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Abstrakt 

Syftet med undersökningen är att studera om arbetsrelationerna och antalet arbetsrelationer 

påverkar vår hälsa. Våra arbetskamrater kan utgöra ett stöd och bidra till en god hälsa men 

kan även påverka vår hälsa negativt genom mobbning och utfrysning. Den negativa 

arbetsrelationen kan bidra till en dålig hälsa, som i sin tur kan leda till både fysisk och psykisk 

sjukdom. Det finns ett flertal studier gjorda om hur hälsan påverkas av de sociala relationerna 

och antalet sociala relationer, men studier om arbetsrelationer och hur antalet arbetsrelationer 

påverkar hälsan är få eller inga. Undersökningar angående om antalet arbetskamrater kan 

påverka individens hälsa, är kunskap som inte finns idag. Genom en kvantitativ 

tvärsnittsundersökning av 164 respondenter, hos fem vård- och omsorgsboenden i XX 

kommun, undersöks om tillsvidareanställda undersköterskors, vårdbiträdens och skötares 

hälsa kan påverkas av arbetskamraterna och dess antal. En enkät delades ut, bestående av ett 

frågebatteri med inriktning på arbetsrelationer, antalet arbetsrelationer och hälsa. Antal 

respondenter som besvarade enkäten var nittio stycken. Signifikanta samband kan visas i delar 

av studien gällande tillit till antalet arbetskamrater, samband mellan ängslan/oro och antalet 

arbetskamrater, samt huvudvärk och att vara lycklig/glad, huvudvärk och tillit. Inga 

signifikanta samband framkom mellan det allmänna hälsotillståndet och övriga variabler. 

Undersökningen visar att antalet arbetskamrater kan ha en viss påverkan på delar av hälsan, 

såsom huvudvärk, tillit till andra och ängslan/oro. 
 

 

 
Nyckelord 

*Hälsa (Health) *Sociala relationer (Social relationships) *Arbetsrelationer (Working 

relationships) *Psykosocial arbetsmiljö (Psychosocial working environment) *Socialt kapital 

(Social capital) *Sociala nätverkets storlek (Social network size) * Kollegor (Colleagues) 
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1.  Hälsan och den psykosociala arbetsmiljön 

 

Enligt SOU 2000:78 har den långvariga sjukfrånvaron ökat och mest bland yrkesarbetande 

kvinnor, den är som högst bland de över 50 år. I kommuner och landsting har ökningen visat 

sig vara som störst, framförallt för de som arbetar som sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträden. Även om den största gruppen långtidssjukskrivna fortfarande är personer med 

besvär i rörelseorganen, så märks det en tydlig ökning av diagnoserna psykiska besvär, stress 

och utbrändhet. Andelen sjukskrivna för lättare psykiska besvär har även de ökat signifikant 

(SOU 2000:78). Ett kvinnodominerat yrke som vårdyrket, är intressant ur många aspekter, 

framför allt att undersöka den psykosociala miljön. Underökningsledarna vill studera 

individerna genom att mäta deras subjektiva upplevelse av sina arbetskamrater och deras 

betydelse för individens hälsa. På så sätt kan det visa på att två individer med samma 

arbetskamrater kan uppleva arbetsrelationerna på olika sätt. Den ena upplever sig stark och 

trygg i sina relationer medan den andra upplever att den i relationerna blir svag och osäker 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005).  Putnam (2000) menar att hur individen trivs på arbetet, 

beror till stor del på arbetskamraterna på arbetet. De kan göra individen gladare och mer 

positiv. Arbetskamraters stöd kan ha stor betydelse för hälsan, stödet kan ge en ökad 

självkänsla och påverka sömnen positivt. Vårt sociala kapital kan påverka immunsystemet 

rent fysiskt, genom att hjälpa till vid återhämtning från sjukdom och motverka stress (Putnam, 

2000). Hälsan och vårt välmående kan påverkas av de känslor eller emotioner som vi 

upplever. Våra känslor aktiveras i det limbiska systemet i kroppen som aktiveras vid känslor 

som rädsla eller ångest. Detta påverkar i sin tur det sympatiska nervsystemet som höjer sin 

aktivitet, då ökar pulsen och blodtrycket och individen kan få ökad svettning. En långvarig 

påverkan av stress och negativa känslor kan påverka hälsan negativt. Att ha en konstant och 

upprepad stress gör att kroppen inte har tid för återhämtning (Jeding, et al 1999).  

 

“När kroppen blir varse om stress och går in i beredskap, ställs alla kroppens funktioner om 

till kortsiktiga mål. Alla besparingar används, kosta vad det kosta vill” (Jeding, et al 1999). 
 

Sociala relationer har visat sig i flera tidigare underökningar, bidra till hälsa och det 

inkluderar sociala relationer som arbetskamraterna på arbetet. Genom denna 

enkätunderökning genereras data gällande arbetskamraternas påverkan på individens hälsa, 

resultatet för undersökningen borde ge liknande resultat som i tidigare undersökningar som 

visar på att hälsan påverkas av vårt sociala samspel på arbetet. 
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1. 1 Hälsa 

 

“Hälsa är något mer än bara frånvaron av ohälsa, och påverkas av arv, personliga faktorer 

och miljön vi vistas i – både den fysiska och den psykosociala miljön. Förutom hemmiljön är 

arbetsmiljön den vi vistas mest regelbundet i, och som därmed påverkar vår hälsa och vårt 

välbefinnande i stor grad” (Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell & Vingård, 1999). 

  

Nationalencyklopedin (2013) definierar ordet hälsa som frånvaro av sjukdom. ”Ordet är 

sprunget ur fornsvenskans hælsa, bildning till hel, hæl 'lycka', ett ord som är besläktat med 

hel”. Det saknas en definition av ordet hälsa eftersom när vi talar om hälsa menas motsatsen 

till ordet. Världshälsoorganisationen, WHO:s definition av hälsa (2003), innebär att “hälsa är 

ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad 

av sjukdom eller funktionshinder”. Om hälsa är avsaknad av sjukdom, så kan hälsan endast 

mätas genom grader eller form av sjukdom och då mäter man sjuklighet och inte hälsa. Denna 

typ av mätning är enklare eftersom det idag inte finns någon definition av hälsa och att hälsa 

avser avsaknad av sjukdom (Medin & Alexandersson, 2000).  År 2012 publicerade Giordano 

& Lindström en undersökning, angående självrapporterad hälsa, socialt kapital och deras 

samband över tiden. Undersökningen visade att sambandet mellan tillit till andra individer och 

självrapporterad hälsa hade en hög signifikans nivå. 

 

“Tillit är den komponent i begreppet socialt kapital som genomgående haft signifikant 

samband med självrapporterad hälsa. Brist på generaliserad tillit till andra människor 

innebär ökad risk för sämre hälsa, ett resultat som består i de multipla longitudinella 

regressionsanalyserna och i flernivåanalyser med logistisk regression” (Giordano & 

Lindström, 2012). 

 

I Giordano & Lindströms undersökning visade det sig däremot att variabeln, att interagera 

med andra individer inte hade ett signifikant samband med självskattad hälsa, när det gällde 

det sociala deltagandet tillsammans med andra. I övrigt finns det ett relativt starkt stöd för att 

individuellt socialt kapital har ett samband med hälsa och då framförallt självskattad hälsa.  
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1. 2 Det sociala kapitalet och dess storlek 

 

När industrin gjorde sitt intågande i 1800-talets arbetsliv skiljdes arbetsplatsen från bostaden 

och nu spenderar vi mer tid på arbetet än vad vi gör hemma. Individer i arbetslivet tillbringar 

idag större delen av sin vakna tid tillsammans med arbetskamrater, genom gemensamma 

måltider, fikaraster och arbetsresor. Idag är det fler som skiljer sig och gifter om sig, andra 

blir ensamstående. Arbetsplatsen kan idag anses vara ett hem för de som lever ensamma. De 

som lever i parförhållanden kanske anser att arbetet känns som en fristad från “arbetet” 

hemma, med barn och sambo (Putnam, 2000). Hur påverkas då vår hälsa av det sociala 

kapitalets storlek? Eriksson visar i sin studie 2012, att individer med ett stort socialt kapital 

också har större sannolikhet för god hälsa. Även Campbell, Wood & Kelly (1999) visar på hur 

hälsan kan förbättras av att ha ett stort socialt kapital. Detta visar sig bland annat genom att 

individen får ökad självtillit, ökat socialt stöd, minskad stress och att biologiskt nedbrytande 

processer minskar. Individen upplever även ett ökat inflytande och en ökad kontroll i sitt liv. 

