering i studien på vissa frågor (fråga 22-24, 27). Enligt Olsson 

och Sörensen (2011)  samt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) är det lämpligt att 

reducera antalet frågor som mäter samma sak. Indexeringen gjordes i SPSS på frågor rörande 

socialt stöd. Indexeringen baseras på frågor som mäter samma sak. Variabler kring socialt 

stöd slogs exempelvis ihop och skapade ett gemensamt medelvärde. För att kolla att SPSS 

räknat korrekt dubbelkollades det indexerande värdet med medelvärden på varje variabel. 

Syftet med indexeringen är dels att reducera antalet variabler som mäter samma sak samt se 

om skillnad finns vid korrelationstest mellan indexerade variabler och oindexerade variabler 

i relation till självskattad hälsa och övervägande att byta jobb (tabell 6 & 7). Det gjordes ingen 

indexering på inlärningskrav då det endast var en fråga. Variabeln slogs heller inte ihop med 

kvantitativa krav då inlärningskraven var mycket snedfördelad. 

8.1.5 Sambandstest och analysmetod 

Studien undersöker vad Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) kallar för 

orginalsamband. Det är en form av bivariat analys och handlar om att se om x variabeln 

(oberoende variabeln) påverkar y variabeln (beroende variabeln). Detta har skett genom 

framställande av korstabeller och test med Spearman’s korrelation.  Denna metod medger 

dock inte att skensamband och confounders kan prövas (ibid.). Confounders betyder enligt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003)  att en tredje variabel beaktas som kan vara orsak 

eller verkan i sambandet.  Detta gör att de bivariata sambanden i studien ska tolkas med stor 

försiktighet. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att det är viktigt att skilja mellan samband 

och kausalitet, det vill säga även fast samband fastställs så kan det finns andra underliggande 

variabler som kan vara av betydelse för sambandet.  

För att se om samband kvarstod vid test av alla oberoende variabler samtidigt genomfördes 

således en logistisk regressionsanalys. Den är relevant om variablerna har ett numeriskt 

värde (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003; Barmark & Djurfeldt, 2007), vilket de har i 

denna studie genom de graderade svarsalternativen. Fördelen med denna analysmetod är att 

fler variabler testas samtidigt i motsats till bivariat metod som bara kan testa två variabler 

samtidigt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Den logistiska regressionen gav även 

möjlighet att undersöka oddskvoter. Den visar hur stor risk eller chans det finns att krav, 

kontroll och stöd påverkar de beroende variablerna. Detta görs ofta i studier som använder 

regressioner (Djurfeldt & Barmark, 2007). Determinationskoefficienten har använts för att se 

hur stor påverkan de oberoende variablerna tillsammans har på beroende variablerna. För att 

se om confounders påverkade resultatet har test genomförts med kontrollvariablerna ålder, 

antal år i arbetet samt antal år på nuvarande arbetsplats. Dessa variabler valdes ut för att se 
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om de kunde minska de psykosociala variablernas eventuella betydelse för den självskattade 

hälsan och övervägandet att byta jobb.   

Sambandstest skedde genom och Spearman’s korrelationstest. Korrelationstestet är relevant 

om variablerna är på ordinalnivå (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003; Olsson & 

Sörensen, 2011). Testet kan inte undersöka vad som är orsak och verkan utan kan endast 

undersöka samvariationen mellan de testade variablerna, ett negativt värde betyder att om x- 

variabeln ökar, minskar y- variabeln. Korrelationerna i studien blev i motsvarighet till 

Denscomte (2010) beskrivning generellt svaga eftersom Denscomte beskrev rimliga värden 

på korrelationerna på mellan 0.3-0.7 (plus eller minus).  Det finns likande test som 

undersöker bivariata samband, exempelvis Kendall tau och Chi² (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2003). Men eftersom flera variabler i studien var snedfördelade och de är på 

ordinalnivå är det enligt både Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) och Olsson och 

Sörensen (2011) en fördel att genomföra ett test i form av Spearman’s rau.  

För att visa på hur säkert och tillförlitligt resultatet är användes p-värde, där ett värde på 

0,05 betyder att resultatet i färre än fem fall på hundra beror på slumpen.  Vid analys av 

resultat så kan det dock enligt Olsson & Sörensen (2011) uppstå massignifikansproblem. 

Detta betyder att vid stort urval av testvariabler kommer några att bli signifikanta fast de 

egentligen inte är det. Detta kan bero på ett dåligt formulerat syfte. En möjlighet att undvika 

detta är att ha en lägre signifikansgräns. I denna studie ligger signifikansnivåerna långt 

under den högsta gränsen 0,05 beroende på det stora antalet försökspersoner.  Dessa värden 

är alltså med största sannolikhet signifikant skilda från noll, men dock som sagt på en låg 

nivå. 

Vid sambandstest är det vanligt att testa hypoteser (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Detta har gjorts i denna studie men då är det enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

viktigt att tänka på typ I och typ II fel. Typ I fel betyder att nollhypotesen förkastas trots att 

den kan vara sann. Typ II fel betyder i sin tur att förkasta mothypotesen trots att den kan 

vara sann (ibid.). P-värdena blev dock mycket signifikanta och det är troligt att de testade 

hypoteserna är sanna. 

8.1.6 Interna och externa bortfallet 

Studien har ett stort externt bortfall på 41.6 procent. Stora bortfall har tyvärr blivit vanligare 

på senare år pga. att en stor mängd enkäter och marknadsundersökningar skickas ut. En 

bortfallsanalys tyder på att bortfallet är större i kommuner med större andel invandrare och i 

förortskommuner till storstäderna. Resultaten måsta alltså tolkas med försiktighet. Det kan 

också diskuteras kring det interna bortfallet eftersom varje fråga hade cirka 10 procent 

bortfall. Detta beror i första hand på att de som inte längre var anställda inom kommunen 

eller var anställda i en annan kommunal verksamhet ombads att skicka tillbaka enkäten 

obesvarad. Det kan också bero på att vissa personer lämnade in enkäten obesvarad.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet stödjer studiens hypoteser om att de som skattar den psykosociala arbetsmiljön 

som god upplever bättre självskattad hälsa samt är mindre benägna att byta jobb. De flesta 

som deltog i studien upplevde en god arbetsmiljö, skattade hälsan som god samt funderade 

inte på att byta jobb. Det fanns dock en del som upplevde sämre psykosocial arbetsmiljö, 

självskattad hälsa samt övervägde att byta jobb. Det fanns signifikanta samband mellan 

psykosocial arbetsmiljö och självskattad hälsa och övervägande att byta jobb. Vid den 

logistiska regressionen kvarstod alla signifikanta samband utom mellan inlärningskrav och 

övervägande att byta jobb.  Ålder och antal år på arbetsplatsen hade signifikant samband 

med övervägande att byta jobb. 

8.2.1 Psykosocial arbetsmiljö i relation till självskattad hälsa 

Resultatet i denna studie visade att 74 procent upplevde en relativt god självskattad hälsa. 

Detta resultat är lägre än den generella självskattade hälsan i Sverige som enligt Statistiska 

Centralbyrån ligger på cirka 78 procent (SCB, 2012) men något högre i jämförelse med 

Folkhälsoinstitutets undersökning från 2011 Hälsa på lika villkor, som fick fram att 73 

procent upplevde en bra eller mycket bra självskattad hälsa (FHI, 2012a).   

