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Förord
Forskningsrådet vid Akademin för Hälsa och Arbetsliv har identifierat behovet av att
synliggöra den forskning som bedrivs inom akademin ämnesområden. Som en del i detta
arbete samlade forskningsrådet inför 2018 in projektbeskrivningar för pågående projekt.
Det huvudsakliga syftet var att få överblick över forskningsverksamheten vid akademin.
För att även kunna kommunicera den forskning som pågår, såväl internt som externt, har
vi valt att publicera projektbeskrivningarna i denna rapport.
Titeln på rapporten ”Forskning pågår” signalerar att forskning bedrivs i föränderliga
processer. Forskningens ständiga utveckling gör att rapporten ger en ögonblicksbild av
forskningens inriktning och innehåll. Projekt formas, omformas och nya projekt startar
upp. I rapporten har projekten sorterats under temporära samlingsrubriker som vi idag ser
som starka inriktningar för forskningen vid akademin. I arbetet med att samla forskningen
i styrkeområden kommer även dessa inriktningar att kunna förändras.

Annika Strömberg
Akademichef
Akademin för Hälsa och Arbetsliv
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Barn och utsatthet
Projektledare
Fereshteh Ahmadi
Bakgrund
Barns tankar om livet har i Sverige studerats av Hartman och Torstenson-Ed (2007). Deras studier är
en viktig utgångspunkt för vårt projekt. Hartman och Torstenson-Ed har i olika omgångar, 1969-1970,
1977-1979, 1987-1990, 2001-2002 studerat barns (åldrarna 8-16) reflektioner kring livets
grundvillkor. Vårt forskningsprojekt hämtar inspiration från Hartman & Torstenson-Ed, men vi vill
studera barns tankar om livet och sig själv i den nya senmoderna samhällssituationen. Vårt
forskningsprojekt anlägger ett mångdimensionellt perspektiv på barns uppfattningar om utsatthet: vi
studerar barns uppfattningar om utsatthet från ett sociologiskt och ett kulturell/existentiell dimension.
Vi närmar oss barns tankar om utsatthet mångdisciplinärt och tvärvetenskapligt: forskningsgruppen
består av en sociolog, en barn- och ungdomsforskare samt en forskare med inriktning mot existentiella
frågor.
Syfte
Syftet med forskningsprojektet är att studera barns tankar om relationalitet; vi vill veta hur barn
orienterar sig i det mångkulturella, kommersialiserade och teknikdominerade samhället. Med
relationalitet förstår vi barns relation till sig själva, andra barn och signifikanta vuxna och det
omgivande samhället inklusive dess kulturella trender, värderingar och livsförståelsemönster.
Frågeställningar
1. Hur uppfattar barn sig själva och andra?
2. Hur påverkar det mångkulturella, kommersialiserade och teknikdominerande samhället barns
självuppfattning och deras uppfattning av andra?
3. Hur skapar och uttrycker barn mening? Vad är värdefullt i deras liv?
Metod
The data gathering is finished. For the study we chose a convenience sample. Contact was taken with
already known schools. A request for interviewing children was given to the headmasters at these
schools. After that the headmasters took contacts with suitable teachers in primary school classes. The
sample consisted of four groups of children from two different schools, one municipal school and one
privately owned. There were two groups from first class and two groups from second class, with
around 20 pupils in each class.
The focus group interviews were conducted using a semistructured interview guide. The Interview
Guide consisted of open semistructured questions and we allowed the children to discuss and argue
about certain key themes. Interview questions gave access to conversation with children, but it was
their subsequent comments that were interesting. The questions were designed to inspire further
discussions.
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Intellectual Disability, and Equal opportunities for Active and
Long-term participation in Sport; Ideal
Projektledare
Sven Blomqvist
Bakgrund
In an IDEAL world, everyone has the right to participate on an equal basis with others in society. In
sport, more and more participation opportunities arise for people with a disability, and unprecedented
media interest is generated, particularly by Special Olympics & Paralympic Games. However, the
reality in many EU countries is that the majority of young people with an intellectual disability (ID)
still find it hard to access sport (European Commission White Paper on Sport, 2010). They have fewer
opportunities for full and equal participation, and limited opportunity to specialize/excel in the activity
of their choice. Being active is a public health priority focus by the EU, but having an ID is related to
lower general activity rates, and a vulnerability factor for poor health.
Syfte
The aim of the IDEAL project is to address these inequalities through increasing the quality of sport
interventions and structures, empowering young people with ID and improving their physical and
mental health.
Frågeställningar
1. Assess if the currently existing ID-sports programmes & ID-sports structures across the EU
meet the needs of all people with ID in society and identify where and how the programmes
and structures can be improved
2. Set-up joint, evidence-based interventions to improve the quantity and quality of initiatives in
4 focus sport areas: athletics, aquatic activities, team sports, & winter sports. Concrete actions
will focus on gateways to increase participation, i.e., identifying role models, coach the
coaches, motivate the athletes, and provide more and better competition opportunities.
3. Develop EU standards for high quality interventions to promote sports in people with ID and
make these guidelines easily and widely accessible through online platforms.
Metod
Six institutions specialized in ID-research across the EU, promoted this collaborative partnership, and
established a network with local and global disability sport organizations. They have common
experience, respectively with research on the impact of ID on sport, and delivering sport programmes
of certified quality. The IDEAL project seeks to translate what is known about ID in relation to sport
(benefits, barriers & facilitators) into concrete suggestion for action.
Hela projeket är treårig men vad som ska göras år ett är följande.