Forskning kring sociala nätverk har visat att vår hälsa är beroende av sammankopplade 

beteenden tillsammans med andra, och den sociala situationen hos andra i nätverket 

(Campbell, Wood & Kelly 1999). Att ha ett större nätverk kan bidra till ett ökat stöd för 

individen, men kan även leda till ett ökat krav på att bevara kontakter, samt interaktioner i 

nätverket som kan påverka individen negativt (Stokes, 1983). Undersökningen kommer 

förhoppningsvis visa att antalet arbetskamrater har betydelse för individens hälsa, vilket är 

liknande resultat som de undersökningarna gällande det sociala kapitalets storlek och dess 

inverkan på hälsan tidigare har visat. Stor andel forskare menar att ett litet socialt nätverk kan 

påverka individens hälsa negativt (Putnam, 2000).  Socialt kapital handlar om värdet av att 

ingå i ett socialt nätverk och om nätverket innebär en positiv eller negativ påverkan på 

individen (Eriksson, 2012). 

 

 

 

1. 3 Det sociala kapitalets baksida 

 

Men även om det sociala nätverket på vårt arbete kan bidra till välbefinnande och hälsa, kan 

det även påverka vår hälsa negativt. På arbetet blir individen indragen i de sociala relationerna 

som finns och dessa kan utgöras av både maktspel och intriger. En arbetskamrat kan ge stöd 
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och hjälp men likaväl kan den vara en källa till besvikelse, konflikter och kränkningar (Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Enligt Dehue et al. 2012, upplever 

anställda som farit offer för mobbning, fler depressiva symptom, sämre välfärd och mer 

frånvarande från arbetet, än anställda som inte har varit mobbade. Hypotesen visade sig vara 

statistiskt signifikant då anställda som inte utsatts för mobbning enligt undersökningen hade 

färre hälsoproblem, färre depressiva symptom, upplevde större välbefinnande och var 

frånvarande mindre ofta än anställda som hade blivit mobbade (p<.05). Enligt Campbell, 

Wood & Kelly undersökning 1999, kan det sociala inflytandet även ge negativa effekter på 

hälsan, beroende på vilka normer som finns inom nätverket. Dessa normer kan utgöras av 

individens sociala inflytande i gruppen, det sociala stödet inom nätverket, hur det sociala 

deltagandet ser ut i nätverket och om det finns likheter eller skillnader i materiella tillgångar 

inom samma nätverk. Sociala normer är inte enbart individens beteende, utan handlar 

egentligen om vilken grupp av människor normen finns inom. Sociala normer handlar om 

språket och känslorna inom gruppen. Starka känslor kommer fram via vårt språk och påverkar 

på så sätt vårt sociala nätverk (Himmelstrand, 2009). 

 

 

1. 4 Sociala relationer 

 

Putnam skriver i sin bok “den ensamma bowlaren” att färre yrkesverksamma idag har en 

djupare relation med en arbetskamrat. En av anledningarna till detta kan vara att vi idag byter 

arbete oftare än vi gjort tidigare, anställningsförhållandena är mer osäkra. Fler arbetar som 

vikarier och på deltid. Att skapa en djupare relation till en annan individ kräver ett längre 

tidsperspektiv. Vid ett självvalt konstant byte av arbete eller vid ett arbete som vikarie finns 

inte tid för att skapa de djupare relationerna (Putnam, 2000).  Då vi tillbringar en stor del av 

vår vakna tid på arbetet har det sociala nätverket och känslan av att få tillhöra en grupp stor 

betydelse för individen (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  I en studie av Dormann & Zapf, 

1999, undersöktes de dämpande effekterna av socialt stöd från chefer och kollegor i 

förhållande till de sociala stressfaktorerna i arbetet och depressiva symptom. Detta 

undersöktes genom en longitudinell studie över ett år. Den dämpande effekten är en så kallad 

buffrande effekt, ett socialt stöd som dämpar sambandet mellan stressfaktorer och 

påfrestningar. Stressfaktorer och påfrestningar kan bli höga när stödet är lågt och vid ett högt 

stöd sänks stressfaktorer och påfrestningar. Socialt stöd fungerar som en buffert och hindrar 

stressfaktorer från att påverka individens liv i för stor utsträckning. När det gäller 

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Dormann,+Christian/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Zapf,+Dieter/$N?accountid=12495
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stressfaktorer är det den dämpande effekten som har fått mest uppmärksamhet. Eftersom 

stressfaktorer ibland inte minskas, kan den negativa effekten av höga stressfaktorer 

kompenseras genom ett ökat socialt stöd. Resultaten av undersökningen visade dock att 

effekten av kollegialt stöd inte kunde påvisa någon signifikant interaktion på effekten av 

sociala stressfaktorer och ingen effekt av det sociala stödet framkom (Dormann & Zapf, 

1999). 

 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien var att mäta om arbetsrelationer bidrar till hälsan och om antalet 

arbetsrelationer har betydelse för hälsan.  

 

Finns det ett samband mellan hälsan och våra arbetsrelationer?  

Kan hälsan påverkas av antalet arbetsrelationer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Dormann,+Christian/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Zapf,+Dieter/$N?accountid=12495
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Metod 

 

3.  Val av forskningsstrategi och metod 

 

Utifrån syftet väljs ett kvantitativt angreppssätt, detta för att mäta om hälsan påverkas av 

arbetskamraterna och om antalet arbetskamrater har betydelse för hälsan. Genom en 

tvärsnittsstudie studerades tillsvidareanställda vid sammanlagt fem av XX kommuns 

äldreboenden. Utifrån utbildning valdes 164 stycken individer ut för en enkätundersökning. 

När studien består av ett större antal individer, ökar variationen av intressanta variabler. 

Mellan dessa variabler studeras sedan eventuella samband. Den kvantitativa ansatsens mål är 

att förklara, mäta, att se samband och undersöka objektiva fakta (Bryman, 2002).   

 

 

3. 1 Urval 

 

Kriterierna för undersökningens urval var att individerna skulle vara anställda 

undersköterskor, vårdbiträden eller skötare vid något av XX kommuns vård- och 

omsorgsboenden. I studien inkluderades även inräknat långtidssjukskrivna på hel- och deltid 

samt föräldralediga. Exkluderade från urvalet var vikarier, timanställda och chefer. Den 

utvalda populationen består till stor del av kvinnor i ålder 18-65 år. Sökningar för urvalet av 

vård- och omsorgsboenden skedde via Gula sidorna på nätet (Gula sidorna, citerad 2013-03-

12).  

 

 

3. 2 Avgränsningar 

 

Studien innehåller bland annat en subjektiv hälsoskattning där respondenterna fick skatta sin 

fysiska och psykiska hälsa genom att svara på ett antal påståenden samt påståenden gällande 

antalet arbetskamrater. Studien riktade sig till tillsvidareanställd personal inom XX kommuns 

vård- och omsorgsboenden, med undersköterske-, vårdbiträde- eller skötareutbildning. 

Studien är avgränsad och kan endast gälla för personal inom kommunal vård- och 

omsorgsboenden i XX kommun. 
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3. 3 Svarsfrekvens  

 

Av sammanlagt 164 enkäter som delades och skickades ut, kom sammanlagt nittio svar 

tillbaka efter andra enkäten skickats ut. Det externa bortfallet, som utgörs av personer som 

vägrar att svara eller inte har möjlighet att delta var sjuttiofyra stycken. Det interna bortfallet 

består av totalt fyrtionio obesvarade frågor i enkäten. Tre enkätsvar som inkom, var inte 

relevanta för undersökningen, då de respondenterna arbetade i den så kallade arbetspoolen 

och var inte tillsvidaranställda på vård- och omsorgsboendena.  