Andelen som ofta upplevde stress var 25 procent, vilket är oroande eftersom stress kan leda 

till flera stressrelaterade sjukdomar (Karasek & Theorell, 1990). Dock är denna siffra liten i 

förhållanden till Arbetsmiljöverkets (2012b) undersökning som visade att andelen som 

upplevde arbetet som så stressigt att de inte kunde tänka på annat än på jobbet låg på 40 

procent. Det framkom att cirka 25 procent upplevde en ej god hälsa vilket kanske kan 

relateras till den andel kommunanställda som ofta upplevde stress. Det är positivt att en hög 

andel skattar sin hälsa som god men det kan inte enbart förklaras av faktorer i arbetsmiljön. 

Andra orsaker kan bidra till den relativt goda självskattade hälsan, som individuella faktorer, 

faktorer i hemmiljö och strukturella i samhället.  Detta komplexa sätt att förklara 

bestämningsfaktorer för hälsa förklaras av Dahlgren och Whitbread (2006). De visar att 

faktorer på arbetsplatsen samspelar med många andra faktorer i samhället i skapandet av 

hälsa respektive ohälsa. Detta lyfter även Toivonen (2007) och Krantz, Berntsson och 

Lundberg (2003) upp i sin forskning. Arbetsplatsen är dock enligt WHO (2012b) en viktig 

arena i skapande av hälsa.  

Andelen män som deltog i studien var endast sju procent. Enligt Arbetsmiljöverket (2012b) 

jobbar det mest kvinnor inom vård och omsorg, vilket förklarar det låga andelen män i denna 

studie. Arbetsmiljöverket (2012a & 2012b), Lindeberg et al. (2010), Kaikkonen et al. (2009) 

samt Rahkonen et al. (2006) pekar på att kvinnor ofta upplever sämre psykosociala 

arbetsförhållanden och självskattad hälsa än män. I denna studie kommer ingen fördjupad 

analys att genomföras utifrån kön men skillnader finns troligen bland kommunanställda 

både för självskattad hälsa, stress och upplevd arbetsmiljö.  

Resultatet visade att svarsfördelningarna varierade på olika frågor. De flesta svarade ibland 

på frågorna kring kvantitativa krav. Det var dock en liten majoritet som sällan/aldrig 

upplevde ojämn arbetsfördelning. Emellertid upplevde 1/8 av de kommunanställda, arbetet 
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som ofta ojämnt fördelat. Förutom de som svarade ibland upplevde en majoritet att de ofta 

hade mycket att göra vilket enligt Arbetsmiljöverket (2012b) undersökning generellt har 

minskat sedan 2007. Inlärningskraven upplevdes som mycket låga eftersom de flesta svarade 

att de sällan hade svåra arbetsuppgifter. Beaktas de som svarade ibland kring kvantitativa 

krav så kan kraven vara höga i tidsperioder. För att detta inte ska leda till sämre självskattad 

hälsa som sambandet visar, behöver kontrollen i arbetet vara höga vilket även visas i Karasek 

och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell.  Inlärningskraven kan kopplas till vad 

Karasek och Theorell kallar inlärningsförmågan, denna ökar om krav och kontroll är höga. I 

denna studie var kraven generellt normalfördelade. Även kontrollen var normalfördelad.  

Det sociala stödet av kollegorna var starkast följt av stöd av vänner/familj samt chef. 

Uppskattningar från chefen var mindre vanligt även fast det enligt Arbetsmiljöverket (2012b) 

är betydelsefullt vid höga krav. Noterbart är att stöd utanför arbetet av vänner och familj 

upplevs som mycket bra. Detta visar att de privata förhållandena är betydelsefulla, vilket 

även tidigare lyfts fram.  

Sammanfattningsvis visade resultatet att krav och kontroll var jämt fördelat, det vill säga att 

de flesta svarade ibland samt att det fanns en förskjutning åt båda det negativa och det 

positiva hållet. Det som utmärkte sig mest var det sociala stödet, främst från arbetskollegor 

samt inlärningskraven som båda var mycket snedfördelade. Detta betyder att de flesta 

upplevde stöd från arbetskollegorna samt att arbetsuppgifterna aldrig/sällan var för svåra 

Studiens första hypotes var att kommunanställda med bättre psykosocial arbetsmiljö skattar 

sin hälsa som bättre än de med sämre psykosociala arbetsmiljö. Resultatet visar att denna 

hypotes stämmer trots att andra faktorer utanför arbetsmiljön kan påverka den självskattade 

hälsan vid jobb inom vård och omsorg av äldre och funktionshindrade. Resultatet är 

jämförbart med Niedhammer och Chea (2003), Laaksonen et al (2005) samt Rostila (2008) 

som kom fram till liknande resultat. Att arbeta inom kommunen och vara kvinna är ingen 

fördel utifrån Arbetsmiljöverkets undersökningar (2012b) eftersom det finns en försämring i 

hälsa vid jobb med lägre utbildningsnivå samt beroende på kön. Enligt Borg och Cristensen 

(2000) kan yrken med sämre socioekonomisk status även öka risken för sämre psykosocial 

arbetsmiljö, vilket sedan förklaras vara orsaken till sämre självskattad hälsa. Resultatet från 

denna studie visar att 6,3 procent av variablerna krav, kontroll och socialt stöd kan förklara 

den självskattade hälsan vilket indikerar att den psykosociala arbetsmiljön har en påverkan 

men att andra faktorer i arbetet och i samhället har större betydelse. Efter kontroll för 

confounders visades sig att förklaringsvärdet på 6,3 procent inte ändrades och att 

kontrollvariablerna inte har betydelse. 

Det fanns signifikanta bivariata som multivariata samband mellan krav, kontroll och stöd i 

relation till självskattad hälsa, även fast korrelationerna var svaga. Höga krav var kopplade 

till sämre självskattad hälsa samt bättre kontroll och socialt stöd var kopplade till ökad 

självskattad hälsa. Resultatet stämmer överens med Karasek och Theorells 

krav/kontroll/stöd- modell (figur 4) där höga krav, hög kontroll och bra socialt stöd leder till 

det bästa tänkbara hälsotillståndet (Karasek & Theorell, 1990). Noterbart är att studiens 

resultat visar att höga krav, oberoende av kontroll och socialt stöd leder till sämre 

självskattad hälsa. Om höga krav upplevs tillsammans med hög kontroll i arbetet så leder det 
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enligt Karaseks krav- och kontrollmodell (figur 3) till att personen är aktiv och att det 

genererar positiva effekter i form av bättre inlärningsförmåga och produktivitet (Karasek & 

Theorell, 1990). Finns även bra socialt stöd stärks hälsoutvecklingen ytterligare enligt 

Karaseks och Theorells krav/kontroll/stöd- modell (figur 4).  

I regressionsanalysen kvarstod alla signifikanta korrelationer. Högre kvantitativa krav hade 

10 procent ökad risk för sämre självskattade hälsa. Högre inlärningskrav ökade risken med 

28 procent. Högre kontroll ökade chansen till bättre självskattad hälsa med 11 procent samt 

högre socialt stöd ökade chansen med 46 procent.  Det sociala stödet visade sig alltså vara 

mest betydelsefullt för den självskattade hälsan. Detta stämmer överens med Karasek och 

Theorells (1990) modell (tabell 4) där sociala stödet spelar en stor roll för den psykosociala 

hälsan även fast krav och kontroll är bristfälliga. Resultatet var likartat med Rahonen et al. 

(2006) som fann samband mellan låg kontroll och höga krav och sämre självskattad hälsa. 

Vid jämförelse med socialt stöd så hade krav och kontroll en liten betydelse för den 

självskattade hälsan (ibid.).  I motsvarighet till Niedhammer och Chea (2003), Laaksonen et 

al. (2005), så visar resultatet samband mellan alla psykosociala faktorer (krav, kontroll, stöd) 

och självskattad hälsa. Deras studier fokuserar dock enbart på samband mellan krav och 

kontroll och inte socialt stöd.  

