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Sjuksköterskors och undersköterskors hälsa och livskvalité  
 

Sofia Schmützer 

 

Hälsa och livskvalité är i fokus då dessa begrepp fördjupas genom nio 

dimensioner. Fysisk funktion, rollfunktion (fysiska orsaker), smärta, 

generell hälsa, vitalitet, social funktion, rollfunktion (emotionella 

orsaker), psykiskt välbefinnande samt förändrad hälsa. Vårdpersonal i 

form av 135 sjuksköterskor och undersköterskor i Mellansverige har 

deltagit i en enkätundersökning där respondenterna själv skattar sin 

upplevelse av hälsa och livskvalité genom ett beprövat instrument, 

RAND-36. Relationer eftersöktes mellan personalens så kallade 

riskfaktorer, individfaktorer och arbetsrelaterade faktorer och de nio 

hälsodimensionerna i RAND-instrumentet. I det här fallet var 

riskfaktorerna deras BMI (Body Mass Index) och huruvida de rökte 

eller inte. Individfaktorer var ålder och kön. Arbetsrelaterade faktorer 

var antal år i yrket, sjuksköterska/undersköterska, sysselsättningsgrad 

samt huruvida anställningen var inom landsting/kommun. Materialet 

undersöktes med hjälp av korrelationer och hierarkiska 

regressionsanalyser. Respondenternas BMI var förhållandevis högt då 

56% hade ett BMI över 25. BMI relaterade till sämre upplevd hälsa ur 

två av dimensionerna. Något överraskande resultat var att ju högre ålder 

desto hälsosammare upplevde de sig inom fem dimensioner. Antal år i 

yrket relaterade till tre av de nio dimensionerna.  

Keywords: Health, quality of life, RAND-36, nurses 

 

Inledning 

 

Hälsa 

 
”Hälsa är att må bra- och att ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav- och för att 

kunna förverkliga personliga mål.”(Winroth & Rydqvist, 2008, s.18).  

En hälsosam livsstil är möjligen en högst subjektiv upplevelse men att ha hälsa är 

fördelaktigt, något eftertraktat av alla. Enligt Winroth & Rydqvist (2008) skapas hälsa där 

förutsättningar finns för en fungerande närmiljö. Att man innehar en känsla av att betyda något, 

är någon och vill något.  

Att människan påverkas av arbetet är uppenbart och i en longitudinell studie utförd i Sverige, 

där sjuksköterskor var i fokus såg man att den självupplevda hälsan var som bäst då de 

fortfarande var studenter (Hansson, Lindfors & Gustavsson, 2010). De som var äldst i studien 

hade också lägre värdet på självupplevd hälsa. Det påvisar att det är ett tämligen slitsamt yrke 

i längden.  
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En annan mer omfattande studie utförd i Sverige mellan 1994-2001 påvisade en nedåtgående 

trend i psykisk hälsa hos vårdpersonal. En ökning sågs även av långtidssjukskrivningar. 

Populationen som undersöktes var vårdpersonal i form av sjuksköterskor, läkare, 

undersköterskor och annan personal. I samma studie framkom även att trivsel på arbetet samt 

alla former av stöd har minskat (Pettersson, Hertting, Hagberg & Theorell, 2005).   

Att ha vänner, äta hälsosam mat, få tillräckligt med sömn, utöva regelbunden fysisk aktivitet, 

undvika eller kunna hantera stress är några viktiga delar för att erhålla hälsa (Svensson & 

Hallberg, 2011). För många människor hör vårt hälsotillstånd ihop med vår identitet, vem vi 

vill vara. Det är ett komplicerat samband mellan hälsa och valet av livsstil som många gånger 

påverkas av många faktorer. Vanor, inlärda beteendemönster och utbudet av aktiviteter är 

exempel på dessa faktorer (Svensson & Hallberg, 2011). 

 

 

Livsstil - levnadsvanor 

 

Ur ett politiskt beslut för att uppnå bättre folkhälsa har elva folkhälsomål skapats av regering 

och riksdag genom folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten, 2010). Delmål nio i de 

politiska hälsomål som framtagits, handlar om fysisk aktivitet. Man blir glad och lycklig av 

fysisk aktivitet på grund av att signalsubstansen serotonin utsöndras i samband med motion. 

Har man en högre serotoninhalt i kroppen fungerar dessutom kroppens melatoninhalt bättre 

som gör att vi utvinner en högre kvalité av sömnen (Bohlin & Robild, 2010). Att röra på sig är 

dessutom viktigt ur andra synvinklar. Det hjälper människan att hålla allvarliga sjukdomar 

borta, t.ex. diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och depression för att nämna några (Bohlin 

& Robild, 2010). 

Ur det politiska beslutet har bland annat fysisk aktivitet på recept anammats (Winroth & 

Rydqvist, 2008). Sjukvården i samarbete med idrottsrörelsen ser till att patienter som söker sig 

till primärvården för diverse problem, börjar motionera (Winroth & Rydqvist, 2008). Den 

viktigaste typen av motion torde dock vara vardagsmotionen. Den vi utövar i stort sett dagligen 

som kan innebära att gå eller cykla till jobbet, att ta trappor istället för hissen. Den mer 

konditionskrävande motionen bör utövas ett par gånger i veckan och där kan man med fördel 

välja något som man anser vara roligt, t.ex. dans, fotboll (Bohlin & Robild, 2010).  

De vetenskapliga bevisen för att fysisk aktivitet i jämförelse med fysisk inaktivitet relaterar 

till en bättre hälsa har visat sig i ett flertal studier både i Sverige och runt om i världen (Hamer 

& Stamatakis, 2010; Lindwall, Ljung, Hadzibajramovic & Jonsdottir, 2012).  Upplevelsen av 

att ha god hälsa relaterar även vetenskapligt till lägre ålder (Suominen, Blomberg, Helenius & 

Koskenvuo, 1999).  

För att få en hint om befolkningens hälsotillstånd fysiskt sett kan ett mått som BMI vara 

behjälpligt. BMI är ett mått på kroppsmassan som beräknas genom att vikten (kg), dividerat 

med längden (m) i kvadrat (Agardh, Moradi & Allebeck, 2008). Enligt Folkhälsomyndighetens 

årsrapport (2014) räknas 18,5 – 24,9 på BMI skalan som normalvikt, mindre än 18,5 är 

undervikt, 25 – 29,9 är övervikt och ett BMI över 30 räknas som fetma. BMI är ett omtalat 

ämne som det forskas mycket om. Man har sett i en studie att risken är stor att BMI ökar med 

åldern (Nelson et al. 2014).  I en annan studie sågs att fysisk funktion minskade vid högre BMI, 

framförallt bland kvinnor i jämförelse med män (Korhonen, Seppälä, Järvenpää & Kautiainen, 

2014). BMI är inte alltid relaterat till inaktivitet. Man har sett i en annan studie att ju mer 

stressande händelser så ses tendenser till att BMI ökar (Barry & Petry, 2008).   