 

“En person som vägrar delta i en undersökning skiljer sig från övriga genom det faktum, att 

han vägrar att delta. Han kan därför inte ersättas av en person med andra egenskaper” 

(Ejlertsson, 2010).  

 

Efter att alla enkäter och bortfall räknats blev svarsfrekvensen femtiofem procent. 

 

 

3. 4 Instrument 

 

Enkäten (enkät: bilaga 3) består av tre sidor, innehållande tretton frågor samt följebrev 

(följebrev: bilaga 1 och 2). Flertalet av de tretton frågorna är hämtade från den nationella 

folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”, men med vissa modifikationer för att passa syftet för 

undersökningen. Bakgrundsfrågor konstruerades av författarna själva. Den nationella 

folkhälsoenkäten har sitt ursprung i tidigare gjorda landstingsenkäter, där följande län ingick: 

Norrland, Stockholm, region Västra Götaland, region Skåne och från SCB:s undersökning av 

levnadsförhållanden (ULF). Folkhälsoenkätens frågor har valts ut och testats i SCB:s 

mättekniska laboratorium samt genom en pilotundersökning 2003 (Statens folkhälsoinstitut, 

2011). Flertalet variabler i undersökningen har blivit omkodade från fyra och tre 

svarsalternativ till två svarsalternativ. Detta för att vissa svarsalternativ innehöll för få svar för 

att kunna användas i statistiska tester. 
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3. 5 Operationalisering 

 

Under vecka femton färdigställdes enkäten samt följebrevet i samråd med handledare från 

Mittuniversitetet. På grund av tidsbrist prövades den färdiga enkäten samt följebrev på 

sammanlagt tio stycken arbetskamrater och bekanta, för att kontrollera om frågorna mäter det 

som de är avsedda att mäta (Ejlertsson, 2005). Resultatet av enkätprövningen slog väl ut, då 

den uppfattades som enkel och lättläst av testpersonerna. Via telefonkontakt med de sex 

enhetscheferna för respektive boende, förklarade undersökningsledarna syftet med 

enkätundersökningen och alla boenden utom ett valde att medverka. Enkäterna delades sedan 

ut vid en viss tidpunkt till respondenterna. Enkäten för postning till sjukskrivna och 

föräldralediga, lämnades i frankerade brev med ett frankerat svarskuvert till enhetscheferna 

för respektive boende. Genom denna metod förblev föräldralediga och sjukskrivna anonyma i 

undersökningen. Enhetschefen placerade ut enkäter och svarslådor i respektive boendes 

fikarum (se tabell 1). Insamling av enkäter skedde genom personligt besök hos respektive 

äldreboende.  
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3. 6 Sammanställning av antalet enkäter som delades ut vid respektive tillfälle och till 

respektive vård- och omsorgsboende. 

 

Tabell 1. Antal enkäter 

1:a utlämningen  

12/4 till respondenter på arbetet, var sammanlagt 164 antal enkäter. Insamling skedde 21/4 och 

bestod av 85 enkäter. 

2:a utlämningen  

24/4 till respondenter på arbetet, var sammanlagt 79 antal enkäter. Insamling skedde 28/4 och 

bestod av 5 enkäter. 

Jakobsbergsgården 

1:a utlämningen 30 enkäter. Insamlade var antal 14. 2:a  utlämningen 16 stycken. Insamlade 

var 1. 

Kaplanen 

1:a utlämningen 34 enkäter. Insamlade var antal 18. 2:a  utlämningen 16 enkäter. Insamlade 

var antal 1. 

Ekebygården 

1:a utlämningen 35 enkäter. Insamlade var antal 11. 2:a  utlämningen 24 enkäter. Insamlade 

var antal 1. 

Klampenborg 

1:a utlämningen 20 enkäter. Insamlade var antal 17. 2:a  utlämningen 3 enkäter. Insamlade var 

antal 0. 

Björkgården 

1:a utlämningen 35 enkäter. Insamlade var antal 25. 2:a  utlämningen 10 enkäter. Insamlade 

vara antal 2.  
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3. 7 Reliabilitet och validitet 

 

Svaren på enkäten är subjektiva, vilket avser hur just den personens egna tankar, erfarenheter 

och känslor är. En persons subjektiva bild av verkligheten påverkar svarsresultatet för 

frågorna på flera sätt. Den positiva personen kan överskatta sin hälsa och den psykosociala 

arbetsmiljön. En person med en negativ attityd till det mesta i livet skattar kanske sin hälsa 

och den psykosociala arbetsmiljön mer negativt än en positiv person och i båda fallen får 

resultatet en lägre reliabilitet (Theorell, 2003). Replikerbarheten är viktig för undersökningens 

kvalitet och forskningsledarna har i mesta möjliga mån beskrivit undersökningens 

tillvägagångssätt och utförande. Genom att använda enkäter i undersökningen kan det bli 

enklare för respondenterna att besvara frågorna och kan leda till att intervjuareffekten uteblir. 

En av nackdelarna med enkäter kan vara att respondenterna missuppfattar frågor och inte 

fördjupar sina svar, viktig information för undersökningens slutresultat kan då gå förlorad.  I 

en tvärsnittsundersökning kan den interna validiteten vara lägre då den inte leder fram till 

kausala slutsatser utan istället visar kopplingar mellan olika variabler (Bryman, 2002).  

 

 

3. 8 Dataanalys  

 

All data som samlades in från undersökningen kodades om till enskilda variabler för att kunna 

användas i statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Variablerna i 

undersökningen utgjordes av diktoma variabler (enbart två kategorier), nominala variabler 

(kan inte rangordnas), ordinala variabler (kan rangordnas) och intervallvariabler (avstånden är 

lika stora). Med hjälp av bivariat analys som studerar om det finns ett samband mellan två 

variabler och relationen mellan dem, samt univariat analys som innebär analys av en variabel i 

taget, undersöktes det insamlade materialet (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003).  

Chi²- test, korstabeller, frekvenstabeller och histogram utgjorde en del av 

undersökningsmetoden. Chi²- testet slår fast säkerheten att det finns ett samband mellan två 

variabler i den utvalda populationen. Testet kan vara i behov av komplettering med andra test 

då Chi²-test har en enkel konstruktion och därför inte kan ta in full information hos det data 

som undersöks (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). Chi²-testet tolkas med hjälp av den 

statistiska signifikansen, vilket betyder att risken för att få ett samband i stickprovet som inte 

finns i populationen inte får vara högre än fem fall av hundra. Då förkastas nollhypotesen. 
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Den statistiska signifikansen är den risknivå man vågar ta då man ska dra en slutsats om ett 

samband i en population, vilket i denna undersökning är fem procent. Korstabeller undersöker 

observationerna av samtidigt förekommande värden och på så sätt uppdagas om det finns 

likheter eller skillnader mellan olika grupper. Frekvenstabeller visar personer i antal och i 

procent som tillhör vardera kategorin i variabeln (Bryman, 2001). 

   

 

3. 9 Etiska aspekter 

 

Enkäten var inte kodad och kan därför inte härledas till en enskild individ. Detta för att 

respondenterna enligt konfidentialitetskravet skulle förbli helt anonyma och genom detta 

minska risken för bortfall (Bryman, 2002). Enligt Ejlertsson (2005) är en personuppgift den 

information som direkt eller indirekt kan leda till en levande enskild person och även 

upplysningar av mindre personlig karaktär räknas som personuppgifter. De lagar som i 

Sverige reglerar hanteringen av personuppgifter är i första hand personuppgiftslagen (PuL) 

och personuppgifttsförordningen (PUF) (Codex, 2013). Enkäten utformades i samråd med 

handledare från Mittuniversitetet och med en medvetenhet om risken för att någon individ kan 

känna sig kränkt eller att enkäten kunde uppfattas som oetisk. I samband med att enkäten 

skickades och delades ut ingick ett följebrev där respondenterna informerades om enkätens 

syfte och frivillighet att delta (Bryman, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Resultat  

Resultatet av studien redovisas utifrån de frågeställningar som formulerats utifrån syftet. 