WP2: Inventory of current best practice in 7 EU-countries. (2018)
Work package 2 will provide a general overview, and inventory of the current situation of ID-sport on
micro-, meso- and macro level, in seven case-study countries, spread across the EU (North, South,
West, Central). This preparation phase is crucial within the IDEAL project, using different research
methods and addressing a range of stakeholders.
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Validering av språkscreening vid 2½ år
Projektledare
Mårten Eriksson
Sammanfattning:
Idag screenas alla barn vid 3 års ålder på BVC för att upptäcka misstänkt språkstörning. Enligt det nya
barnhälsovårdsprogrammet ska screeningen tidigareläggas till 2½ år. Projektets syfte är att validera en
lätt modifierad form av den befintliga 3-årsscreeningen för 2,5-åriga barn samt att utveckla ett
screeningförfarande vid 2½-3 års ålder för identifiering av flerspråkiga barn med risk för
språkstörning. Screening av alla barn kommer att ske på några BVC:er i Gävle vid ca 2½ år. Vid detta
besök används genomgående den befintliga språkscreeningen på svenska. I screeningen har en
moment lagts till för att anpassa till barn i den ålder. Flerspråkiga barn som deltar i studien screenas
ytterligare en gång inom 1-2 veckor med samma språkscreening på modersmålet. En jämförelsegrupp
med enspråkiga svensktalande barn från samma BVC:er screenas också enligt samma modell.
Samtliga studiebarn bedöms av logoped inom 2 månader efter BVC-besöket. De barn som visat på
språksvårigheter vid screeningen eller vid logopedbedömningen samt ett urval matchade barn som inte
visat på språksvårigheter i något test, följs upp med ny logopedbedömning vid 3 års ålder. Barn med
grav/måttlig språkstörning lämnas över till logopedmottagningen i Gävle för vidare åtgärder och
behandling. Om metoden visar sig tillförlitlig kommer barn med misstänkt språkstörning att kunna
identifieras tidigare än i dag och få stöd i sin utveckling vilket kan förebygga psykisk ohälsa och
utanförskap i samhället
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Nationell populationsstudie om dopning, fitness, skönhetsideal
och hälsa
Projektledare
Kajsa Jerlinder
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Gloria Macassa, Lena Svennberg och Göran Svedsäter
Bakgrund
I tidigare beviljat projekt finns ca. 2000 insamlade enkäter och 17 genomförda intervjuer som behöver
analyseras för att presenteras i två planerade artiklar. Det finns outnyttjade medel (62608 kr) i tidigare
beviljade anslag. Vi ansöker om at få nyttja dessa medel samt ytterligare anslag för att slutföra studien.
I dagens samhälle finns företeelser som bidrar till fokusering på kropp och hälsa, där strävan är
kroppslig och utseendemässig perfektionism. Många ungdomar, och även vuxna, försöker nå upp till
olika ideal genom att tillgripa prestationshöjande preparat. Mot bakgrund av detta, har en större
befolkningsstudie genomförts för att undersöka individers syn på kropp och identitet, kroppsideal och
användning av medicinska och tekniska för att förändra sitt utseende.
Undersökningen skall bidra till bättre kunskap om hur den yngre generationen upplever samhällets
ökande fokus på hälsa/fitneskultur och den därtill hörande hälsoproblematiken. Denna kunskap torde
vara till nytta för att förebygga eventuella hälsoproblemer samt ge bättre förutsättningar för att
analysera om det föreligger ett samband mellan kroppsuppfattning och attityder mot prestationshöjand
droger/substanser.
Syfte
Huvudsyftet med projektet är att undersöka eventuella samband mellan kroppsmissnöje, attityder mot
prestationshöjande droger/substanser och metoder bland svenska ungdomar. I tillägg är det aktuelt att
undersöka ett, i relation till samhällutvecklingen ökande fokus på hälsa och fitnesskultur och den
därtill hörande hälsoproblematiken.
Frågeställningar
1. Vilka är attityderna i förhållande till prestationshöjande droger/metoder bland svenska
ungdomar i åldern 16 till 25 år?
2. Vilka attityder har ungdomar till identitet och kropp/utseende?
3. Är det ett samband mellan kroppsmissnöje och positiva attityder till prestationshöjande
droger/metoder bland ungdomar i åldern 16 till 25 år?
4. Är det ett samband mellan attityder till prestationshöjande droger/metoder och självskattad
hälsa bland ungdomar i åldern 16 till 25 år?
5. Vilka attityder har ungdomar till kroppsuppfattning och utseendekorrigerande åtgärder?
Metod
Studien är kvantitativ med en tvärsnittsdesign. I ett riksomfattande urval av ungdomar 16 -25 år finns
ca. 2000 respondenter. Projektet har inte direkt fokus på dopningsanvändarna. Data samlades in med
hjälp av ett frågeformulär som omfattade ca. 25 frågor och bakgrundsfrågor så som kön, ålder, region
etc. I tillägg genomfördes kvalitativa intervjuer. Datainsamling genomfördes 4. kv 2016 och 1.kv.
2017.
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Barns röster om att ha förlorat en förälder i självmord och
utvärdering av en krisintervention;
Projektledare
Anneli Silvén Hagström
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Ulla Forinder
Bakgrund
Barn som har förlorat en förälder i självmord har i Svenska registerstudier visat sig löpa en kraftigt
förhöjd risk att utveckla sociala problem och psykisk ohälsa och t.o.m. att dö i ung ålder; ffa till följd
av självmord, riskbeteenden och missbruk, jämfört med normalpopulationen. Däremot vet vi mindre
om hur barns och ungdomars sorgeprocess ser ut efter en förälders död genom självmord och vad som
skapar dessa risker.
Syfte
Det aktuella projektet har två syften: (1) Att undersöka barns och ungdomars erfarenheter; dels av att
ha förlorat en förälder i självmord och dels av att ha deltagit i en krisintervention/lägerverksamhet (två
helger med tre månaders mellanrum) arrangerad av BRIS för familjer där en förälder har tagit sitt liv,
och (2) att undersöka mätbar effekt av denna intervention, genom självskattad KASAM,
familjekommunikation och hälsa vid tre olika mättillfällen.
Frågeställningar
•

Vad och hur berättar barn och ungdomar (6-19 år) som har deltagit i BRIS stödhelger om sina
förlusterfarenheter och erfarenheter av BRIS krisinterventionen i narrativt strukturerade
intervjuer?