WHO har tagit fram ett annat mått som mäter riskfaktorer som kan leda till sjukdom och i 

värsta fall för tidig död, DALY (Agaard et al., 2008). På den skalan finns totalt tjugosex 

medicinska riskfaktorer definierade. Sverige har i sin tur genomfört en undersökning som anger 
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de tio vanligaste faktorerna utifrån DALY-modellen, där fysisk inaktivitet och högt BMI 

hamnade bland topp tio (Agard et al., 2008).   

En ovana som världens befolkning fortfarande tar till är rökning. Trots att man vet om dess 

risker nyttjas denna drog och många gånger blir följden ohälsa. Kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, lungcancer samt hjärt-och kärlsjukdomar för att bara att nämna några av 

följdsjukdomarna (Danielsson, Gillström & Hemström, 2012). 

Att arbetsplatsen är en plats där man tillbringar en stor del av sin dyrbara tid råder det ingen 

tvekan om. Levnadsvanor man anammar på arbetsplatsen sätter sina spår i livet för övrigt. Den 

fysiska miljön på arbetsplatsen är viktig för att erhålla hälsa (Djukic, Kovner, Brewer, Fatehi 

& Greene, 2014). Den fysiska miljön ska vara anpassad så att den underlättar för dagsverket 

som ska utföras och trivseln upplevs större då miljön är funktionell. Djukic och hennes team 

har tagit fasta på detta då de 2014 genomförde en undersökning i USA. Där såg man att det 

fanns samband mellan trivsel och en underlättande fysisk miljö (Djukic et al., 2014).  

Det är inte bara den fysiska miljön som leder till hälsa/ohälsa, utan den psykiska miljön är 

lika viktig. Psykisk ohälsa såsom upplevd oro och ångest har ökat markant och framförallt bland 

Sveriges unga kvinnliga befolkning (Folkhälsomyndigheten, 2014). En bidragande orsak kan 

vara det stressiga samhälle som skapats med alla dess krav som ingår. Krav i form av 

inplanerade aktiviteter har påvisats vara stressande (Stetson, Rahn, Dubbert, Wilner & Mercury, 

1997). I den studien framkom det att nästan alla kvinnor som deltog, tränade för att förbättra 

sin hälsa. Trots det framkom det att inplanerade aktiviteter såsom träning, under stressigare 

perioder, upplevdes som ytterligare en sak att göra. Det i sin tur ledde till att man stod över 

träningen och en känsla av ytterligare stress uppkom för att man inte kunde träna.  

En annan studie har fokuserat på bortkopplandet av arbetet på sin fritid (Sonnentag et al., 

2014). Det visade sig att varken mer tid eller givande fritidsaktiviteter hjälpte till att koppla bort 

arbetet på sin fritid. Det var högst individuellt hur man lyckades med det, då vissa bara behövde 

vara ifred för att slappna av och koppla bort arbetet.  

Stress är ohälsosamt på oändligt många sätt. Att stress ger sämre hälsovanor visade en studie 

från USA (Ng & Jeffrey, 2003). Där såg man att både män och kvinnor som upplevde stress 

relaterade till fetare matintag, mindre fysisk aktivitet och dessutom var rökare. Det gav 

forskarna vetskap om att livsstressorer har ett samband med sämre hälsobeteenden. Man såg 

dessutom att ju högre stresspåslag desto mer tobak förbrukades.  

 

 

Socialt stöd 

 
Karasek och Theorell har framarbetat en modell, krav-och kontrollmodellen (Karasek & 

Theorell, 1990). I den betonas hur viktigt det är att ha balans mellan de krav som ingår i sin 

arbetsroll och den kontroll man har över sin situation på arbetsplatsen. Det har tillagts för 

ganska länge sedan hur betydelsefullt det dessutom är med socialt stöd. Att ha balans mellan 

dessa komponenter är högst väsentligt för att uppnå god hälsa. För att kunna hantera stress och 

press bättre har man sett en modererande effekt av socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Det 

sociala stödet på arbetsplatsen är betydelsefullt för att uppnå högre trivsel har man sett i en 

rapport som är utförd i Sverige, där respondenterna var sjuksköterskor och läkare (Jönsson, 

2011). Det framkom även att ha kontroll, rolltydlighet och förekommande av rollkonflikter var 

viktiga aspekter gällande trivsel på arbetsplatsen.  En annan studie från Australien såg man att 

på en population offentligt anställda, i det här fallet poliser, förekom statistiska signifikanta 

samband mellan socialt stöd och engagemang samt arbetsrelaterad trivsel (Rodwell, Noblet & 

Allisey, 2008). 
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I en annan vetenskaplig artikel har man undersökt hur livskvalité relaterar till arbete 

respektive fritid. Där såg man i en enkätundersökning att respondenterna var mest nöjda då de 

fick tillbringa tid med familj och vänner. Över lag så gav det man gjorde på fritiden mer 

livsglädje, än faktorer relaterat till sitt arbete (London, Crandall, Seals, 1977).  

En betydligt färskare studie är genomförd i Nederländerna där man kom fram till att känslor 

av allmänt välbefinnande på och utanför arbetet hade ett samband med huruvida man upplevde 

känslor av utmattning och/eller en känsla av energi. Att man upplever allmänt välbefinnande 

samt har en betydelsefull fritid t.ex. innehållande socialt umgänge kan därför vara buffrande 

mot stress (Van Hoof, Geurts, Beckers & Kompier, 2011).  

 

 

Omgivande miljö 

 

Målet med folkhälsopolitiska rapporten som regeringen tagit fram för att åstadkomma ett 

hälsosammare samhälle innehöll en baktanke. Meningen var även att uppnå ett mer jämlikt 

samhälle på sikt (Folkhälsomyndigheten, 2010). Idag vet man att det råder orättvisor i samhället 

på många sätt. Det vill man förändra. Lågutbildade personer och de med lägre inkomst har en 

kortare medellivslängd och sämre upplevd hälsa i jämförelse med den övriga befolkningen. 

Kvinnor mår i allmänhet sämre än män. Personer med utländsk bakgrund, homo, bi- och 

transidentitet eller funktionsnedsättning upplever sig ha en sämre hälsa. Ohälsan kostar 

samhället minst 120 miljarder kronor per år (Folkhälsomyndigheten, 2010).  