Procent är avrundat till närmaste heltal i beskrivningarna av tabeller och figurer. 

 

4.  Medelålder och utbildning 

 Ett histogram över variabeln ålder visar att medelåldern över samtliga nittio respondenter är 

femtiotre år. Standardavvikelsen är hög i förhållande till medelvärdet.  Medianen och 

medelvärdet skiljer sig lite åt vilket visar på att fördelningen i ålder inte är normalfördelad. 

Den yngsta är tjugofyra år och den äldsta är sextiofem år. Variationsvidden i ålder är fyrtioett 

år.  Könsfördelningen består av kvinnor åttiofem stycken och män fem stycken.   

 

 

Figur 2. Fördelning av utbildning, i antal och procent 

Stor del av respondenterna har en undersköterskeutbildning vilket är den högsta graden av 

utbildningsnivå i populationen. 

 

4. 1 Det allmänna hälsotillståndet och välbefinnandet  

 

Av både de yngre och äldre respondenterna anser sextionio procent att de har en bra hälsa, 

medan trettioen procent av både yngre och äldre respondenter anser att deras hälsa är 

någorlunda.  

 

Figur 3. Välbefinnande på arbetet, redovisat i antal 
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Enligt figur 3, har nittiofem procent har känt att arbetskamraterna uppskattat det dem gjort på 

arbetet mer än vanligt och enbart fem procent svarar mindre än vanligt, under senaste veckan. 

Runt sjuttio procent av respondenterna har mer än vanligt känt sig lycklig och glad på arbetet 

de senaste veckorna och drygt femton procent svarar mindre än vanligt, under senaste veckan. 

Runt åttiofem procent av respondenterna har känt sig mer avslappnade än vanligt på arbetet 

och drygt femton procent svarar mindre än vanligt, under senaste veckan. 

Nära nittio procent av respondenterna har känt att dem gjort en bra arbetsinsats de senaste 

veckorna på arbetet och enbart fem procent anser mindre än vanligt, under senaste veckan. 

Inga signifikanta samband har påvisats med chi²-test gällande det allmänna hälsotillståndet 

och övriga variabler.  

 

 

4. 2 Besvär och symptom 

 

 

Figur 4. Besvär och symptom, redovisat i procent 

 

Enligt figur 4 upplever sig över sextio procent av respondenterna, ha besvär eller symptom 

från skuldror, nacke eller axlar samt besvär eller symptom på trötthet. Besvär från axlar och 

nacke är vanliga rapporterade besvär från hos de som arbetar inom just vårdyrken (se SOU 

2000:78). Frågorna angående huvudvärk eller migrän, ängslan, oro eller ångest samt 

sömnsvårigheter är det runt trettio procent, som svarat att de har besvär eller symptom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Värk i skuldror, nacke eller axlar 

Huvudvärk eller migrän 

Ängslan oro eller ångest 

Sömnsvårigheter 

Trötthet 

Nej% 

Ja % 



14 
 

Tabell 5. Huvudvärk och lycklig/glad 

Drygt sjuttio procent av de respondenterna som inte lider av huvudvärk känner sig 

lyckliga/glada på arbetet. De som inte lider av huvudvärk, upplever större andel av 

respondenterna sig lycklig/glad på arbetet i jämförelse med de respondenter som lider av 

huvudvärk. Chi²-testet visar att sambandet är signifikant (p=0,037). 

 
 Lycklig/glad Total 

mer än vanligt mindre än vanligt 

huvudvärk 

nej 
Antal 46 6 52 

Procent 68,7% 40,0% 63,4% 

ja 
Antal 21 9 30 

Procent 31,3% 60,0% 36,6% 

Total 
Antal 67 15 82 

Procent 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

4. 3 Socialt stöd, trivsel, trygghet och tillit 

 

 

Figur 6. Trivselfaktorer, redovisat i procent 

Enligt figur 6 upplever stor del av respondenterna att de har ett socialt stöd, trivsel, trygghet 

och tillit på sitt arbete tillsammans med sina arbetskamrater. Trettionio procent svarar att de 

inte samtalar med sina arbetskamrater om annat än arbete och trettio procent av 

respondenterna svarat att de inte känner tillit till sina arbetskamrater.  

Variablerna, samtala med arbetskamrater om annat än arbete och tillit. Där har sextio till 

sjuttio procent av respondenterna har svarat att de känner tillit till sina arbetskamrater och 

samtalar om annat än arbete. Skillnaden är signifikant högre i jämförelse med de respondenter 

som inte känner tillit och inte samtalar med sina arbetskamrater om annat än arbete (p=0,007).                    
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Figur 7. Tillit och symptom på huvudvärk, redovisat i antalet respondenter 

Enligt figur 7 visas variablerna: Tillit till arbetskamrater och huvudvärk. Enligt resultatet från 

enkätundersökningen är det runt fyra femtedelar av respondenterna som känner tillit till sina 

arbetskamrater och inte har huvudvärk (p= 0,012).   

 

4. 4 Antalet arbetskamrater 

 

Tabell 8. Stöd i arbetet och ängslan/oro 

Drygt sextiofem procent av respondenterna känner inte oro eller ångest och har fem eller flera 

arbetskamrater som de får stöd i arbetet av. Hos de med fem arbetskamrater eller flera, 

förekommer ängslan/oro i mindre utsträckning, jämfört med de som har 1-4 arbetskamrater 

(p=0,043). 
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Total 

 Nej Ja  

Stöd i arbetet 5 eller flera personer Antal 37 9 46 

Procent 63,8% 39,1% 56,8% 

1-4 personer Antal 21 14 35 

Procent 36,2% 60,9% 43,2% 

Total Antal 58 23 81 

Procent 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 9. Trivs med och ängslan/oro  

Drygt femtio procent av respondenterna känner inte ängslan/oro och har fem eller flera 

arbetskamrater som de trivs med i arbetet. Hos de med fem arbetskamrater eller flera, 

förekommer ängslan/oro i mindre utsträckning, jämfört med de som har 1-4 arbetskamrater 

(p= 0,015). 

 Ängslan/oro Total 

nej ja 

Trivs med 

5 eller flera personer 
Antal 47 13 60 

Procent 82,5% 56,5% 75,0% 

1-4 personer 
Antal 10 10 20 

Procent 17,5% 43,5% 25,0% 

Total 
Antal 57 23 80 

Procent 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Tabell 10. Dela känslor och värk i skuldror, nacke och axlar  

Över åttio procent av respondenterna har värk i nacke och axlar och har svarat att de kan dela 

sina känslor med en till fyra arbetskamrater, i jämförelse med de utan värk som är sextio 

procent och delar sina känslor med en till fyra personer (p=0,028). 

 
 värk Total 

nej ja 

Dela känslor 

5 eller flera personer 
Antal 13 10 23 

Procent 39,4% 18,2% 26,1% 

1-4 personer 
Antal 20 45 65 

Procent 60,6% 81,8% 73,9% 

Total 
Antal 33 55 88 

Procent 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Över nittio procent av respondenterna har svarat att de känner sig lugna och harmoniska på 

arbetet och anser sig ha stöd och hjälp i arbetet av fem eller flera arbetskamrater. Att känna 

sig lugn och harmonisk på arbetet är signifikant högre hos de respondenter som har fem eller 

fler arbetskamrater som stöd i arbetet (p=<0,001), (visas inte i tabell). 
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Tabell 11. Stöd i arbetet och huvudvärk  

Drygt sextiofem procent av respondenterna har inte huvudvärk och känner stöd i arbetet från 

fem eller flera arbetskamrater. Hos dem med fem arbetskamrater eller flera, förekommer 

huvudvärk i mindre utsträckning, jämfört med de som har 1-4 arbetskamrater (p=0,033). 

 
 huvudvärk Total 

nej ja 

Stöd i arbetet 

5 eller flera personer 
Antal 34 12 46 

Procent 64,2% 40,0% 55,4% 

1-4 personer 
Antal 19 18 37 

Procent 35,8% 60,0% 44,6% 

Total 
Antal 53 30 83 

Procent 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabell 12. Stöd i arbetet och trötthet  

Drygt sjuttio procent av de som svarat att de känner stöd i arbetet från fem eller flera 

arbetskamrater, upplever inte trötthet på arbetet (p=0,032). 