Denna studie undersöker inga kopplingar till medicinsk diagnostiserad ohälsa som 

exempelvis hjärt-kärlsjukdomar (Johnson & Hall, 1988), nack- och ryggbesvär (Linton, 1990) 

eller depression (Netterström, 2008). Oddskvoten till depression var i Netterströms (2008) 

studie högre i jämförelse med vad som framkom i denna studie. Netterström (2010) fann 

dock inga samband mellan krav och kontroll samt ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Dock 

fanns samband mellan dålig psykosocial arbetsmiljö och ohälsa i förhållande till var 

individen jobbar. Således kan de kommunanställda som upplever brister i sin arbetsmiljö 

utveckla dessa sjukdomar om deras arbetsförhållanden inte blir bättre med tiden. Dessutom 

finns risker för att detta kan leda till korttidssjukfrånvaro (Bourbonnais & Mondor, 2001), 

långtidssjukfrånvaro (Sandmark, 2007) samt förtidspensionering (Canivet, 2007).  

Resultaten visar även att det fanns en del kommunanställda som upplevde bristande 

psykosocial arbetsmiljö, sämre självskattad hälsa och som övervägde att byta jobb. För att 

hantera de brister som vissa kan uppleva i sin arbetsmiljö så är det viktigt att ha bra 

copingstrategier, vilket även Antonovsky (1979) belyser.  Att uppleva dessa psykosociala 

brister kan annars leda till höjda stressnivåer, vilket är en riskfaktor till flera stressrelaterade 

sjukdomar (Karasek och Theorell, 1990). Att våga söka stöd och fråga sina kollegor är 

copingstrategier som kan leda till förbättringar, vilket även Astvik och Melin (2012) 

framhåller. Detta förutsätter dock ett starkt socialt stöd vilket dock de flesta i denna studie 

känner. Viktigt för att främja en bra psykosociala arbetsmiljö är att det finns bra organisation 

och strukturer för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Detta lyfter även Åkerlind et al. 

(2012) upp som en friskfaktor för hälsa. Det finns dock enligt Åkerlind et al. kommuner som 

inte arbetar lika effektivt med hälsa för sin personal i jämförelse med andra kommuner som 

har ett mer utvecklat hälsofrämjande arbete. Detta kan bero på skillnad i ekonomiska 

resurser mellan små och stora kommuner samt var kommunen ligger geografiskt i Sverige. 

Det är viktigt att kommuner med sämre hälsofrämjande arbete för sina anställda 

uppmärksammar detta och ser över sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Detta i 
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syfte att öka och bibehålla hälsan bland de anställda, både för de anställdas fördel men även 

för kommun som kan spara pengar i form av minskad sjukfrånvaro (Malmberg et al., 2007). 

Arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen (1977:1 160) krav på sig att arbeta med 

hälsoutveckling bland sin personal. Luxemburgdeklarationen (Arbetslivsinstitutet, 1997) 

lyfter fram flera friskfaktorer till hälsoutveckling, bland annat stödjande faktorer i 

arbetsmiljön som en friskfaktor för möjliggörande av balansen mellan krav, kontroll och 

socialt stöd.  

8.2.2 Psykosocial arbetsmiljö i relation till övervägandet att byta jobb  

Andelen som övervägde att byta jobb var cirka 37 procent. Vad detta beror på förklaras inte 

av denna studie men det kan finnas flera orsaker till detta. En orsak kan vara 

instängningseffekten där det som önskar byta jobb, kanske på grund av dålig arbetsmiljö, blir 

kvar på grund av brist på annat arbete i samhället. Andra tänkbara orsaker kan vara att de 

övervägde att sluta på grund av mer naturliga orsaker, exempelvis pensionering eller 

kompetensutveckling.  Aronson, Dallner och Gustavsson (2000) belyser den så kallade 

instängningseffekten och dess konsekvenser. Instängningseffekten som de kallar 

yrkesinlåsning (vara i fel yrke) eller arbetsplatsinlåsning (vara på fel arbetsplats) kunde 

kopplas till psykosociala arbetsfaktorer som upplevd kontroll och kontrollförlust. Anställda 

som funderade att byta jobb kunde hamna i arbetsplatsinlåsning, vilket kunde leda till sämre 

inlärningsförmåga och hälsokonsekvenser i form av bland annat magont och trötthet. Detta i 

synnerhet om stödet av chefen var svagt. I denna studie är det tänkbart att kommunanställda 

som upplever en bristande hälsa även funderar på att byta jobb men det kan även vara 

tvärtom, de som överväger att byta jobb upplever en bristande självupplevd hälsa. Att 

anställda byter jobb är enligt Liljegren (2008) gynnsamt för hälsan då det kan förhindra 

stressrelaterad ohälsa.  

Studiens andra hypotes var att kommunanställda med bättre psykosocial arbetsmiljö i 

mindre utsträckning funderar på att byta jobb än de med sämre psykosocial arbetsmiljö. 

Denna hypotes stämmer överens med studiens resultat. Resultatet visar att det fanns 

signifikanta bivariata korrelationer mellan krav, kontroll och socialt stöd med övervägande 

att byta jobb. Korrelationerna kvarstår som signifikanta vid regressionsanalys utom för 

inlärningskraven. Detta indikerar att inlärningskraven inte har någon betydelse vid 

övervägande att byta jobb inom äldre- och handikappomsorgen. De signifikanta sambanden 

kvarstod även efter kontroll av confounders (ålder, antal år inom yrket och antal år på 

arbetsplatsen). Vid kontrollen visade det sig även att ålder och antal år på arbetsplatsen 

signifikant minskade övervägandet att byta arbete. Determinationskoefficenten ökade även 

till 0,23 vilket visar ett fördubblat förklaringsvärde och att kontrollvariablerna har större 

betydelse än den psykosociala arbetsmiljön. En tänkbar förklaring till detta kan vara att de 

som jobbat länge inom sitt yrke samt arbetsplats har svårare att byta jobb på grund av sin 

ålder. Det kan även vara så att de som jobbat länge på sin arbetsplats har ett starkare socialt 

nätverk på arbetsplatsen än de som är nya, vilket kan påverka hälsan och arbetsmiljön 

positivt för de som jobbat längre. Det kan också bero på att de som finns kvar på en 

arbetsplats trivs där medan de som inte trivs och vill byta redan har slutat och inte ingår i 

undersökningen. 
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Resultatet visar även att högre kvantitativa krav ökar övervägandet att byta jobb med 19 

procent. Högre kontroll minskar övervägande att byta jobb med 19 procent. Detta gällde även 

vid bättre socialt stöd där det minskar med 41 procent. Det sociala stödet är alltså den 

viktigaste faktorn för att inte överväga att byta jobb. Det stämmer inte med Fochsens et al. 

(2005) resultat. De kom fram till att lön, kompetensutveckling och autonomi var mer 

betydelsefulla, vilket det troligen kan vara. Dock kan dåliga psykosociala faktorer i 

arbetsmiljön vara den utlösande faktorer till byte av jobb. Lund, Iversen och Poulsen (2001) 

visar endast samband till lågt beslutsutrymme och övervägandet att byta jobb, vilket är en del 

av kontrollen i arbetet enligt Arbetslivsinstitutet (2000). Li et al. (2010) visar istället 

samband med höga krav (emotionella och kvantitativa) och tankar på att byta jobb. 