•

Vilken mätbar effekt har BRIS krisintervention för självmordssörjande familjer?

Metod
Studien bygger på tillämpandet av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Materialet
kommer ffa att bestå av narrativt strukturerade intervjuer med barn och ungdomar som har förlorat en
förälder i självmord och som har deltagit i BRIS krisintervention. Ca 10 familjer deltar per
interventionsomgång och sammanlagt planeras 3 interventionsomgångar inom ramen för projektet,
d.v.s. ca 60-70 deltagande barn och ungdomar. Materialet består även av deltagandeobservationer
under interventionen och självskattningsformulär från deltagande barn, ungdomar och föräldrar vid tre
olika mättillfällen. Sökanden genomför f.n. deltagandeobservationer under samtliga tre lägervistelser
(inom kompetenstid 20 % av tjänsten). Uppföljande intervjuer med deltagande barn och ungdomar
planeras i deras bostad eller via telefon 6-8 mån efter avslutad intervention; d.v.s. i feb 2018 och majjuni 2018. Deltagande barn, ungdomar och föräldrar besvarar självskattningsformulären FAD,
KASAM, IES/CRIES 13 vid tre olika mättillfällen (före, precis efter och 6 mån efter avslutad
intervention). Dataregistrering sker fortlöpande.
Ansökan avser 1 månads arbetstid för att genomföra de uppföljande intervjuerna under 2018 (ca 40-50
st) med sörjande barn och ungdomar.
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Att växa upp i missbruksmiljö – Barns berättelser, aktörskap
och stödbehov; Barn och missbruk
Projektledare
Anneli Silvén Hagström
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Ulla Forinder
Bakgrund
Omkring 20 % av alla barn i Sverige växer upp i en familj där minst en vuxen har en riskabel
alkoholkonsumtion. Att växa upp i missbruksmiljö är en riskfaktor för att utveckla psykisk ohälsa
under barndomsåren och olika typer av beteendemässiga, sociala och emotionella problem kan också
påverka anpassningen till vuxenliv och arbetsliv. Trots dessa risker går det också bra för en stor andel
barn som växer upp i missbruksmiljö. Det är därför viktigt att identifiera både faktorer som kan
motverka en negativ hälsoutveckling och barns och ungdomars åldersrelaterade behov av socialt och
professionellt stöd. Sådan kunskap kan bidra till utformandet av rekommendationer för bl.a.
socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård som ofta kommer i kontakt med barn som växer upp i
missbruksmiljö.
Syfte
Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om hur föräldrars alkoholmissbruk
påverkar barns uppväxt och inträde i vuxenliv och arbetsliv.
Frågeställningar
•

Vad och hur berättar barn och ungdomar som har deltagit i Ersta Vändpunktens
gruppverksamheter i början av 1990-talet i forskningsintervjuer om sina erfarenheter av att
växa upp i missbruksmiljö?

•

Hur ser barnens eget aktörskap ut; d.v.s. vilka strategier tillämpas för att försöka bemästra
livssituationen och förälderns/föräldrarnas missbruk?

•

Hur ser barnens behov av socialt och professionellt stöd ut?

Metod
Studien bygger på ett longitudinellt forskningsmaterial som är redan insamlat och arkiverat vid HiG.
Materialet består av forskningsintervjuer med 63 barn och ungdomar som deltog i Ersta Vändpunktens
gruppverksamheter för barn och unga med alkoholmissbrukande föräldrar i början av 1990-talet.
Studiedeltagarna har vid sammanlagt tre tillfällen under en 10-årsperiod berättat om sin livssituation.
Intervjumaterialet kommer att analyseras genom narrativ forskningsmetod ur ett livsloppsteoretiskt
perspektiv. Materialet är hittills opublicerat då tidigare projektansvarig professor i socialt arbete
Thomas Lindstein insjuknade i en obotlig sjukdom och överlät projektansvaret till professor Ulla
Forinder. Även nya intervjuer med de idag vuxna deltagarna är planerade och etiskt tillstånd beviljat.
Studien är unik i sitt slag och kan ge kunskap som är starkt efterfrågad om barns och ungas utveckling
in i vuxenlivet, risk- och skyddsfaktorer samt stödbehov över tid.
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Vägar in i arbetslivet. Om unga som tidigare varit placerade i
familjehem eller på institution och deras erfarenheter av att
etablera sig på arbetsmarknaden.
Projektledare
Yvonne Sjöblom
Bakgrund
Det övergripande syftet med projektet är att studera ungdomar som lämnat en placering i samhällets
dygnsvård (familjehem och/eller Hem för Vård och Boende, HVB), och deras inträde i och
erfarenheter av arbetslivet. Mer specifikt är syftet att
•

analysera ungdomars upplevelser av arbetslivet under den tid som förflutit sedan de lämnade
en placering i dygnsvård

•

identifiera faktorer som har haft betydelse för deras arbetslivserfarenheter

•

studera hur deras arbetslivserfarenheter påverkat deras livssituation och processen att lämna
vården och stå på egna ben.

