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Abstrakt 

 
Bakgrund: Hälsoproblem, trötthet är vanligt bland äldreomsorgens 

undersköterskor och vårdbiträden. Äldreomsorgs personal i en glesbygds 

kommun i mellersta Norrland är inget undantag till denna regel. Detta fick 

kommunen att utveckla ett projekt som handlar om att främja trygghet, 

jämställdet, flexibilitet samt möjlighet till lärande och utveckling bland 

medarbetarna. Projektet innebär en stor satsning på just detta och grunden i 

arbetet är att införa rätten till heltidsarbete till alla anställda. Syfte: Syftet med 

undersökningen var att genomföra en kvantitativ enkätundersökning för att 

kartlägga vilken/vilka faktor/er som äldreomsorgspersonal ansåg som mest 

problematiskt för deras hälsa och trötthet, samt att utröna om det fanns 

samband mellan deltids arbete och de anställdas hälsa, sjukskrivning, stress och 

trötthet. Metod: Undersökningen baserades på en kvantitativ strategi och 

tvärsnittsdesign. Ett område valdes strategiskt ut för att utföra en total 

undersökning av hela personalstyrkan. Resultat: Mitt komplexa resultat visar 

att det inte är en specifik faktor som påverkar hälsa, trötthet och stress bland 

respondenterna, utan en kombination av flera faktorer som samspelar med 

varandra. Undersökning visar att det inte finns några tecken på att deltidsarbete 

skulle kunna påverka de anställdas hälsa, sjukskrivning, stress och trötthet. 

Slutord: Även då resultatet inte visar några tecken på att sysselsättnings 

graden påverkar hälsa bland respondenterna, så tyder allt på att kommunens 

projekt som innehåller flera aktiviteter som till exempel, ledarskaps utveckling, 

ergonomi utbildning, tema dagar och inte minst reflexions grupper kommer att 

göra en stor skillnad för de anställdas förutsättningar att främja deras hälsa. 

 

 

 

Nyckelord: Äldreomsorg, vårdpersonal, hälsa, stress, psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, 

arbetstillfredsställelse. 
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Förord 

 

Jag vill tacka alla som har varit inblandade i arbetet med min uppsats, utan er stöttning och 
hjälp skulle det ha varit svårt att slutföra mitt arbete. 

Först och främst vill jag tacka cheferna ute i äldreomsorgen syd för er hjälp med 
enkätutdelning och den tid som ni gav de anställda med att besvara enkäten. 

Sedan vill jag tacka alla anställda inom omsorgen syd för att ni tog er tid och besvarade min 
enkät. Utan ert medverkande skulle jag ha stått mig slätt, tack än en gång.  

Jag vill också tacka projektansvarig för projektet helt rätt i ”kommunen” samt personal 
ansvarig för er villighet att dela med er av nödvändiga dokument. 

Till sist ett stor tack går till min handledare Bengt Åkerstöm för stöttning i frågor om statistik 
och för dina synpunkter och råd. Tack Bengt!  

 

 

Oviken, 25 september 2012 

 

Alain Dardel 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hälsoproblem, trötthet är vanligt bland äldreomsorgens undersköterskor och vårdbiträden, en 

kvinnodominerad grupp. Äldreomsorgs personal i en glesbygds kommun i mellersta Norrland 

är inget undantag till denna regel. För att mäta och följa upp hälsotillståndet bland de 

anställda genomförs årligen, sedan 2006, ett hälsobokslut i kommunens hela verksamhet. 

Hälsobokslutet bygger på 6 nyckeltal och beskriver sjuktal, sjukfall, rehabiliterings inflöde 

och återgångar, personalomsättning samt upplevd psykosocial arbetsmiljö och ger viktiga 

signaler om vad som behöver utvecklas i organisationen (Malmqvist C. et al, 2007). Vid den 

senaste mätningen år 2010 konstaterades att de mest belastade befattningsgrupperna inom 

organisationen var undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. De uppvisade ett 

mycket låga resultat i hälsobokslutet. Resultatet visade på en stor upplevd trötthet, tidsbrist, 

stress, stort sjuktal, och små möjligheter att påverka arbetsuppläggningen. Detta faktum 

föranledde verksamhetschefen att ta initiativet till att under våren 2011genomföra en 

förundersökning, det vill säga att tillsammans med representanter från företagshälsovården 

och personalavdelningen besöka samtliga arbetsplatser för att på plats lyssna av 

medarbetarnas synpunkter och beskrivning av deras situation. Vid besöken framkom att 

medarbetarna ansåg att samarbetet mellan yrkesgrupper och befattningar inom verksamheten 

inte fungerade. De var stressade och upplevde att de inte fick tillräcklig återhämtning, vilket 

led till trötthet. Detta, plus kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare fick kommun 

ledningen att utveckla ett projekt med titel ”Helt Rätt i kommunen” som handlar om att främja 

trygghet, jämställdhet, flexibilitet samt möjlighet till lärande och utveckling bland 

medarbetarna. ”Helt Rätt i kommunen” innebär en stor satsning på just detta och grunden i 

arbetet är att införa rätten till heltidsarbete till alla anställda. Idag arbetar många inom 

kommunens verksamheter, främst kvinnor, ofrivilligt deltid. Att införa rätten till heltid 

innebär ett stort förändringsarbete inom hela organisationen och omfattar organisering och 

bemanning, rutiner, tankesätt och attityder. För att åstadkomma detta är projektet ”Helt Rätt i 

kommunen” delat i två delar – ett delprojekt som behandlar organisations- och 

bemanningsfrågor samt ett annat delprojekt (”ESF”-projektet) som behandlar attityder, 

tankesätt och individernas förutsättningar att orka arbeta heltid. Kommunen tog kontakt med 

Mittuniversitetet då de skulle vilja ha hjälp med att analysera vissa delar av projektet, det var 

så jag kom in i bilden. Jag tog på förslag från Mittuniversitetet kontakt med ansvarig person 

för projektet och vi kom överens om att jag skulle titta på vissa delar av projektet inom ramen 
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av min C-uppstats. I min studie kommer jag att fokusera mig på ”ESF” projektet, som syftar 

till att minska ohälsan och att skapa förutsättningar för fler att arbeta i den utsträckning de 

önskar. Under förundersökningen (besök till samtliga arbetsplatser) identifierades också att 

medarbetarna upplevde att de inte hade tillräckliga kunskaper i ergonomi för att utföra arbetet 

på ett säkert sätt samt att det var en osäkerhet och ett motstånd bland medarbetarna angående 

användande av datorer i verksamheten. Medarbetarna önskade även en mer närvarande chef 

till vilken de kunde ställa frågor och få feedback på sitt arbete.  

1.2 ”ESF” projektet 
Projektets målgrupp omfattar den personal som löper störst risk av att drabbas av utanförskap 

och långtidssjukskrivning. Främst handlar detta om individer med låg sysselsättningsgrad (80 

% och lägre), låg utbildningsnivå samt de som uppvisade sämst resultat i hälsobokslutet. 

Merparten av dem arbetar inom vård och omsorgs verksamhetsområden. Till målgruppen hör 

även organisationens chefer, då ledarskap är en viktig faktor i utvecklingen av lärande och 

friska arbetsplatser.  

ESF projektet innehåller följande aktiviteter:  

• Ledarskaps utveckling för att ge chefer verktyg att vara trygga och närvarande chefer 

som skapar ett hälsofrämjande arbetsklimat. 

• Datorutbildning med syfte att öka datorkompetensen hos målgruppen, öka förståelsen 

för datorns plats i arbetslivet och rusta medarbetarna så att de kan hantera en 

datorberoende arbetsmiljö. 

• Ergonomi utbildning för att ge medarbetarna en fördjupad kompetens inom modern 

arbetsteknik och förflyttningsteknik. Detta för att undvika värk och förslitningsskador. 

• Reflexionsgrupper med syfte att stärka deltagarnas kompetens, få ökade möjligheter 

att påverka arbetet och arbetstider, öka delaktighet och inflytande samt förbättra 

samarbete och möjligheter till socialt stöd. 

• Temadagar för att öka helhetsförståelsen, synliggöra individens roll och betydelse, 

förbättra samarbetet inom och mellan yrkesgrupper inom vården samt öka stoltheten 

och statusen i yrkesutövningen. 

• Transnationellt utbyte för att deltagarna ska få nya perspektiv och synsätt och kunna se 

strukturer i sin vardag på ett nytt sätt. Det gynnar nytänkande och möjligheten att 

snabbt lära om och på så sätt klara av de ständiga förändringar som arbetslivet idag 

präglas av. 
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• Utvärdering och lärande för att optimera projektgenomförandet och skapa 

förutsättningar för hållbara resultat som efter projektidens slut implementeras och 

lever vidare i organisationens reguljära verksamheter. 

1.3 Problem identifikation 
Det har visat sig att deltidsarbete skulle kunna utgöra en riskfaktor för ohälsa (Sandmark, 

2007). Deltidsarbete kan också bidra till svagare anknytning till arbetsmarknaden, ekonomisk 

stress och minskad känsla av tillhörighet och delaktighet. Tanken med ”ESF”-projektet är att 

genom både förebyggande och hälsofrämjande insatser minska ohälsan och skapa 

förutsättningar för fler att arbeta i den utsträckning de önskar. För att uppnå detta arbetar 

kommun med utveckling av modeller för verksamhetsnära lärande som stimulerar till 

delaktighet, flexibilitet, nytänkande, samarbete, jämställdhet, tillgänglighet och hälsa. Dessa 

insatser stämmer bra överens med de nya vetenskapliga trenderna vad gäller att utveckla en 

hälsofrämjande arbetsmiljö utifrån en helhetssyn över hela organisationen. Ledarskap, socialt 

stöd/arbetsklimat, möjligheter att påverka arbetet och arbetstider, uppskattning, delaktighet 

samt organisations lärande är arbetsmiljöfaktorer som är erkända för att vara mycket 

inflytelserika vad gäller de anställdas hälsa.  ”ESF”-projektet insatser som till exempel 

reflexionsgrupper och tema dagar kommer förhoppningsvis att minska medarbetarnas 

ohälsa/trötthet och skapa förutsättningar för fler att arbeta i den utsträckning de önskar. 

Samtidigt visar en preliminär uppskattning gjord av ”ESF” projektansvarig att många 

anställda, särskild inom äldreomsorg, inte var villiga/redo att öka sin sysselsättningsgrad. 

Naturligtvis, eftersom projektet fortfarande är i sin början så har inte insatserna ännu uppnått 

förväntade resultat. Även om projektets insatser täcker många olika faktorer som alla 

tillsammans kan påverka hälsotillståndet bland de anställda på ett positivt sätt så finns det 

ytterligare faktorer som till exempel arbetstillfredsställelse och meningsfullhet, kvinnors 

dubbelarbete och kanske även vad som kallas för hälsorisker som kan spela roll för 

målgruppens ohälsa, trötthet och stress. I korthet handlar det om att studera sambanden mellan 

olika faktorer som kan tänkas ligga till grund för undersköterskornas och vårdbiträdenas 

ohälsa, trötthet och stresskänsla för att sedan, om det visar sig att en viss faktor ligger mer 

specifikt till grund för problemet, kunna anpassa projektet och därmed öka möjligheten för 

målgruppen att höja deras sysselsättningsgrad/arbeta i den utsträckning de önskar. Om till 

exempel resultatet för en sådan studie skulle visa ett starkt samband mellan det 

självuppskattade dåliga arbetsklimatet och de anställdas ohälsa då skulle man kunna lägga 

mer fokus på just det problemet. 
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1.4 Centrala begrepp 
 

Hälsa 

Hälsa kan definieras på många olika sätt. Kultur, religion, kön och samhällsklass är bara några 

exempel på vad som kan påverka ens uppfattning om vad hälsa är. Det finns två inriktningar 

inom hälsoteorier nämligen de biomedicinska och humanistiska inriktningarna (Medin & 

Alexersson, 2000). I den biomedicinska inriktningen ses hälsa som frånvaro av sjukdom och 

kan alltså kopplas till ett dikotomt synsätt där man bedömer hälsa som ett ”antingen eller 

fenomen”. Antingen är man frisk eller så är man sjuk. Den humanistiska inriktningen ser 

hälsa som något mer, eller som något annat än frånvaro av sjukdom. Utgångspunkten är oftast 

hälsa och inte sjukdom som i den biomedicinska inriktningen. Bland ansatser som tillskrivs 

under den humanistiska inriktning hittar man bland annat den holistiska och den salutogena 

ansatsen. I den salutogena ansatsen beskrivs hälsa och sjukdom som motpoler i ett kontinuum 

enligt Antonovskys teorier (Hanson, 2004). Det salutogena synsättet på hälsa (hälsa som ett 

kontinuum) är förknippat till hälsofrämjande arbete medan ett dikotomt/patogent synsätt är 

förenat med förebyggande arbete. 

 

Hälsofrämjande 

Enligt Medin och Alexanderson (2000) finns det flera teorier om vad hälsofrämjande ”är” och 

det råder i dag en förvirrande mångfald inom området. Den definition som de flesta refererar 

till, oberoende av om det sker i läroböcker, artiklar eller annan litteratur är WHOs definition 

1986 som lyder som följer: 

 

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and 

improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social well 

being, an individual or group must be able to identify and to realise aspirations, to 

statisy needs; and to change or cope with the environment. 

 

Därmed ses hälsofrämjande som en vittomfattande social och politisk process med syfte att 

möjliggöra för människan att få ökad kontroll över de faktorer som påverkar dennes hälsa. 
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Delaktighet och ”empowerment” 

Begreppet delaktighet är stark förknippad med hälsofrämjande/hälsopromotion arbete 

(Hanson, 2004). Det mest centrala kriteriet för hälsopromotion handlar om att människorna 

ges möjligheter och förutsättningar att själva aktivt delta/medverka i arbetet för sin hälsa. 

Det finns också en stark koppling mellan begreppen delaktighet och empowerment när det 

handlar om att få och kunna påverka och är en fråga om makt och inflytande.  

 

Begreppet Empowerment har sedan 1970 varit mycket använt för att beskriva den process 

eller förändring det innebär för människor att stärka sitt inflytande eller makt över tillvaron. 

Makt aspekten som finns i begreppet empowerment innebär att man aktivt tar kontroll enskilt 

eller kollektivt (Hanson, 2004). Det handlar alltså mer om att tillkämpa sig makten än att 

någon överordnad ger sitt tillstånd.  

 

Arbetstid och hälsa 

Sambandet mellan arbetstid och hälsa är svårt att studera eftersom många olika faktorer 

utöver arbetstiden kan tänkas påverka hälsa bland anställda. Hélène Sandmarks studie analys 

(Sandmark, 2007) visar att anställningsstatus, såsom att vara permanent anställd eller inte, och 

arbetade timmar per vecka skilde sig inte mellan de undersökta grupperna av långtids-

sjukskrivna och icke långtids sjukskrivna, men när det gäller deltids arbete skiljer sig 

resultaten åt och är också något motsägelsefulla. I analysen visade det sig att deltidsarbete 

skulle kunna vara en möjlig riskfaktor för senare långsiktig sjukskrivning, men å andra sidan 

rapporterade de sjukskrivna kvinnorna att de kunde tänka sig att gå tillbaka till arbetslivet om 

de gavs möjligheten att arbeta deltid (Långtidssjukskrivning definieras i denna studie som 

sjukskrivning > 3 månader). I en rapport om ledarskap görs en jämförelse på arbetsplatser 

inom äldreomsorgen med hög respektive låg sjukfrånvaro (Tollgerdt-Andersson, 2005). 

Resultatet i denna rapport visade att andelen heltidsarbetare var större i arbetsplatser med låg 

sjukfrånvaro. Förklaringen till detta kan vara bland annat att de anställda hade en mera positiv 

inställning till arbetet, relationer och sin närmaste chef. I stress forskning rapport 322 

(Kecklund et al., 2010) sammanfattas aktuell forskning kring arbetstider, hälsa och säkerhet. 

På det hela taget finns inga klara vetenskapliga belägg för att reducerad arbetstid kan ha 

positiva effekter på objektiv hälsa. Subjektiv hälsa och arbetstillfredsställelse verkar däremot 

förbättras. Det kan misstänkas att reducerad arbetstid med sänkt lön inte har någon positiv 

effekt på subjektiv hälsa, snarare kan den vara negativ. Det kan inte uteslutas att utsatta 

grupper, som till exempel skiftarbetande, småbarnsföräldrar samt individer i högstressyrken 
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skulle kunna dra hälsomässig fördel av en arbetstidsförkortning (med bibehållen lön). Detta är 

dock endast en hypotes som måste verifieras med forskning. Kecklund et al. (2010) skriver 

vidare att självvalda arbetstider är ett mycket positivt värde för arbetstagarna. Mycket lite är 

dock känt om effekter på hälsa och säkerhet. De finska studierna visar ändå att ett högt 

inflytande över arbetstiden minskar sjukfrånvaron och förtidspensionering (Kecklund et al., 

2010). 