Att arbeta inom vården, främst som undersköterska eller sjuksköterska, anses vara ett 

lågstatusyrke och tämligen lågbetalt i förhållande till andra yrken som inte innefattar 

människor. I en studie utförd av Hemström (2005) såg man att det fanns signifikanta skillnader 

mellan storleken på inkomsten och upplevelsen av god hälsa. De med högre inkomst 

rapporterade bättre hälsa över lag.  Dock var inte inkomsten helt och hållet avgörande då det 

upptäcktes att även om inkomsten var förhållandevis hög och arbetsförhållanden för övrigt var 

ogynnsamma, så rapporterades ohälsa (Hemström, 2005). Man har också sett olikheter i att 

problem med övervikt, fetma, fysisk inaktivitet och kostvanor relaterar i större utsträckning till 

den lägre klassen i vårt samhälle (Johansson, 2010).  

För att uppnå jämlikhet kan en utgångspunkt vara att alla ska ha samma möjlighet att få 

arbeta heltid eller om man så vill deltid. Projektet Hela Projektet påbörjades 2001 som 

arbetsmiljöverket fick i uppdrag av regeringen. Målet var bland annat att minska ofrivilligt 

deltidsarbete och därmed öka möjligheten till heltidsarbete. Kvinnor inom arbetslivet är hårdare 

utsatt för detta problem. Eftersom andelen kvinnor dominerar inom vårdyrket ses detta som ett 

stort problem. Projektet resulterade bland annat i de resurs/vikariepooler som numera existerar 

inom många kommuner och landsting. Olika arbetstidsmodeller och validerade utbildningar har 

dessutom arbetats fram för att resultera i fler heltidsanställda.  Efter projektet satts igång har 

antalet heltidsanställda ökat (Arbetsmiljöverket, 2006).   

Man har sett i annan studie där heltidsanställda jämfördes mot deltidsanställda där deras 

trivsel på respektive tjänster efterfrågades, samt om de hade planer på att sluta på arbetsplatsen 

(Russo, 2012). Där såg man att man trivdes och var nöjd då man fick sin önskan tillfredsställd. 

Om man ville arbeta heltid och därmed gjorde det alternativt arbetade deltid och det var 

självvalt, så var man nöjd och hade inga planer på att sluta.  

Att arbeta skift har sina för- och nackdelar. Det ingår ofta i sjuksköterskan eller 

undersköterskans arbetsuppgifter. En studie utförd på sjuksköterskor som arbetade dag-, natt-

eller varierande skift deltog i en enkätundersökning. Där såg man att speciellt natt och växlande 

skiftarbete kunde påverka individen genom att löpa större risk för att utveckla psykologiska 

problem. Anledningen till det kunde vara att de upplevde större arbetspress (Treuer, Fuller-
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Tyszkiewicz & Little, 2014). Skiftarbete och långa pass kan vara ett hot mot hälsan (Dahlgren, 

Kecklund & Åkerstedt, 2006). Att ha möjligheten att få bestämma sitt eget schema har sina 

fördelar och det är bevisat att man är mer nöjd på sitt arbete då (Pryce, Albertsen & Nielsen, 

2006). I den studien upptäcktes även att deltagarna som arbetade inom vården, ansåg sig få mer 

kontroll över livspusslet. Även socialt hade det sina fördelar då deltagarna kunde lägga sitt 

schema utefter de som man föredrog att arbeta med. På så vis erhölls en trivsammare atmosfär 

under arbetspasset.   

 

  

Syfte och frågeställning 

 
På uppdrag av regeringen utfördes av Folkhälsomyndigheten, en av flera rapporter med fokus 

på den svenska folkhälsan (Folkhälsomyndighetens årsrapport, 2014). De övergripande mål 

som regeringen ställt upp är elva stycken och denna studie ska fokusera på två av dem, hälsa i 

arbetslivet och fysisk aktivitet. Hälsobegreppet kan utvecklas ur den fysiska, psykiska, sociala 

samt existentiella dimensionen (Winroth & Rydqvist, 2008).  

Att bli sjuk någon gång under livets gång är inte konstigt, bot finns i de flesta fall. Obalansen 

som rådde i kroppen blir oftast återställd med hjälp av sjukvården som är en viktig del i 

tillfrisknandet. Denna skrift ska fokusera på undersköterskor och sjuksköterskor som är ett 

kugghjul i denna apparat. Härmed är det deras upplevelse av hälsa som är intressant. Detta görs 

genom ett instrument där hälsan delas in i nio dimensioner: fysisk funktion, rollfunktion 

(fysiska orsaker), smärta, generell hälsa, vitalitet, social funktion, rollfunktion (emotionella 

orsaker), psykiskt välbefinnande samt upplevelse av förändrad hälsa de senaste tolv månaderna.  

Individrelaterade utgångspunkter undersöks genom att titta närmare på ålder och kön relaterat 

till de olika dimensionerna. Arbetsrelaterade faktorer är om man är 

sjuksköterska/undersköterska, arbetar heltid/deltid, anställd inom landsting eller kommun, samt 

hur många år man arbetat inom yrket. Slutligen har rökning och BMI blandats in i 

hälsodimensionerna.  Rökning samt ett högt BMI anses vara en riskfaktor för ohälsa. 

Frågeställningar som undersöks är: 

 

 Hur ser relationen ut mellan riskfaktorer och hälsa/livskvalité? 

 Hur ser relationen ut mellan individrelaterade faktorer och hälsa/livskvalité? 

 Hur ser relationen ut mellan arbetsrelaterade faktorer och hälsa/livskvalité? 

 Hur mycket av variationen i hälsa/livskvalité kan förklaras utifrån riskfaktorer, 

individrelaterade faktorer och arbetsrelaterade faktorer? 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 
I en kommun och ett landsting i mellersta Sverige tillfrågades två avdelningschefer om intresse 

fanns att medverka i en enkätundersökning, där intresse var att mäta undersköterskors och 

sjuksköterskors hälsa och livskvalité. Ett positivt svar utdelades och enkäter distribuerades. 

Totalt delades 220 enkäter ut fördelat inom ett landsting och kommun i mellersta Sverige.  På 

ett sjukhus fördelat på sex vårdavdelningar delades 120 av de 220 enkäter ut. I samma region 

delades ytterligare 100 enkäter ut till ett äldreboende fördelat på sex avdelningar. Det totala 
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externa bortfallet utgjordes av 85 enkäter som inte blivit ifyllda. Detta resulterade i 135 som 

kunde sammanställas och interna bortfall ersattes med ett medelvärde då detta var möjligt. 