Beskriva vilka faktorer som har verkat stödjande och underlättat inträdet i arbetslivet, samt också
bidragit att de kunnat etablera sig mera långsiktigt på arbetsmarknaden.
Projektet ingår i ett internationellt samarbete med professor Robbie Gilligan, Trinity College Dublin,
och Dr. Laura Arnau-Sabatès (Universitat Autonòma de Barcelona). Övriga deltagande länder är
Belgien och Tjeckien. Syftet med projektet är att studera erfarenheter av arbete och utbildning hos
unga som tidigare varit placerade i samhällets dygnsvård. Projektets utgångspunkt är att arbete och
utbildning är den viktigaste faktorn för att unga med erfarenhet av placeringar i familjehem eller HVB
skall kunna skapa sig ett självständigt liv efter vårdens avslutande.
Syfte
Syftet är att öka kunskapen om vad som har varit hjälpsamt för denna grupp unga när det handlar om
utbildning och inträde i arbetslivet, samt hur man på bästa sätt kan ge stöd till unga som lämnar
dygnsvården i att etablera sig på arbetsmarknaden.
Frågeställningar
•
•
•
•

analysera ungdomars upplevelser av arbetslivet under den tid som förflutit sedan de lämnade
en placering i dygnsvård
identifiera faktorer som har haft betydelse för deras arbetslivserfarenheter
studera hur deras arbetslivserfarenheter påverkat deras livssituation och processen att lämna
vården och stå på egna ben.
Beskriva vilka faktorer som har verkat stödjande och underlättat inträdet i arbetslivet, samt
också bidragit att de kunnat etablera sig mera långsiktigt på arbetsmarknaden.

Metod
Projektet är upplagt så att varje deltagande land genomför en nationell fallstudie, där unga som
tidigare varit placerade i samhällets dygnsvård intervjuas. Varje land skall också redovisa en
genomgång av de system som finns för formellt och informellt stöd för denna grupp.
Resultaten skall sedan jämföras mellan de olika deltagande länderna.
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Familjepolitik i praktiken – Om situationen för barnfamiljer med
försörjningsstöd
Projektledare
Sven Trygged
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Pär Grell
Bakgrund
Projektet Familjepolitik i praktiken – Om situationen för barnfamiljer med försörjningsstöd är en
svensk delstudie inom ramen för ett internationellt komparativt projekt där fyra länder – Tyskland,
Finland, Polen och Sverige – ingår.
Syfte
Det övergripande syftet är att ur ett internationellt komparativt perspektiv förstå hur ekonomiskt
utsatta barnfamiljer lever, vilken ekonomisk hjälp de får genom socialtjänsten, socialförsäkringarna
och andra stödformer och vilka möjligheter de själva ser att påverka sin ekonomi.
Frågeställningar
•

Vilket ekonomiskt stöd har hushållen fått under senaste året och vilka ekonomiska
stöd/ersättningar får hushållen idag

•

Vad innebär det för familjerna att leva på låg ekonomisk standard?

•

Hur ser föräldrarna i hushåll med låga inkomster på barnens utsatta ekonomiska situation och
dess konsekvenser

•

Ser hushållen några möjligheter att förändra sin ekonomiska situation och i så fall på vilket
sätt?

Metod
I den svenska delstudien intervjuas ca 20 familjer från två kommuner i Gävleborgs län om sin
ekonomiska situation. Datainsamlingen sker under 2018, och analysarbetet påbörjas, preliminärt med
stöd av programmet Atlas-ti. Studien kan synliggöra ekonomiskt utsatta personers villkor och även
visa förtjänster och brister med befintliga välfärdssystem. Dessa uppgifter jämförs även med
motsvarande uppgifter från de övriga medverkande länderna.
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Doktorandprojekt: Att passera som vuxen. En studie av unga
personers övergång från samhällsvård till vuxenliv.
Doktorand
Mattias Bengtsson
Huvudhandledare, biträdande handledare
Huvudhandledare: Peter Öberg. Bihandledare: Yvonne Sjöblom
Bakgrund
Internationell forskning visar att övergången från ung till vuxen oftare inträffar tidigare och görs under
kortare tid för de ungdomar som varit placerade i familjehem eller på hem för vård och boende (HVB),
än för deras jämnåriga utan sådana erfarenheter. Flera studier pekar också på att barn i samhällsvård i
lägre grad har möjlighet att få stöd från sina ursprungsfamiljer. Det finns därför en stor risk att dessa
ungdomar går ensamma ut i vuxenlivet då den sociala barnavården inte längre har något uppdrag och
kontakten med den biologiska familjen varit bristfällig eller inte funnits alls under placeringstiden.
Placerade unga kan därför sägas vara dubbelt sårbara under övergången från vård till ett självständigt
liv, vilket oftast sker utan stöd varken från samhället eller den biologiska familjen. För dessa
ungdomar kan detta leda till ökad risk för social utslagning innan de hunnit etablera sig på vuxenlivets
arenor. Flera svenska studier visar att ungdomar som lämnar samhällsvård upplever övergångsfasen
som oplanerad och forcerad. De upplever b.la. att stöd saknas när det handlar om frågor som rör
arbete, ekonomi och boendesituation. Det här longitudinella avhandlingsprojektet syftar till att öka och
fördjupa kunskapen om hur placerade ungdomar själva upplever övergångsfasen från vård till vuxenliv
över tid, samt hur de klarar att etablera sig inom vuxenlivets olika arenor. Hur ter sig övergången från
ung till vuxen för denna sårbara grupp av unga, de som varit placerade i samhällsvård? Hur etablerar
de sig inom vuxenlivets arenor såsom inom utbildning, på arbetsmarknaden, bostad, familjebildning
och sociala nätverk? Vilka är hindren och möjligheterna?
Syfte
Studiens övergripande syfte är att utifrån ett processperspektiv öka och fördjupa kunskapen om hur
placerade ungdomar själva upplever övergångsfasen från vård till vuxenliv över tid, samt hur de klarar
att etablera sig inom vuxenlivets olika arenor.
Frågeställningar
• Hur har ungdomarna under en tvåårs period etablerat sig inom vuxenlivets arenor, såsom
utbildning, arbete, bostad, familjebildning och socialt nätverk?
• Hur har ungdomarna upplevt övergångsfasen från samhällsvård till vuxenliv under dess olika
skeden?
• Vilka faktorer har ungdomarna uppfattat som stödjande respektive hindrande under
övergångsfasen från samhällsvård till vuxenliv?
• Vilken tillgång har ungdomarna haft till socialt kapital och har det förändrats över tid?
Metod
Designen är longitudinell där ett 20-tal ungdomar i åldern 16-20 som varit i samhällsvård minst 1 år
följs under övergången till ett mer självständigt liv. 3 omgångar av kvalitativa semi-strukturerade
intervjuer genomförs; 1 när de fortfarande är i placering, 2 ca 6-12 månader senare och 3 efter
ytterligare ca 6 - 12månader. Den kvalitativa ingången har valts för att fånga deras subjektiva
upplevelse av det här viktiga skedet i livet. Det empiriska materialet analyseras tematiskt samt med
generell induktiv metod. I senare delstudier planeras även narrativ metod att användas som
analysmetod.
10