 

Sjukskrivning 

Sverige har en relativ hög ohälsotal jämfört med andra länder i Europa men det finns inga 

bevis på att endast skillnader i arbetsmiljö skulle bidra till denna skillnad. En stor mängd olika 

orsaker som står utanför arbetsmiljö kan tänkas påverka sjuktalet som är ett mått (lika som 

ohälsotalet) på att mäta sjukskrivning. Några orsaker som ofta kommer fram vid förklaring av 

sjukfrånvaro är: ekonomiska incitament, demografik fördelning (äldre arbetskraft), samband 

mellan arbetslöshet och sjukfrånvaro, läkarnas sjukskrivnings praxis, synen på 

sjukskrivningar, variation i allmän hälsa bland befolkning, mm. Vahlne Westerhäll, Bergroth 

och Ekholm (2009) skriver att hypotesen av variationen i sjuktal kan förklaras av variationer i 

hur svenska folket mår men har inget empiriskt stöd i litteratur. Istället menar hon att orsaker 

till sjukfrånvarons fluktuation över tid rör sig om ett komplext fenomen, som saknar enkla 

förklaringar, utan förklaras istället av flera olika faktorer och ofta av ett samspel med dessa. 

Inom Sverige föreligger också stora regionala skillnader i sjukskrivning, mellersta Norrland 

(Jämtland) hade år 2007 ett högre sjuktal (18 dagar) jämfört med rikssnittet (12 dagar) 

(Vahlne Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2009). Resultatet av en jämförelsestudie av upplevd 

hälsa, attityder till arbete, fritid och sociala välfärdssystemet mellan en landsbygds kommun i 

Jämtlands län och Stockholm (Marnetoft et al., 2005) visar att en möjlig förklaring till den 

högre sjukfrånvaro i landsbygdskommunen kan ganska sannolikt vara att de som bor där 

upplever att de har en sämre hälsostatus och upplever mer värk och smärta än de som bor i 

Stockholm. En annan förklaring skulle kunna vara att en majoritet i både Stockholm och på 

landsbygden anser att ökningen av antalet sjukskrivna personer främst beror på försämring av 

arbetsmiljön. I norra Sverige är större proportioner av befolkningen tvungna att arbeta inom 

den offentliga sektorn - främst inom vård och omsorgen, äldreomsorg och funktionshindrade 

samt skola. Dessa är de områden där försämring har varit betydande under de senaste åren. 

Detta kan ha bidragit till varför de på landsbygden, men inte i Stockholm, upplever fysiska 

problem som orsakas av arbetet. 
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Arbetsmiljö 

Enligt arbetsmiljöverket omfattar arbetsmiljö alla faktorer och förhållanden i arbetet: tekniska, 

fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala och arbetets innehåll (Arbetsmiljöverket, URL 1). 

Begreppet arbetsmiljöarbete är inte entydigt och avgränsat. Begrepp som 

arbetsorganisationsförändring, intervention, implementering, arbetsmiljöåtgärder och 

förbättringsarbete är alla relevanta och kopplade till begreppet arbetsmiljö (Eklund et al., 

2006). Man brukar skilja mellan fysisk arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö. Med fysiska 

arbetsmiljöfaktorer avses de faktorer som omger och påverkar oss på arbetsplatserna. Goda 

fysiska arbetsmiljöförhållanden minskar risken för ohälsa och olycksfall i arbetet samt ökar 

möjligheterna till trivsel och välbefinnande och därmed förutsättningarna för bra 

arbetsprestationer. Buller, belysning, ventilation samt lokaler som är dimensionerade för rätt 

antal personer och aktiviteter är andra faktorer som påverkar den fysiska arbetsmiljön. Enligt 

Theorell (2009), är den vanligaste definitionen av begreppet psykosocial ett samspel i båda 

riktningar mellan psykiska och sociala faktorer. Det finns vetenskapligt bevis för att 

multifaktor interventioner på arbetsmiljö har väsentligt större möjlighet att få positiva effekter 

än interventioner som endast behandlar en faktor (Eklund et al., 2006). 

 

Stress – ”höga krav och låg kontroll modell”  

Stress och utövande av kontroll hänger nära samman på så sätt att stressreaktionen 

mobiliseras, framför allt, när man riskerar att förlora kontrollen över en situation och kämpar 

för att behålla den. Höga krav, låg kontroll är vad enligt Karasek och Theorells ”krav–kontroll 

modell” (Theorell, 2003) kallar för spänd situation. Denna teoretiska modell handlar om 

relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och stöd som 

människor får i sin miljö. Om en ”spänd” situation pågår under längre tid kan det hända att 

den ackumulerande spänningen (negative stress) till slut resulterar i fysiologiska reaktioner 

och sjukdomar bland de berörda. Modellen visar att upplevelse av stress på grund av höga 

krav och låg kontroll kan minimeras eller ökas beroende på stödet från andra kollegor och 

chefer. 

 

Antonovsky’s sens of coherhence – ”Kasam” 

Vidare, i sin strävan att utveckla en teori för hälsopromotion, sökte Antonovsky ett mönster 

över hur hälsofaktorer (ärftliga egenskaper, kunskap, självkänsla, socialt nätverk, 

engagemang, etc.) hängde ihop och som vidare lotsade individer mot en bättre hälsa (Hanson, 

2004). Vad som verkade vara gemensamt för alla dessa faktorer var deras bidrag till att ge 

livserfarenheter som bidrog till att tillvaron hängde ihop på något sätt. Dessa faktorer utgör, 
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tillsammans med positiva livserfarenheter och lyckad hantering av spänning, grunden för vad 

Antonovsky kom att kalla för ”Sense of coherence”; på svenska - känsla av sammanhang 

(kasam). I en vidare studie hittade han att alla individer som hade klarat av sina påfrestningar 

och kriser på ett bra sätt hade haft en upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. De tre begreppen gör Antonovskys teori till en modell, som i sin helhet, 

rymmer en framgångsrik problem- hanteringsförmåga i människans möte med livets 

belastning och stress. Antonovsky menar att ett starkt ”kasam” blir en avgörande faktor för att 

förbättra sin hälsa. Han beskriver meningsfullhet som ”kasams” motivationskomponent och 

menar att den därmed är den viktigaste av de tre begreppen; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet samt att motivationskomponenten meningsfullhet kan uppstå när motivet är 

klargjort i form av en tilltalande vision eller attraktiva mål (Hanson 2004). Hanson reflekterar 

vidare om att människans upplevelse av status och stolthet är hälsofrämjande och att dessa 

kan stärkas av bland annat delaktighet. 

 

Socialt stöd 

Det inte är helt klarlagt varför det sociala stödet är hälsofrämjande och hur det kan motverka 

stress men två parallella hypoteser existerar som inte utesluter varandra. Den ena kallas för 

”bufferhypotesen” och hävdar att socialt stöd skyddar (buffrar) mot stress om det uppfattas 

som tillgänglig i stressande situationer. Den andra hypotesen kallas ”direkteffekt hypotesen” 

och säger att socialt stöd motverkar stress genom att individer som upplever att de har tillgång 

till socialt stöd inte påverkas av stress i hög grad jämfört med individer som inte upplever 

tillgång till socialt stöd (Cohen & Wills, 1985). Arbete som är märkt som kvinnligt, som t.ex. 

arbete inom vården/omsorgen, är underordnat det som är märkt manlig samt att, bland annat, 

chefer på högre ledningsnivåer kommunicera mer om beslut och arbetsinnehåll med manliga 

medarbetare än med kvinnliga medarbetare (Härenstam & Bejerot, 2010). Detta, om så är 

fallet, kan påverka självkänslan och självförtroendet hos de berörda kvinnorna. Män och 

kvinnor reagerar olika vid brist på emotionellt stöd på arbetet. Kvinnor stannar kvar på den 

befintliga arbetsplatsen, trots brist på vänner, känsla av ensamhet och låg känsla av 

samhörighet med arbetskamraterna, detta kallas för inlåsningseffekt. Däremot om männen 

upplever brist på emotionellt stöd så slutar det ofta med utslagning med sjukskrivning eller 

pension som följd. Viktigt för både män och kvinnor är känslan av att man duger, finns inte 

den har både män och kvinnor svårt att klara av att byta arbetsplats även om de skulle vilja. 

Dessutom, skriver Härenstam och Bejerot (2010) att social interaktion samverkar med och 
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påverkas av organisationens struktur – interaktion skapar strukturen relation samtidigt som 

denna relation påverkar interaktion.  

 

Ledarskap 

Nothouse, som har granskat de flesta definitioner av ledarskap, menar att fyra delar kan lyftas 

fram som centrala för begreppet: A) ledarskap är en process, B) det handlar om inflytande, C) 

det uppstår inom gruppen och D) det handlar om att uppnå mål (Döös & Waldenstöm, 2008). 

Nothouse definierar därmed ledarskap som ”en process genom vilken en individ påverkar en 

grupp av individer för att uppnå ett gemensamt mål”. Forskningen om ledarskap är 

omfattande, men har främst fokuserat på utfall som rör effektivitet, prestation m.m. och 

mindre om hälsa (Nyberg et al., 2005). Larsson och Vinberg.(2010) använder sig av tre ofta 

förekommande dimensioner som de benämner relation-, struktur- och förändringsorienterade 

dimensioner för att presentera deras analys om ledarskapsbeteende som är förknippad med 

effektivitet, produktivitet, kvalité, hälsa och arbetstillfredställelse. Genom deras analys kunde 

de identifiera nio grupper av beteende hos ledare i framgångsrika företag. Det var: strategisk 

och visionär ledarrollkommunikation och information, befogenheter och ansvar, lärande 

struktur, medarbetare konversation, tydlighet och enkelhet, mänsklighet och förtroende, 

”walking around“ och reflekterande personalledarskap. Deras slutsats är att de identifierade 

beteendena finns i alla tre dimensioner (förändrings-, strukturs- och relationsorienterade 

dimensioner) och att framgångsrikt ledarskap involverar en hög relationsorienterad dimension 

som grund men använder alla tre beteende dimensionerna där strukturs-och 

förändringsorienterade dimension varierar beroende på situationen. Den 

mänskliga/humanistiska aspekten av ledarskap eller mer exakt ledarens människosyn har 

också används som faktor för att studera ledarskapet i relation till kvalité- och hälsoutfall. 

Larsson, Vinberg och Wiklund (2007) använder ”McGergor teori X och teori Y” för att få ett 

stöd i klassificering av ledarna. Innehållet i ledarskapet X och Y skiljer sig stark åt. De delar 

som ingår i X ledarskapet omfattas av synen att människor i grunden inte vill arbeta och 

därmed måste tvingas i olika former (kontroll, hot med straff etc.) medan innehållet i Y 

ledarskapet består av synen att människor, under rätt förutsättningar, vill ta ansvar och arbeta. 

Studiens resultat pekar tydligt på att organisation med en mer X orienterade ledare är 

förknippad med lägre resultat angående medarbetarna syn på ledare och kvalité utfall samt, 

till vis del, hade en lägre grad av gynnsamt hälso-utfall. Enligt Tollgerdt-Anderssons (2005) 

rapporten kom det fram till att på arbetsplatser med lågt sjuktal var chefer: a) trygga i sitt 

ledarskap, b) vågade säga nej, c) ställde tydliga och höga krav, hade klara regler och konkreta 
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mål, d) hade tilltro till egen förmåga och egen möjlighet att påverka, e) hade gott 

självförtroende, f) hade noggrann kontroll och överblick över verksamheten, g) gav frihet 

under ansvar, och f) delegerade med tydliga krav och utförde systematisk uppföljning. Vikten 

av att investera i ledarutveckling bekräftas i denna studie – chefer på arbetsplatser med lågt 

sjuktal hade deltagit i olika ledarutvecklingsinsatser i betydligt högre omfattning än 

kollegerna från enheter där sjukskrivning var höga. Ett utbildningsprogram i psykosocial 

arbetsmiljö för chefer gav effekter på medarbetare i form av ökat beslutsutrymme och en 

minskad nivå av stresshormoner (Theorell et al., 2001). 

 

Arbetstillfredsställelse 

Det är svårt att skriva om arbetstillfredställelse utan att nämna Hackman och Oldmans teori 

(Wolvén, 2000) eftersom de flesta studierna som behandlar arbetstillfredsställelse referera till 

eller åtminstone nämner denna teori. Hackman och Oldmans menar att arbetsmotivation kan i 

hög grad påverkas av hur arbetet är utformat och för att innehålla en hög motivationspotential 

bör arbetet därför innehålla en hög grad av följande fem dimensioner: 

• Variation, dvs. individen bör kunna använda så många färdigheter som möjlig. 

• Helhet, dvs. individen bör helst arbeta med arbetsuppgifter som har tydlig början och 

ett tydligt slut. 

• Betydelsefullhet, dvs. arbetsuppgifter bör upplevas som viktiga. 

• Frihet, dvs. individen bör kunna påverka sina arbetsuppgifter. 

• Feedback, dvs. individen bör kunna se ett tydligt resultat av sitt eget arbete. 

 

Dessa ”arbetsdimensioner” ger i sin tur upphov till centrala psykologiska upplevelser och 

tillstånd. Variationen, helheten och viktiga arbetsuppgifter påverkar meningsfullheten i 

arbetet, medan frihet påverkar det upplevda ansvaret och feedback påverkar kunskap om 

arbetsresultatet. I sin tur påverkar dessa psykologiska upplevelser själva resultatet i form av 

inre arbetsmotivation, kvaliteten på arbetsprestationerna, arbetstillfredställelse samt frånvaro 

och personalomsättning (Wolvén, 2000). Det finns alltså en hypotes, att arbetstillfredställelse 

på arbetsplatser kan påverkar sjukfrånvaro på ett positivt sätt. Resultat av en svensk studie 

(Orrung Wallin et al., 2012) om arbetstillfredsställelse bland personal som arbetar inom 

äldreomsorgen visar att låg arbetstillfredsställelse var nära förknippad med hälsoproblem som 

känsla av oro och rastlöshet, känsla av att vara fysiskt utmattad efter arbetet, nedstämdhet 

eller depression och sömnproblem.  
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Balans mellan arbets- och familje-liv 

Resultatet av IFAU Rapport 2011:2 (Angelov et al., 2011) visar att förekomst av barn är stark 

förknippad med högre sjukfrånvaro bland kvinnor än bland män. Efter första barnets ankomst 

har kvinnor nästan dubbelt så många sjukfrånvarodagar jämfört med sin make/sambo. Denna 

nivå skillnad kvarstår i hela 15 år efter första barnet. Resultatet av Nordenmarks (2004) analys 

indikerar att både kvinnor och män upplever mer påfrestning när de exponeras för multipla 

krav och att detta ökar risken att drabbas av trötthet. Emellertid är det endast kvinnorna som 

känner att de vill minska sin arbetstid som en följd av flera sociala roller. Detta kan vara ett 

resultat av den könssegregerade norm som fortfarande lägger stort ansvar för vården av 

familjen på kvinnor och ger män huvudansvaret för ekonomin.  

 

Hälsorisk 

I en litteratur genomgång (Edington et al., 2008) hittade författarna att det finns ett klart 

samband mellan individens hälsorisker som till exempel rökning, avsaknad av fysisk aktivitet, 

användning av lugnande mediciner, missnöje med sitt liv och kostnader relaterade till 

sjukskrivning, sjuknärvaro och medicin. Då antal hälsoriskfaktorer ökar eller minskar så finns 

det en motsvarande förändring i hälsorelaterade kostnader och prestation. 
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2. SYFTE 
Syftet med studien är att kartlägga vilken/vilka faktor/er undersköterskor och vårdbiträden 

inom äldre omsorgen i kommunen självuppskattar som mest problematiskt för deras hälsa och 

trötthet. Detta för att klargöra om det finns ett behov att lägga fokus på ett mer specifikt 

problemområde. 

 

2.1 Problemställningar 

1) Finns det ett samband mellan följande faktorer och medarbetarnas hälsa, 

sjukskrivning, stress och trötthet? Och i vilken utsträckning? 

 
a. Höga fysiska krav 

b. Möjlighet till påverkan 

c. Socialt stöd 

d. Ledarskap 

e. Arbetstillfredställelse 

f. Balans mellan arbete- och familjeliv 

g. Hälsorisk medvetenhet/livsstil 

 

2) Finns det ett samband mellan deltidsarbete och de anställdas hälsa, sjukskrivning, 

stress och trötthet? 