Deltagarna utgjordes av 9 (6,7%) män och 126 (93,3%) kvinnor. Deras ålder varierade från 21-

66 år med en medelålder på 42,07 år och en standardavvikelse på 11.86. Andelen deltagare från 

landstinget var betydligt fler än kommunen, 97 (71,9%) respektive 36 (26,7%) till antalet. Två 

personer uppgav inte var de hade sin anställning. Fler undersköterskor svarade på enkäten i 

jämförelse med sjuksköterskor, 85 (63,0%) respektive 37 (27,4%). Tretton personer uppgav 

inte sin yrkestitel eller svarade annat. Andelen rökare uppmättes till 22 (16,3%) och 113 

(83,7%) icke rökare. De som arbetade heltid var 68 (51,4%) och deltid 63 (48,5%). Fyra 

personer uppgav inte sin tjänstgöringsgrad. BMI framräknades genom att ta vikten (kg), 

dividerat med längden (m) i kvadrat (Agardh, Moradi & Allebeck, 2008). Ett medelvärde på 

BMI framkom till 25 och de som hade ett BMI >25, var 76 personer (56%). Totalt sett varierade 

BMI från 17-39. 

 

 

Material 
 

Enkäten som var fyra sidor bestod av ett missivbrev följt av frågor som sedan avslutades med 

att tacka för dennes medverkan. Frågorna var fyrtiofem till antalet där nio av dem var 

bakgrundsfrågor. Utformningen av enkäten bestod av två avsnitt.  

I det första avsnittet efterfrågades bakgrundsvariabler indelat i riskvariabler, som i detta 

sammanhang är BMI och rökare/icke rökare. Vid inmatningen kodades rökare med 0 och icke 

rökare med 1. Individrelaterade variabler efterfrågades, i detta fall kön och ålder.  Män kodades 

med 0 och kvinnor med 1. Arbetsrelaterade variabler handlade om huruvida anställningen var 

inom kommun eller landsting, där kommunanställda kodades med 0 och landstingsanställda 

med 1. Det efterfrågades huruvida man arbetade heltid eller deltid, där heltid kodades med 0 

och deltid med 1. Sjuksköterska eller undersköterska efterfrågades där sjuksköterska kodades 

med 0 och undersköterska med 1. Antal år inom yrket var ytterligare en arbetsrelaterad fråga.  

Det andra avsnittet utgjordes av RAND-36- formuläret som är ett etablerat instrument som 

mäter självskattad hälsa och livskvalité. Det är ursprungsinstrumentet till SF-36 som är ett av 

de mest använda instrumenten för att mäta självuppskattad hälsa (Hays, Donald Sherbourne & 

Mazel Rand, 1993). En översättning till svenska har utförts och RAND-36 finns att tillgå fritt i 

Sverige (http://www.promcenter.se). Instrumentet innehåller 36 frågor där 35 av dem är inom 

8 dimensioner samt en fråga utöver det som mäter eventuell förändring i upplevd hälsa under 

de senaste tolv månaderna.  Totalt 9 dimensioner, som mäter fysisk funktion, rollfunktion 

(fysiska orsaker), rollfunktion (emotionella orsaker), psykiskt välbefinnande, vitalitet, social 

funktion, smärta, generell hälsa samt förändrad hälsa.  

Fysisk funktion mäts av 10 frågor (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12). Ett exempel på fråga, 

Begränsar din nuvarande hälsa dig i dess aktiviteter? Om Ja, hur mycket? Gå upp för flera 

trappor? De mäts i en tregradig skala (1) ja, mycket begränsad, (2) ja, lite begränsad samt (3) 

nej, inte alls begränsad. 

Rollfunktion (fysiska orsaker) mäts av 4 frågor (13, 14, 15 och 16). Exempel på fråga, Under 

de senaste 4 veckorna, har du haft något av följande problem med ditt arbete eller andra 

vanliga aktiviteter på grund av din fysiska hälsa? Dragit ner på tiden du ägnat åt arbete eller 

andra aktiviteter? De mäts genom en två gradig skala (1) ja eller (2) nej.  

Rollfunktion (emotionella orsaker) mäts av 3 frågor (17, 18 och 19). Exempel på fråga, 

Under de senaste 4 veckorna, har du haft något av följande problem med ditt arbete eller andra 

vanliga aktiviteter på grund av känslomässiga problem (t.ex. att du känt dig orolig)? Dragit 
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ner på tiden du ägnat åt arbete eller andra aktiviteter? De mäts genom en två gradig skala (1) 

ja eller (2) nej.  

Psykiskt välbefinnande mäts av 5 frågor (24, 25, 26, 28 och 30). Exempel på fråga, Hur 

mycket av tiden de senaste 4 veckorna har du känt dig pigg? De är i en sex gradig skala (1) hela 

tiden, (2) största delen av tiden, (3) en stor del av tiden, (4) en viss del av tiden, (5) en liten del 

av tiden samt (6) inget av tiden.  

Vitalitet mäts av 5 frågor (23, 27, 29 och 31). Exempel på fråga, Hur mycket av tiden de 

senaste 4 veckorna har du känt dig utsliten? De är i en sex gradig skala (1) hela tiden, (2) största 

delen av tiden, (3) en stor del av tiden, (4) en viss del av tiden, (5) en liten del av tiden samt (6) 

inget av tiden.  

Social funktion, mäts av 2 frågor (20 och 32).  Exempel på fråga, Under de senaste 4 

veckorna, i vilken omfattning har din fysiska hälsa eller känslomässiga problem stört dina 

vanliga sociala aktiviteter med familj, släkt, vänner, grannar eller föreningar etc.? Frågorna 

mäts genom en fem gradig skala med olika svarsalternativ, fråga 20 (1) inte alls, (2) lite grand, 

(3) måttligt, (4) ganska mycket samt (5) extremt mycket. 

Smärta mäts av 2 frågor (21 och 22). Exempel på fråga, Hur mycket fysisk smärta har du 

haft under de senaste 4 veckorna? Frågorna mäts i en sex gradig skala på fråga 21 där (1) inte 

alls, (2) mycket lätt, (3) lätt, (4) måttlig, (5) svår, (6) mycket svår. Fråga 22 är i fem gradig 

skala, (1) inte alls, (2) lite grand, (3) måttligt, (4) ganska mycket samt (5) extremt mycket.  

För att mäta generell hälsa används 5 frågor (1, 33, 34, 35 och 36). Exempel på fråga 1 som 

mäts i en fem gradig skala är, I allmänhet skulle du säga att din hälsa är (1) utmärkt, (2) mycket 

god, (3) god, (4) någorlunda och (5) dålig.  De återstående fyra är påståenden t.ex. Min hälsa 

är utmärkt och mäts i en fem gradig skala (1) stämmer helt, (2) stämmer ganska bra, (3) vet 

inte, (4) stämmer ganska dåligt, (5) stämmer inte alls.  