Barn och ungdomar - doktorandprojekt

Doktorandprojekt: Från livsleda till livsmod. Betydelsen av ett
vårdande kontext för unga arbetslösa människor
Doktorand
Ove Björklund
Huvudhandledare, biträdande handledare
Lisbet Nyström (huvudhandledare). Elisabeth Häggström (bitr,handledare)
Bakgrund
Att i västvärlden stå utanför arbetsmarknaden, d.v.s. att vara arbetslös, kan på goda grunder antas
påverka vår hälsa negativt. Ett antal studier (Backhans & Hemmingsson, 2012; Bambra & Eikemo,
2009; Davalos & French, 2011; Dorling, 2009; Gagin & Shinan-Altman, 2012; Giatti, Barreto, &
César, 2010; A. Hammarstrom & Janlert, 2002; A. Hammarstrom, 1994; A. Hammarstrom, Janlert, &
Theorell, 1988; Luo, Qu, Rockett, & Zhang, 2010) visar att arbetslöshet har en negativ inverkan på
upplevd hälsa i stort (generellt). Vissa studier har också noterat samband mellan arbetslöshet och för
tidig död (Lundin, Lundberg, Hallsten, Ottosson, & Hemmingsson, 2010; Roelfs, Shor, Davidson, &
Schwartz, 2011).
Studier har också visat att arbetslöshet kan leda till ökad alkoholkonsumtion, rökning och användande
av andra droger (Eliason & Storrie, 2009; A. Hammarstrom, 1994; Janlert, 1997; Montgomery, Cook,
Bartley, & Wadsworth, 1998; Mossakowski, 2008; Reine I, Novo, & Hammarström, 2004; Virtanen,
Janlert, & Hammarstrom, 2013).
Upplevelser och effekter av arbetslöshet kan påverka olika individer på olika sätt beroende på bl.a.
ålder, kön, familjesituation, social bakgrund och etnicitet (Artazcoz, Benach, Borrell, & Cortès, 2004;
Backhans & Hemmingsson, 2012; Gagin & Shinan-Altman, 2012; Luo et al., 2010; Malat &
Timberlake, 2013; Reine I et al., 2004)
Syfte
Det övergripande syftet med studien är att utifrån unga människors berättelser få förståelse för hur det
är att vara ung och att leva som arbetslös. Ytterligare ett syfte är att undersöka hur unga arbetslösa
människors erfarenheter av deltagande i ett stödprojekt för arbetslösa kan förstås ur ett vårdande
perspektiv.
Frågeställningar
•

Vad innebär det för en ung människa att vara arbetslös?

•

Vilka är unga mäns och kvinnors upplevelser/erfarenheter av att vara arbetslös och hur
upplever de sin hälsa? (jfr artikel I och artikel III)

•

På vilket sätt är kan ett stödprojekt för unga arbetslösa vara vårdande? (stödjande?)

•

Hur upplever unga arbetslösa män och kvinnor hjälp och stöd riktat till arbetslösa genom ett
stödprojekt (jfr artikel II och IV)

Metod
Föreliggande avhandling har en deskriptiv och explorativ design. I delstudie I, II och III användes
manifest och latent innehållsanalys. I delstudie III lades tyngdpunkt på den latenta delen. I delstudie
IV användes ett hermeneutiskt närmelsesätt.
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Trädgården i vård- och omsorg, första linje chefens perspektiv
Projektledare
Eva Dahlkvist, Med Lic
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Ingela Enmarker, Kerstin Stake-Nilsson.
Bakgrund
Projektet bygger på en licentiat avhandling genomförd vid AHA som utforskade trädgårdar vid vårdoch omsorgsboenden. Resultatet visade att många trädgårdar var utrustade med ett flertal inslag
rekommenderade för design, men även på uppenbara brister samt problem med tillgängligheten.
Grönska och andra naturinslag visade sig främja de boendes återhämtande upplevelser vid vistelse i
trädgården. Ökad tillgång till utemiljö har rapporterats ha en återhämtande potential även för personal
som arbetar inom vården. Inga studier har hittills påträffats som studerat hur första linjens chefer
arbetar för att främja en god vård- och arbetsmiljö med fokus på trädgården som del av utemiljön för
de boende och personalens hälsa. Då ledarskapets har visat sig kunna påverka vårdens och
arbetsmiljöns kvalitet är det av betydelse att identifiera första linjens chefers uppfattning om och
målsättning med hur trädgården kan tillvaratas och utnyttjas som en del av vård- och arbetsmiljön.
Därigenom kan värdefull kunskap tillvaratas för att främja såväl boendes som personalens hälsa.
Syfte
Det övergripande syftet är att beskriva hur första linjens chefer vid vård- och omsorgsboenden arbetar
för att främja en god vård- och arbetsmiljö för boende och personal med fokus på trädgård.
Frågeställningar
-