 
 Trötthet Total 

nej ja 

Stöd i arbetet 

5 eller flera personer 
Antal 26 21 47 

Procent 70,3% 46,7% 57,3% 

1-4 personer 
Antal 11 24 35 

Procent 29,7% 53,3% 42,7% 

Total 
Antal 37 45 82 

Procent 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Tabell 13. Trivs med arbetskamraterna och trötthet  

Drygt åttiofem procent av respondenterna har svarat att de trivs med fem eller flera 

arbetskamrater och inte upplever trötthet (p=0,027). 

 
 Trötthet Total 

nej ja 

Trivs med 

5 eller flera personer 
Antal 31 29 60 

Procent 86,1% 64,4% 74,1% 

1-4 personer 
Antal 5 16 21 

Procent 13,9% 35,6% 25,9% 

Total 
Antal 36 45 81 

Procent 100,0% 100,0% 100,0% 
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Variablerna: lugn och harmonisk och trygg med antalet arbetskamrater. Att känna sig lugn 

och harmonisk och trygg med fem eller flera arbetskamrater är signifikant högre än att att ha 

en till fyra arbetskamrater (p=<0,001), (visas inte i tabell). 

 

Variablerna: Stöd och hjälp i ditt arbete och antalet personer att få stöd och hjälp av. Största 

delen av respondenterna har svarat att de anser sig ha stöd och hjälp i arbetet av fem eller flera 

arbetskamrater. Att ha stöd och hjälp av sina arbetskamrater är signifikant högre om man har 

fem eller fler arbetskamrater (p=<0,001, (visas inte i tabell). 

 

4. 5 Tillit och antalet arbetskamrater 

Variabeln att känna tillit till dina arbetskamrater fick signifikanta resultat på alla de variabler 

som gäller antalet arbetskamrater. 

   

   

Figur 14. Känner du tillit till dina arbetskamrater.  

 

Variabel: Tillit och antalet arbetskamrater att känna stöd av, visar drygt tvåtredjedelar av 

respondenterna att känner tillit till sina arbetskamrater. Ungefär femtiofem procent av 

respondenterna känner att de får stöd av fem eller flera arbetskamrater i sitt arbete.  Att känna 

tillit till sina arbetskamrater är signifikant högre om man har fem eller fler arbetskamrater som 

man känner stöd av i arbetet, i jämförelse om man känner stöd av en till fyra personer 

(p=<0,001), (visas inte i tabell). 

Variabel: Tillit och antal arbetskamrater att dela känslor med. Totalt har nära sjuttio procent 

av respondenterna svarat att de känner tillit till sina arbetskamrater och totalt sextiofem 

procent anser att de kan dela sina känslor med  fyra eller färre personer på arbetet. Det är 

signifikant högre om man har fyra eller färre arbetskamrater som man kan dela känslor med i 
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arbetet, i jämförelse om man känner stöd av fem eller flera personer (p=0,036), (visas inte i 

tabell).  

Variabel: Tillit och antalet arbetskamrater att känna trygghet med. Över åttio procent har 

svarat att de känner tillit till och trygghet med fem eller flera arbetskamrater. Det finns ett 

samband med att känna tillit och trygghet till sina arbetskamrater har ett högre samband med 

om man har fem eller fler arbetskamrater, i jämförelse om man känner stöd av en till fyra 

personer (p=<0,001), (visas inte i tabell). 

Variabel: Tillit och antalet arbetskamrater som man trivs med. Över åttio procent av 

respondenterna känner tillit till och trivs med fem eller flera av sina arbetskamrater. Att känna 

tillit till sina arbetskamrater är signifikant högre om man har fem eller fler arbetskamrater som 

man känner att man trivs med i arbetet, i jämförelse om man känner stöd av en till fyra 

personer (p=<0,001), (visas inte i tabell). 

 

Diskussion    

 

5.  Metoddiskussion  

 

Anledningen till att undersökningsledarna valde personal inom vård- och omsorgsboenden 

som respondenter för undersökningen, var delvis för att det är ett fysiskt påfrestande arbete 

och att personalen arbetar nära varandra. En positiv del i undersökningen har varit kontakten 

med enhetscheferna. De har gett ett bra bemötande och en bra respons i kontakten med 

undersökningsledarna. Av frågorna i enkäten visade sig de flesta vara användbara för analys, 

vissa av frågorna kunde dock vara svåra att sammanföra för ett önskat resultat i hänvisning till 

syftet.  Tvärsnittsundersökning med enkäter innebär ofta ganska stora bortfall. En acceptabel 

svarsfrekvens när det gäller andelen besvarade enkäter är sextio till sjuttio procent. I vår 

undersökning hade vi en svarsfrekvens på femtiofem procent vilket anses som knappt godkänt 

(Bryman 2001). Eftersom tiden med denna undersökning var sparsam skickades endast en 

påminnelse till respondenterna. Denna påminnelse gav få svar, enbart fem stycken och kan 

tolkas så att två påminnelser borde ge ytterligare fler inkomna svar till undersökningen. När 

det gäller enkelheten för respondenterna att besvara enkäten, var det positivt att ha en anonym 

svarslåda, placerat på en lätt tillgänglig plats. Antalet respondenter som besvarat enkäten på 

sammanlagt nittio stycken är enligt oss ett bra resultat för undersökningen.  
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5. 1 Bortfall och urvalsfel 

 

En begränsning gällande enkäter är att bortfallet kan påverka resultatet eftersom risken ökar 

om de respondenter som inte besvarat enkäten, skiljer sig från de som svarat. I 

undersökningen inkom inte något svar från de respondenter som var sjukskrivna eller 

föräldralediga. Detta kan ha påverkat resultatet, då denna grupp inte kunde vara med och 

påverka utfallet av resultatet. Något som kan ha påverkat svarsfrekvensen hos dessa 

respondenter är att breven skulle skickas hem av respektive enhetschef. Detta var något 

undersökningsledarna inte kunde påverka eller kontrollera att det blev utfört. Ytterligare två 

yttre faktorer kan ha påverkat svarsfrekvensen, då två av undersökningens utvalda boenden 

inom kort kommer att omorganiseras för både personalen och de äldre. Ovissheten kan 

påverka individens inställningar till arbetet och hälsan. Även att en stor 

enkätmedarbetarundersökning bland alla XX kommuns anställda precis hade genomfört kan 

ha haft betydelse för svaren. Efter att kontakt tagits med enhetschefen för respektive boende 

konstaterade undersökningsledarna vid närmare undersökning att ett urvalsfel hade gjorts. 

Genom sökningar på XX kommuns hemsida konstaterades att det finns sammanlagt fem 

stycken kommunala vård- och omsorgsboenden i XX kommun, detta enligt kommunens guide 

för äldre personer (XX Kommun, 2013-04-11). I den utförda undersökningen ingår två stycken 

vård- och omsorgsboenden för dementa och tre vård- och omsorgsboenden. 

Undersökningsledarna kan anta att resultatet genom detta urvalsfel inte bör påverka 

undersökningen i någon större utsträckning, då personalen på vård- och omsorgsboendena för 

dementa består av samma population som i vård- och omsorgsboendena.  

 

 

5. 2 Brister 

 

En av svårigheterna med studien då det gäller att mäta hur antalet arbetskamrater påverkar 

hälsan, är att detta är ett tidigare outforskat område. Undersökningsledarna hade svårigheter 

att finna någon undersökning som relaterade till ett redovisat antal av sociala relationer eller 

antalet arbetskamrater som påverkar hälsan. Vetenskapliga undersökningar av detta slag är få 

eller inga. Det var därför svårt att med hjälp av tidigare forskning kontrollera resultaten 

gällande antalet arbetskamraters påverkan på hälsan. Kopplingen mellan undersökningens 

variabler kan ha en yttre påverkan av kausala mekanismer som hur ärligt respondenterna 
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besvarat frågorna eller om frågorna uppfattats så som undersökningsledarna avsett. Detta kan 

i sin tur påverka sambandet, något som undersökningsledarna inte med säkerhet kan veta 

(Bryman, 2001). Med anledning av det etiska perspektivet, valde undersökningsledarna att 

utesluta frågor i enkäten gällande mobbning och kränkande behandling. I undersökningen 

redovisas dock resultat från andra studier angående mobbning och kränkande behandling i 

syfte att visa på att det kan vara en kausal påverkan.  