 

2.2 Avgränsningar 
Denna studie har inte för syfte att utvärdera ESF projektet utan mer att identifiera 

problemområden som kan ha betydelse för god hälsa bland äldreomsorgens personal. 
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3. METOD 

 

3. 1 Kvantitativ metod 
Val av forskningsstrategier beror i stort sätt på forskarens intresse och syfte med 

undersökning. En kvantitativ metod används när forskaren är intresserade av att testa en teori 

eller att jämföra olika teorier genom kvantifiering av data medan en kvalitativ metod används 

när det finns ett intresse att ta fram en ny teori utifrån den observerade verkligheten (Bryman, 

2008). Eftersom syftet med min undersökning var att studera och kartlägga eventuella 

samband mellan möjliga faktorer, enligt kända teorier, och ohälsa, trötthet och stress bland 

äldreomsorgens personal valde jag att använda en kvantitativ strategi och en tvärsnittdesign. 

Undersökning genomfördes med hjälp av enkät och statistiska verktyg. 

 

3.1 Respondenter 

3.2.1 Urval  

Min undersökning lade fokus på de anställda som hade visat sämst resultat i hälsobokslutet 

2010, dvs. undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen.  

Kommunens äldreomsorgsverksamhet är indelat i tre områden– nord, mitt och syd och täcker 

en yta av 5733 km2. Min tanke var att täcka all personal i dessa områden med min 

undersökningsenkät genom slumpmässigt stickprov från varje arbetsplats (Bryman, 2009), 

men på grund av de långa avstånden mellan arbetsplatserna så beslutade jag mig för att 

koncentrera undersökningen till område syd – strategiskt urval - och då utföra en total 

undersökning av hela personalstyrkan. Jag valde område syd på grund av att där finns både 

äldreboende och hemtjänst samt att antalet anställda (68) var lämpliga för en C uppsats. I 

område mitt finns det däremot bara ett äldre boende (hemtjänst bedrivs av ett privat företag) 

medan svårigheten med område nord var för stort antal anställda. Område syd hade också 

fördelen att där finns två äldre boende belägna i två olika orter och därmed två olika chefer för 

äldreomsorgens verksamhet. De två cheferna är också ansvariga för hemtjänsten i sina 

respektive orter. Därtill kommer att den ena chefen även är ansvarig för hemtjänsten i 

ytterligare en ort beläget 100 km från hennes arbetsplats. Detta innebär att i syd bedrivs 

äldreomsorgsverksamhet i 3 olika orter. I min statistik valde jag att benämna arbetsplatserna 

där det finns både hemtjänst och boende för arbetsplats 1 respektive 2a. Orten där endast 

hemtjänst bedrivs har fått benämningen 2 b. ”ESF” projekt ansvarig från kommunen 
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bekräftade att resultatet från område syd skulle kunna ge en bra bild av situationen inom 

äldreomsorgen och troligen även generalisera situationen inom äldreomsorgen i hela 

kommunen. 

 

3.2.2 Sammanställning av undersöknings deltagare 

• Femtio personer, 44 kvinnor och 6 män, deltog i undersökning. Bland dem fanns 32 

undersköterskor, 16 vårdbiträden, 1 sjuksköterska och 1 äldre pedagog. 

• Respondenterna var i genomsnitt 44 år gamla. 

• Utbildningsmässigt hade 35 respondenter läst till undersköterska på gymnasiets 

omvårdnadsprogram, 8 hade läst på gymnasiets övriga inriktningar, 6 hade endast 

grundskola och 1 hade sjuksköterskeutbildning. 

• Fyrtio respondenter arbetade deltid, 9 arbetade heltid, och 1 var timanställd. De som 

arbetade deltid arbetade i genomsnitt 79,5 %. 

 

3.2.3 Procedur 

Projektansvarig informerade mig i ett tidigt skede att varje chef inom äldreomsorgens 

verksamhet har regelbundna träffar med sin personal. Hon lovade också att jag skulle få stöd 

från kommunen i att motivera personalen med att besvara enkäten. Jag tog tillfället i akt och 

valde att dela ut enkäten vid sådana träffar. Detta med avsikt att förhoppningsvis minska 

bortfallet. Detta gav mig också möjligheten att träffa personalen och samtidigt förklara syftet 

med min enkät. Cheferna gav personalen tillräckligt med tid i början av arbetsträffen så att 

enkäten kunde besvaras direkt. Den enda arbetsplats som jag inte besökte var område 2b, 

detta på grund av det långa avståndet. Där tog chefen för arbetsplats 2a ansvaret att få enkäten 

besvarad i samband med en arbetsträff. Respektive arbetsplats chef tog också ansvaret för att 

dela ut enkäterna till personalen som inte var närvarande på träffen. De besvarade enkäterna 

hämtade jag två veckor senare initialt arbetsträffen. 
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3.2.4 Svar frekvens och bortfall 

Enkäten är inte utformat så att det går att särskilja om det rör sig om dag eller natt arbete, 

hemtjänst eller arbete i boende, därför går det inte att med säkerhet visa vart bortfallet ligger. 

 

Tabell 3.1 Svarfrekvens; enkät till medarbetare 
 
Arbetsplats  Total 

medarbetare 
Deltagande 
medarbetare 

Procent av 
deltagande 

Arbetsplats 1 
(boende och 
hemtjänst) 

 
28 22 78.5 

     
Arbetsplats 2a 
(boende och 
hemtjänst) 

 
27 19 70,3% 

     
Arbetsplats 2b 
(enbart hemtjänst) 

 9 9 100 % 

     

Total  64 50 78 % 

 

Tabellen visar att 50 utav totalt 64 (78 %) anställda inom äldreomsorgen i kommunens syd 

område var delaktiga i undersökning, Om man spaltar ner delaktigheten på de olika 

arbetsplatserna så var det 78.5% delaktighet på arbetsplats 1, 70.3 % på arbetsplats 2a och 100 

% på arbetsplats 2b (tabell 3.1). 

 

Under arbetsträffen på arbetsplats 1 besvarades 20 enkäter utav en total arbetsstyrka av 28 

personer, ytterligare 2 lämnades in senare. 13 enkäter besvarades på arbetsplatsträffen i 2a där 

personalstyrkan är totalt 27, ytterligare 6 lämnades in senare. Eftersom bortfallet ligger bland 

personalen som inte var närvarande på arbetsträffen så finns det anledning att tro att bortfallet 

inte är slumpmässig utan i högre grad representerar de som arbetade natt och hemtjänst. 

Detta var också anledningen till varför jag inte undersökte med hjälp av statistiska verktyg 

huruvida det fanns skillnader mellan de olika grupperna, dvs. dag/natt personal och 

boende/hemtjänsten. 
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3.2.5 Etiska aspekter 

Oavsett om det gäller vetenskaplig forskning eller en studentuppsats måste man ta hänsyn till  

de fyra krav som preciseras i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer(Ejlertsson, 2005): 

 

• Informationskravet. De deltagande personerna skall ordentligt informeras om 

undersökningen och dess syfte samt att det är frivilligt att delta. 

• Samtyckeskravet. Deltagare i en studie måste ha rätt att själv bestämma över sin 

medverkan och har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Ingen påtryckning ska 

utövas på deltagarna. 

• Konfidentialitetskravet. Deltagare i en studie skall ges största möjliga konfidentialitet 

vilket innebär bl.a. att enskilda individer inte skall kunna identifieras av utomstående. 

Kravet innebär också att uppgifter måste försvaras på ett säkert sätt. 

• Nyttjandekravet. Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för det 

enkäten avser och inte i något annat sammanhang. 

 

Jag utformade min enkät på ett sådant sätt att frågor som kunde bedömas känsliga undveks. 

De fyra nämnda principerna har anammats. Innan deltagarna fyllde i enkäten fick de ett 

följebrev (bilaga 1) som innehöll all information angående syftet med projektet samt ”de 

etiska principerna” om frivillig delaktighet. Dessutom gjorde jag en presentation av mitt 

projekt och berättade om syftet med undersökningen till alla närvarande på arbetsträffen. Jag 

betonade att deltagande i undersökning var frivillig och att alla hade rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan. Följebrevet bifogades till alla enkäter som delades ut av chefer till 

personalen som inte var närvarande på arbetsträffen. Konfidentialitets- och nyttjandekravet är 

garanterat eftersom enkäten lämnas in anonymt och bevaras tryggt hos mig samt kommer inte 

att användas för annat syfte. 

 

3.3 Material  
Under min första kontakt med ESF projektansvarig fick jag tillgång till många dokument. 

Bland dokumenten fanns en skiss på en enkät som hade som avsikt att användas inom ramen 

av projektet. Enkäten bestod av mer än 100 frågor inkluderat bakgrundsfrågor. Projekt 

ansvarig nämnde att en stor del av frågorna redan var testade (validitet och reliabilitet). 

Utifrån de 100 frågorna, valde jag ut en hel del frågor som kunde användas till min 

undersökning. Inspiration till ytterligare frågor fick jag på internet (samplequestionnarie.com, 
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URL 2) och slutligen är det några frågor som kommer från mig själv. För att konstruera min 

enkät hämtade jag information från boken ”Enkät i praktiken” (Ejlertsson, 2005) och inledde 

min enkät med bakgrundsfrågor som kunde användas för att söka skillnader och likheter 

mellan utvalda grupper av respondenterna. Frågorna formulerades med ett så enkelt språk som 

möjligt och ledande frågor undveks (Ejlertsson, 2005). 

I överensstämmelse med min undersökningssyfte och problemställning klassificerade jag 

frågorna under olika kategorier i.e. frågor om hälsa, socialt stöd, möjlighet att påverka, etc. 

Dessa kategorier fungerar som indikator för att kunna mäta mina variabler. En process som 

kallas för operationalisering (Bryman, 2008). Frågor om hälsa används som indikator för den 

beroende variabeln medan andra kategorier representerar de oberoende variablerna. 

Innan enkäten delades ut bad jag två bekanta som arbetar inom äldreomsorgen att besvara min 

enkät och att kommentera i fall de hittade några frågor som de inte förstod eller tyckte var 

konstiga/irrelevanta. Jag rättade sedan min enkät en sista gång enligt deras kommentarer och 

skickade både följebrevet och enkäten till min handledare för godkännande. Efter att 

följebrevet och enkäten blev godkända skickade jag dem via email till projektansvarig. Båda 

mina försöks respondenter, min handledare och projekts ansvarig tyckte att frågorna var bra. 

Följebrevet och enkäten finns som bilaga 1 och 2. 

 

3.4 Data behandling 
Svaren från enkäterna kodades och inmatades i statistiska programmet IBM - SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) version 19. Frågor med svarsalternativ ”ja eller 

nej” kodades som nominal variabel, frågorna med svarsalternativ ”instämmer helt/ delvis/, 

varken eller/, instämmer delvis inte/, instämmer inte alls kodades som ”ordinal” variabel 

medan frågor med text svar kodades som ”string” och frågor om tal som t.ex. 

sysselsättningsgrad och ålder kodades som ”scale”. Deskriptiv statistik (univariat analys) 

användes för att skapa både frekvens- och korstabeller för att visa svarsfrekvensfördelningen i 

olika frågor (Bryman, 2008). ”Multi response analys” användes för att analysera svaren på 

frågor med fler än ett svars alternativ. Krutis Wallis test (icke parametriskt test) användes för 

att säkerställda om skillnader mellan olika arbetsplatser angående den (ordinala) variabeln 

”självskattat hälsotillstånd” var statistiskt signifikant. För (nominala) variablerna, 

sjukskrivning, trötthet och stresskänsla användes Chi Square test för att säkerställda om 

skillnader mellan olika arbetsplatser var statistiskt signifikant. 
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För att skillnader ska anses signifikant valde jag en signifikans nivå på 95 %, det vill säga att 

p-värdet ska vara < 0.05 för att statistiskt säkerställda skillnader. Eftersom det fanns bara 6 

män utav 50 deltagare valde jag att inte analysera skillnader mellan kön angående självskattat 

hälsotillstånd, sjukskrivning, upplevd trötthet och stresskänsla. För att undersöka eventuella 

samband mellan de fyra beroende variablerna och de olika oberoende variablerna använde jag 

”Pearson korrelation” test (bivariat analys) med vilket man kan beräkna styrkan i sambandet 

och om sambandet är statistiskt signifikant. Korrelations tabeller som visas under resultat 

visar Pearson korrelation koefficient som kan vara både positiv och negativ beroende på hur 

spridningen av sambanden mellan variabeler Y och X ser ut och hur den s.k. regressionslinjen 

är orienterad (Djurfeld, Larsson, & Stjärhagen, 2003). Korrelation koefficient ligger mellan 0 

och 1/-1. Ju mer koefficient värdet närmar sig 1 eller -1 desto starkare samband finns det 

mellan variablerna. Variabel ”själv uppskattat hälsotillstånd” (fråga 12 i enkäten) var initialt 

kodad med 1 för mycket gott, 2 för gott och så vidare. Eftersom korrelations testning med 

denna kodning medförde många negativa korrelationsvärden valde jag att koda om variabeln 

med 5 för mycket gott, 4 för gott och så vidare. För kodning av övriga frågor se enkäten 

(bilaga 2). 

 

3.5 Litteratur sökning 
Litteratursökningen genomfördes i Pubmed, google sckoolar, google, och uppsatser.se samt 

relevant kurslitteratur inom ämnet. Referenser i kurslitteratur och betydelsefulla studier gav 

mig inspiration för ytterligare litteratur sökning. 

Sökord som användes var: hälsa, stress, arbetstid, psykosocial arbetsmiljö, socialt stöd, 

ledarskap, arbetstillfredsställelse i kombination med sökord äldreomsorg och vårdpersonal. 

Engelska sökord var health, stress, working hours, psychosocial work environment, social 

support, leadership, job satisfaction, i kombination med aged care and nurses, care givers. 
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4 Resultat 

4.1 Beroende variabler 

4.1.1 Hälsoindikator bland medarbetarna 

 
Figur 1. Svars frekvensfördelning om påstående kring självskattat hälsotillstånd (%) 
 
Diagrammet visar att en stor del av respondenterna bedömde sitt allmänna hälsotillstånd som 
mycket gott (12 %) och gott (48 %), medan 36 % skattade det som någorlunda. Bara 4 % av 
dem bedömde sitt hälsotillstånd som dåligt och ingen (0 %) som mycket dåligt (figur 4.1). 
 

 

Tabell 4.1 Svars frekvensfördelning om påstående kring sjukskrivning, trötthet och stress (%) 
 
 Ja Nej 
13. Har du varit sjukskriven under det 
senaste året (n=50) 

50 50 

   
15eBesvär av trötthet (n=50) 48 52 
   
15g Besvär av stresskänsla (n=50) 40 60 
 
Hälften (50 %) av respondenterna rapporterade att de hade varit sjukskrivna under det senaste 
året medan 48 % av dem upplevde trötthet och 40 % ansåg att de kände sig stressade (tabell 
4.1). 
  

Mycket gott

Gott

Någorlunda

Dåligt

Fråga 12. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd (n=50)
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Tabell 4.2 Korrelation kring frågor om hälsa 
 
Variabler Självskattat 

hälsotillstånd 
Sjukskriven: ja 
eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

12. Självskattat 
hälsotillstånd 

1 .382** .509** .590** 

     
13. Sjukskriven: ja 
eller nej 

.382** 1 .320* .327* 

     
15e. Trötthet .509** .320* 1 360* 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 
 
Tabellen visar att det finns starka samband mellan självskattat hälsotillstånd och 
sjukskrivning, trötthet och stresskänsla. Det vill säga, respondenterna som självskattade sitt 
hälsotillstånd som bäst rapporterade också i mindre utsträckning att de varit sjukskrivna det 
senaste året, kände sig mindre trötta och rapporterade mindre stresskänsla. Undersökningen 
visar också ett måttligt samband mellan respondenternas sjukskrivning och trötthet och 
stresskänsla, dvs. de som inte rapporterade sjukskrivning det senaste året kände sig i mindre 
utsträckning trötta och upplevde mindre stresskänsla (tabell 4.2). 
 
Note: korrelationer som är statistiskt säkerställda flaggas med markering ”*”/ ”**” bredvid 
Pearson korrelation koefficient i korrelationstabellerna. Med måttligt samband menar jag 
korrelation med markering ”*” och ett p värde < 0.05 medan med starka samband menar jag 
korrelation med markering ”**” och ett p värde < 0.01. 