Verhofstadt, Witte och Omey (2009) resultat visar däremot att både krav och kontroll hade 

betydelse till övervägandet att byta jobb främst för kvinnor där resultatet även visar att 

kvinnor i större uträckning än män blir kvar på arbetsplatsen trots bristande psykosocial 

arbetsmiljö. Det kan vara så att de kommunanställda som övervägde att byta jobb upplever 

höga krav och låg kontroll på arbetsplatsen vilket är en hälsorisk. Även om de flesta 

ovanstående studier visar att det finns samband mellan bristande psykosociala arbetsmiljö 

och övervägandet att byta jobb så bör andra faktorer beaktas som betydelsefulla.  Resultatet 

från denna studie visar att 10 procent av variablerna krav, kontroll och socialt stöd kan 

förklara övervägandet att byta jobb vilket indikerar att dess faktorer är betydelsefulla men 

inte de ända som påverkar benägenheten till jobb byte.  

8.3 Etisk diskussion 

Denna studie anses uppfylla alla etiska krav eftersom de kommunanställda fått tagit del av 

informativ information innan i fyllande av frågeformulär. Deras svar kan dessutom inte 

kopplas till dem personligen eftersom enkäterna har kodats av SCB. Således anses alla 

forskningsetiska krav ha beaktats och studien har följaktligen även godkänts av den regionala 

etikprövningsnämnden i Linköping 2008. 

8.4 Vidare forskning 

För att utveckla denna studie skulle det dels vara intressant att göra fördjupningar kring 

ämnesområdet och eventuellt ha med andra beroende variabler som exempelvis 

sjukskrivningar (kort- och långtidssjukskrivningar). Intressant hade varit att genomföra 

studien på samma yrkesgrupper hos andra typer av arbetsgivare (landsting, privata 

vårdgivare) samt att jämföra med andra yrkesgrupper inom vården, t.ex. sjuksköterskor. 
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9 SLUTSATSER 

Psykosocial arbetsmiljö hade betydelse för den upplevda hälsan och övervägandet att byta 

jobb bland kommunanställda inom äldre och handikappsomsorgen. Resultatet stödjer 

studiens hypoteser eftersom det fanns signifikanta bi- och multivariata samband mellan att 

kommunanställda som upplever den psykosociala arbetsmiljön som god även skattar hälsan 

bättre samt i mindre utsträckning överväger att byta jobb än de som upplever sämre 

psykosocial arbetsmiljö. Ålder och antal år på arbetsplatsen hade även betydelse för 

övervägandet att byta jobb. Detta i form av att ju äldre de anställda är samt ju längre de 

arbetat på arbetsplatsen desto mindre är övervägandet att byta jobb. Det är viktigt att 

kommuner har en stödjande organisationsstruktur med utvecklat hälsofrämjande arbete för 

att öka och bibehålla hälsan bland de anställda både för de anställdas fördel men även för 

kommuner i form av minskad sjukfrånvarokostnad. 
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BILAGA 1 MEDARBETARENKÄTEN 
 

A.  
 

Du är slumpmässigt utvald för att ingå i denna undersökning på grund av att du år 2006 arbetade 
inom kommunens vård och omsorg om äldre och funktionshindrade.  

Ange ditt nuvarande arbetsställe: 

1  Jag är inte längre anställd inom kommunen  

2  Jag arbetar numera i annan verksamhet inom kommunen 
(ej vård och omsorg om äldre och funktionshindrade) 

 

 

3  Jag arbetar på annan enhet inom kommunens vård och omsorg om 

         äldre och funktionshindrade 

4  Jag arbetar på samma enhet inom kommunens vård och omsorg om 

         äldre och funktionshindrade 

B.  Vilken är din högsta utbildning? 
Ange endast ett alternativ 

1  Folk- grundskola motsvarande 

2  Gymnasial utbildning högst 2-årig 

3  Gymnasial utbildning 3 år 

4  Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 

5  Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 

C.  Hur många år har du arbetat med vård och omsorg om äldre och funktionshindrade? 

1  0-5 år 

2  6-10 år 

3  11-15 år 

4  16-20 år 

5  21 år eller mer 

D.  Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

1  0-5 år 

2  6-10 år 

3  11-15 år 

4  16-20 år 

5  21 år eller mer 

E.  Hur många timmar arbetar du vanligtvis per vecka i din anställning inom kommunen?  

1  1-10 timmar 

2  11-20 timmar 

3  21-30 timmar 

4  31-40 timmar 

 
 

 

Sänd tillbaka enkäten i det 

bifogade svarskuvertet utan att 

besvara resterande frågor 

Fortsätt fylla i 

enkäten 



 

 

På följande sidor finns frågor och påståenden om ditt nuvarande arbete och din nuvarande 
arbetsplats.  
Tag god tid på dig när du svarar. De flesta frågor besvarar du genom att kryssa för det 
svarsalternativ som bäst stämmer överens med din åsikt. 
  
  Mycket 

sällan 
eller 
aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland 
Ganska 

ofta 
Mycket ofta 
eller alltid 

  1 2 3 4 5 

1. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet 
hopar sig? 

     

2. Har du för mycket att göra?      

3. Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig?      

4. Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mera 
utbildning för? 

     

5. Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete?      

6. Innebär ditt arbete positiva utmaningar?      

7. Finns det klart definierade mål för ditt arbete?      

8. Vet du vilket ansvarsområde du har?      

9. Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet?      

10. Måste du utföra saker som du tycker skulle göras 
annorlunda? 

     

11. Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som 
behövs för att utföra dem? 

     

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

     

13. Innefattar ditt arbete arbetsuppgifter som är i konflikt 
med dina personliga värderingar? 

     

14. Kan du påverka mängden arbete du får?      

15. Kan du själv bestämma din arbetstakt?      

16. Kan du själv bestämma när du skall ta paus?      

17. Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?      

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

     

19. Går det rykten om förändring på arbetsplatsen?      

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

21. Får du information om kvaliteten på det arbete du utför?      

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

     

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

     

24. Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din 
närmaste chef? 

     

25. Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga 
beslut? 

     

26. Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina 
färdigheter? 

     



 

 

  
Mycket 
lite eller 
inte alls 

Ganska 
lite 

Något 
Ganska 
mycket     

Väldigt 
mycket 

  1 2 3 4 5 
27. Känner du att du kan få stöd från dina vänner/din familj 

när det är besvärligt på arbetet? 
     

 Hurdant är klimatet på din arbetsenhet?     

28. Uppmuntrande och stödjande…      
29. Avslappnat och trivsamt…      
30. Stelt och regelstyrt…      
       

31. Uppskattar du att ingå i din arbetsgrupp?       

 
Mycket sällan 

eller aldrig 
Ganska 
sällan Ibland 

Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta 

  1 2 3 4 5 
32. Är er grupp bra på att lösa problem?      
33. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att 

göra förbättringar? 
     

34. Är det tillräckligt med kommunikation på din 
avdelning? 

     

35. Har du lagt märke till störande konflikter mellan 
arbetskamrater? 

     

  Mycket lite 
eller inte alls 

Ganska 
lite 

Något 
Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket  

  1 2 3 4 5 
36. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av 

män och kvinnor på din arbetsplats?      

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

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

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

     

40. Litar du på ledningens förmåga att klara framtiden 
för arbetsplatsen/organisationen? 

     

41. Är du orolig för att förlora ditt arbete inom det 
närmaste året?      

 Med stress menas en situation då man känner sig spänd, rastlös, nervös eller orolig eller inte kan sova på 
natten eftersom man tänker på problem hela tiden.  
 Inte alls Bara lite I viss mån Ganska 

mycket 
Väldigt 
mycket 

  1 2 3 4 5 
42. Har du känt dig stressad den senaste tiden?      