Den enda frågan som mäter om hälsan har förändrats under de senaste 12 månaderna lyder: 

Jämför med för ett år sedan, Hur skulle du bedöma din hälsa nu? Svarsalternativen är i en 

femgradig skala (1) mycket bättre, (2) något bättre, (3) ungefär detsamma, (4) något sämre, (5) 

mycket sämre. Värden kodas sedan om vid sammanställningen enligt anvisningar från RAND 

(Hays, Donald Sherbourne & Mazel Rand, 1993). Vid två gradiga skalor kodas 

svarsalternativen om till 0 och 100. Vid tre gradiga svarsalternativ kodas de om till 0, 50 och 

100. När skalan sträcker sig på en fem gradig skala kodas de om till 0, 25, 50, 75 och 100. Den 

sex gradiga skalan sträcker sig från 0, 20, 40, 60, 80 och 100. Sammantaget gäller att ju högre 

värden desto gynnsammare hälsa och livskvalité (Hays et al., 1993).  

 

 

Procedur 
 

Inom landstinget tillfrågades vårdplatschefen som i samråd med de övriga avdelningscheferna 

medgav att delta i studien. Personalen informerades av avdelningscheferna om enkäterna som 

delades ut av undersökningsledaren följande dag på de sex vårdavdelningar. Personalen var 

över lag medvetna om undersökningen när enkäten delades ut. Enkäterna hade ett missivbrev 

som förtydligade de etiska principerna såsom syftet med studien samt att det var frivilligt att 

delta (Vetenskapsrådet, 2011). Anonymitet utlovades då inget namn efterfrågades och 

undersökningsledaren hade ingen kännedom om vem som fyllt i enkäterna. Efter att personalen 

fyllt i enkäten var det avsett att den skulle placeras i en låda på personalrummet som var 

förseglad. Lådan lämnades och hämtades av undersökningsledaren en vecka senare.  

Inom kommunen tillfrågades en av avdelningscheferna som gav ett medgivande.  Inom 

loppet av två veckor delades enkäterna ut med missivbrevet som förtydligade syftet med studien 
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och förseglade lådor placerades på sex avdelningar av undersökningsledaren. En vecka senare 

inhämtades lådorna.  

 

 

Databearbetning 

 

Bearbetningen av insamlat material utfördes genom det statistiska programmet SPSS Version 

22. Skalvändningar utfördes och index bildades enligt anvisning från RAND (Hays, Donald 

Sherbourne & Mazel Rand, 1993). Enstaka frågor, där svar har utelämnats, har ersatts med ett 

framräknat medelvärde. Deskriptiv statistik för materialet togs fram. För att svara på de tre 

första frågeställningarna genomfördes Pearsons produktmomentkorrelations-koefficient. 

Gränsen för tendens till signifikans på dessa sattes till p <.10. Statistisk signifikans är dock p 

<.05. För att få svar på den fjärde frågeställningen utfördes nio hierarkiska multipla linjära 

regressionsanalyser. I slumpmässig ordning lades i det första steget risk variablerna till, BMI 

och rökare/icke rökare. I det andra steget lades individrelaterade variabler, ålder och kön. Det 

tredje och sista steget innehöll arbetsrelaterade variabler, heltid/deltidsarbete, 

kommun/landsting, undersköterska/sjuksköterska och antal år i yrket. Beroende variabler var 

de nio dimensionerna som mäter hälsa och livskvalité.  

 

 

Resultat 

 
Den tre första frågeställningar kunde besvaras genom Pearsons produktmomentkorrelations-

koefficienter som genomförts och redovisas i Tabell 1.  

Den första frågeställningen beträffande hur riskfaktorn BMI relaterade till 

hälsodimensionerna resulterade i att fysisk funktion relaterade statistiskt signifikant i form av 

en negativ korrelation (p <.05). Även generell hälsa relaterade signifikant i form av en negativ 

korrelation (p <.01).  Det innebär att ju högre BMI desto lägre upplevelse av fysisk funktion 

samt generell hälsa. Den andra riskfaktorn om man röker eller är icke rökare påvisade inga 

signifikanta relationer med upplevelsen av hälsa och livskvalité. Signifikant relation (p <.05) 

upptäcktes mellan de som röker och arbetar inom kommunen. Inom kommunen rökte tio 

personer (7,4%) och i landstinget 12 personer (8,9%).  

Den andra frågeställningen om individrelaterade faktorn ålder relaterade till 

hälsodimensionerna gav en statistiskt positiv signifikant relation genom vitalitet, social 

funktion samt rollfunktion (emotionella orsaker) (p <.01). Positiva signifikanta samband sågs 

även hos generell hälsa och psykiskt välbefinnande (p <.05). Det innebär att vid högre ålder 

upplever sig respondenterna mer vitala, socialt funktionella, fungerande rollfunktion 

(emotionella orsaker), bättre generell hälsa samt mer psykiskt välbefinnande.  Variabeln ålder 

i relation till vitalitet gav en av den starkaste korrelation (r= .32). Ålder relaterade även i ett 

signifikant samband (p <.01) med antalet år i yrket (r= .75).  Det innebär att ju högre ålder desto 

fler antal år i yrket. Beträffande vilket kön man har i relation till hälsa upptäcktes inga 

signifikanta samband till hälsodimensionerna. Däremot vilket kön man har relaterat till 

yrkestitel är signifikant i ett negativt samband (p <.05). Det innebär att det är vanligare att män 

är undersköterskor än sjuksköterskor samt att det är vanligare med kvinnliga sjuksköterskor än 

manliga sjuksköterskor.   

Den tredje frågeställningen gällde de arbetsrelaterade faktorerna upptäcktes ett positivt 

signifikant samband mellan fysisk funktion och om man arbetade inom landstinget (p <.01). 

Sambandet var tämligen svagt (r = 29). Det innebär att fler inom landstinget upplever sig fysiskt 
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funktionella i jämförelse med kommunanställda. Inga andra signifikanta samband upptäcktes 

mellan landstinget/kommunen och hälsodimensionerna. Mellan undersköterskor och 

sjuksköterskor och upplevelsen av förändrad hälsa upptäcktes ett svagt positivt samband då 

undersköterskor visade tendens till att uppleva mer förändring i hälsan under de senaste tolv 

månaderna (p <.10). Antalet år i yrket gav signifikanta positiva samband mellan vitalitet, social 

funktion och psykiskt välbefinnande (p <.05). Ju fler antal år inom branschen desto mer vital, 

socialt funktionell och psykiskt välbefinnande upplever man. Huruvida man jobbade heltid eller 

deltid upptäcktes inte några samband i relation till hälsa och livskvalité. 

Inom de arbetsrelaterade variablerna upptäcktes ett negativt samband mellan undersköterska 

eller sjuksköterska och om man arbetade heltid eller deltid (p <.05). Det innebär att fler 

undersköterskor arbetar deltid än heltid samt att fler sjuksköterskor arbetar heltid än deltid. 