 

Tabell 4.3 Svars frekvensfördelning om besvär (%)  
 
(Fråga 15 - n=50) Ja Nej 

Värk i skuldror, nacke eller axlar 70 30 
Värk i ryggen 60 40 
Huvudvärk eller migrän 30 70 

Magont/magbesvär 14 86 
Sömnsvårigheter 28 72 
Koncentrationssvårigheter 16 84 
Irritabilitet 30 70 
 
Tabellen visar att 70 % av respondenterna ansåg sig ha värk i skuldror, nacke eller axlar och 
60 % värk i ryggen, medan en mindre del rapporterade besvär som migrän/huvudvärk (30 %), 
magont (14 %), sömnsvårigheter (28 %), koncentration svårigheter (16 %) och irritabilitet 
(30%) (tabell 4.3). 
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Tabell 4.4 Korrelation kring frågor om besvär 
 
Variabler Självskattat 

hälsotillstånd 
Sjukskriven: ja 

eller nej 
Trötthet Stresskänsla 

Värk i skuldror, nacke 
eller axlar 

.564** .218 .367** .267 

Värk i ryggen .245 .163 .376** .250 

Huvudvärk/migrän .190 .131 .245 .356* 

Magont/magbesvär .138 -.058 -.157 .259 

Sömn svårigheter .335* .089 .560** .309* 

Koncentration 
svårigheter 

.405** .436** .345* .535** 

Irritabilitet .310* .218 .332* .267 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 
 
Tabellen visar starka samband mellan både självskattat hälsotillstånd, trötthet och värk i 
skuldror, nacke eller axlar, dvs. respondenterna som uppskattade sitt hälsotillstånd bäst och 
rapporterade ingen trötthet upplevde också i mindre grad värk i skuldror, nacke eller axlar. 
Samma resonemang gäller det starka sambandet mellan trötthet och värk i ryggen. Det finns 
också starka (och ett måttligt) samband mellan de beroende variablerna (själv skattat 
hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och koncentrations svårigheter dvs. 
respondenterna som uppskattade sitt hälsotillstånd bäst och rapporterade ingen sjukskrivning, 
trötthet och ingen stresskänsla upplevde också koncentrations svårigheter i mindre 
utsträckning. Samma resonemang gäller också för sömnsvårigheter och andra besvär (tabell 
4.4).  
 
 
Tabell 4.5 Svars frekvensfördelning om vila (%) 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Varken/eller Instämmer 

delvis inte 
Instämmer 

inte alls 

Känner du dig utvilad 
efter du har sovit 
(n=50) 

20 54 8 12 6 

      

Känner du dig utvilad 
efter en helgledighet 
(n=50) 

42 46 2 8 2 

 
Undersökning visar att en stor del av respondenterna kände sig, helt (20 %) och delvis (54 %), 
utvilade efter att de hade sovit samt kände sig, helt (42 %) och delvis (46 %), utvilad efter en 
helgledighet (tabell 4.5). 
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4.1.2 Skillnader mellan områdena 

 
Korstabell 4.6 (% inom respektive arbetsplats) 
 
13. Hur bedömer du ditt allmänna 
hälsotillstånd 

Mycket 
gott 

Gott Någorlunda Dåligt 

Område 1 (n = 22) 9.1 54.5 36.4 0 
     
Område 2 a(n = 19) 5.3 36.8 47.4 10.5 
     
Område 2 b (n = 9) 33.3 55.6 11.1 0 
 
Tabellen visar att på arbetsplats 1 och 2a uppskattade en majoritet av respondenterna sin hälsa 
som gott (54.5 respektive 36.8%) och som någorlunda (36.4 respektive 47.4%) medan på 
arbetsplats 2b uppskattade majoriteten av respondenterna sin hälsa som mycket gott (33.3%) 
och gott (55.6%) (tabell 4.6).  
”Krustal-Wallis” icke parametrikal test visar att skillnaden mellan arbetsplats 2a och 2b är 
statistisk signifikant (p. = .019), dvs. det är statistisk säkerställd att respondenterna uppskattar 
sin hälsa bäst på arbetsplats 2b och sämst på arbetsplats 2a. 
 
 
 

Korstabell 4.7 (% inom respektive arbetsplats) 
 
Har du varit sjukskriven under det senaste året Ja Nej 
Område 1(n = 22) 45 55 
   
Område 2a (n = 19) 58 42 
   
Område 2 b (n = 9) 44 56 
 
Tabellen visar att en mindre del av respondenterna på arbetsplats 1 och 2b hade varit 
sjukskrivna det senaste året medan antalet sjukskrivna var större på arbetsplats 2a (tabell 4.7). 
Dock visar Chi Square test att det inte finns någon statistik signifikant skillnad mellan 
grupperna vad gäller sjukskrivning det senaste året (p. = 0.682). 
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 (Skillnader mellan områdena forts.) 
 
 
Korstabell 4.8 (% inom respektive arbetsplats) 
 
Besvär med trötthet Ja Nej 
Område 1(n = 22) 50 50 
   
Område 2a (n = 19) 58 42 
   
Område 2b (n = 9) 22 78 
 
Tabellen visar att hälften av respondenterna på arbetsplats 1 och 58 % på arbetsplats 2a 
rapporterade besvär av trötthet medan endast 22 % på arbetsplats 2b, (tabell 4.8). 
Dock visar Chi Square test att det inte finns någon statistik signifikant skillnad mellan 
grupperna vad gäller upplevelse av trötthet (p = 0.204). 
 
 
 
Korstabell 4.9 (% inom respektive arbetsplats) 
 
Besvär med stresskänsla Ja Nej 
Område 1(n = 22) 36 64 
   
Område 2a (n = 19) 53 47 
   
Område 2b (n = 9) 22 77 
 
Tabellen visar att hälften (53 %) av respondenterna på arbetsplats 2a rapporterade besvär med 
stresskänsla medan procenttalet var 36 på arbetsplats 1 respektive 22 % på arbetsplats 2b 
(tabell 4.9). Dock visar Chi Square test att det inte finns någon statistik signifikant skillnad 
mellan grupperna vad gäller upplevelse av stresskänsla (p = 0.277). 
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4.2 Finns det ett samband mellan de följande faktorerna och 

medarbetarnas trötthet och ohälsa?  

4.2.1 Fysiska krav 

 
Undersökningen visar att 44 % av respondenterna instämde helt och 44 % delvis att arbetet 
innebär tunga eller stora muskelansträngningar medan 34 % instämde helt och 60 % delvis att 
arbetet innebär obekväma arbetsställningar. Slutligen instämde 24 % helt och 48 % delvis att 
arbetet innebär ensidiga och upprepade arbetsrörelse medan 18 procent svarade varken/eller 
på den frågan (Tabell b3.1 i bilaga). 
 
 
Tabell 4.10 Korrelation kring frågor om fysiska krav 

Variabler Självskattat 
hälsotillstånd 

Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

18. Tunga lyft eller 
stora muskelansträngn. 

.014 .108 .031 .071 

     
19. Obekväma 
arbetsställningar 

.199 .282* .183 .184 

     
20. Ensidiga och 
upprepade arbetsrörelse 

.381** .423** .214 .312* 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 
 
Tabellen visar att det nästan inte finns några statistiskt signifikanta samband mellan de 
beroende variablerna (själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och 
att arbetet innebär tunga lyft eller stora muskelansträngningar. Det finns bara ett måttligt 
samband mellan respondenternas rapporterade sjukskrivningar det senaste året och obekväma 
arbetsställningar, dvs. de som inte varit sjukskrivna upplevde i mindre utstäckning att arbetet 
innebär obekväma arbetsställningar. Det finns däremot starka samband mellan både 
självskattat hälsotillstånd och sjukskrivning och ensidiga/upprepade arbetsrörelse, dvs. 
respondenterna som skattade sitt hälsotillstånd som bäst och som rapporterade ingen 
sjukskrivning ansåg i mindre utsträckning att arbetet innebär ensidiga och upprepade 
arbetsrörelse. Det samma gäller för det måttliga sambandet mellan trötthet och 
ensidiga/upprepade arbetsrörelse, dvs. respondenterna som rapporterade ingen trötthet ansåg i 
mindre utsträckning att arbetet innebär ensidiga och upprepade arbetsrörelse (tabell 4.10).  
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4.2.2 Delaktighet och möjlighet till påverkan 

 
Undersökningen visar att 22 % av respondenterna instämde helt och 52 % delvis att de är 
delaktiga i beslut som rör det dagliga arbetet medan16 % instämde helt och 54 % att de har 
möjlighet att påverka arbetstidens förläggning. Slutligen instämde 24 % helt och 46 % delvis 
att förändringen sker i organisationen utan att de har möjlighet att påverka. Mellan 14 och 20 
% av respondenterna svarar varken/eller på de tre frågorna (tabell b3.2 i bilaga). 
 
 
Tabell 4.11 Korrelation kring frågor om delaktighet och möjlighet att påverka 

Variabler Självskattat 
hälsotillstånd 

Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

21. Känsla av 
delaktighet i beslut 
som rör dagliga 
arbeten 

-.160 -.232 -.284* -.312* 

     
22. Möjlighet att 
påverka arbetstidens 
förläggning 

-.226 -.097 -.227 -.404** 

     
23. Förändring sker 
utan att jag får 
möjlighet att påverka 

.208 .156 .111 .283* 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 
 
Tabellen visar att det inte finns några statistiskt signifikanta samband mellan både självskattad 
hälsotillstånd och sjukskrivning och de tre variablerna. Det finns ett måttligt samband mellan 
trötthet och stresskänsla och respondenternas känsla att vara delaktig, dvs. de som inte kände 
sig trötta och stressade upplevde i högre grad vara delaktiga i beslut som rör dagligt arbete. 
Det finns också ett starkt samband mellan respondenternas stresskänsla och möjlighet att 
påverka arbetstidens förläggning, dvs. de som inte rapporterade stresskänsla ansåg i högre 
grad att de hade möjlighet att påverka arbetstidens förläggning. Ett måttligt samband mellan 
stresskänsla och möjlighet att påverka vid förändring kan även observeras, dvs. de som inte 
rapporterade stresskänsla ansåg i mindre utsträckning att förändring sker i organisationen utan 
att de har möjlighet att påverka (tabell 4.11). 
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4.2.3 Socialt stöd 

 
Undersökningen visar att 76 % av respondenterna instämde helt och 22 % delvis att de trivs 
med sin arbetsgrupp, 52 % instämde helt och 40 % delvis att arbetsgruppen samarbetar på ett 
bra sätt. Sextioåtta (68) % instämde helt och 22 % delvis att de har personer på arbetet som de 
kan tala förtroligt med och 68 % instämmer helt och 30 % delvis att de kan få hjälp från sina 
kamrater för att lösa arbetsuppgifter. Slutligen, instämde 52 % helt och 46 % delvis att de har 
möjlighet att träffa sina kamrater under arbetstid (tabell b3.3 i bilaga). 
 
Tabell 4.12 Korrelation kring frågor om socialt stöd 

Variabler Självskattat 
hälsotillstånd 

Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

24. Trivsel med 
arbetsgrupp 

-.049 -.089 -.167 .000 

     
25. Grupp samarbete -.043 -.154 -.228 -.081 
     
26 Har personer på 
mitt arbete jag kan 
tala förtroligt med 

-.186 -.055 -.024 -.045 

     
27. Får hjälp från 
kamrater för att lösa 
arbetsuppgifter 

-.334* -.405** -.295* -.055 

     
28. Möjlighet att 
träffa arbetskamrater 
under arbetstid 

-.255 -.197 -.298* -.309* 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 

 
Tabellen visar att det inte finns några signifikanta samband mellan de beroende variablerna 
(själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och frågorna/variablerna 
24, 25, och 26. Det finns däremot ett starkt samband mellan respondenternas rapporterade 
sjukskrivningar och deras upplevelse av att kunna få hjälp från arbetskamrater för att lösa 
arbetsuppgifter, dvs. de som inte hade varit sjukskrivna upplevde i högre grad att de kunde få 
hjälp från kamrater. Ett måttligt samband finns även mellan både deras självskattade 
hälsotillstånd och trötthet och den sist nämnda variabeln, dvs. de som uppskattade sitt 
hälsotillstånd som bäst och som inte kände sig trötta, upplevde i högre grad att de kunde få 
hjälp från kamrater. Det finns också ett måttligt samband mellan respondenternas trötthet och 
stresskänsla och möjlighet att träffa arbetskamrater under arbetstid, dvs. de som inte upplevde 
trötthet och stresskänsla ansåg i högre grad att de hade möjlighet att träffa sina kamrater 
(tabell 4.12). 
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4.2.4 Ledarskap 

 
Frågor/variabler 29, 33 och 34 

 
Undersökningen visar att 8.3 % av respondenterna instämde helt och 58.3 % delvis att deras 
närmaste chefer är närvarande och har insikt i deras vardag medan 12.5 % svarade 
varken/eller på den frågan. Vidare instämde 10.4 % helt och 56.3 % delvis att de får 
regelbunden information om verksamheten och dess utveckling medan 16.7 % svarade 
varken/eller. Slutligen instämde 4.2 % helt och 41.7 % delvis att ledningen är duktig på att 
meddela en vision för verksamhetens framtid medan 33.3 % svarade varken/eller på den 
frågan (tabell b3.4 i bilaga). 
 
Tabell 4.13 Korrelation kring frågor om ledarskap 

Variabler Självskattat 
hälsotillstånd 

Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

29. Närmaste chef är 
närvarande och har 
insikt i min vardag 
(n = 48) 

-.127 -.172 -.154 -.304* 

     
33. Får regelbundet 
information om 
verksamheten  
(n = 48) 

-.141 .101 -.163 -.430** 

     
34. Ledningen är 
duktig på att meddela 
en vision av verks. 
framtid (n = 48) 

-.250 -.046 -.273 -.486** 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 

 
Tabellen visar att det inte finns något signifikant samband mellan tre av de beroende 
variablerna (självskattad hälsotillstånd, sjukskrivning och trötthet) och variablerna 29, 33 och 
34. Det finns ett måttligt samband mellan respondenternas stresskänsla och deras påstående 
att ha en närvarande chef, dvs. de som inte kände sig stressade upplevde i högre grad att 
chefen är närvarande och har insikt i deras vardag. Det finns däremot ett starkt samband 
mellan respondenternas stresskänsla och att ha tillgång till information om verksamheten samt 
ett starkt samband mellan stresskänsla och ledningens meddelande av vision, dvs. de som inte 
kände sig stressade ansåg i högre grad att de får regelbunden information om verksamheten 
och dess utveckling, samt upplevde i högre grad att ledningen är duktig på att meddela en 
vision av verksamhetens framtid (tabell 4.13). 
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(Ledarskap fortsättning) 
Frågor 35 och 36 

 
Undersökningen visar att 12 % av respondenterna instämde helt och 42 % delvis att de känner 
sig rättvist behandlade av kommunen, medan 24 % svarade varken/eller på den frågan. Vidare 
instämde 12 % helt, 18 % delvis att deras arbete är uppskattat av kommunen medan 38 % 
svarade varken/eller på den frågan samtidigt som 20 % instämde delvis inte och 12 % 
instämde inte alls (tabell b3.5 i bilaga). 
 
Tabell 4.14 Korrelation kring frågor om ledarskap  
 
Variabler Självskattat 

hälsotillstånd 
Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

35. Rättvis 
behandling av kom. 

-.363** -.108 -.384** -.265 

     
36. Arbetet är 
uppskattat av kom. 

-.322* .022 -.329* -.268 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 

 
Tabellen visar att det inte finns signifikanta samband mellan både sjukskrivning och 
stresskänsla och variablerna 35 och 36. Det finns däremot ett starkt samband mellan 
respondenternas både självskattat hälsotillstånd, trötthet och känslan av att vara rättvist 
behandlad av kommunen. Det finns också ett måttligt samband mellan både självskattat 
hälsotillstånd och trötthet och känslan att arbetet uppskattas av kommunen dvs. 
respondenterna som skattade sitt hälsotillstånd som bäst och inte kände sig trötta ansåg i 
högre grad att vara rättvist behandlade av kommunen likaså att deras arbete är uppskattat av 
kommunen (tabell 4.14). 
 
 

Frågor 30 (n= 48), 31(n=46) och 32 (n=48) 

 
Undersökningen visar att 13 % av respondenterna instämde helt 47.8 % delvis att deras chef 
är bra i konflikt hantering medan 10.4 % instämde helt och 54.2 % delvis att de får feedback 
för sitt arbete medan 30.4 respektive 22.9 % svarade varken/eller på de två frågorna. Slutligen 
instämde 4 % helt och 37 % delvis att deras chef är bra på att främja social relation medan 46 
% svarade varken/eller på den frågan (tabell b3.6 i bilaga). 
 
Pearson korrelation visar att det inte finns statistiskt signifikant samband mellan de beroende 
variablerna (själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och 
frågorna/variablerna 30, 31 och 32 (tabell b4.1 i bilaga).  
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4.2.5 Arbetstillfredställelse 

 
Undersökningen visar att 64 % av respondenterna instämde helt och 34 % delvis att deras 
arbete är meningsfullt medan 58 % instämde helt och36 % delvis att de känner sig stolta över 
sitt arbete (tabell b3.7 i bilaga). 
 