Vilken uppfattning har första linje chefen avseende trädgården som del av vård- och
arbetsmiljön?
Vilken målsättning har första linje chefen avseende trädgården som del av vård- och
arbetsmiljön?
Vilka förutsättningar och hinder anser första linje chefen finns som gynnar respektive begränsar
möjligheterna att tillvarata trädgården som del av vård- och arbetsmiljön?

Metod
Kvalitativ ansats, intervjustudie, beskrivande design. Totalt 20 första linjens chefer, vid
kommunala/privata vård- och omsorgsboenden i mellersta Sverige tillfrågas. Intervjuguide används
för att samla in data där frågorna berör; Ålder, utbildning, yrkeserfarenhet, antal år nuvarande
arbetsplats, uppfattning och målsättning samt förutsättningar och hinder första linje chefen anser finns
som gynnar/begränsar möjligheterna att tillvarata trädgården som del av vård- och arbetsmiljön.
Intervjun tar ca 60 minuter, spelas in på band, transkriberas och analyseras med kvalitativ
innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman. EPN i Uppsala skriftligt beslut 2017-10-11 visade
ingen etisk invändning mot studiens genomförande, dnr 2017/390.
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Individens behov i centrum
Projektledare
Maria Engström
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Ann-Sofi Östlund och Annakarin Olsson
Bakgrund
Studier har visat att vård, omvårdnad likväl som omsorg inte alltid utgår från individens behov och
önskemål. Att sociala, psykiska och existentiella behov inte är lika väl tillgodosedda som fysiska och
medicinska behov. Att stöd och hjälp som beviljas de äldre snarare styrs utifrån verksamhetens utbud
av insatser än utifrån individens specifika behov och att den äldre strävar efter att inte ta emot mer
hjälp än sitt behov. Att sätta individens behov i centrum ger ökad möjlighet för en personcentrerad
vård som i sin tur indikerar bättre utfall vad gäller de äldres välmående.
Syfte
Syftet med studien är att beskriva interaktionen mellan handläggaren och den äldre personen under
biståndshandläggningssamtalet
Metod
Studien har en beskrivande design och data samlas in via biståndshandläggningssamtal mellan
handläggare och den äldre personen för analys av tillvägagångssätt i samtalen, interaktion och
innehåll. De instrument som används för analysen är OPTION (Observing Patient Involvement) och
BECCI (Behaviour Change Counselling Index). OPTION mäter i vilken utsträckning handläggaren
involverar den äldre i beslutet som samtalet omfattar. BECCI mäter handläggarens färdigheter i
beteendeförändringssamtal, så som motiverande samtal.
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Nationell värdegrund i äldreomsorgen: de äldres och
personalens perspektiv
Projektledare
Maria Engström
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Bernice Skytt och Marit Silén
Bakgrund
År 2011 infördes i socialtjänstlagen en värdegrund för äldreomsorgen. Värdegrunden beskriver ett
förhållningssätt som syftar till att tydliggöra äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i vården
och omsorgen. I den anges att äldreomsorgen ska inriktas på att de äldre får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande. Om vård och omsorg av äldre personer ska kunna uppfylla den nationella
värdegrunden för äldreomsorgen krävs förändringar där de äldres inflytande och delaktighet ökar.
Personcentrerad vård har lyfts fram som en metod för inflytande och delaktighet för bl.a. äldre
personer men det framkommer samtidigt att de strukturella förutsättningarna för personalen är av
betydelse för att kunna arbeta på ett sådant sätt. Det finns därför behov av forskning som studerar
personalens strukturella förutsättningar i förhållande till personcentrerad vård samt hur detta relaterar
till upplevd stress hos personal inom äldreomsorgen likväl som forskning som beskriver de äldres
upplevelse av värdigt liv och välbefinnande.
Syfte
Det övergripande syftet med forskningsprojektet var att beskriva de äldres uppfattning om och
upplevelse av ett värdigt liv och välbefinnande inom äldreomsorgen. Syftet med forskningsprojektet
var vidare att undersöka om en intervention som syftade till att implementera den nationella
värdegrunden kunde leda till ett mer personcentrerat klimat och ökat välbefinnande för de äldre och
vårdpersonalen.
Metod
Studien har en experimentell design. En intervention har genomförts och enheter har randomiserats till
en interventionsgrupp och en jämförelsegrupp. Data har samlats in via intervjuer samt standardiserade
frågeformulär före och efter interventionen. All data är insamlad och ett manus är publicerad, en
licentiatexamen genomförd och ytterligare ett manus kommer att sändas till tidskrift dec 2017. För
2017 hade vi planerat två manus men ett återstår, analys har skett men skrivande ej påbörjat. För 2018
planeras analys av data vad gäller personal över tid, dvs. före och efter intervention samt jämförelse
över tid mot kontrollgrupp samt omarbetning av ett manus som ingick i licentiatexamen för att därefter
sändas in till ny tidskrift.
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Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers
livskvalitet och funktionsförmåga
Projektledare
Maria Engström
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Annakarin Olsson och Britt-Marie Sjölund
Bakgrund
När en patient bedöms som utskrivningsklar övergår personen, beroende på vårdorsak,
rehabiliteringsbehov, stöd och hjälp av formell och informell vårdare, till det egna hemmet,
korttidsboende, ordinärt boende eller annan vårdform så som ex. landstings- och kommunalfinansierad
rehabilitering. Föreliggande studier kommer att generera fördjupad kunskap om hur de olika formerna
av eftervård kan inverka på individens fysiska funktionsförmåga, hälsa och livskvalitet över tid, samt
bidra till att fördjupa kunskapen om personernas upplevelse av de olika vårdformerna
Syfte
Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att studera fysisk funktionsförmåga, hälsa och
livskvalitet hos personer 65+ som vid utskrivningen var aktuell för vårdplanering för olika
vård/omsorgsinsatser samt rehabiliteringsinsatser i hemmet eller vid korttidsboende/