Den fjärde frågeställningen besvarades genom att utföra en multipel regressionsanalys av 

hierarkisk modell och redovisas i Tabell 2. Den första kriterievariabeln som testades ur hälsans 

nio dimensioner var fysisk funktion.  

Hela modellen fysisk funktion var statistiskt signifikant (F8,120 = 3,047, p <.01). Totalt kunde 

17% av variation hos kriterievariabeln förklaras. Den största förändringen blev när 

arbetsrelaterade faktorer tillades i steg 3 då en förändring uppstod på hela 11% . Bland dessa 

faktorer fanns den största förklarade variationen beroende på om man var kommun- eller 

landstingsanställd (p <.001). Landstingsanställda upplevde över lag bättre fysisk funktion. BMI 

hade dessutom en förklaring av variationen genom ett negativt samband (p <.05). 

Modellen rollfunktion (fysiska orsaker) var inte statistiskt signifikant (F8,120 = 0,603, p 

=.77). Totalt kunde endast 4% av variationen i kriterievariabeln förklaras.   

Modellen där smärta är kriterievariabeln, gav inte någon statistisk signifikans (F8,120 = 

0,893, p =.52). totalt kunde endast 6% av variationen förklaras utifrån prediktionsvariablerna.    

Modellen för generell hälsa var totalt sett statistiskt signifikant (F8,120 = 2,769 p <.01). 

Totalt sett kunde 16% av variationen i hela modellen förklaras och då främst utifrån BMI och 

ålder. Den största förändringen skedde redan i steg 1 då 10% kunde förklaras utifrån BMI i en 

negativ korrelation (p <.001). Det innebär att ju högre BMI desto sämre generell hälsa. Ålder 

relaterade genom en positiv korrelation i steg 2 (p <.01). Ju högre ålder desto bättre generell 

hälsa.  

I modellen där vitalitet står i fokus var totalt sett statistiskt sett signifikant (F8,120 = 2, 579, 

p <.05). (se Tabell 3). Variationen i steg 2 på variabeln ålder kunde förklara 13% av variation i 

upplevelse av vitalitet) (p <.001). I steg 3 förklarades 15% på variation i kriterievariabeln utifrån 

den ålder man har (p <.0001). Ju högre ålder desto mer vital (p= .43). 

Modellen social funktion är på gränsen till statistiskt signifikant i steg 2 (F4,124 = 2,353, p = 

.06). Här är ålder avgörande åter igen. Ju högre ålder desto mer socialt funktionell. Andelen 

förklarad varians uppstod redan i steg 2 med 7%. I steg 3, 9%.  

Modellen rollfunktion (emotionella orsaker) är på gränsen till statistiskt signifikant i steg 2 

(F4,124 = 2,399, p =.05). Andelen förklarad varians i steg 2 var 7% och steg 3, 8%. Här var åter 

ålder inblandat. Ju högre ålder desto mer emotionellt funktionell i sin roll upplever man.  

Modellen psykiskt välbefinnande var inte statistiskt signifikant (F8,120 = 1,102, p = .37).  I 

steg 2 kunde 4% av variationen hos kriterievariabeln förklaras på gränsen till signifikans (p 

<.10). Åldern spelar in här också, ju högre ålder desto mer upplevd psykisk hälsa, dock endast 

statistiskt signifikant i steg 2 (p <.05). 

Den sista modellen förändrad hälsa visade inga signifikanta resultat (F8,120 = 0,824, p = 

.58).  Totalt kunde 5% variationen hos kriterievariabeln förklaras, dock inte signifikant (se 

Tabell 3).     

 



 
 

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan variablerna samt deskriptiv statistik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1. N=135. *p< .10, **p<.05, ***p<.01. 
a Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 
b Kommunanställda kodades med 0 och landstingsanställda kodades med 1. 
c Sjuksköterskor kodades med 0 och undersköterskor kodas med 1. 
d Heltid kodas med 0 och deltid kodas med 1. 
e Rökare kodas med 0 och icke rökare kodas med 1. 
f ia: Icke applicerbart. 

 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.  Ålder -                                 

2.  Köna -.06 -                

3.  Kommun/Landsting b .02 .04 -               

4.  SSK/USK c -.06 -.17** -.42*** -              

5.  Heltid/Deltid d -.04 -.03 .02 .21** -             

6.  Antal år .75*** -.07 .03 -.03 -.01 -            

7.  Rökare/icke rökare e .03 .05 .19** .05 .03 -.02 -           

8.  BMI .06 .01 -.03 .14* .04 .05 -.02 -          

9.  Fysisk funktion -.11 -.06 .29*** -.07 -.07 -.04 .05 -.21**          

10.  Rollfunktion (fysisk) .10 .03 .09 -.01 -.01 .06 -.02 -.09 .23***         

11.  Smärta -.03 .01 -.02 -.07 .06 -.05 .14 -.08 .21** .50***        

12.  Generell hälsa .19** -.07 .04 -.02 -.09 .12 .08 -.29*** .38*** .46*** .46***       

13.  Vitalitet .32*** -.10 -.02 -.02 .04 .17** .07 -.04 .26*** .46*** .48*** .61***      

14.  Social funktion .27*** -.05 .06 -.07 .05 .21** .03 -.02 .23*** .50*** .50*** .52*** .66***     

15.  Rollfunktion 

(emotionell) 
.26*** -.11 -.01 .02 .01 .14 .00 .02 .11 .35*** .27*** .42*** .49*** .57***    

16.  Psykiskt välbefinnande .21** -.02 -.03 -.11 -.01 .19** .01 -.00 .23*** .42*** .42** .55*** .79*** .72*** .59***   

17.  Förändrad hälsa -.08 -.14 -.01 .15* .02 -.01 -.08 .06 .15* .16* .19** .36*** .27*** .15* .17** .28***  

       M 42,07 iaf ia ia ia 15,31 ia 25,33 90,22 84,07 71,24 65,00 54,93 75,93 79,26 73,21 55,37 

       SD 11,85 ia ia ia ia 11,66 ia 4,17 12,98 29,39 24,98 20,95 21,71 23,14 31,51 18,74 22,11 

       Cronbach´s alpha         .81 .82 .88 .82 .86 .55 .70 .85 - 

1
0 

 



 
 

 

Tabell 2 

Regressionsanalyser för fysisk funktion, rollfunktion (fysiska orsaker), smärta samt generell hälsa 

   

Fysisk 

funktion      

Rollfunktion 

(fysiska 

orsaker)      Smärta      

Generell 

hälsa   

 Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Variabel βa β β   β β Β   β β β   β β β 

 

Steg 1:                