Tabell 4.15 Korrelation kring frågor om arbetstillfredsställelse 

Variabler Självskattat 
hälsotillstånd 

Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

37. Känsla att arbete 
är meningsfull 

-.300* -.133 -,227 -.136 

     
38. Känsla av stolthet 
över arbete 

-.285* -.030 -.229 -.243 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 
 
Tabellen visar att det inte finns statistisk signifikant samband mellan både sjukskrivning och 
stresskänsla och variablerna 37 och 38. Det finns däremot ett måttligt samband mellan 
självskattat hälsotillstånd och känslan av att arbetet är meningsfullt samt mellan självskattat 
hälsotillstånd och känslan av stolthet över arbetet, dvs. respondenterna som skattade sitt 
hälsotillstånd som bäst, ansåg i högre grad att deras arbete är meningsfullt likaså att de känner 
sig stolta över sitt arbete (tabell 4.15). 
 

 

Frågor 39 och 40 

 
Undersökningen visar att 60 % av respondenterna instämde helt och 36 % delvis att deras 
arbete är uppskattat av folk i allmänhet medan 20 % instämde helt och 66 % delvis att de har 
möjlighet att utvecklas i deras arbete (tabell b3.8 i bilaga). 
 
 
Korrelation  

Pearson korrelation visar att det inte finns något signifikant samband mellan de beroende 
variablerna (själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och 
frågorna/variablerna 39 (arbete är uppskattat av folk i allmänhet) och 40 (möjlighet att 
utvecklas i deras arbete) (tabell b4.2 i bilaga). 
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    (Arbetstillfredställelse forts.) 
Frågor 41 och 42 

 
Undersökningen visar att 18.8 % av respondenterna instämde helt och 39.6 % delvis att de 
behöver ytterligare utbildning för att utföra sitt arbete, medan 18.8 % svarade varken/eller på 
den frågan. Vidare instämde 24 % helt och 50 % delvis att de känner sig nöjda med dagens 
arbete när de går hem (tabell b3.9 i bilaga). 
 
 
Tabell 4.16 Korrelation kring frågor om arbetstillfredsställelse 

Variabler Självskattat 
hälsotillstånd 

Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

41. Känsla av behov 
av ytterligare 
utbildning för att 
utföra arbetet  
(n = 48) 

-.197 ,002 -.221 -.324* 

     
42. Jag känner mig 
nöjd med dagens 
arbete när jag går hem  
(n = 50) 

-.257 -.219 -.297* -.344* 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 
 
Tabellen visar att det inte finns statistisk signifikant samband mellan självskattat hälsotillstånd 
och sjukskrivning och variablerna 41 och 42. Det finns däremot ett måttligt samband mellan 
stresskänsla och känslan av behov av ytterligare utbildning, samt måttliga samband mellan 
både trötthet och stresskänsla och känslan av att vara nöjd med dagens arbete. Detta betyder 
att respondenterna som inte kände sig stressade kände sig i högre grad nöjda med dagens 
arbete. Däremot, respondenterna som inte kände sig tröttna och stressade upplevde i högre 
grad en känsla av behov av ytterligare utbildning för att klara arbetet (tabell 4.16). 
 
 

4.2.6 Balans mellan arbets- och familjeliv 

 
Frågor 44 & 45 

 
Undersökningen visar att 72 % av respondenterna har barn och bor tillsammans med någon. 
(tabell b3.10 i bilaga). 
 
Pearson korrelation visar att det inte finns statistisk signifikanta samband mellan de beroende 
variablerna (själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och 
variablerna 44 (ha barn) och 45 (bor tillsammans med någon) (tabell b4.3 i bilaga). 
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 (Balans mellan arbets- och familjeliv forts.) 
 
Frågor 46, 48 och 49 

 
Undersökningen visar att 46 % av respondenterna estimerade att 50 % av hemarbetet ligger på 
dem själva, 24 % uppskattade att 75 % av hemarbetet ligger på dem själva, medan 24 % 
uppskattade att de sköter allt (100 %) hemarbete (tabell b3.11 i bilaga). 
 
Undersökning visar att 23.8 % av respondenterna (n=42) instämde helt och 35.7 % delvis att 
de kan kombinera föräldraskapet och arbetet på sin arbetsplats medan 23.8 % svarade 
varken/eller på frågan. Vidare instämde 6.1 % helt och 46.9 % delvis att kraven på arbetet 
påverkar deras privatliv på ett negativ sätt medan 16.3 % svarade varken/eller på den frågan 
och 26.5 % instämde inte alls (tabell b3.12 i bilaga). 
 
 
Tabell 4.17 Korrelation om balans mellan arbets- och familjeliv 

Variabler Självskattat 
hälsotillstånd 

Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

46. Procentuellt, hur 
mycket hemarbete 
ligger på dig? (25; 50, 
75 eller 100 %) 
(n=50) 

.137 .110 .213 .189 

     
48. På min arbetsplats 
kan man kombinera 
föräldraskap och 
arbete (n = 42) 

-.190 -.152 -.072 -.228 

     
49. Kraven på arbetet 
påverkar privatlivet 
på ett negativ sätt  
(n = 49) 

.383** .348* .379** .450** 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 
 
Tabellen visar att det inte finns statistisk signifikanta samband mellan de beroende variablerna 
(själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och variablerna 46 och 
48. Det finns däremot ett starkt samband mellan kraven på arbetet och självskattat 
hälsotillstånd, trötthet och stresskänsla, samt ett måttligt samband mellan kraven på arbetet 
och sjukskrivning, dvs. respondenterna som skattade sitt hälsotillstånd som bäst, som inte 
hade varit sjukskrivna och inte kände sig trötta och stressade ansåg i mindre utsträckning att 
kraven på arbetet påverkar deras privata liv på ett negativ sätt (tabell 4.17). 
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4.2.7 Hälsorisk medvetenhet/livsstil 

 
Undersökningen visar att 24 % av respondenterna instämde helt och 42 % delvis att de har 
tillgång till information genom sitt arbete vad gäller hälsorisker (stress, högblodtryck, alkohol, 
rökning, etc.) men 16 % instämde delvis inte och 10 % inte alls. Vidare instämde 32 % helt 
och 48 % delvis att de är bra på att hitta sätt för att hantera stress och återhämta sig medan 14 
% svarar varken/eller på den fråga. Slutligen instämde 22 % helt och 64 % delvis att de lever 
ett sunt liv medan 10 % svarade varken/eller på den frågan (tabell b3.13 i bilaga). 
 

Tabell 4.18 Korelation om hälsorisk 

Variabler Självskattat 
hälsotillstånd 

Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

50. Har tillgång till 
information genom 
arbete vad gäller 
hälsorisker (stress, 
högblodtryck, 
rökning, alkohol etc.) 

-.141 .140 .001 -.216 

     
51. Bra på att hitta 
sätt för att hantera 
stress och återhämta 
sig 

-.447** -.179 -.267 -.356* 

     
52. Jag tycker att jag 
lever ett sunt liv 

-.420** -.231 -.287* -.165 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 

 
Tabellen visar att det inte finns några statistiska signifikanta samband mellan de beroende 
variablerna (själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och variabeln 
50. Det finns däremot ett starkt samband mellan självskattat hälsotillstånd och att vara bra på 
att hantera stress samt ett måttligt samband mellan stress och denna variabel, dvs. 
respondenterna som skattade sitt hälsotillstånd som bäst och inte kände sig stressade ansåg i 
högre grad att de är bra på att hitta sätt för att hantera stress. Det finns också ett starkt 
samband mellan självskattat hälsotillstånd och känslan av att leva ett ”sunt liv”, samt ett 
måttligt samband mellan trötthet och denna variabel dvs. respondenterna som skattade sitt 
hälsotillstånd som bäst och inte kände sig trötta upplevde i högre grad att de lever ett sunt 
liv(tabell 4.18). 
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4.2.8 Uppskattning av de mest problematiska faktorerna 

 

Respondenternas uppskattning av de mest problematiska faktorerna som de anser kan leda till 

trötthet och stress. 

Tabell 4.19 Mest problematiska faktorerna (Fråga 53 – Multisvar) 

 

Faktorer Antal Procent av fall  

Höga fysiska krav 35 72.9 

Höga psykiska krav 35 72.9 

Omöjlighet att påverka 21 43.8 

Arbetsklimat/socialt stöd 13 27.1 

Ledarskap 11 22.9 

Arbetstillfredställelse 13 27.1 

Balans mellan arbets- och familjeliv 10 20.8 

Total 138 287.5 
 
Tabellen visar att de faktorer som respondenterna uppskattade som mest problematiska är 
höga fysiska och psykiska krav följt av omöjlighet att påverka. Arbetsklimat/socialt stöd 
kommer på fjärde plats tillsammans med arbetstillfredsställelse, ledarskap på femte plats, och 
sist kommer balans mellan arbets- och familjeliv (tabell 4.19). 
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4.3 Deltidsarbete 

4.3.1 Finns det ett samband mellan deltids arbete och hälsa 

 
Undersökningen visar att 9 personer, dvs. 18 % av respondenter arbetade heltid, 40 (80 %.) 
arbetade deltid och 1 (2 %) arbetade timmar. I genomsnitt arbetar de som arbetade deltid 80 % 
(de arbetade mellan 50 % och 90 %). 
 

Tabell 4.20 Korrelation om deltid arbete 
 
Variabler Självskattat 

hälsotillstånd 
Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

7. Arbetar du heltid 
eller deltid? 

-.167 .000 -.081 -.215 

     
8. Om deltid, vilken 
sysselsättningsgrad? 

.143 -.114 -.044 .176 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 
 
Tabellen visar att det inte finns några statistiskt signifikanta samband mellan de beroende 
variablerna (själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och variabel 7 
(heltid, deltid och timmar) och variabel 8 (sysselsättningsgrad) (tabell 4.20). 
 
 

4.3.2 Orsak till deltidsarbete 

 

Tabell 4.21 Orsak till deltidsarbete (Fråga 9 – Multisvar) 

 

   

Orsak till deltid Antal Procent av fall 

Fysiska besvär 8 33.3 

Familjesituation 9 37.5 

Natt arbete 5 20.8 

Prioritera fritid 11 45.8 

Total 33 137.5 

 

Tabellen visar att 11 deltids anställda nämnde ”prioriterade fritiden”, 9 ”familjen situationen”, 

8 ”fysiska besvär” och 5 ”natt arbete” som anledning till deltids arbete. (tabell 4.21). 
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 (Fråga 9 forts.) 

 

Fråga 9 - Orsak till deltidsarbete: annat (sammanfattning)  

 

• Åtta (8) deltids anställda skrev att de inte orkar eller vill jobba heltid inom vården.” 

• En deltids anställd som jobbar natt skrev att hon inte orkar jobba 100 % vid natt 

arbete. 

• Tre respondenter önskade öka sin sysselsättningsgrad till 100 %. 

• Två deltidsanställda som har sovandejour tyckte att det blir många timmar i alla fall. 

En av dem noterade att dessutom, på grund av långdistans förhållande, så gick det inte 

att öka sysselsättningsgraden. 

• En deltidsanställda skrev att hon/han får 25 % sjukersättning. 
 
 

4.4 Övrigt 

4.4.1 Respondenters egna kommentarer (Fråga 54) 

 

• Två respondenter skrev att de tycker att arbete inom vården inte skulle vara mer än 80 

%. En av dem tyckte att arbetet på 80 % skulle ge en heltidslön. 

• Två respondenter tyckte att frågor om ledarskap är svåra att kommentera på grund av 

nytillsatt chef. 

• Två respondenter skrev om tidsbrist på grund av multi arbetsuppgifter. 

• Två respondenter påstod att det inte fanns några problem på deras arbetsplats. 

• En respondent påstod att vårdare och anhöriga är positiva och tacksamma men 

däremot, från arbetsgivare sidan, är det bara negativt och mycket prat om ekonomi och 

indragning. 
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4.4.3 Samband mellan antal arbetsgivare och tvekan att söka jobb (inlåsning effekt) 

 
Undersökningen visar att respondenterna hade arbetat i genomsnitt 14.6 år i kommunen och 
att de i genomsnitt haft 4.5 arbetsgivare hittills. Undersökningen visar också att en majoritet 
av respondenterna, helt (40 %) och delvis (38 %), kände att de utan tvekan skulle våga söka 
ett annat arbete (tabell b3.14 i bilaga). 

 

Tabell 4.22 Korrelation om ”inlåsning effekt” 

 
Variabler Självskattat 

hälso-
tillstånd 

Sjukskriven
: ja eller nej 

Trötthet Stress-
känsla 

Ingen 
tvekan söka 

ett annat 
jobb 

10. Antal år i 
kommunen 

-.167 .061 -.303 -.054 .153 

      
11. Antal 
arbetsgivare 

.082 .132 .084 .029 .080 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 

 
Tabellen visar att det inte finns några statistisk signifikanta samband mellan antalet arbetade 
år i kommunen och de beroende variablerna (själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, 
trötthet och stresskänsla) samt deras känsla av att våga söka ett annat arbete. Samma 
resonemang gäller i förhållande till antalet arbetsgivare som respondenterna säger sig haft i 
deras arbetsliv (tabell 4.22). 

 

4.4.4 Samband mellan värk i skuldror och ryggen och arbete innebär tynga lyft etc. 

 
Det finns inte några statistisk signifikanta samband mellan variablerna ”(värk i skuldror, 
nacke, och axlar” (15a) och ”värk i ryggen” (15 b) och variablerna ”arbete innebär tynga lyft” 
(18), ”arbete innebär obekväma arbetsställningar” (19) och ”arbete innebär ensidiga 
arbetsrörelser” (20) (tabell b4.4 i bilaga). 
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5 Diskussion 

5.1 Resultat diskussion 

5.1.1 Allmän diskussion (om faktorerna) 

Enligt undersökningsresultatet finns det inte några markanta faktorer (möjlighet att påverka, 

ledarskap etc.) som ”sticker ut” mer än andra och som skulle kunna leda till sjukskrivning, 

trötthet och stress bland respondenterna. Istället finns det olika och ibland förvånande 

variationer på hur vissa indikatorer/frågor agerar på olika sätt med de beroende variablerna 

(själv uppskattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla). Jag kan naturligtvis 

inte jämföra mitt resultat med resultatet från hälsobokslutet eftersom min undersökning inte 

överensstämmer med hur hälsobokslutet utfördes. Även då jag inte har något att jämföra med 

så är, i min mening, resultatet om själv uppskattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och 

stresskänsla förvånansvärt bra i min undersökning. Förklaring till detta skulle kunna vara det 

faktum att kommunledningen såg allvarligt på det dåliga hälsobokslutet och besökte de olika 

arbetsplatserna för att på plats förhöra sig om vad de anställda tyckte var problem. De 

anställda blev hörda och sedda och deras åsikter togs på allvar vilket gav en känsla av 

delaktighet och empowerment. Dessa initiativ, tillsammans med att vissa förbättringsåtgärder 

som står skrivit i ”ESF” projektet och som precis hade startat när jag utförde min 

undersökning, skulle kunna vara bidragande anledningar till mitt ”positiva” resultat. 

Dessutom är det sociala stödet verkligen något som enligt resultatet fungerar mycket bra i 

område syd där en stor majoritet av respondenter trivs med sin arbetsgrupp, och tycker att 

gruppen samarbetar på ett bra sätt. Detta kan också vara en bidragande orsak till det goda 

resultatet angående självskattat hälsotillstånd. Vi har sett att socialt stöd kan vara 

hälsofrämjande och kan motverka stress (Cohen & Wills, 1985), (Theorell, 2003). Angående 

stresskänsla bland respondenterna visar resultatet att stressupplevelsen var relaterad både till 

känsla av delaktighet, möjlighet att påverka arbetstidensförläggning och känslan av att 

förändringar sker i organisationen utan att respondenterna får möjlighet att påverka. De 

variablerna ingår tydlig i vad Karasek och Theorell kallar för kontroll i ”krav–kontroll 

modellen” (Theorell T., 2003). Undersökningsresultatet visar vidare att det finns starka 

samband mellan självskattat hälsotillstånd, sjukskrivningen, trötthet och stresskänsla bland 

respondenterna så även om resultatet nästan inte visar några samband mellan 

indikatorerna/frågorna om socialt stöd och upplevelse av stress finns det anledning att tro att 
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det goda arbetsklimatet spelar stor roll för stressupplevelsen som i sin tur påverkar hur pass 

bra respondenterna självskattade sitt hälsotillstånd.  