 
 
  



 

 

Hur rättvis tycker du att den uppskattning du får av din arbetsgivare är?  
Med rättvisa menas att en individs insats i arbetet står i proportion till den uppskattning han eller hon få 
tillbaka. Pengar, beröm och andra förmåner är exempel på uppskattning 

  
Mycket 
rättvist 

Ganska 
rättvist 

Varken 
rättvist eller 

orättvist 

Ganska 
orättvist  

Mycket 
orättvist 

  1 2 3 4 5 

43. Hur rättvis tycker du att den uppskattning du fått från din 
arbetsgivare har varit i förhållande till det ansvar du har? 

     

44. Hur rättvis tycker du att den uppskattning du fått från din 
arbetsgivare har varit i förhållande till din utbildning och den 
erfarenhet du har? 

     

45. Hur rättvis tycker du att den uppskattning du fått från din 
arbetsgivare har varit i förhållande till den möda du har lagt ned i 
ditt arbete? 

     

46. Hur rättvis tycker du att den uppskattning du fått av din 
arbetsgivare varit i förhållande med den stress och anspänning 
som ditt arbete medför? 

     

47. Hur rättvis tycker du att den uppskattning som du fått av din 
arbetsgivare varit i förhållande till det arbete du utfört väl? 

     

Nedan finns ett antal påståenden som beskriver hur människor känner inför sig själva i förhållande till sitt arbete. 
Var vänlig och ange i vilken grad du tycker påståendet stämmer med hur du själv uppfattar din arbetssituation.  

  Stämm
er 

mycket 
dåligt 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämm
er bra 

Stämm
er 

mycket 
bra 

  1 2 3 4 5 

48.Jag är säker på min förmåga att kunna utföra mitt arbete      
49.Det arbete jag utför är väldigt viktigt för mig      
50.Jag har betydande självständighet att själv få avgöra hur jag 

ska utföra mitt arbete 
     

51.Jag har stor inverkan på saker som händer på min arbetsplats       
52.Jag upplever mina arbetsuppgifter som meningsfulla      
53.Jag har betydande kontroll över vad som händer på min 

arbetsplats 
     

54.Jag kan själv besluta om hur jag ska utföra mitt arbete      
55.Jag har stora möjligheter att oberoende och fritt avgöra hur 

jag ska utföra mitt arbete 
     

56.Jag behärskar de färdigheter som är nödvändiga för mitt 
arbete 

     

57.Det arbete jag utför är meningsfullt för mig      
58.Jag har påtagligt inflytande över saker som händer på min 

arbetsplats 
     

59.Jag är övertygad om att jag är kapabel att utföra mina 
arbetsuppgifter 

     

60.Jag tycker att vi på min arbetsplats utvecklar verksamheten på 
ett bra sätt 

     

61.Jag rekommenderar gärna vänner och bekanta att söka 
arbete på min arbetsplats 

     

62.Jag känner mig delaktig i verksamhetsplaneringen på min 
arbetsplats 

     

63.Jag känner mig delaktig i beslut som fattas på min arbetsplats      



 

 

64. På min arbetsplats har vi arbetsplatsträffar 
Ange endast ett alternativ 

1  Nej            Gå till fråga 65 
2  Ja, vid behov 
3  Ja, regelbundet 

 Om Ja: Hur ofta förekommer de i allmänhet? 
Några gånger per år Kvartalsvis Månadsvis Varannan vecka Veckovis 

1 2 3 4 5 
     

Om Ja: Jag tycker att våra arbetsplatsträffar har ett meningsfullt innehåll 
Stämmer mycket 

dåligt 
Stämmer dåligt 

Stämmer varken 
bra eller dåligt 

Stämmer bra 
Stämmer mycket 

bra 
1 2 3 4 5 

     
 

 
 

  
Stämmer mycket 

dåligt 
Stämmer 

dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämm
er bra 

Stämm
er 

mycket 
bra 

  1 2 3 4 5 
65. Jag tycker att mina kunskaper och erfarenheter 

tas tillvara på ett bra sätt i mitt arbete 
     

66. Jag har goda möjligheter till lärande och 
utveckling i mitt arbete 

     

67. Jag är nöjd med arbetsgivarens insatser och stöd 
för kompetensutveckling på min arbetsplats 

     

68. Jag trivs bra med mina arbetskamrater      
69. Jag upplever att arbetskamraterna på min 

arbetsplats respekterar varandra 
     

70. Jag upplever att arbetsgruppen på min 
arbetsplats samarbetar på ett bra sätt 

     

71. Jag upplever att min chef är aktiv när det gäller 
utveckling och förbättring av verksamheten 

     

72. Jag tycker att jag får tillräckligt med information 
från min chef i frågor som rör mitt arbete 

     

73. Jag upplever att min chef har god kännedom om 
min arbetssituation 

     

74. Jag upplever att min chef uppmuntrar mig att 
komma med förslag till förbättringar 

     

75. Jag upplever att jag kan säga vad jag tycker till 
min chef i frågor som rör mitt arbete 

     

76. Jag tycker att min chef respekterar mig      
77. Jag upplever att min chef skapar goda 

förutsättningar för att samarbetet i arbetsgruppen 
ska fungera 

     

78. Jag upplever att min chef tar tag i konflikter som 
uppstår på ett bra sätt 

     

79. Jag är nöjd med de utvecklingssamtal jag haft 
med min chef  

     

  Nej Ja    
  1 2    

80. Jag har utvecklingssamtal med min chef varje år   
   

  



 

 

  
 

Stämmer mycket 
dåligt 

 
Stämmer 

dåligt 

 
Stämmer 

varken bra 
eller dåligt 

 
Stämmer 

bra 

 
Stäm
mer 

myck
et bra 

  1 2 3 4 5 
81. Jag är nöjd med omfattningen av 

utvecklingssamtal på min arbetsplats 
     

82. Jag upplever att vi på min arbetsplats arbetar 
aktivt för att förbättra arbetsmiljön 

     

83. Jag känner till vår arbetsmiljöpolicy och 
innebörden av den 

     

84. Jag är nöjd med arbetsgivarens insatser och 
stöd för att förbättra arbetsmiljön 

     

  Nej  Ja    
  1 2    

85. På min arbetsplats har vi skriftliga rutiner för 
hot och våld 

     

  
Stämmer mycket 

dåligt 
Stämmer 

dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämm
er bra 

Stäm
mer 

myck
et bra 

  1 2 3 4 5 
86. Jag är fysiskt aktiv i tillräcklig omfattning för 

att må bra och orka med mitt arbete 
     

87. Jag är nöjd med arbetsgivarens insatser och 
stöd för hälsoarbete och friskvård 

     

88. Jag är nöjd med arbetsgivarens insatser och 
stöd för rehabilitering och återgång i arbete 
för dem som är långtidssjukskrivna 

     

  
Nej 

Ve
t ej 

Ja   

  1 2 3   
89. Min arbetsplats är ansluten till 

företagshälsovård  
     

  
Stämmer mycket 

dåligt 
Stämmer 

dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämm
er bra 

Stäm
mer 

myck
et bra 

  1 2 3 4 5 
90. Jag är nöjd med tillgången till 

företagshälsovård på min arbetsplats 
     

  Nej Vet ej Ja   

  1 2 3   
91. Min arbetsplats deltar i ett särskilt 

utvecklingsprojekt med inriktning på 
arbetsmiljö och hälsa 

   
  

  
Stämmer mycket 

dåligt 
Stämmer 

dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämm
er bra 

Stäm
mer 

myck
et bra 

  1 2 3 4 5 
 Om Ja: Projektet har haft en positiv 

betydelse för min arbetsmiljö och 
hälsa 

     

  



 

 

92. Har du genom arbetet erbjudits och utnyttjat följande stöd till hälsofrämjande aktiviteter under de senaste 
12 månaderna?  
Fyll i ett alternativ på varje rad 

  Nej, inte 
erbjudits 

Ja, erbjudits 
men ej utnyttjat 

Ja, erbjudits 
och utnyttjat 

  1 2 3 
 Ekonomisk ersättning för deltagande i hälsofrämjande aktiviteter 

efter arbetstid (”friskvårdspeng”) 
   

 Hälsofrämjande aktiviteter på arbetstid (”friskvårdstimme”)    

93. Vilka av följande tjänster har du erbjudits (haft tillgång till) genom arbetet samt även utnyttjat (deltagit i) 
under de senaste 12 månaderna? 
Fyll i ett alternativ på varje rad 

  Nej, inte 
erbjudits 

Ja, erbjudits 
men ej utnyttjat 

Ja, erbjudits 
och utnyttjat 

  1 2 3 
 Individuell hälsobedömning (hälsoprofil, konditionstest etc.)    