En jämförelse mellan kvinnor och män var inte möjlig då antalet respondenter som var män 

var för få i förhållande till antalet kvinnor som besvarat enkäten. 

 

 

5. 3 Resultatdiskussion  

 

Utifrån frågeställning och syfte i undersökningen har en del signifikanta resultat framkommit, 

gällande arbetskamrater och antalet arbetskamrater. Veenstra (2000) visar i sin underökning 

att två av frågorna är signifikant relaterade till hälsa bland alla respondenterna. Hur ofta 

träffas du socialt med arbetskamraterna?  Resultat p=0,019. Om du behöver hjälp i en 

personlig fråga, hur sannolikt är det att du skulle vända dig till en kollega på jobbet? Resultat 

p=0,024. Det visar på att arbetskamraterna har viss påverkan på vår hälsa. I vår undersökning 

visas signifikanta samband mellan variablerna att känna sig glad och lycklig på arbetet och 

huvudvärk. Dessa kan visa på att om individen känner sig glad och lycklig på arbetet så kan 

personen ha en mer positiv inställning och högre grad av avslappning, vilket kan leda till färre 

symptom på huvudvärk, än hos de individer som inte känner sig glada och lyckliga på arbetet. 

Att vara symptomfri från huvudvärk kan även påverka att individen känner sig lycklig och 

glad på arbetet (tabell 5). Enligt (figur 7) att känna tillit till arbetskamrater och huvudvärk. Att 

känna sig trygg med och att känna tillit till sina arbetskamrater, kan påverka att individen 

känner sig mer fysiskt och psykiskt avslappnad på arbetet vilket kan bidra till minskat 

symtom på huvudvärk.  
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Enligt SOU, redovisas nedan hur besvär i rörelseorganen och psykisk sjukdom påverkar 

sjukskrivningens längd. Detta uträknat på antalet dagar i procent.  

 

Tabell 15. Redovisning av sjukskrivningslängd enligt SOU 2000:78 

Arbetshinder, antalet dagar 0-59 60-179 180-364 365- 

Rörelseorganen 41 43 50 51 

Psykisk sjukdom, missbruk 19 22 21 20 

 

Besvär i rörelseorganen och psykisk sjukdom/missbruk var den problematik som gav högst 

antal sjukskrivningsdagar. Vår undersökning visar ett resultat där flertalet respondenter har 

värk i skuldror, nacke och axlar, samt trötthet.  Resultatet visar att stor del av respondenterna 

som arbetar inom vård- och omsorgsboenden i XX kommun har samma typ av besvär. 

Psykisk sjukdom kan uppkomma från kränkande behandling och mobbning av arbetskamrater 

på arbetet, samt vid trötthet och vid ängslan/oro. Hos anställda som upplevt mobbning på 

arbetet, hade de som varit utsatt för mobbning mindre än en gång i månaden färre 

hälsoproblem. De upplevde i mindre utsträckning depressioner, ett större välbefinnande och 

de hade en större närvaro på arbetet än de som varit utsatt för mobbning mer än en gång i 

veckan (Dehue et al. 2012). Om det saknas viktiga delar i den psykosociala arbetsmiljön så 

som stöd, tillit, någon att dela sina känslor med eller någon att anförtro sig åt, kanske 

individen känner sig ensam och utlämnad. Detta kan leda till ökad sårbarhet och psykisk 

ohälsa och sjukskrivning. Långvariga eller upprepade negativa emotioner och känslor kan i 

sin tur leda till en negativ stress som i sin tur kan påverka hälsan negativt. Upprepad stress gör 

att kroppens tid för återhämtning och återuppbyggnad inte räcker till för att hantera de 

negativa effekterna (Jeding, et al 1999).  

 

Antalet arbetskamrater att känna stöd av, att känna sig trygg med och att trivas med, visar sig 

vara statistiskt signifikant med variabeln att känna tillit till sina arbetskamrater (enligt 4.6 tillit 

och antalet arbetskamrater). Enligt Giordano & Lindströms undersökning 2012 visar de på att 

tillit är ett övergripande begrepp över dessa variabler. För att känna tillit behöver man känna 

sig trygg, känna stöd och trivsel tillsammans med andra. Generaliserad tillit till andra 

människor var den variabel som hade starkast samband med självrapporterad hälsa i 

analyserna om socialt kapital. Individer med brist på tillit skattade sin subjektiva hälsa som 

dålig, i högre grad än de som upplevde tillit till andra individer (Giordano & Lindström, 

2012).  När det gäller tillit och antalet arbetskamrater finns intressanta skillnader i svaren. 
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Större delen av respondenterna har svarat fem eller flera arbetskamrater i alla frågor utom i 

frågan gällande antalet att dela sina känslor med. Där har fler respondenterna svarat att de 

delar sina känslor med en till fyra personer. Att dela sina känslor med andra kan vara något 

som de flesta gör med färre personer. Det kan handla om en integritetsgräns som flertalet 

individer har. I Stokes kvantitativa undersökning från 1983 studerades hur nöjd individen var 

med det sociala stödet i sitt sociala nätverk. En variabel i undersökningen tillfredsställelse 

med sociala nätverk relaterar i hög grad till antalet medlemmar i nätverket som 

respondenterna känner att de kan anförtro sig till. Nu är denna forskning av det äldre slaget 

men likväl ett bevis på att forskning baserat på antalet personer i det sociala närverket kan 

påverka individen.  

 

Antalet arbetskamrater att känna stöd av i arbetet visar signifikanta samband med flera av 

variablerna besvär och symptom, då färre respondenter upplever besvär och symptom om de 

känner stöd i arbetet från fem eller flera arbetskamrater. Stöd i arbetet kan fungera som 

Dormann & Zapf, (1999) beskriver i sin studie då socialt stöd genom kollegor och 

arbetsledare kan fungera som en buffert och hindra stressfaktorer från att påverka individens 

liv i för stor utsträckning. Dessa resultat visar på effekten av det sociala stödet och dess 

påverkan på individens hälsa. Stress är något som förekommer på många arbetsplatser i dag, 

så behovet av att ha stöd i arbetet kan bidra till en minskad negativ stress. 

 

Det finns ett stort antal studier som ger belägg för sociala relationers hälsofrämjande effekt, 

framförallt i termer av sociala nätverk, socialt stöd, socialt deltagande, tillit, integrering och 

socialt kapital (Statens Folkhälsoinstitut FHI, 2013-02-09). Ett fortsatt arbete med att 

undersöka arbetets sociala relationer och antalets betydelse för individens hälsa behövs. 

Eftersom det idag finns ett starkt stöd för ett samband mellan individuellt socialt kapital och 

hälsa, framförallt självskattad hälsa enligt Eriksson (2012), behövs en ny inriktning mot 

arbetslivet. På arbete tillbringar många av oss en stor del av vår vakna tid och där behövs 

förutsättningar för att kunna skapa en bra hälsa för individen. Detta för att kunna ge rätt stöd 

och hjälp. 

 

“Att se socialt kapital som en tillgång för individen kan bidra till kunskap om hur ett socialt 

nätverk bör eller kan se ut och hur det kan utformas för att främja hälsan hos individen” 

(Eriksson, 2012). 