 

Resultatet angående relationen mellan indikatorer/frågor om ledarskap, arbetstillfredställelse, 

balans mellan arbets- och familjeliv och hälsorisker är svår tolkat. Här tar jag endast upp de 

punkter som enligt min åsikt” sticker ut” från resultatet. Det är förvånande att ”feedback på 

det anställdas arbete” (indikator av ledarskap) och ”känslan av att folk i allmänhet uppskattar 

den anställdes arbete” (arbetstillfredställelse) inte har några signifikanta samband med de 

beroende variabler(själv uppskattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla). Att 

dessa indikatorer, som enligt Hackman och Oldmans teori (1979) (Wolvén 2000) är viktiga 

motivationsfaktorer, inte har samband med någon av de beroende variablerna är oförklarligt. 

Kan det vara så att frågorna om ledarskap var för många till antal så att man i slutet tappade 

lusten att svara? Frågan om ”arbetsuppskattning från folk i allmänhet” kanske var 

felformulerad?! Om jag istället hade använt anhöriga som indikator skulle då resultatet sett 

annorlunda ut? Dessa är frågor som jag inte har något svar på. Hur som helst så visar 

resultatet på att indikatorerna om ledarskap, ”att få information om verksamheten och dess 

utveckling” och att ”ledningen är duktig på att meddela en vision för verksamhetens framtid”, 

är starkt relaterad till stresskänsla medan (arbetstillfredsställelse) indikatorerna ”känslan att 

arbetet är meningsfullt” och ”känslan av stolthet över arbetet” är relaterade till självskattat 

hälsotillstånd. Alla dessa indikatorer samspelar på något sätt och går hand i hand med 

Antonovsky’ s hälsofrämjande teori ”kasam” (Hanson, 2004). Understrykas måste, att vikten 

av att ge medarbetarna information om verksamheten och att dela med sig av framtidsvisionen 

ger en trygghetskänsla som i sin tur kan motverka stress som sedan kan bidra till ett positivt 

hälsotillstånd. En hypotes; en person som inte får ta del av viktig information om 

verksamheten samt dessutom inte har en aning om hur diskussionen går angående 

framtidsvisionen på sin arbetsplats känner sig säkerligen otrygga och stressade och känslan av 

sammanhang kan då minimeras radikalt. Att bara få information om neddragningar och dålig 

ekonomi utan förklaringar stärker inte deras självkänsla och trygghet och kan leda till 

ytterligare stress. Känslan av samhörighet minskas troligen och det blir lätt en ”vi och dom” 

känsla. Många ställer sig säkert frågan, vad ska hända med mig? - kan/får jag vara kvar? eller 

kommer jag att bli arbetslös? I en sådan situation av otrygghet kan arbetskamraternas stöd och 

en bra teamkänsla vara av mycket stor betydelse för hur man upplever och hanterar stress. 

Kan det även vara så att tryggheten som ges av arbetskamraterna kompenserar på något sätt 

den otrygghet som upplevs av att inte känna sig informerad?  Man arbetar vidare för man trivs 
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ju trots allt med arbetskamraterna, dessutom är det svårt att hitta annat arbete i en glesbygd 

där arbetstillfällena är få.  

Beträffande skillnaden av självskattat hälsotillstånd på arbetsplats 2a och 2b kan man fundera 

på om det har att göra med närvarande/icke närvarande chef eller/och att arbetet i 2b endast 

bedrivs i hemtjänsten. En hypotes skulle kunna vara att de anställdas självskattade 

hälsotillstånd på arbetsplats 2b påverkas på något sätt av det faktum att deras chef befinner sig 

10 mil från deras arbetsplats. En annan hypotes skulle vara att det finns skillnader i 

arbetstillfrestelse mellan arbete i hemtjänst och på äldreboende? Vidare data analys skulle 

behövas för att verifiera dessa hypoteser men tyvärr på grund av tidsbrist och plats i C-

uppsatsen går det inte att genomföra denna analys denna gång. 

Beträffande frågorna som har att göra med arbetsgivaren ”känsla att vara rättvist behandlad av 

kommunen” och ”känsla av att kommunen uppskattar mitt arbete” är båda relaterade till 

självskattat hälsotillstånd och trötthet. Här kan olika hypoteser tänkas förklara sambanden. En 

hypotes skulle vara att, om en person känner sig rättvist behandlad av kommunen samt att 

kommunen uppskattar hans/hennes arbete då påverkas hans/hennes hälsotillstånd och känsla 

av trötthet på ett positivt sätt. En annan hypotes skulle kunna vara att det handlar om 

personens inställning till arbetet. Det skulle kunna vara så att hur man ser på sitt arbete 

påverkar hur en person känner sig, mår (självskattat hälsotillstånd) som i sin tur skulle kunna 

påverka hans/hennes syn på kommunen, det kan vara positivt eller negativt. Det vill säja 

personens inställning till arbetet påverkar hur den mår och hur den ser på sin arbetsgivare. 

Samma resonemang/hypotes skulle kunna tillämpas på relationerna mellan indikatorn/frågan 

”kraven i arbetet påverkar det privata livet på ett negativ sätt” (balans mellan arbets- och 

familjeliv) och de beroende variablerna (själv uppskattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet 

och stresskänsla). Skulle det inte kunna vara så att ju mer positivt man ser på sitt arbete desto 

bättre mår man och ju bättre man mår desto mindre anser man att kraven på arbetet påverkar 

privat livet och vise versa? Kan det vara så att den anställdes inställning till arbetet är en 

viktig faktor för hur man uppskattar sin hälsa? Denna hypotes skulle vara intressant att titta 

närmare på. 

 

5.1.2 Diskussion om sysselsättningsgrad och sjukfrånvaro 

Utifrån min undersökning kan man inte se några tecken på att deltidsarbete skulle kunna 

påverka sjukskrivningen. Enligt mitt resultat finns det helt enkelt inga samband mellan 

sysselsättningsgrad och självskattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla 
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bland respondenterna. Mitt resultat stämmer inte överens med vad som står i Sandmarks 

(2007) analys, men då måste nämnas att mitt resultat är baserat på all typ av sjukskrivning 

under en period av ett år, medan nämnda analys är baserad på långtidssjukskrivna (>3 

månader). Dessutom är min analys endast utförd i en glesbygds kommun. I min undersökning 

har, genom multisvar, en relativt stor del svarat att orsaken till deltidsarbete var att de 

prioriterade fritiden och familjen, andra svarade att de varken orkade eller ville arbeta heltid. 

Kan det vara så att situationen i en glesbygdskommun ser annorlunda ut än i en större 

bebyggelse. Bor man på ”landet” så måste man planera sina inköp, bankaffärer, 

läkare/tandläkarbesök, denna service kan ligga flertal mil från deras bostad och det är 

ingenting man utför direkt efter arbetstiden utan sparar till lediga dagar. Kan det också vara så 

att det är mer ekonomiskt gynnsamt att bo på ”landet”, långa avstånd till service, man 

spenderar mindre pengar genom dagliga inköp, lockelsen till inköp är mindre för utbudet 

finns inte bakom knuten. De kanske väljer deltid för att de anser sig ha råd. Intressant 

diskussion - en annan hypotes värd att beakta eller titta på i annan studie. 

 

5.2. Resultat diskussion – Detalj om undersökta faktorer 

5.2.1 Fysiska krav 

Respondenterna uppskattade att höga fysiska och psykiska krav var de mest problematiska 

faktorerna som kunde leda till trötthet och stress. En majoritet av respondenterna ansåg att 

arbetet innebär tunga lyft och obekväma arbetsställningar, men det finns inga relationer 

mellan de två variablerna och självskattat hälsotillstånd, trötthet och stresskänsla utan endast 

ett måttligt samband mellan upplevelse av obekväma arbetsställningar och sjukskrivning det 

senaste året. Det är förvånande att det inte finns samband mellan de som tycker att arbetet 

innebär tunga lyft, obekväma arbetsställningar och ensidiga arbetsrörelser och de som 

upplever värk i skuldror, nacke eller axlar och värk i ryggen. Detta eftersom 70 % av 

respondenterna rapporterade värk i skuldror, nacke eller axlar och 60 % värk i ryggen samt att 

variabel ” värk i skuldror, nacke eller axlar” har ett starkt samband med både självskattat 

hälsotillstånd och trötthet, medan variabel ”värk i ryggen” med endast trötthet. Detta betyder 

att det inte är samma personer som tycker att arbetet innebär tunga lyft, obekväma 

arbetsställningar, ensidiga arbetsrörelser och de som upplever besvär med axlar och ryggen. 

Fördjupad undersökning skulle behövas för att förklara detta fenomen. En hypotes skulle 

kunna vara att värk i skuldror, nacke eller axlar och värk i ryggen inte är direkt kopplad till 

vårdsarbetet utan kan ha att göra med 2000 talets livsstil eller det som kallas för folksjukdom. 
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Samtidigt bör det noteras att i en studie om värk bland städare på sjukhus och hemtjänst 

personal (Landstad et al., 2001) indikerar resultatet att vissa positiva effekter kan uppnås med 

förebyggande och tidig rehabiliterande program. Interventionsprogram som användes i denna 

studie omfattade bland annat yrkesmässig organisatoriska åtgärder, kompetensutveckling, 

fysiska och psykosociala arbetsmiljöåtgärder samt rehabiliteringsåtgärder på både individuell 

och grupp basis. Enligt Landstad, Schüldt, Ekholm, Broman och Bergroth (2001) kan 

effekterna bero på stöd programmets längd och, till exempel, hur väl programmet motsvarar 

individuella behov. En tidig analys av individuella behov kan vara ett instrument för att välja 

programinnehåll. Detta ger stöd för att den ergonomi utbildning som är en del av kommunens 

”ESF” projekt kan, tillsammans med andra projekts aktiviteter, troligen förbättra situation 

angående rapporterad värk bland äldreomsorg personal, och därmed också 

långtidssjukskrivning. 

 

5.2.2 Möjlighet till påverkan 

Resultatet är något kontroversiellt. Å ena sidan ansågs ”omöjligheten att påverka” som en av 

de tre mest problematiska faktorerna som kunde leda till trötthet och stress. Å andra sidan 

svarade en majoritet (mellan 70 och 74 %) av respondenterna att de kände sig helt eller delvis 

delaktiga i beslut rörande det dagliga arbetet och att de hade helt eller delvis möjligheter att 

påverka arbetstidens förläggning medan däremot 70 % ansåg att förändring i organisation sker 

utan att de har möjlighet att påverka. Hur som helst visar resultatet att det finns samband 

mellan de tre frågorna och stresskänsla. Resultatet tyder på att de som rapporterade 

stresskänsla också kände att de inte hade möjlighet att påverka. Detta belyser vikten att stötta 

delaktighet och ”empowerment” för att undvika spända situationer som beskrivs under 

Karasek och Theorells ”krav-kontroll modell” (Theorell, 2003). Eftersom mitt resultat visar 

starkt samband mellan indikator/frågan ”möjlighet att påverka arbetstidsförläggning” och 

stresskänsla så stämmer mitt resultat bra med vad som står i stress forsknings rapporten 322 

(Kecklund et al, 2010) det vill säga självvalda arbetstider har ett mycket positivt värde för 

arbetstagarna även då mycket lite är känt om effekter på hälsa. 

 

5.2.3 Socialt stöd 

Enligt respondenterna så fungerar det sociala stödet mycket bra i område syd. De flesta ansåg 

sig trivas med arbetsgruppen, tyckte att samarbetet fungerade på ett bra sätt och kände att de 

hade personer som de kunde tala förtrolig med. De tyckte också att de fick hjälp av 
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arbetskamraterna med att lösa arbetsuppgifter och att det fanns möjligheter att träffa sina 

arbetskamrater under arbetstid. Dessutom finns det inget samband mellan de beroende 

variablerna (själv uppskattat hälsotillstånd, sjukskrivning det senaste året, trötthet och 

stresskänsla) och trivsel med arbetsgruppen, samarbetet och tillgång till förtroliga 

arbetskamrater. Det är svårt att se hur man kan förbättra något som redan är mycket bra. Dock 

visar resultatet att det finns samband mellan variabeln ”får hjälp från kamrater för att lösa 

arbetsuppgifter” och både självskattat hälsotillstånd, sjukskrivning och trötthet samt måttliga 

samband mellan variabeln ”möjlighet att träffa arbetskamrater under arbetstid” och trötthet 

och stress. Eftersom, enligt Karasek och Theorells ”krav–kontroll modell” (Theorell, 2003) 

kan upplevelse av stress minimeras eller ökas beroende på stödet från andra kollegor och 

chefer samt att enligt Härenstam och Bejerot (2010) samverkar social interaktion med och 

påverkas av organisationens struktur – interaktion skapar strukturen relation samtidigt som 

denna relation påverkar interaktion. Ett förslag till kommunen är att titta närmare på om det 

finns möjligheter att skapa en arbetsstruktur som främjar möjligheten för medarbetarna att 

träffas under arbetstid. Detta skulle förhoppningsvis ge bättre förutsättningar för medarbetarna 

att hjälpa och stötta varandra som i sin tur kan leda till mindre stress och positiv inverkan på 

deras hälsa. 

 

5.2.4 Ledarskap 

Ledarskap var inte någon faktor som många respondenter tyckte var ”betydelsefull” när de 

tillfrågades att benämna de tre mest problematiska faktorerna de ansåg kunde leda till trötthet 

och stress känsla. Ändå kan ett antal samband observeras mellan indikatorerna/frågorna om 

ledarskap och några av de beroende variablerna. För att undvika repetition eftersom de 

viktigaste relationerna redan har diskuterats under den allmänna resultatdiskussionen så tar 

jag endast upp indikatorn/frågan om ”huruvida närmaste chef är närvarande och har insikt i de 

anställdas vardag?”. Resultatet tyder på att en närvarande chef påverkar stress känslan. Detta 

kan associeras med både relations orienterade ledarskap och management ”by walking 

around” som har visat sig vara förknippad med effektivitet, produktivitet, kvalité och hälsa 

(Larsson & Vinberg, 2010). Det vore dock intressant att analysera svaren vidare från 

arbetsplats 2b, som har en chef som befinner sig 100 km från deras befintliga arbetsplats, och 

jämföra svaren med de övriga arbetsplatserna.  
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5.2.5 Arbetstillfredsställelse 

I tillägg till det som redan har nämnts så finns det relationer mellan både ”känslan att arbetet 

är meningsfullt”, ”känslan av stolthet över arbetet” och ”självskattat hälsotillstånd”. Förutom 

dessa relationer finns det oförklarliga samband som till exempel mellan indikator/frågan om 

”behov av ytterligare utbildning för att utföra det dagliga arbetet och stresskänsla. Detta 

samband tyder på att respondenter som inte känner sig stressade upplever i högre grad ett 

behov av ytterligare utbildning. Eftersom jag inte kan se någon logik med ovan nämnda 

samband kommer jag endast att kommentera svarsfrekvensfördelningen som jag tycker ger en 

mer intressant information. Svarsfrekvensen på denna fråga visar att mer än hälften av 

respondenterna instämde helt eller delvis att de var i behov av ytterligare utbildning. Frågan 

specificerade tyvärr inte vilken utbildning det rörde sig om men jag kan anta att det handlar 

om behov av dator utbildning som identifierades vid ”ESF” projektets förundersökning. 

Angående övriga frågor om arbetstillfredställelse så instämde en stor majoritet, mellan 94 och 

98 % av respondenterna helt eller delvis att arbetet är meningsfullt, att de är stolta över sitt 

arbete och att arbetet uppskattas av folk i allmänhet. Dessutom instämde 86 % helt eller delvis 

att de har möjlighet att utvecklas i arbetet och 74 % kände sig nöjda med arbetsdagen.  

Mitt resultat skulle kunna tolkas som att respondenterna känner sig nöjda med sitt arbete. 

Detta stämmer väl överens med Tollgerdt-Anderssons (2005) studie om ledarskap och 

arbetstillfredsställelse på arbetsplatser inom äldreomsorgen med hög respektive låg 

sjukfrånvaro där det framkom att medarbetarna trivs ganska bra och ibland till och med 

mycket bra med sitt arbete. Hon skriver vidare under sin diskussion - ”Låt oss allra först slå 

hål på den myt som ofta förs fram såväl i den mediala debatten som i en del andra 

sammanhang – nämligen vård och omsorg som en sektor med missnöjda medarbetarna” 

(Tollgerdt-Anderssons, 2005).  

 

5.2.6 Balans mellan arbets- och familjeliv 

Förutom relationer mellan variabeln ”kraven på arbetet påverkar det privata livet negativt” 

och alla de beroende variablerna som redan beskrivs under allmän resultatdiskussion så finns 

det inte några signifikanta samband mellan indikatorerna/frågorna om balans mellan arbets- 

och familjeliv. Dessutom, faktorn balans mellan arbets- och familjeliv visade sig vara den 

faktorn som ansågs som minst problematiskt av respondenterna. Detta skulle kunna betyda att 

familjesituationen (där 72 % av respondenterna har barn) inte påverkar arbetslivet på ett 

negativt sätt och vise versa. 
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5.2.7 Hälsa och hälsorisk medvetenhet/livsstil 

Resultatet visar att det finns samband mellan variabeln ”bra på att hitta sätt för att hantera 

stress” och både självskattat hälsotillstånd och stresskänsla samt mellan variabeln ”känsla att 

leva ett sunt liv” och både självskattat hälsotillstånd och trötthet. Vidare visar resultatet att 26 

% av respondenterna instämde delvis inte och inte alls att de har tillgång till information 

genom arbetet vad gäller hälsorisker (stress, högblodtryck, rökning, alkohol konsumtion etc.). 