 Livsstilsinriktad rådgivning (kost, motion, rökning, stress etc.)    

 Friskvård (konditions/styrketräning etc.)       

 Medicinsk hälsokontroll    

 Stödsamtal individuellt eller i grupp (kris, konflikter etc.)    

 Medarbetarenkät (fysisk och psykosocial arbetsmiljö etc.)    

 Arbetsmiljöutbildning i grupp (lyftteknik, ergonomi etc.)      

 Arbetsanpassning (individuell ergonomisk rådgivning,                              
hjälpmedel etc.) 

   

 Rehabiliteringsutredning    

 Telefonrådgivning i sjukvårdsfrågor    

 Sjukvårdsmottagning på arbetsplatsen    

 Sjukvårdande behandling (vaccinationer etc.)      

94. Har du övervägt att byta eller söka annat arbete under de senaste 12 månaderna? 
1  Nej             Gå till fråga 95  
2  Ja 
Om Ja – ange vilket alternativ som då varit mest aktuellt: 
Ange endast ett alternativ 

1  Annan enhet inom kommunens vård och omsorg om äldre och funktionshindrade (VOÄF)  
2  Annan verksamhet inom kommunen (ej VOÄF) 
3  VOÄF hos annan arbetsgivare (ej kommunen)  
4  Annan verksamhet hos annan arbetsgivare (inkl. eget företagande) 

95. Hur bedömer du dina möjligheter att få ett annat arbete med i stort sett samma arbetsvillkor och lönenivå 
utan att behöva flytta till annan ort? 

  Mycket 
dåliga  

Dåliga  
Varken goda 
eller dåliga 

Goda 
Mycket 
goda 

  1 2 3 4 5 
 Annan enhet inom kommunens vård och omsorg om äldre och 

funktionshindrade (VOÄF) 
     

 Annan verksamhet inom kommunen (ej VOÄF)      
 VOÄF hos annan arbetsgivare (ej kommunen)      

 Annan verksamhet hos annan arbetsgivare (inkl.eget företagande)        



 

 

96. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 
Mycket dåligt Ganska dåligt Någorlunda Ganska gott Mycket gott 

1 2 3 4 5 

     
 

97. Hur bedömer du din arbetsförmåga i förhållande till de fysiska krav som ditt arbete ställer? 
Mycket dålig Ganska dålig Någorlunda Ganska god Mycket god 

1 2 3 4 5 

     
 

98. Hur bedömer du din arbetsförmåga i förhållande till de psykiska krav som ditt arbete ställer? 
Mycket dålig Ganska dålig Någorlunda Ganska god Mycket god 

1 2 3 4 5 

     
 

99. Med tanke på din hälsa – tror du att du kan arbeta med nuvarande yrke även om två år? 
 Nej, det tror jag inte Jag är osäker på 

det 
Ja, ganska säker  

 1 2 3  
     

 

100. Har det hänt under de senaste 12 månaderna att du gått till arbetet, trots att du med tanke på ditt 
hälsotillstånd borde varit hemma? 

Ingen gång En gång 2-5 gånger Mer än 5 gånger 
1 2 3 4 

    
 

 Om du gjort det, varför har du arbetat trots att du pga. sjukdom borde ha varit hemma? 
Fyll i ett alternativ på varje rad 

  Ja Ibland Nej  
  1 2 3  

 Negativ attityd till frånvaro från ledningen     
 Negativ attityd till frånvaro från arbetskamrater     
 Har inte råd att vara sjukskriven     
 Kunde inte sjukskriva mig pga. mina arbetsuppgifter     
 Lojalitet mot arbetskamrater som hade fått göra mitt jobb     
 Annat     

101. Tycker du att man ska kunna vara sjukskriven när man är trött på grund av dålig sömn? 
Nej, absolut inte      Ja, absolut 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

102. Instämmer du i att ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen är tillräckliga? 
Instämmer inte alls      Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

103. Instämmer du i att kontrollen av de sjukskrivna är alldeles för sträng? 
Instämmer inte alls      Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för att du tog dig tid och delade med dig av dina erfarenheter! 
Var vänlig posta den ifyllda enkäten i det medföljande kuvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

BILAGA 2 URSPRUNGET TILL MEDARBETARENKÄTENS 
FRÅGOR 

 



 

 

BILAGA 3 FRÅGOR TILL DENNA STUDIE UTIFRÅN 
MEDARBETARENKÄTEN 

Bakgrundsfrågor  

1.  (A) Kön 
2.  (B) Ålder 
3.  (C) Antal år som du har arbetat inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade? 
4.  (D) Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
5.  (E) Hur många timmar/vecka arbetar du? 
6. (42)Har du känt dig stressad den senaste tiden? 

 

Krav  

Kvantitativa krav 

4. (1) Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig? 
5. (2) Har du för mkt att göra.  

Inlärningskrav 

6. (3) Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? 

Kontroll i arbetet 

Kontroll av beslut 

7. (14) Kan du påverka mängden arbete du får?  
8. (17) Kan du påverka besluts som är viktiga för dig? 

Kontroll av arbetstakt 

9. (15) Kan du själv bestämma din arbetstakt? 
10. (16) Kan du själv bestämma när du ska ta paus? 

Socialt stöd  

Social interaktion 

11. (22) Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt arbete från dina arbetskamrater? 
12. (23) Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt arbete från din närmaste chef? 
13. (24) Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef? 
14. (27) Känner du att du att du kan få stöd från dina vänner/ din familj när det är besvärligt på arbetet? 

Upplevd hälsa 

15. (96) Hur bedömer du ditt nuvarande hälsotillstånd? 
 

Övervägande att byta jobb 

16. (94:1). Har du övervägt att byta jobb eller söka annat arbete under de senaste 12 månaderna? 
 

Källa: Medarbetarenkät: Arbetsmiljö och hälsa i kommunal vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. (Åkerlind, 

Ljungblad & Larsson, 2012).