rehabiliteringsboende, att beskriva resursutnyttjande i form av formell/informell vård och
återinskrivning till sjukhus samt upplevelsen av olika former av insatser.
Frågeställningar
Delstudiernas specifika syften är;
Studie I: att jämföra livskvalitet, hälsa och fysisk funktionsförmåga vid utskrivning och efter 1,5 samt
3 månader, beskriva resursutnyttjande i form av formell/informell vård samt återinskrivning till
sjukhus hos personer 65+ som vid utskrivningen var aktuell för vårdplanering, av olika vård/
omsorgsinsatser efter sjukhusvård.
Studie II är: att beskriva personernas upplevelse av olika vård- och omsorgsinsatser,
vårdplaneringssamtalet samt livssituation efter sjukhusvistelse.
Metod
Studien har en beskrivande, jämförande och korrelativ design där data har samlats in vid upprepade
tillfällen via intervjuer (validerade instrument samt öppna frågor). Genom konsekutivt urval
inkluderades 145 personer vid utskrivningen från sjukhuset, 114 vid första uppföljningen och 104 vid
andra uppföljningen. Data från instrumenten kommer att bearbetas med deskriptiv och inferensstatistik
och data från de öppna frågorna/intervjudata med innehållsanalys. Materialet förväntas generera flera
publikationer. All data är insamlad, analys och skrivande av manus pågår.
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Läkemedel och läkemedelshantering
Projektledare
Ingela Enmarker
Bakgrund
Riktig läkemedelsbehandling bidrar till bättre hälsa och ökad livskvalitet för många äldre patienter.
Samtidigt finns stora utmaningar för kvaliteten och säkerheten. Felaktig förskrivning, brist på
uppföljning, felbehandling och otillräckligt informationsutbyte är bland de vanligaste orsakerna till
patientskador. Även brister i dokumentationen hos både läkare och sjuksköterskor kan bidra
felaktigheter.
Det externa projektet är avslutat och två rapporter och en vetenskaplig artikel är publicerade. Under år
2018 planeras ytterligare analys och skrivning av manus från projektet.
Syfte
Huvudsyftet är att undersöka och jämföra läkemedelsrelaterade problem (DRP) hos äldre patienter i
kommunalt äldreboende respektive hemmaboende patienter.
Metod
Studien har en tvärsnittsdesign. Läkemedelsbedömningar gjorda av en grupp av en sjuksköterska, en
farmaceut och en läkare för 169 patienter är kartlagda och ska analyseras.
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The physical and mental health in older pet owners - Äldre och
husdjur
Projektledare
Ingela Enmarker
Bakgrund
Att åldras leder inte automatiskt till sjukdom och behov av hjälp, men risken för sjukdomar ökar.
Studier har visat att personer som bor med husdjur har både bättre fysisk och psykisk hälsa och det har
visat sig att husdjur kan främja hälsa och välbefinnande hos äldre människor (Nimer & Lundahl, 2007;
Wells, 2009). Enmarker et al., (2012; 2014) visade att det finns skillnader i hälsan mellan äldre
personer som äger en katt och en hund. Det vill säga, äldre hundägare var signifikant bättre i många
fysiska hälsofaktorer jämfört med katt och icke-husdjursägare. När det gäller mental hälsa skattade
kattägarna sina depressionssymptom betydligt högre än de andra två grupperna. Dessa studier gav
några svar om den fysiska och psykiska hälsan hos äldre katt- och hundägare, men det är behov av
ytterligare studier.
Syfte
Under år 2018 kommer nya delstudier att genomföras med utgångspunkt från redan befintliga
populationsdata från ca 12000 äldre (≥65 år) manliga och kvinnliga katt-, hund- och ickehusdjursägare i HUNT undersökningarna.
Delstudie 1: Huvudsyftet är att jämföra deltagarna med avseende på fysisk sjukdom och hälsovård.
Delstudie 2: Huvudsyftet är att jämföra deltagarna med avseende på social aktivitet, ensamhet och
kognitiv funktion.
Delstudie 3 och 4: Utgångspunkten kommer att vara de signifikanta skillnaderna mellan katt, hund och
icke-husdjursägare från Enmarker et al., (2012) respektive (2014) samt från delstudierna 1 och 2 ovan.
Huvudsyftet är att identifiera skillnader mellan fysiska respektive psykiska hälsofaktorer hos äldre
manliga och kvinnliga katt- och hundägare under 10 år.
Metod
Studierna kommer att genomföras som tvärsnittsstudier (Studie 1 och 2) och longitudinella studier
(Studie 3 och 4) med kvantitativ inriktning. HUNT undersökningarna har pågått sedan 1980-talet med
hittills tre datainsamlingar vart 10:e år i Nord-Tröndelag i Norge. Länet kan liknas med glesbygd med
mindre städer i Sverige.
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Värdig äldreomsorg 24h om dygnet?
Projektledare
Maria Sjölund
Bakgrund
Hemtjänst i ordinärt boende är den vanligaste formen av stöd- och omsorgsinsatser till äldre utförda i
det egna hemmet. Projektet fokuserar nattomsorg i ordinärt boende (egna hem) som utförs av mobila
team så kallade nattpatruller. I takt med att äldre lever allt längre och bor i sina egna hem så kommer
trycket på omsorgsinsatser att öka även på natten.
Syfte
Att kartlägga, beskriva och analysera omsorg på natten som ges till äldre som är i behov av sådana
insatser i ordinärt boende i ett urval av Sveriges kommuner.
Frågeställningar
Hur organiseras omsorg på natten? Hur ser omsorgsarbetet ut på natten? Vilken typ av
omsorgsinsatser utförs på natten? Hur ser en normal resp. avvikande natt ut enligt nattpersonalen? Hur
tillgodoses äldres värdighet och trygghet på natten?
Metod
Kartläggning genom standardiserade telefonintervjuer med enhetschefer/verksamhetschefer för
nattpatruller ca 40 st. Fördjupad kvalitativ fallstudie av fyra kommuner där djupintervjuer med A) chef
+ B) nattpersonal + C) äldre som har erfarenhet av att få hjälp på natten genomförts. Även
medföljande observationer/ skuggning har använts för datainsamling. Vidare kommer dokumentanalys
av styrdokument i respektive kommun 1-4 att genomföras. I den fördjupande fallstudien får vi
sammantaget kunskap om hur nattpersonal, chefer och äldre med erfarenhet av att få hjälp på natten,
ser på arbetsvillkor, dilemman och hur de ser på omsorgen som värdig och trygg. Projektet är etiskt
prövat och godkänt i regional etikprövningsnämnd och finansieras av FORTE 2015-2018.