Eftersom resultatet tyder på att respondenterna som kände sig stressad också ansåg sig vara 

dåliga på stresshantering samt, att en fjärde del av respondenterna tyckte att de inte hade 

tillgång till hälsofrämjande information så finns det anledning att föreslå till kommunen att ta 

dessa potentiella problem i beaktning. 

 

5.4 Metod diskussion 
Val av en kvantitativ strategi kändes helt rätt i förhållande till mitt studiesyfte eftersom jag 

ville undersöka och jämföra hur olika teorier förhåller sig med de olika faktorerna. Däremot 

ser jag ett problem med mitt strategiska urval av undersökningsområde eftersom tanken med 

undersökningen var att resultatet från område syd skulle användas för att ge en bra bild av 

situationen inom äldreomsorgen i hela kommunen (generalisering). Eftersom det har visat sig 

efteråt att båda cheferna för äldreomsorgens verksamhet i område syd var ny tillsatta så 

påverkas validiteten av mitt resultat angående ledarskap. Enligt Bryman (2008) finns det två 

begrepp som är viktiga i forsknings sammanhang; reliabilitetet och validitet. Reliabilitet mäter 

om måttet är stabilt övertid och handlar om undersökningens tillförlitlighet. Validitet rör 

frågor om huruvida man mäter vad man har för avsikt att mäta. De två begreppen är 

närstående eftersom validitet förutsätter reliabilitet. Vidare skriver Bryman att det viktigaste 

kriteriet av forskning är på många sätt validitet. Det finns olika typer av validitet men 

begreppet extern validitet används med frågan om huruvida studieresultatet kan generaliseras 

utanför undersökningskontexten. Problemet med ny tillsatta chefer i område syd gör att jag 

inte kan garantera att frågor om ledarskap skulle besvaras på samma sätt vid en annan 

tidpunkt. Detta reflekterades genom att alla frågor om ledarskap inte besvarades av alla 

respondenter. Ytterligare två respondenter skrev under utrymme ”egna kommentarer” som 

fanns i enkäten att de tyckte att frågor om ledarskap var svåra att besvara på grund av 

nytillsatt chef. Detta påverkar reliabilitet/tillförlitlighet på svar om frågorna angående 

ledarskap och leder till en begränsad möjlighet att generalisera resultatet angående ledarskap 

till äldreomsorgen i hela kommunen, dvs. extern validitet. 
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Vidare upptäckte jag vid mitt arbete med data analysen att vissa frågor inte var tillräckligt 

specifika. Som till exempel frågan om ”vilken är din arbetsplats?” där framkommer det inte 

om respondenterna arbetar dag eller natt i hemtjänst eller äldreboende. Senare insåg jag också 

att frågan ”har du barn?” istället skulle ha formuleras” har du barn som fortfarande bor 

hemma?”, samma gäller frågan om behov av ytterligare utbildning som var otydlig - frågan 

gav inte svar på vilken utbildning de är i behov av. Jag har förstått att arbetet var för 

ambitiöst, för brett och frågorna för många. Med så många frågor som i min enkät skulle det 

vara möjligt att utföra många statistiska tester/analyser som t.ex. analysera om det finns 

skillnader mellan arbetsplatser vad gäller ålder, utbildning, gender bland respondenterna samt 

om olika ålders- eller utbildningsgrupper svarade olika på frågorna. Detta skulle naturligtvis 

vara intressant men varken tid eller plats finns inom ramen av en C-uppsats. Även om 

problem med extern validitet angående ledarskap måste tas i beaktning anser jag att resultatet 

av denna studie ger en bra bild av situationen inom äldreomsorgens verksamhet i område syd. 

Dock, vid tolkning av resultatet, ska man hålla i minnet att en av kritiken mot kvantitativ 

forskning är att mätningens process innehåller en konstgjord och oäkta känsla av precision 

och noggrannhet (Bryman, 2008) – siffrorna kan ge en falsk känsla av trygghet! 

 

5.5 Förslag till vidare forskning. 
Som vi såg, visade resultatet sambanden mellan ”självskatta t hälsotillstånd” och både ”attityd 

hos kommunen” och ”känslan att kraven i arbete påverkar det privata livet på ett negativt 

sätt”. Utifrån de två sambanden dök en tanke upp om huruvida det verkligen är attityden hos 

arbetsgivaren som påverkar det självskattat hälsotillstånd bland respondenterna eller om det 

kunde ha någonting att göra med de anställdas personliga inställning till arbetet? Skulle det 

inte kunna vara så att ju mer positivt man ser på arbetet desto bättre mår man och ju bättre 

man mår desto mer positiv syn har man på sin arbetsgivare? Kan det vara så att den anställdes 

inställning till sitt arbete är en viktig faktor för hur man uppskattar sin hälsa. Denna hypotes 

anser jag skulle vara värt att undersöka vidare. 

 

Vidare i diskussion uppkom frågan om förutsättningar, synen på och orsaker till deltidsarbete 

skiljer sig åt beroende på om man bor i glesbygd eller i urban områden. Om skillnader finns 

skulle detta påverka personens hälsotillstånd? Frågan är öppen och jag tycker att det skulle 

kunna vara ett annat intressant ämne för vidare forskning. 
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5.6 Slutord 
Det komplexa resultatet visar att det inte är en specifik faktor som påverkar hälsa, trötthet och 

stress bland respondenterna, utan en kombination av flera faktorer som samspelar med 

varandra. Även då resultatet inte visar några tecken på att sysselsättningsgraden påverkar 

hälsa bland respondenterna, så tyder allt på att ”ESF” projektetet som innehåller flera 

aktiviteter som till exempel, ledarskapsutveckling, ergonomiutbildning, tema dagar och inte 

minst reflexionsgrupper kommer att göra en stor skillnad för de anställdas förutsättningar att 

främja deras hälsa. Som nämns tidigare finns det vetenskapliga undersökningar som visar att 

en multifaktorial intervention som ”ESF” projektet har väsentligt större möjligheter att få 

effekt än en intervention som endast behandlar en faktor (Eklund et al. 2006). 

I alla fall så är det min förhoppning att mitt resultat kommer att kunna användas av 

kommunen som en ledtråd och komplement till ”ESF” projektet. 
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Bilaga 
 

Bilaga 1 - Följebrev 
 

Till dig som arbetar inom ……….s kommuns äldreomsorg, område syd 

 

Enkät om faktorer som kan tänkas påverka din hälsa 

 

Hej, 

Som följd av det låga hälsobokslutsresultatet (2010) beslutade kommunen att starta projektet 
”Helt Rätt i kommunen”. Mittuniversitetet kontaktades för eventuellt samarbete med att titta 
närmare på mindre delar av projektet. 

Mittuniversitetet rådde mig, Alain Dardel, som är inne på sista terminen av det tre åriga 
programmet; Hälsa och rehabilitering i arbetslivet, att ta kontakt med de ansvariga för 
projektet för att ta reda på om det fanns ett eventuellt tema utifrån resultatet i hälsobokslutet 
för min C-uppsats samtidigt som resultatet i C uppsatsen ska kunna användas i projektet ”Helt 
Rätt i kommunen”. 

I granskning av projektet noterade jag att en stor upplevd trötthet och stress var ett relativt 
stort problem för personalen inom äldreomsorgen och att detta var startpunkten för projektet. 

Vidare kunde jag observera att projektet är grundad på en helhetsyn på organisationen och att 
en central aspekt av arbetet är att införa rätt till heltid till alla anställda. Projektets målgrupp är 
därför de anställda som arbetar deltid och som återfinns i hela kommunens verksamhet. 

Projektets insatser täcker många olika faktorer som alla tillsammans kan påverka 
hälsotillståndet bland de anställda på ett positivt sätt. Samtidigt, under min utbildning, har jag 
läst om ytterligare faktorer som kan tänkas påverka hälsa och som projektet inte har tagit i 
beaktning. Därför tycker jag och de ansvariga för projektet att det är av vikt att studera mer i 
detalj och kartlägga vilken/vilka arbetsfaktorer som de anställda inom äldreomsorgen själv 
uppskattar som mest problematiska för deras välbefinnande. 
 
Syftet med min studie är därför att studera samband mellan olika faktorer som kan tänkas 
ligga till grund för trötthet och stress hos äldreomsorgens personal. Faktorer som jag tänker 
undersöka är till exempel: höga fysiska och psykiska krav, socialt stöd/arbetsklimat, 
arbetstillfredställelse, etcetera. 
Om resultatet av min studie skulle visa att en av dem undersökt faktorerna är mer 
problematisk än andra då skulle man kunna anpassa projektet för att åtgärda just det 
problemet. 



55 
 

För att kunna utföra min studie har jag valt att tillfråga alla anställda som arbetar inom 
kommunens äldreomsorgsverksamhet, område syd, att besvara en enkel enkät. 

Därför behöver jag din hjälp och villighet att svara på enkäten som jag har konstruerat och 
som jag hoppas inte kommer att ta så mycket av er tid! Frågorna som finns i enkäten kommer 
att hjälpa mig att mäta de faktorer som ni uppskattar som mest problematiska.  

Självklart är ditt deltagande i studien helt frivillig. Dessutom, om du är villig att delta, har 
du rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

Uppgifterna som du lämnar i enkäten är anonyma, inga uppgifter om namn är kopplade 
till enkäterna. Svaren kommet att förvaras hos mig och kommer inte att användas vid andra 
studier. Redovisningen av resultaten i C – uppsatsen kommer att ske så att ingen enskild 
person kan kännas igen. 

Er medverkan är viktig då undersökningen kan leda till positiva åtgärder för att öka ert 
välbefinnande inom ert arbetsområde. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Alain Dardel 

Mysjövägen 20 
83024 Oviken  
Tel. 0643-10557 
 
 
Min handledare: 
 
Bengt Åkerström 
Mittuniversitetet 
Institution för Hälsovetenskap 
831 25 Östersund 
070-2459700 
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Bilaga 2 – Enkät 
 

Enkät – ……….s kommun äldreomsorg - Område syd - 2012 

 

 

Bakgrunds frågor 

 

1. Vilken är din yrkestitel?  
 
 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
 
 
3. Vilken är din arbetsplats?  
 

 

4. Jag är: Man □1 Kvinna □2 
 

 
5. Hur gammal är du? År. 
 
 
6. Vad har du för utbildning? 
 

Grundskola 
Undersköterska/ 

omvårdnadsprogram 
på gymnasienivå 

Gymnasium övriga 
inriktningar 

Sjuksköterska 

▼ ▼ ▼ ▼ 
□1 □2 □3 □4 

 
 
Annat:  
 

 

7. Arbetar du? Heltid □1 Deltid □2 Timmar □3 

 
 Om heltid går vidare till fråga 10! 

 
 
8. Om du arbetar deltid, vilken är din sysselsättningsgrad? % 
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9. Orsak till deltid? (Du får kryssa flera alternativ!) 
 

Fysiska besvär Familjesituation Nattarbete Prioriterar fritid 

▼ ▼ ▼ ▼ 
□1 □2 □3 □4 

 
Annat:  
 
 
10. Hur länge har du arbetat för kommunen? år. 
 
 
11. Hur många arbetsgivare har du hittills haft i ditt arbetsliv? st. 
 
 
Självskattad hälso-tillstånd 

 

12. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 
 

Mycket gott Gott Någorlunda Dåligt Mycket dåligt 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 
□1 □2 □3 □4 □5 

 
 

13. Har du varit sjukskriven under det senaste året? Ja □1 Nej □2 

 
 
14. I fall du har varit sjukskriven, hur många gånger och dagar var du sjukskriven? 
  
 (Till exempel: 2 gånger 3 dagar och 1 gång 9 dagar) 

 
 
 gång/er dag/ar 

och gång/er dag/ar 

och gång/er dag/ar 

och gång/er dag/ar 
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15. Har du något/några av följande besvär eller symptom? 
(Du får kryssa flera alternativ!) 

a. Värk i skuldror, nacke eller axlar?  □ 

b. Värk i ryggen □ 

c. Huvudvärk eller migrän? □ 

d. Magont/magbesvär? □ 

e. Trötthet? □ 

f. Sömnsvårigheter? □ 

g. Stresskänsla? □ 

h. Koncentrationssvårigheter  □ 

i. Irritabilitet □ 

 
 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken/ 
eller 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

16. Känner du dig utvilad 
efter att du har sovit? □1 □2 □3 □4 □5 

17. Känner du dig utvilad 
efter en helgledighet? □1 □2 □3 □4 □5 

 
Fysisk arbetsmiljö 
 

18. Mitt arbete innebär tunga 
lyft eller stora 
muskelansträngningar. 

□1 □2 □3 □4 □5 
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Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Varken/ 

eller 
Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

19. Mitt arbete innebär 
obekväma 
arbetsställningar. 

□1 □2 □3 □4 □5 

20. Mitt arbete innebär 
ensidiga och upprepade 
arbetsrörelser. 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
Psykosocial arbetsmiljö 
 

21. Jag känner mig delaktig i 
beslut som rör mitt 
dagliga arbete. 

□1 □2 □3 □4 □5 

22. Jag har möjligheter att 
påverka arbetstidens 
förläggning. 

□1 □2 □3 □4 □5 

23. Förändring sker i 
organisation utan att jag 
få möjlighet att påverka. 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
 
Socialt stöd 
 

24. Jag trivs med min 
arbetsgrupp. □1 □2 □3 □4 □5 

25. Arbetsgruppen 
samarbetar kring arbete 
på ett bra sätt. 

□1 □2 □3 □4 □5 

26. Jag har personer på mitt 
arbete som jag kan tala 
förtroligt med. 

□1 □2 □3 □4 □5 
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 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken/ 
eller 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

27. Jag kan få hjälp från 
mina arbetskamrater för 
att lösa mina 
arbetsuppgifter. 

□1 □2 □3 □4 □5 

28. Jag har möjlighet att 
träffa mina 
arbetskamrater under 
arbetstid (mötesplats). 

□1 □2 □3 □4 □5 

 

Ledarskap 

29. Min närmaste chef är 
närvarande och har insikt 
i min vardag. 

□1 □2 □3 □4 □5 

30. Min chef är bra i konflikt 
hantering. □1 □2 □3 □4 □5 

31. Jag får feedback på mitt  
arbete. □1 □2 □3 □4 □5 

32. Min chef är bra på att 
främja social relation 
bland arbetsgruppen. 

□1 □2 □3 □4 □5 

33. Jag får regelbundet 
information om 
verksamheten och dess 
utveckling. 

□1 □2 □3 □4 □5 

34. Ledningen är duktig på 
att meddela en vision för 
verksamhetens framtid. 

□1 □2 □3 □4 □5 
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 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken/ 
eller 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

35. Jag känner att jag 
behandlas rättvis av 
kommunen. 

□1 □2 □3 □4 □5 

36. Jag känner att mitt arbete 
är uppskattat av 
kommunen. 

□1 □2 □3 □4 □5 

 

Arbetstillfredställelse 

37. Jag känner att mitt arbete 
är meningsfullt. □1 □2 □3 □4 □5 

38. Jag känner mig stolt över 
mitt arbete. □1 □2 □3 □4 □5 

39. Jag känner att mitt arbete 
är uppskattat av folk i 
allmänhet. 

□1 □2 □3 □4 □5 

40. Jag känner att jag har 
möjlighet att utvecklas i 
mitt arbete. 

□1 □2 □3 □4 □5 

41. Jag känner att jag skulle 
behöva ytterligare 
utbildning för att utföra 
arbetet. 

□1 □2 □3 □4 □5 

42. Jag känner mig nöjd med 
dagens arbete när jag går 
hem. 

□1 □2 □3 □4 □5 

43. Om jag skulle vilja 
skulle jag utan tvekan 
våga söka ett annat jobb. 

□1 □2 □3 □4 □5 
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Balans mellan arbets- och familjeliv 
 

44. Har du barn? Ja □1 Nej □2 
 
 

45. Bor du tillsammans med någon (förutom din/a barn)? Ja □1 Nej □2 

 

 
46. Procentuellt, hur mycket hemarbete ligger på dig? 
 

25 % 50 % 75 % 100 % 

▼ ▼ ▼ ▼ 
□1 □2 □3 □4 

 
 
47. Hur många timmar per vecka uppskattar du att du lägger på hemarbete? 
 
 Antal timmar/vecka: tim. 
 