BMI -.20** -.20** -.20**  -.08 -.09 -.09  -.06 -.06 -.03  -.30**** -.30**** -.31**** 

Röker c .05 .06 -.01  -.01 -.01 -.04  .16* .16* .20**  .09 .09 .07 

Steg 2:                

Ålder  -.11 -.17   .13 .15   -.02 -.02   .23*** .23* 

Kön b  -.07 -.07   .05 .05   -.00 -.03   -.06 -.05 

Steg 3:                

Heltid/Deltid d   -.08    .01    .10    -.06 

Kommun/Landsting e   .35****    .13    -.10    .06 

SSK/USK f   .08    .07    -.17    .04 

Antal år   .10    -.02    -.08    -.01 

Modellsammanfattning                

F-värde 2.90* 1.97 3.05**  0.40 0.75 0.60  1.96 0.98 0.90  6.60*** 5.49**** 2.77*** 

(df) (2,126) (4,124) (8,120)  (2,126) (4,124) (8,120)  (2,126) (4,124) (8,120)  (2,126) (4,124) (8,120) 

R2 .04 .06 .17  .01 .02 .04  .03 .03 .06  .10 .15 .16 

Δ R2 .04* .02 .11***  .01 .02 .02  .03 .00 .03  .10*** .06** .01 

Not N=135. *p< .10, **p < .05, ***p < .01. ****p < .001. 

a β anger standardiserade regressionskoefficienter. 

b Män kodas med 0 och kvinnor med 1 

c Rökare kodas med 0 och icke rökare kodas med 1 

d Heltid kodas med 0 och deltid kodas med 1 

e Kommunanställda kodades med 0 och landstingsanställda kodades med 1 

f Sjuksköterskor kodades med 0 och undersköterskor kodas med 1 

 

1
1

 
 



 
 

 

Tabell 3 

Regressionsanalyser för vitalitet, social funktion, rollfunktion (emotionella orsaker), psykiskt välbefinnande samt förändrad hälsa 

   Vitalitet      

Social 

funktion      

Rollfunktion 

(emotionella 

orsaker)      

Psykiskt 

välbefinnande      

Förändrad 

hälsa   

 Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 1 Steg 2 Steg 3  Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Variabel βa Β β   β β β   β β β   β β β   β β β 

Steg 1:                    

BMI -.04 -.05 -.04  -.02 -.03 -.02  .01 .00 -.01  .00 -.01 .02  .07 .07 .05 

Röker c .10 .10 .10  .04 .04 .04  -.01 -.01 -.02  .04 .04 .07  -.07 -.06 -.08 

Steg 2:                    

Ålder  .32**** .43****  .26*** .23*   .26*** .32**   .20** .12   -.04 -.11 

Kön b  -.09 -.10   -.04 -.05   -.10 -.09   -.00 -.03   -.15* -.12 

Steg 3:                    

Heltid/Deltid d   .10    .11    .04    .07    .00 

Kommun/Landsting e   -.02    .04    .01    -.08    .10 

SSK/USK f   -.08    -.09    .03    -.18*    .14 

Antal år   -.14    .04    -.10    .10    .10 

Modellsammanfattning                    

F-värde 0.73 4.5*** 2.6**  0.15 2.35* 1.50  0.02 2.40* 1.29  0.11 1.31 1.10  0.60 1.01 0.82 

(df) (2,126) (4,124) (8,120)  (2,126) (4,124) (8,120)  (2,126) (4,124) (8,120)  (2,126) (4,124) (8,120)  (2,126) (4,124) (8,120) 

R2 .01 .13 .15  .00 .07 .09  .00 .07 .08  .00 .04 .07  .01 .03 .05 

Δ R2 .01 .12**** .02  .00 .07** .02  .00 .07*** .01  .00 .04* .03  .01 .02 .02 

Not N=135. *p< .10, **p < .05, ***p < .01. ****p < .001. 

a β anger standardiserade regressionskoefficienter. 

b Män kodas med 0 och kvinnor med 1 

c Rökare kodas med 0 och icke rökare kodas med 1 

d Heltid kodas med 0 och deltid kodas med 1 

e Kommunanställda kodades med 0 och landstingsanställda kodades med 1 

f Sjuksköterskor kodades med 0 och undersköterskor kodas med 1

1
2

 
 



13 
 

Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskor och undersköterskors upplevelse av 

hälsa och livskvalité. Det anses vara ett tämligen slitsamt yrke och kräver att man kan leverera. 

Hälsan delas in i nio olika dimensioner och relaterades sedan till riskrelaterade, 

individrelaterade samt arbetsrelaterade variabler. För att få fram information om detta utfördes 

Pearsonkorrelationer samt multipla hierarkiska regressionsanalyser.  

De så kallade riskvariablerna i denna undersökning var respondentens BMI och huruvida 

de var rökare/icke rökare.  Resultatet av korrelationerna gav information om att BMI 

korrelerade i ett negativt signifikant samband med fysisk funktion (r = -.21) samt generell hälsa 

(r = -.29). Det innebär att ju högre BMI desto sämre upplevd hälsa i de nämnda dimensionerna. 

Sambandet är tämligen svagt. Inga signifikanta resultat visade sig mellan hälsodimensionerna 

och huruvida man var rökare/icke rökare.  

Individvariabeln ålder korrelerade i ett positivt signifikant samband med generell hälsa (r = 

.19), vitalitet (r =.32), social funktion (r =.27), rollfunktion (emotionellt) (r =.26) samt psykiskt 

välbefinnande (r =.21). Samtliga relationer är tämligen svaga. Det innebär att ju högre ålder 

desto bättre upplevd hälsa inom de nämnda dimensionerna.  Kön visade inte på några 

signifikanta korrelationer med hälsodimensionerna och var meningslöst att ha med då 

populationen män var så få.  

Bland de arbetsrelaterade variablerna visades positiva signifikanta samband mellan antal år 

i yrket och vitalitet (r =.17), social funktion (r =.21) samt psykiskt välbefinnande (r =.19). Det 

innebär att ju fler antal år inom yrket desto bättre upplevd hälsa inom de nämnda dimensionerna. 

Sambanden är tämligen svaga. Om den sociala funktionen är fungerande kan det resultera i mer 

effektivitet (Rodwell et al., 2008). Det sociala stödet kan även ge vällustkänslor som i sig har 

en dämpade effekt av stressymptom och leder framförallt till ett bättre allmänt psykiskt 

välbefinnande (Van Hoof et al., 2011). 

En tendens till signifikans sågs i dimensionen förändrad hälsa relaterat till huruvida man 

arbetar som undersköterska eller sjuksköterska, då undersköterskor i högre grad tenderar att 

uppleva förändrad hälsa i positiv riktning. 