 

 

BILAGA 4 Svarsfördelning för studiens variabel i antal och 
procent 

 

Bilagefigur 1. Könsfördelning (n=9270) 

 

Bilagefigur 2. Åldersfördelning (n=9270) 

 

Bilagefigur 3. Antal år i arbetet inom vård och omsorg av äldre och funktionshindrade (n=8300) 
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Bilagefigur 4. Andel år på den nuvarande arbetsplatsen (n=8340) 

 

Bilagefigur 5. Arbetstimmar/vecka (n=8266) 

 

Bilagefigur 6. Har du känt dig stressad den senaste tiden? (n=8276) 

 

  

3051 

(36,6 %)
2212 

(26,5 %)

1171 

(14,0 %) 879 

(10,5%)

1020

(12,2 %)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år 21- år

78 (0,9 %)

497 (6,0 %)

2933 

(35,5 %)

4738 (57,3 %)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1-10 h 11-20 h 21-30 h 31-40  h

1929 

(23,3 %)

2008 

(24,3 %) 

2249 

(27,2 %)
1368 

(16,5 %) 722 

(8,7 %)

0

1000

2000

3000

4000

5000

Inte alls Bara lite I viss mån Ganska

mycket

Väldigt

mycket



 

 

 

Bilagefigur 7. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig? (n=8189) 

 

Bilagefigur 8. Har du för mycket att göra? (n=8241) 

 

Bilagefigur 9. Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? (n=8056) 
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Bilagefigur 10. Kan du påverka mängden arbete du får? (n=8240) 

 

Bilagefigur 11. Kan du påverka beslut som är viktiga för dig? (n=8241) 

 

Bilagefigur 12. Kan du själv bestämma din arbetstakt? (n=8245) 
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Bilagefigur 13. Kan du själv bestämma när du ska ta paus? (n=8255) 

 

Bilagefigur 14. Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt arbete från dina arbetskamrater? (n=8245) 

 

Bilagefigur 15. Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt arbete från din närmaste chef? (n=8247) 
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Bilagefigur 16. Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef? (n=8247) 

 

Bilagefigur 17. Känner du att du att du kan få stöd från dina vänner/ din familj när det är besvärligt på 

arbetet? (n=8202) 

 

Bilagefigur 18. Hur bedömer du ditt nuvarande hälsotillstånd? (n=8249) 
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Bilagefigur 19. Har du övervägt att byta jobb eller söka annat arbete under de senaste 12 månaderna? 

(n=8180) 
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BILAGA 5 BIVARIAT ANALYS MED KORSTABELLER  

Kvantitativa krav och självskattad hälsa 

1. Samband mellan om arbetsmängden hopar sig och självskattad hälsa (n=8104)  
  Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet 

hopar sig? (x)        
 

 Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 
 

självskattad hälsa (y) Ej God  581 (20,4%) 958 (26,8%) 557 (33,0) 2096 (25,9 %)  

God 
 

Totalt 

 2264 (79,5%) 2610 (73,2%) 1134 (67,0%) 6008 (74,1 %)  

 2845 (100 %) 3568 (100 %) 1691 (100 %) 8104 (100 %) p< 0,000 

 

2. Samband mellan för mycket att göra och självskattad hälsa (n=8154) 
  

Har du för mycket att göra? (x)        
 

 Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 
 

självskattad hälsa (y) Ej God  395 (20,9%) 942 (24,6%) 777 (32,0%) 2114 (25,9 %)  
God 

 
Totalt 

 1496 (79,1%)    2888 (75,4%) 1656 (68,0%) 6040 (74,1 %)  

 1891 (100 %) 3830 (100 %) 2433 (100 %)  8154 (100 %) p< 0,000 

 

Inlärningskrav och självskattad hälsa 

3. Samband mellan arbetsuppgiften svårigheter och självskattad hälsa (n=7976) 

 
 

Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? (x) 
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 
 

självskattad hälsa (y) Ej God  1755 (24,2 %) 269 (41,2 %) 37 (46,8 %) 2061 (25,8 %)  
God 

 
Totalt 

 5504 (75,8 %) 369 (57,9 %) 42 (53,1 %) 5915 (74,2 %)  

 7259 (100 %) 638 (100 %) 79 (100 %) 7976 (100 %) p< 0,000 

 

Kontroll av beslut och självskattad hälsa 

4. Samband mellan mängden arbete och självskattad hälsa (n=8158) 

 
 

Kan du påverka mängden arbete du får? (x) 
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 
 

självskattad hälsa (y) Ej God  1050 (28,5 %) 685 (32,4%) 380 (18,0%) 2115 (25,9 %)  
God 

 
Totalt 

 2629 (71,5 %) 1942 (32,1 %) 1472 (24,4%) 6043(74,1 %)  

 3679 (100 %) 2627 (100 %) 1852 (100 %) 8158 (100 %) p< 0,000 

5. Samband mellan självskattad hälsa och påverkan av beslut (n=8160) 

 
 

Kan du påverka besluts som är viktiga för dig? (x) 
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 
 

självskattad hälsa (y) Ej God  620 (32,6 %) 963 (27,7%) 535 (19,2%) 2118 (26,0 %)  
God 

 
Totalt 

 1280 (67,4 %) 2508 (72,3%) 2254 (80,8%) 6042(74,0 %)  

 1900 (100 %) 3471 (100 %) 2789 (100 %) 8160 (100 %) p< 0,000 

 

 
 



 

 

Kontroll av arbetstakt och självskattad hälsa 

6. Samband mellan att bestämma om arbetstakt och självskattad hälsa (n=8164) 
  

Kan du själv bestämma din arbetstakt? (x) 
 

 Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

självskattad hälsa (y) Ej God  831 (30,5 %) 601 (26,1%) 683 (21,8%) 2115 (25,9 %)  
God 

 
Totalt 

 1898 (69,5 %) 1705 (73,9%) 2446 (78,2%) 6049 (74,1 %)  

 2729 (100 %) 2306 (100 %) 3129 (100 %) 8164 (100 %) p< 0,000 

 
7. Samband mellan att bestämma om paus och självskattad hälsa (n=8172) 

  
Kan du själv bestämma när du ska ta paus? (x) 

 

 Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

självskattad hälsa (y) Ej God  925 (29,3 %) 625 (25,4%) 565 (22,0%) 2115 (25,9 %)  
God 

 
Totalt 

 2229 (70,7 %) 1833(74,6%) 1995 (78,0%) 6057(74,1 %)  

 3154 (100 %) 2458 (100 %) 2560 (100 %)  8172 (100 %) p< 0,000 

 

Socialt stöd och självskattad hälsa 
 

8. Samband mellan stöd från arbetskamrater och självskattad hälsa (n=8162) 

 
 Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt arbete från 

dina arbetskamrater? (x)  
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

självskattad hälsa (y) Ej God  154 (37,7 %) 429 (34,7 %) 1533 (23,5%) 2116 (100 %)  
God 

 
Totalt 

 254 (62,3 %) 809 (65,3 %) 4983 (76,5%) 6046 (100 %)  

 408 (100 %) 1238 (100 %) 6516 (100 %) 8162 (100 %) p< 0,000 

 
9. Samband mellan stöd från chef och självskattad hälsa (n=8161) 

  Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt arbete från 
din närmaste chef? (x) 

 

 Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland  Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

självskattad hälsa (y) Ej God  642 (32,8 %) 642 (29,0 %) 832 (20,9%) 2116 (25,9 %)  
God 

 
Totalt 

 1316 (67,2 %) 1574 (71,0 %) 4729 (79,1%) 6045 (74,1 %)  

  1958 (100 %) 2216 (100 %) 3987 (100 %) 8161 (100 %) p< 0,000 

10. Samband mellan uppskattningar från chef och självskattad hälsa (n=8165) 
  Får du uppskattningar för dina arbetsprestationer från 

din närmaste chef? (x) 
 

 Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

självskattad hälsa (y) Ej God  936 (31,0 %) 634 (25,3 %) 545 (20,7 %) 2115 (100 %)  
God 

 
Totalt 

 2089 (69,0 %) 1869 (74,7 %) 2092 (79,3 %) 6050 (100 %)  

 3025 (100 %) 2503 (100 %) 2637 (100 %) 8165 (100 %) p< 0,000 

 

 

  



 

 