 

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Dormann,+Christian/$N?accountid=12495
http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Zapf,+Dieter/$N?accountid=12495
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6. Slutsats 

 

Vår enkätundersökning visar att antalet arbetskamrater kan ha en viss påverkan på individens 

hälsa. Fler underökningar gällande arbetskamrater och deras påverkan på hälsan behövs, för 

att få fram ytterligare resultat.  
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Bilagor    

Bilaga 1. Följebrev personal på boendet 

Till dig som arbetar som tillsvidaranställd undersköterska, vårdbiträde eller skötare vid Sala 

kommuns äldreboenden 

 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetet som läser programmet Hälsa och rehabilitering i arbetslivet 

och med detta frågeformulär vill vi genom vårt examensarbete, undersöka om arbetsrelationerna och 

om antalet arbetsrelationer påverkar din hälsa.  Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning och vi delar därför ut ett frågeformulär till dig och dina medarbetare. 

En yrkesarbetande person som arbetar heltid tillbringar ca 40 timmar i veckan på sitt arbete och träffar 

ibland arbetskamrater mer än de träffar sin familj. Enligt en av nordens ledande kunskaps och 

utbildningsförmedlare inom arbetsmiljöområdet, anses den psykosociala arbetsmiljön vara av stor 

betydelse för individens hälsa. Där viktiga egenskaper hos arbetskamrater är att vara glada, ödmjuka, 

hjälpsamma, förstående och förlåtande. Hälsan kan påverkas både positivt och negativt genom det 

sociala nätverket på arbetet. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att Du som får 

frågeformuläret besvarar det. Försök vara så fullständigt som möjligt på alla frågor. Lägg sedan 

enkäten i lådan som finns i personalrummet senast fredagen den 19/4. Vi kommer att dela ut ett 

påminnelsebrev till alla onsdagen den 24/4. Dina uppgifter om din identitet kommer inte att kunna 

avslöjas eftersom enkäten är helt anonym och informationen kommer endast att användas av oss till 

denna undersökning. 

Dina svar kommer att behandlas anonymt! 

Vi vet att vi upptagit en del av din tid, men vi hoppas att Du vill hjälpa oss att öka kunskaperna om 

arbetets relationer och hälsa. En sammanställning av resultatet delas sedan ut till din arbetsplats så att Du har 

möjlighet att ta del av detta.  

Om Du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter angående frågeformuläret, så 

tveka inte att höra av dig till Anna eller Pernilla. 

Undersökningsledare  

Anna Spångberg spangberg.anna@gmail.com 070-7442 067 

Pernilla Utengen pillan.utengen@gmail.com 076-3966 977 

  

Handledare Mittuniversitetet    

Heidi Carleby heidi.carlerby@miun.se 060-148942 
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Bilaga 2. Följebrev sjukskriven och föräldraledig personal 

Till dig som arbetar som tillsvidaranställd undersköterska, vårdbiträde eller skötare vid Sala kommuns 

äldreboenden 

Vi är två studenter vid Mittuniversitetet som läser programmet Hälsa och rehabilitering i arbetslivet och med 

detta frågeformulär vill vi genom vårt examensarbete, undersöka om arbetsrelationerna och om antalet 

arbetsrelationer påverkar din hälsa. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning och vi delar därför 

ut ett frågeformulär till dig och dina medarbetare.  

 

En yrkesarbetande person som arbetar heltid tillbringar ca 40 timmar i veckan på sitt arbete och träffar ibland 

arbetskamrater mer än de träffar sin familj. Enligt en av nordens ledande kunskaps och utbildningsförmedlare 

inom arbetsmiljöområdet, anses den psykosociala arbetsmiljön vara av stor betydelse för individens hälsa. Där 

viktiga egenskaper hos arbetskamrater är att vara glada, ödmjuka, hjälpsamma, förstående och förlåtande. Hälsan 

kan påverkas både positivt och negativt genom det sociala nätverket på arbetet.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. Men det är betydelsefullt för undersökningens kvalitet att Du som får frågeformuläret besvarar det. 

Försök vara så fullständigt som möjligt på alla frågor. Lägg sedan enkäten i bifogat svarskuvert och skicka 

senast torsdagen den 18/4. Vi kommer att skicka ut ett påminnelsebrev till alla onsdagen den 24/4.  

Dina uppgifter om din identitet kommer inte att kunna avslöjas eftersom enkäten är helt anonym och 

informationen kommer endast att användas av oss till denna undersökning.   

Dina svar kommer att behandlas anonymt! 

Vi vet att vi upptagit en del av din tid, men vi hoppas att Du vill hjälpa oss att öka kunskaperna om arbetets 

relationer och hälsa. En sammanställning av resultatet delas sedan ut till din arbetsplats så att Du har möjlighet 

att ta del av detta.  

Om Du har några problem att besvara frågorna eller har synpunkter angående frågeformuläret, så tveka inte att 

höra av dig till Anna eller Pernilla. 

 

Undersökningsledare  

Anna Spångberg spangberg.anna@gmail.com 070-7442 067 

Pernilla Utengen pillan.utengen@gmail.com 076-3966 977 

  

Handledare Mittuniversitetet    

Heidi Carleby heidi.carlerby@miun.se 060-148942 
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Bilaga 3. Enkät                                        Enkät 

Arbetsrelationer och Hälsa

 

Enkäten består av totalt 13 frågor varav tre matrisfrågor som innebär snarlika frågor där alla 
ska ha samma svarsalternativ, här sätter du ett X för varje påstående och 9 frågor där du 
ringar in ditt svarsalternativ. Enkäten tar mindre än 10 minuter att besvara. 

 
Bakgrundsfrågor 
 
Fråga 1. Vilket år är du född?   
 
19… 

 
Fråga 2. Är du man eller kvinna? 
 
1. Man 
2. Kvinna 
 

 
Fråga 3. På vilket äldreboende i Sala Kommun arbetar du? 
 
1. Jakobsbergsgården 
2. Kaplanen 
3. Ekeby 
4. Björkgården 
5. Klampenborg 
 

 
Fråga 4. Vilken utbildning har du? 
 
1. Undersköterska 
2. Vårdbiträde 
3. Skötare 
4. Annan, ange vilken_________________________ 

 

 
Hälsa och symptom 
Här kommer några frågor om din hälsa. Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och symtom avser sjukdomsyttring eller tecken på sjukdom. 
 
Fråga 5.  Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?  
 
1.  Mycket bra 
2.  Bra 
3.  Någorlunda 
4.  Dåligt 
5.  Mycket dåligt 
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Fråga 6. Nedan följer några påståenden om olika besvär och symptom. Markera med ett X 
för varje påstående.  
Har du något/några av följande besvär eller symptom… 

 
 
                                                                          Nej               Ja, lätta besvär      Ja, svåra besvär 
 Värk i skuldror, nacke eller axlar?    
 Huvudvärk eller migrän?    
 Ängslan, oro eller ångest?    
 Sömnsvårigheter?    
 Trötthet?    

 

 
Fråga 7. Nedan följer några påståenden om välbefinnande på arbetet. Markera med ett X 
för varje påstående.  
Har du de senaste veckorna… 

 
                                                                    Mer än         Som vanligt     Mindre än       Mycket                                                                                                                                       
                                                                                         vanligt                                      vanligt         mindre än 
                                                                                                                          vanligt 

 
 

 
Socialt stöd, trivsel, trygghet och tillit  
En bra arbetsmiljö kan bero på olika saker och något som är av stor betydelse är 
arbetskamraterna. Har man trevligt med sina arbetskamrater är det roligt att gå till arbetet. 
Att känna trygghet innebär att en person har förtroende för en eller flera människor och med 
tillit menas att lita på andra människor. 
 
Fråga 8. Om du behöver, får du stöd och hjälp av dina arbetskamrater i ditt arbete? 
 
1.  Ja, för det mesta 
2.  Ja, ibland 
3.  Nej 

 
 
 

..känt att arbetskamraterna uppskattat 
det du gjort på arbetet? 

    

..känt dig lycklig och glad på arbetet? 
 

    

..känt tro på dig själv i arbetet? 
 

    

..känt dig avslappnad på arbetet? 
 

    

..känt att du gjort en bra arbetsinsats? 
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Fråga 9.  Känner du dig harmonisk och lugn tillsammans med dina arbetskamrater? 
 
1.  Ja, för det mesta 
2.  Ja ibland 
3.  Nej  
 

 
Fråga 10. Trivs du med dina arbetskamrater? 
 