Det mest häpnadsväckande resultatet i denna undersökning torde vara att ålder relaterar med 

så många som fem hälsodimensioner genom ett positivt signifikant samband. Högre ålder ger 

högre känsla av vitalitet, generell hälsa, social funktion, rollfunktion (emotionellt) samt 

psykiskt välbefinnande. Ett resultat som påvisade vice versa har framhållits genom en studie i 

Finland (Suominen et al., 1999). Att en lägre ålder relaterar till högre upplevd hälsa verkar mer 

sannolikt. Det framkommer genom denna studie att ålder inte är avgörande när det gäller vissa 

hälsoaspekter. Folkhälsomyndigheten (2014) har påvisat försämring av de ungas psykiska 

hälsa, framförallt bland kvinnor. I den aktuella undersökningen påvisas att den yngre 

generationen inte upplever sin hälsa lika bra som den äldre generationen.  

Att man känner att det fungerar på så många olika plan kan vara ett resultat av att de med 

högre ålder antagligen har hunnit skapa trygga gemenskapsband till arbetskompisar på samt 

utanför arbetet. Socialt stöd har ju visat sig vara betydelsefullt på många sätt (Karasek & 

Theorell, 1990; Rodwell et al., 2008; Van Hoof et al., 2011).   

Att BMI relaterade till fysisk funktion samt generell hälsa i en negativ korrelation var inget 

anmärkningsvärt resultat. Ett högt BMI kan ge konsekvenser till följd av sjukdomar som 

diabetes typ 2, hjärt-och kärlsjukdomar samt depression (Bohlin & Robild, 2010). Ett högre 

BMI gör det sannolikt svårare att klara vardagens krävande situationer inom ett vårdyrke.  BMI 

medelvärdet i denna population var 25 som innebär att det ligger på gränsen till övervikt (25-

29,9 = övervikt). I denna population var 76 personer (56%) överviktiga.   I och med att BMI 

har en tendens att öka med åldern kan det relativt höga antalet respondenter med högt BMI ha 

ett samband med just ålder. De med BMI >26 har ett medelvärde på 44 år, jämfört med hela 

populationens 42 år. (Nelson et al. 2014) 
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En annan spekulation kan vara att i och med att populationen vårdpersonal är en arbetsgrupp 

som är tämligen utsatt för stressiga situationer under sin arbetsdag vilket kan leda till att BMI 

ökar ytterligare (Barry & Petry, 2008). 

Att rökning inte hade några signifikanta samband till hälsa är oförklarligt. Med tanke på att 

kvantiteten av rökningen i populationen som röker inte mätts kan inte några slutsatser dras. 

Andelen rökare i denna population var 22 personer, (16%).  

 

Styrkor och svagheter med studien 

En styrka med denna studie är att RAND-36 är ett beprövat mätinstrument för att mäta hälsa 

och livskvalité. Det är ett instrument som mäter hälsa ur nio dimensioner och därmed ser hälsan 

ur ett brett perspektiv. Genom att sätta varje dimension i relation med bakgrundsvariablerna 

som innefattar riskvariabler, individvariabler samt arbetsrelaterade variabler, gav det mer 

information hur hälsa kan förklaras i denna population. Sammantaget påverkades inte de olika 

dimensionerna i så stor grad av dessa utvalda individrelaterade, riskrelaterade samt 

arbetsrelaterade variablerna.  Möjligtvis att man kunde använda sig av fler bakgrundsvariabler. 

Specifika värden för Cronbachs alpha (se Tabell 1) för varje hälsodimension överensstämmer 

med tidigare forskning om hälsa och livskvalité med hjälp av RAND-36 (Hays, Donald 

Sherbourne & Mazel Rand, 1993), utöver en dimension, social funktion som var lägre (se Tabell 

1). Det låga alphavärdet kan bero på att social funktion endast mäts med två frågor och 

reliabiliteten blir på så vis lägre inom denna dimension.  

De metoder i SPSS som användes gav svar på frågeställningar som ställdes. 

Generaliserbarheten torde vara förhållandevis hög då populationen har en snäv begränsning 

med endast undersköterskor och sjuksköterskor tillfrågats samt att ett relativt högt antal 

deltagare medverkat.  En svaghet kan vara det externa bortfallet på 85 enkäter som inte kunde 

nyttjas. Trots det kunde 135 sammanställas och de interna bortfall ersattes mot ett framräknat 

medelvärde, vilket är ett vanligt sätt att lösa det problemet. Ett annat problem kan vara att vid 

självskattning i alla sammanhang är att respondenterna inte är ärliga mot sig själva vid svarandet 

av enkätfrågorna. Det överrepresenterade antalet kvinnor i studien är även en svaghet då 

populationen män var så få och de beräkningar där kön jämfördes var tämligen meningslösa. 

Vidare studie inom samma ämne skulle kunna utvidgas genom att mäta kostintag och fysiskt 

utövande för att få mer vetskap om anledningen till ett högt BMI, som verkar vara ett stort 

samhällsproblem.  Det skulle även vara intressant att blanda in några skyddsfaktorer som sedan 

kan ställas i relation till riskfaktorer.  

 

 

Slutsats 

Det som framkommit i och med den här studien kan vara till nytta för de undersköterskor och 

sjuksköterskor som ingick i studien samt ledningen över dessa. Här har man fått underlag för 

personalens upplevelse av hälsa och välbefinnande i kvantitativa mått. Andelen med högt BMI 

är relativt stor och påvisar att en lägre känsla av att vara fysisk funktionell samt att inneha god 

generell hälsa upplevs. I längden kan det innebära att hälsan påverkas mer påtagligt. Det skulle 

kunna åtgärdas genom att ledningen bidrar med en hjälpande insats till att få ner det höga BMI. 

Det ligger i tiden att fokusera på att uppnå eller bibehålla hälsa. Inom den privata och statliga 

sektorn införs på många arbetsplatser fysisk aktivitet, såsom fysisk träning på arbetstid.  

Att de med högre ålder visade på bättre hälsa i dimensioner som mäter generell hälsa, 

vitalitet, social funktion, rollfunktion (emotionella orsaker) samt psykiskt välbefinnande, dras 

slutsatsen att det är de äldre som mår bättre. Fokus på åtgärder bör inriktas på den yngre 

generationen.  
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Antal år i yrket går ju hand i hand med ålder och i det här fallet relaterade antalet år i yrket 

till vitalitet, social funktion samt psykiskt välbefinnande. Ju fler antal år desto mer välmående 

inom dessa dimensioner.  

Man får inte glömma att alla människor är unika och alla behöver känna att så långt som 

möjligt få individen att känna att han/hon betyder något, är någon samt att han/hon vill något, 

kan bidra till att främja hälsa (Winroth & Rydqvist, 2008). 
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