 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken/ 
eller 

Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

48. På min arbetsplats kan 
man kombinera 
föräldraskap och arbete.  

□1 □2 □3 □4 □5 

49. Kraven i mitt arbete 
påverkar mitt privatliv 
på ett negativ sätt. 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
Livsstil och hälsa 
 

50. Jag har tillgång till 
information genom mitt 
arbete vad gäller 
hälsorisker (stress, 
högblodtryck, rökning, 
alkohol etc.). 

□1 □2 □3 □4 □5 



63 
 

      
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Varken/ 

eller 
Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

51. Jag är bra på att hitta sätt 
för att hantera stress och 
återhämta mig. 

□1 □2 □3 □4 □5 

52. Tycker du att du lever ett 
sunt liv. □1 □2 □3 □4 □5 

 

53. Vilken/vilka faktor/er anser du själv som mest problematiska och som kan leda till 
trötthet och stress i ditt arbete?  
Kryssa för de tre faktorer som du uppskattar som mest problematiska! 

 

a. Höga fysiska krav □ 

b. Höga psykiska krav □ 

c. Omöjlighet att påverka □ 

d. Arbetsklimat/socialt stöd □ 

e. Ledarskap □ 

f. Arbetstillfredställelse □ 

g. Balans mellan arbets- och familjeliv □ 

 
 
54. Vill du tillägga någon egen kommentar? 

 

  

  

  

Stor tack för din medverkan!  
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Bilaga 3 - Frekvens tabeller för de oberoende variablerna 
 

Fysiska krav 

 
Tabell b3.1 Svar frekvens på påståande kring fysiska krav (%) 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Varken/eller Instämmer 

delvis inte 
Instämmer 

inte alls 

18. Tunga lyft eller 
stora 
muskelansträngningar 
(n = 50)  

44 44 4 6 2 

      
19. Obekväma 
arbetsställningar  
(n = 50) 

34 60 4 0 2 

      
20. Ensidiga och 
upprepade 
arbetsrörelse (n = 50) 

24 48 18 6 4 

 
Undersökningen visar att 44 % av respondenterna instämde helt och 44 % delvis att arbetet 
innebär tunga eller stora muskelansträngningar medan 34 % instämde helt och 60 % delvis att 
arbetet innebär obekväma arbetsställningar. Slutligen instämde 24 % helt och 48 % delvis att 
arbetet innebär ensidiga och upprepade arbetsrörelse medan 18 procent svarade varken/eller 
på den frågan (tabell b3.1). 
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Delaktighet och möjlighet att påverka 

 

Tabell b3.2 Svar frekvens på påståande kring delaktighet och möjlighet att påverka (%) 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken/eller Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

21. Känsla av 
delaktighet i beslut 
som rör dagliga 
arbeten (n = 50) 

22 52 20 4 2 

      
22. Möjlighet att 
påverka arbetstidens 
förläggning (n=50) 

16 54 16 8 6 

      
23. Förändring sker 
utan att jag få 
möjlighet att påverka 
(n = 50) 

24 46 14 8 8 

 
Undersökningen visar att 22 % av respondenterna instämde helt och 52 % delvis att de är 
delaktiga i beslut som rör det dagliga arbetet medan16 % instämde helt och 54 % att de har 
möjlighet att påverka arbetstidens förläggning. Slutligen instämde 24 % helt och 46 % delvis 
att förändringen sker i organisationen utan att de har möjlighet att påverka. Mellan 14 och 20 
% av respondenterna svarar varken/eller på de tre frågorna (tabell b3.2). 
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Socialt stöd 

 

Tabell b3.3 Svar frekvens på påståande kring socialt stöd (%) 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken/eller Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

24. Trivsel med 
arbetsgrupp (n = 50) 

76 22 0 0 2 

      
25. Grupp samarbete 
(n = 50) 

52 40 0 6 2 

      
26 Har personer på 
mitt arbete jag kan 
tala förtroligt med  
(n = 50) 

68 22 8 2 0 

      
27. Får hjälp från 
kamrater för att lösa 
arbetsuppgifter  
(n = 50)  

68 30 0 2 0 

      
28. Möjlighet att 
träffa arbetskamrater 
under arbetstid 
(mötesplats) (n = 50) 

52 46 0 2 0 

 
Undersökningen visar att 76 % av respondenterna instämde helt och 22 % delvis att de trivs 
med sin arbetsgrupp, 52 % instämde helt och 40 % delvis att arbetsgruppen samarbetar på ett 
bra sätt. Sextioåtta (68) % instämde helt och 22 % delvis att ha personer på arbetet som de kan 
tala förtroligt med och 68 % instämmer helt och 30 % delvis att de kan få hjälp från sina 
kamrater för att lösa arbetsuppgifter. Slutligen, instämde 52 % helt och 46 % delvis att de har 
möjlighet att träffa sina kamrater under arbetstid (tabell b3.3). 
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Ledarskap 

 
Tabell b3.4 Svar frekvens om påståande kring ledarskap (%) 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Varken/eller Instämmer 

delvis inte 
Instämmer 

inte alls 

29. Närmaste chef är 
närvarande och har 
insikt i min vardag 
(n = 48) 

8,3 58,3 12,5 12,5 8,3 

      
33. Får regelbundet 
information om 
verksamheten  
(n = 48) 

10,4 56,3 16,7 10,4 6,3 

      
34. Ledningen är 
duktig på att meddela 
en vision av verks. 
framtid (n = 48) 

4,2 41,7 33,3 8,3 12,5 

 
Undersökningen visar att 8.3 % av respondenterna instämde helt och 58.3 % delvis att deras 
närmaste chefer är närvarande och har insikt i deras vardag medan 12.5 % svarade 
varken/eller på den frågan. Vidare instämde 10.4 % helt och 56.3 % delvis att de får 
regelbunden information om verksamheten och dess utveckling medan 16.7 % svarade 
varken/eller. Slutligen instämde 4.2 % helt och 41.7 % delvis att ledningen är duktig på att 
meddela en vision för verksamhetens framtid medan 33.3 % svarade varken/eller på frågan 
(tabell b3.4). 
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     (Ledarskap forts.) 
 
Tabell b3.5 Svar frekvens om påståande kring ledarskap (%) 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Varken/eller Instämmer 

delvis inte 
Instämmer 

inte alls 

35. Känsla av rättvis 
behandling av 
kommunen (n = 50) 

12 42 24 14 8 

      
36. Känsla att arbetet 
är uppskattat av 
kommunen (n =50) 

12 18 38 20 12 

 
Undersökningen visar att 12 % av respondenterna instämde helt och 42 % delvis att de känner 
sig rättvist behandlade av kommunen, medan 24 % svarar varken/eller på den frågan. Vidare 
instämde 12 % helt, 18 % delvis att deras arbete är uppskattat av kommunen medan 38 % 
svarade varken/eller på den frågan samtidigt som 20 % instämde delvis inte och 12 % 
instämde inte alls (tabell b3.5). 
 

 
Tabell b3.6 Svar frekvens om påståande kring ledarskap (%) 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Varken/eller Instämmer 

delvis inte 
Instämmer 

inte alls 

30. Chefen är bra i 
konflikt hantering  
(n = 46) 

13 47,8 30,4 4,3 4,3 

      
31. Får feedback på 
mitt arbete (n = 48) 

10,4 54,2 22,9 12,5 0 

      
32. Chefen är bra på 
att främja social 
relation (n = 46) 

4,3 37 45,7 6,5 6,5 

 
Undersökningen visar att 13 % av respondenterna instämde helt 47.8 % delvis att deras chef 
är bra i konflikt hantering medan 10.4 % instämde helt och 54.2 % delvis att de får feedback 
för sitt arbete medan 30.4 respektive 22.9 % svarade varken/eller på de två frågorna. Slutligen 
instämde 4 % helt och 37 % delvis att deras chef är bra på att främja social relation medan 46 
% svarade varken/eller på den frågan (tabell b3.6). 
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Arbetstillfredställelse 

 
Tabell b3.7 Svar frekvens om påståande kring arbetstillfredställelse (%) 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Varken/eller Instämmer 

delvis inte 
Instämmer 

inte alls 

37. Känsla att arbete 
är meningsfull (n = 
50) 

64 34 0 2 0 

      
38. Stolt känsla över 
arbete (n = 50) 

58 36 4 2 0 

 
Undersökningen visar att 64 % av respondenterna instämde helt och 34 % delvis att deras 
arbete är meningsfullt medan 58 % instämde helt och36 % delvis att de känner sig stolta över 
sitt arbete (tabell b3.7). 
 

 

Tabell b3.8 Svar frekvens om påståande kring arbetstillfredställelse (%) 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Varken/eller Instämmer 

delvis inte 
Instämmer 

inte alls 

39. Känsla av att 
arbetet är uppskattat 
av folk i allmänhet (n 
= 50) 

60 36 4 0 0 

      
40. Känsla av 
möjlighet att utveckla 
i arbetet (n = 50) 

20 66 10 0 4 

 
Undersökningen visar att 60 % av respondenterna instämde helt och 36 % delvis att deras 
arbete är uppskattat av folk i allmänhet medan 20 % instämde helt och 66 % delvis att de har 
möjlighet att utvecklas i deras arbete (tabell b3.8). 
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    (Arbetstillfredställelse forts.) 
 
Tabell b3.9 Svar frekvens om påståande kring arbetstillfredställelse (%) 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Varken/eller Instämmer 

delvis inte 
Instämmer 

inte alls 

41. Känsla av behov 
av ytterligare 
utbildning för att 
utföra arbetet  
(n = 48) 

18,8 39,6 18,8 12,5 10,4 

      
42. Jag känner mig 
nöd med dagens 
arbete när jag går 
hem  
(n = 50) 

24 50 6 12 8 

 
Undersökningen visar att 18.8 % av respondenterna instämde helt och 39.6 % delvis att de 
behöver ytterligare utbildning för att utföra sitt arbete, medan 18.8 % svarade varken/eller på 
den frågan. Vidare instämde 24 % helt och 50 % delvis att de känner sig nöjda med dagens 
arbete när de går hem (tabell b3.9). 
 
 

 

Balans mellan arbete och familjeliv 

 

Tabell b3.10 Svar frekvens om påståande kring balans mellan arbete och familjeliv (%) 
 
 Ja Nej 
44. Har du barn?(n = 50) 72 28 
   
45. Bor du tillsammans med någon 
(förutom barn)? (n = 50) 

72 28 

 
Undersökningen visar att 72 % av respondenterna har barn och bor tillsammans med någon. 
(tabell b3.10). 
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(Balans mellan arbete och familjeliv forts.) 

 

Tabell b3.11 Svar frekvens om påståande kring balans mellan arbete och familjeliv (%) 

 25 % 50 % 75 % 100% 

46. Procentuellt, hur mycket hemarbete 
ligger på dig? (n = 50) 

6 46 24 24 

 
Undersökningen visar att 46 % av respondenterna estimerade att 50 % av hemarbetet ligger på 
dem själva, 24 % uppskattade att 75 % av hemarbetet ligger på dem själva, medan 24 % 
uppskattade att de sköter allt (100 %) hemarbete (tabell b3.11).  

 

 

Tabell b3.12 Svar frekvens om påståande kring balans mellan arbete och familjeliv (%) 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken/eller Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

48. På min arbetsplats 
kan man kombinera 
föräldraskap och 
arbete (n = 42) 

23,8 35,7 23,8 4,8 11,9 

      
49. Kraven på arbetet 
påverkar privatlivet 
på ett negativ sätt  
(n = 49) 

6,1 46,9 16,3 4,1 26,5 

 
Undersökning visar att 23.8 % av respondenterna (n=42) instämde helt och 35.7 % delvis att 
de kan kombinera föräldraskapet och arbetet på sin arbetsplats medan 23.8 % svarade 
varken/eller på frågan. Vidare instämde 6.1 % helt och 46.9 % delvis att kraven på arbetet 
påverkar deras privatliv på ett negativ sätt medan 16.3 % svarade varken/eller på den frågan 
och 26.5 % instämde inte alls (tabell b3.12). 
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Hälsorisk medvetenhet/livsstil 

 
Tabell b3.13 Svar frekvens om påståande kring hälsorisk medvetenhet/livsstil (%) 
 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Varken/eller Instämmer 

delvis inte 
Instämmer 

inte alls 

50. Har tillgång till 
information genom 
arbete vad gäller 
hälsorisker (stress, 
högblodtryck, 
rökning etc.) (n = 50) 

24 42 8 16 10 

      
51. Bra att hitta sätt 
för att hantera stress 
och återhämta sig (n 
= 50) 

32 48 14 4 2 

      
52. Jag tycker att jag 
liver ett sunt liv (n = 
50)  

22 64 10 4 0 

 
Undersökningen visar att 24 % av respondenterna instämde helt och 42 % delvis att de har 
tillgång till information genom sitt arbete vad gäller hälsorisker (stress, högblodtryck, alkohol, 
rökning, etc.) men 16 % instämde delvis inte och 10% inte alls. Vidare instämde 32 % helt 
och 48 % delvis att de är bra på att hitta sätt för att hantera stress och återhämta sig medan 14 
% svarar varken/eller på den frågan. Slutligen instämde 22 % helt och 64 % delvis att de lever 
ett sunt liv medan 10 % svarade varken/eller på den frågan (tabell b3.13). 
 
 

Övrigt 
 

Tabell b3.14 Svar frekvens kring ”inlåsning effekt” 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken/eller Instämmer 
delvis inte 

Instämmer 
inte alls 

43. Jag skulle utan 
tvekan våga söka ett 
annat jobb 

40 38 10 6 6 

 
Undersökningen visar också att en majoritet av respondenterna, helt (40 %) och delvis (38 %), 
kände att de utan tvekan skulle våga söka ett annat arbete (tabell b3.14). 
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Bilaga 4 - Korrelations tabeller (utan samband) 

Ledarskap 

 
Tabell b4.1 Korrelation kring frågor om ledarskap 
 
Variabler Självskattat 

hälsotillstånd 
Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

30. Chefen är bra i 
konflikt hantering  
(n = 46) 

-.174 -.123 -.208 -.240 

     
31. Får feedback på 
mitt arbete (n = 48) 

-.148 -.219 -.200 -.045 

     
32. Chefen är bra på 
att främja relation (n 
= 46) 

.021 .097 -.146 -.084 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 

 
Pearson korrelation visar att det inte finns statistiskt signifikant samband mellan de beroende 
variablerna (själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och 
frågorna/variablerna 30, 31 och 32 (tabell b4.1).  
 

Arbetstillfredsställelse 

 
Tabell b4.2 Korrelation kring frågor om arbetstillfredsställelse 
 
Variabler Självskattat 

hälsotillstånd 
Sjukskriven: 
ja eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

39. Känsla att arbetet 
är uppskattat av folk i 
allmänhet (n = 50) 

-.189 .070 -.241 -.014 

     
40. Känsla av 
möjlighet att utveckla 
i arbetet (n = 50) 

.011 .222 -.174 -.181 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 
 
Pearson korrelation visar att det inte finns något signifikant samband mellan de beroende 
variablerna (själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och 
frågorna/variablerna 39 och 40 (tabell b4.2). 
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Balans mellan arbete - familjeliv 

 
Tabell b4.3 Korrelation kring frågor om balans mellan arbete - familjeliv och hälsa 
 
Variabler Självskattat 

hälsotillstånd 
Sjukskriven: ja 
eller nej 

Trötthet Stresskänsla 

44. Har du barn? .211 -.089 .064 .055 

45. Bor du 
tillsammans med 
någon? 

.151 .000 -.114 .055 

 
Pearson korrelation visar att det inte finns några statistiska signifikanta samband mellan de 
beroende variablerna (själv skattat hälsotillstånd, sjukskrivning, trötthet och stresskänsla) och 
variablerna 44 (ha barn) och 45 (bor tillsammans med någon) (tabell b4.3). 
 
 

 

Värk i skuldror och ryggen och arbete innebär tynga lyft etc. 

 
Tabell b4.4 Korrelation mellan värk i skuldror och ryggen och arbete innebär tynga lyft etc. 
 

Variabler 18. Tynga lyft 19.obekväm 

arbetsställn. 

20. Ensidig rörelse 

15aVärk i nacke etc. -.033 .099 .057 

15bVärk i ryggen -.203 .046 -.025 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån (2-sidigt). 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån (2-sidigt). 
 
Det finns inte några statistisk signifikanta samband mellan variablerna ”(värk i skuldror, 
nacke, och axlar” (15a) och ”värk i ryggen” (15 b) och variablerna ”arbete innebär tynga lyft” 
(18), ”arbete innebär obekväma arbetsställningar” (19) och ”arbete innebär ensidiga 
arbetsrörelser” (20) (tabell b4.4). 
 