11. Samband mellan självskattad hälsa och stöd från vänner/familj(n=8125) 
  Känner du att du att du kan få stöd från dina vänner/ 

din familj när det är besvärligt på arbetet? (x) 
 

 
Mycket lite/inte alls Ibland 

Ganska 
mycket/ 

väldigt mycket Total 

 

självskattad hälsa (y) Ej God  399 (36,7 %) 530 (29,9 %) 1182 (22,5%) 2111 (26,0 %)  
God 

 
Totalt 

 686 (63,3 %) 1242 (70,1%) 4083 (77,5%) 6014 (74,0 %)  
 1088 (100 %) 1772 (100 %) 5265 (100 %) 8125 (100 %) p< 0,000 

 
 

kvantitativa krav och övervägande att byta jobb  

12. Samband mellan övervägande att byta jobb 0ch arbetsmängd (n=8041) 

 
 Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet 

hopar sig? (x)        
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

Överväger att byta jobb (y) Nej   2000 (70,7%) 2267 (64 %) 829 (49,5%) 5096 (63,4 %)  
Ja 
 

Totalt 

 826 (29,3%) 1273 (36 %) 846 (50,5%) 2945 (36,6 %)  

 2826 (100 %) 3540 (100 %) 1675 (100 %) 8041 (100 %) p< 0,000 

13. Samband mellan övervägande att byta jobb och för mycket att göra (n=8088) 

 Har du för mycket att göra? (x)        
  

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  

Total  

Överväger att byta jobb (y) Nej   1261 (67,3 %) 2531 (66,5%) 1325 (35,4 %) 5117 (63,3 %)  
Ja 
 

Totalt 

 613 (32,7%) 1272 (33,5%) 2411 (64,5 %) 2971 (36,7 %)  

 1874 (100 %) 3803 (100 %) 3736 (100 %) 8088 (100 %) p< 0,000 

Inlärningskrav och övervägande att byta jobb  

14. Samband mellan övervägande att byta jobb och svåra arbetsuppgifter (n=7913) 

 
 

Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? (x) 
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

Överväger att byta jobb (y) Nej   4625 (64,2%) 330 (52,5 %) 43 (54,4 %) 4998 (63,2 %)  
Ja 
 

Totalt 

 2581 (35,8%) 298 (47,5 %) 36 (45,6 %) 2915 (36,8  %)  

 7206 (100 %) 628 (100 %) 79 (100 %) 7913 (100 %) p< 0,000 

Kontroll av beslut och övervägande att byta jobb 

15. Samband mellan övervägande att byta jobb och mängden arbete (n=8091) 

 
 

Kan du påverka mängden arbete du får? (x) 
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

Överväger att byta jobb (y) Nej  2103 (57,6 %) 1695 (65,1 %) 1321 (71,8 %) 5119 (63,3 %)  
Ja 
 

Totalt 

 1545 (42,4%) 908 (34,9 %) 519 (28,2 %) 2972 (36,7 %)  

 3648 (100 %) 2603 (100 %) 1840 (100 %) 8091 (100 %) p< 0,000 

 

  



 

 

16. Samband mellan övervägande att byta jobb och påverkan av beslut (n=8096) 

 
 

Kan du påverka besluts som är viktiga för dig? (x) 
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

Överväger att byta jobb (y) Nej  940 (49,9 %) 2170 (63,0 %) 2010 (72,6 %) 5120 (63,2 %)  
Ja 
 

Totalt 

 942 (50,1 %) 1277 (37,0 %) 757 (27,4 %) 2976 (36,8 %)  

 1882 (100 %) 3447 (100 %) 2767 (100 %) 8096 (100 %) p< 0,000 

Kontroll av arbetstakt och övervägande att byta jobb 

17. Samband mellan övervägande att byta jobb och arbetstakt (n=8096) 

 
 

Kan du själv bestämma din arbetstakt? (x) 
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

Överväger att byta jobb (y) Nej  1482 (54,8 %) 1447 (63,4 %) 2192 (70,5 %) 5121 (63,3 %)  
Ja 
 

Totalt 

 1221 (45,2 %) 836 (36,6 %) 918 (29,5%) 2975 (36,7 %)  

 2703 (100 %) 2283 (100 %) 3110 (100 %) 8096 (100 %) p< 0,000 

18. Samband mellan övervägande att byta jobb och bestämma om paus (n=8106) 

 
 

Kan du själv bestämma när du ska ta paus? (x) 
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

Överväger att byta jobb (y) Nej  1756 (56,2 %) 1584 (64,9 %) 1788 (70,3%) 5128 (63,3 %)  
Ja 
 

Totalt 

 1367 (43,8 %) 856 (35,1%) 755 (29,7%) 2978(36,7 %)  

 3123 (100 %) 2440 (100 %) 2543 (100 %) 8106 (100 %) p< 0,000 

Socialt stöd och övervägande att byta jobb 

19. Samband mellan övervägande att byta jobb och stöd från arbetskamrater (n=8096) 

 
 Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt arbete från 

dina arbetskamrater? (x) 
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

Överväger att byta jobb (y) Nej  177 (43,5 %) 630 (51,4 %) 4317 (66,8%) 5124 (63,3 %)  
Ja 
 

Totalt 

 230 (56,5 %) 596 (48,6 %) 2146 (33,2 %) 2972 (36,7 %)  

 407 (100 %) 1226 (100 %) 6463 (100 %) 8096 (100 %) p< 0,000 

20. Samband mellan övervägande att byta jobb och stöd från chefen (n=8094) 

 
 Om du behöver, får du stöd och hjälp i ditt arbete från 

din närmaste chef? (x) 
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid Total 

 

Överväger att byta jobb (y)       Nej  915 (47,3 %) 1310 (59,5 %) 2895 (73,2%) 5120 (63,3 %)  
Ja 
 

Totalt 

 1020 (52,7 %) 893 (40,5 %) 1061 (26,8%) 2974 (36,7 %)  

 1935 (100 %) 2203 (100 %) 3956 (100 %) 8094 (100 %) p< 0,000 

 
 

 

 

 

 



 

 

21. Samband mellan övervägande att byta jobb och uppskattning från chefen (n=8100) 

 
 Får du uppskattningar för dina arbetsprestationer från 

din närmaste chef? (x) 
 

Mycket 
sällan/aldrig 

Ibland Ganska ofta/ 
Alltid  Total 

 

Överväger att byta jobb (y) Nej  1550 (51,8 %) 1621 (65,1 %) 1951 (74,5%) 5122 (63,2%)  
Ja 
 

Totalt 

 1443 (48,2 %) 868 (34,9 %) 667 (25,5%) 2978 (36,8 %)  

 2993 (100 %) 2489 (100 %) 2618 (100 %) 8100 (100 %) p< 0,000 

22. Samband mellan övervägande att byta jobb och stöd från vänner/familj (n=8057) 

 

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

 

Mycket lite/inte alls Ibland 

Ganska 
mycket/ 
Väldigt 
mycket Total 

 
 

Överväger att byta jobb (y) Nej  618 (56,7 %) 1120 (64,1 %) 3356 (64,2 %) 5094 (63,2 %)  
Ja 
 

Totalt 

 471 (43,3%) 626 (35,9 %) 1866 (35,8 %) 2963 (36,8 %)  

 1089 (100 %) 1746 (100 %) 5222 (100 %) 8057 (100 %) p< 0,009 

23. Övervägande att byta jobb efter kön 
Kön Nej  

 
Ja 
 

Totalt 
(% ) 

 

Man 
Kvinna 

308 (55,8 %) 
4868 (63,8 %) 

244 (44,2  %) 
2760 (36,2 %) 

552 (100 %) 
7628 (100 %) 

p< 0,000 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