1.  Ja, för det mesta 
2.  Ja, ibland 
3.  Nej 
 

 
Fråga 11. Känner du tillit till dina arbetskamrater? 
 
1.  Ja, för det mesta 
2.  Ja, ibland 
3.  Nej  
 

 
Fråga 12. Samtalar du med dina arbetskamrater om annat än arbete?  
 
1.  Ja, för det mesta 
2.  Ja, ibland 
3.  Nej 
 

 
Fråga 13. Nedan följer några påståenden om antalet arbetskamrater. Markera med ett X för 
varje påstående. 
Kan du uppskatta antalet arbetskamrater som du…  

 
 
                                                                    7 eller fler  5-6 personer  3-4 personer   1-2 personer     Ingen   

                                              

 
Tack för din medverkan! 

Anna och Pernilla 
 

 

..får  stöd av i ditt arbete? 
 

     

..kan dela dina känslor med 
och anförtro dig åt? 

     

..känner dig trygg med på ditt 
arbete? 

     

..trivs med? 
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Bilaga 4. Korstabeller samt tillhörande Chi²-test, av vissa variabler i undersökningen.   

Kan du uppskatta antalet arbetskamrater som du får stöd av i ditt arbete och symtom på 

ängslan, oro eller ångest 

 

stöd_i_arbetet * ängslan_oro Crosstabulation 

 ängslan_oro Total 

nej ja 

stöd_i_arbetet 

5 eller flera personer 

Count 37 9 46 

Expected Count 32,9 13,1 46,0 

% within ängslan_oro 63,8% 39,1% 56,8% 

1-4 personer 

Count 21 14 35 

Expected Count 25,1 9,9 35,0 

% within ängslan_oro 36,2% 60,9% 43,2% 

Total 

Count 58 23 81 

Expected Count 58,0 23,0 81,0 

% within ängslan_oro 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,082
a
 1 ,043   

Continuity Correction
b
 3,139 1 ,076   

Likelihood Ratio 4,069 1 ,044   

Fisher's Exact Test    ,051 ,038 

Linear-by-Linear 

Association 
4,032 1 ,045 

  

N of Valid Cases 81     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,94. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Symtom på huvudvärk och migrän och känt dig glad och lycklig på arbetet 

 

 

huvudvärk * lycklig_och_glad Crosstabulation 

 lycklig_och_glad Total 

mer än vanligt mindre än 

vanligt 

huvudvärk 

nej 

Count 46 6 52 

Expected Count 42,5 9,5 52,0 

% within lycklig_och_glad 68,7% 40,0% 63,4% 

ja 

Count 21 9 30 

Expected Count 24,5 5,5 30,0 

% within lycklig_och_glad 31,3% 60,0% 36,6% 

Total 

Count 67 15 82 

Expected Count 67,0 15,0 82,0 

% within lycklig_och_glad 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,338
a
 1 ,037   

Continuity Correction
b
 3,191 1 ,074   

Likelihood Ratio 4,187 1 ,041   

Fisher's Exact Test    ,072 ,039 

Linear-by-Linear 

Association 
4,285 1 ,038 

  

N of Valid Cases 82     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,49. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Kan du uppskatta antalet arbetskamrater som du trivs med och symtom på ängslan, oro eller 

ångest 

 

trivs_med_ * ängslan_oro Crosstabulation 

 ängslan_oro Total 

nej ja 

trivs_med_ 

5 eller flera personer 

Count 47 13 60 

Expected Count 42,8 17,3 60,0 

% within ängslan_oro 82,5% 56,5% 75,0% 

1-4 personer 

Count 10 10 20 

Expected Count 14,3 5,8 20,0 

% within ängslan_oro 17,5% 43,5% 25,0% 

Total 

Count 57 23 80 

Expected Count 57,0 23,0 80,0 

% within ängslan_oro 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,878
a
 1 ,015   

Continuity Correction
b
 4,577 1 ,032   

Likelihood Ratio 5,539 1 ,019   

Fisher's Exact Test    ,023 ,018 

Linear-by-Linear 

Association 
5,805 1 ,016 

  

N of Valid Cases 80     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,75. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Kan du uppskatta antalet arbetskamrater som du kan dela dina känslor med/anför tro dig åt 

och symtom på värk i skuldror, nacke eller axlar 

 

dela_känslor * värk Crosstabulation 

 värk Total 

nej ja 

dela_känslor 

5 eller flera personer 

Count 13 10 23 

Expected Count 8,6 14,4 23,0 

% within värk 39,4% 18,2% 26,1% 

1-4 personer 

Count 20 45 65 

Expected Count 24,4 40,6 65,0 

% within värk 60,6% 81,8% 73,9% 

Total 

Count 33 55 88 

Expected Count 33,0 55,0 88,0 

% within värk 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,807
a
 1 ,028   

Continuity Correction
b
 3,771 1 ,052   

Likelihood Ratio 4,701 1 ,030   

Fisher's Exact Test    ,044 ,027 

Linear-by-Linear 

Association 
4,753 1 ,029 

  

N of Valid Cases 88     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,63. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Bilaga 5. Översikt, frågor och svar   

Ålder Frekvens Procent 

Yngre 29 32 
Äldre 61 68 

 

 Är du man eller kvinna? 

 Man 5 5,6 

 Kvinna 85 94,4 

 

På vilket äldreboende i Sala kommun arbetar du? 

Jakobsbergsgården 15 16,7 

Kaplanen 19 21,1 

Ekeby 13 13,3 
Björkgården 27 30,0 

Klampenborg 17 18,9 

 

Vilken utbildning har du? 

Undersköterska 65 72,2 
Vårdbiträde 23 25,6 

Skötare 2 2,2 

 

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?     

Bra 62 68.9 

Någorlunda  28 31,1 

 

Värk i skuldror, nacke eller axlar? 

Nej 33 37,5 

Ja 55 62,5 

 

Huvudvärk eller migrän? 

Nej 53 63,9 
Ja 30 36,1    

 

Ängslan, oro eller ångest? 

Nej 58 71,6 

Ja 23 28,4 

 

Sömnsvårigheter? 

Nej 55 66,3 

Ja 28 33,7 

 

Trötthet?                                                   

Nej 37 45,1 

Ja  45 54,9 

 

Känt att arbetskamraterna uppskattat det du gjort på arbete 

Mer än vanligt 84 95,5 
Mindre än vanligt 4 4,5 

 

Känt dig lycklig och glad på arbetet?          

Mer än vanligt 72 81,8 

Mindre än vanligt 16 18,2 

 

Känt dig avslappnad på arbetet? 

Mer än vanligt 76 84,4 
Mindre än vanligt 14 15,6 

 

Känt att du gjort en bra arbetsinsats? 

Mer än vanligt 87 96,7 

Mindre än vanligt 3 3,3 

 

Om du behöver får du stöd och hjälp av dina 

arbetskamrater i ditt arbete? 

Ja 76 85,4 

Nej 13 14,6 

 

Känner du dig harmonisk och lugn tillsammans med dina 

arbetskamrater? 

Ja 71 79,8 

Nej 18 20,2 

 

Trivs du bland dina arbetskamrater? 

Ja 76 85,4                                                                          

Nej 13 14,6 

 

Känner du tillit till dina arbetskamrater? 

Ja 62 69,7 
Nej 27 30,3 

 

Samtalar du med dina arbetskamrater om annat än arbetet? 

Ja 54 60,7 

Nej 35 39,3 

 

Kan du uppskatta antalet arbetskamrater du får stöd av i 

ditt arbete? 

5 eller fler 49 55,1   

1-4 personer 40 44,9 

 

Kan du uppskatta antalet arbetskamrater du kan dela 

känslor och anförtro dig åt? 

5 eller fler 23 25,6 
1-4 personer 67 74,4    

 

Kan du uppskatta antalet arbetskamrater du känner dig 

trygg med på ditt arbete? 

5 eller fler 59 65,6 
1-4 personer 31 34,4 

 

Kan du uppskatta antalet arbetskamrater du trivs med? 

5 eller fler 64 71,9 

1-4 personer 25 28 