20

Det goda åldrandet

Att skiljas sent i livet - en outforskad men allt vanligare
erfarenhet
Projektledare
Peter Öberg
Bakgrund
Det har blivit allt vanligare att skilja sig sent i livet i hela västvärlden. I USA har man rent av beskrivit
utvecklingen som en skilsmässorevolution bland äldre och den svenska utvecklingen är jämförbar. I
Sverige har skilsmässotalen för personer 60+ nästan fördubblats sedan millennieskiftet. Idag är en av
tio svenskar som skiljer sig fyllda 60 år och skilsmässotalen för äldre väntas fortsätta öka. Trots detta
är skilsmässa på äldre dar nästan outforskat inom både familjesociologi, som tenderar att fokusera
skilsmässor tidigare under livsloppet, och inom gerontologin, som tenderar att fokusera på relationer
som avslutas genom dödsfall. Befintlig forskning om skilsmässor sent i livet är i huvudsak kvantitativ
och från USA. Kvalitativ forskning om den levda erfarenheten av att skiljas sent i livet saknas. Det
saknas också helt forskning om det svenska fallet, som ofta setts som en föregångare i familjetrender.
Syfte
Projektets syfte är att studera upplevelsen av att skilja sig och vara skild på äldre dar.
Frågeställningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Why do people divorce late in life?
How does the decision emerge?
What are the divorcees’ expectations for divorce and post-divorce life?
What are the divorcees’ experiences of the divorce process and post-divorce life?
What are the consequences for the divorcee’s support network and relationship to adult
children?
How do life phase factors shape the divorce experience?
How do the above aspects vary with duration and order of the former marriage?
How do the above aspects differ between men and women?
Theoretically, what does grey divorce reveal about older cohorts’ conceptions of family and
intimate relationships?
Theoretically, what does grey divorce reveal about older cohorts’ conceptions of ageing?

Metod
In order to capture the lived experience of grey divorce we will conduct qualitative interviews with
informants divorced 60+. The sample will consist of 40 informants who in the last 1–7 years have
divorced from a cross-gender marital or non-marital cohabiting union – with equal representation of
male and female divorcees from first and higher order unions. Also, since the divorce experience is
likely shaped by the individual’s role in the divorce process, the aim is to include informants in both
the male and the female sample who 1) unilaterally initiated the divorce, 2) did not initiate the divorce,
3) co-initiated the divorce. The qualitative interviews will be structured around four main biographical
themes: 1) The history of the previous marital relationship, 2) The divorce process, 3) Life after
divorce, and 4) Expectations on the future. The analysis will be carried out following principles from
analytical induction – a method for analyzing and generating theory from qualitative data with the
purpose of creating more general propositions from a successive analysis of single cases.
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Relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i styvfamiljen
(Forte 2014-0395)
Projektledare
Peter Öberg
Bakgrund
Projektet har undersökt relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i den åldrande styvfamiljen,
genom kvalitativa intervjuer med vuxna barn och äldre föräldrar (65+) som levt/lever i en styvfamilj
och som har både biologiska och icke-biologiska föräldrar/barn i livet. Arbetet har vägletts av teorin
om intergenerationell solidaritet/sammanhållning.
Syfte
Syftet är studera relationen mellan vuxna barn och äldre föräldrar i den senmoderna åldrande
styvfamiljen och identifiera det typiska för styvrelationer. Därför har vi fokuserat på vuxna barn och
äldre föräldrar i ombildade familjer med både styv- och biologiska relationer.
Frågeställningar
Frågeställningarna är: Vilka konstruktioner av åldrande styvfamiljer går att identifiera? Hur beskrivs
innebörden av anhörigskapet till äldre föräldrar respektive vuxna barn? Hur beskrivs relationen mellan
barn och föräldrar med avseende på emotionell närhet, typ av kontakt och kontaktfrekvens, konsensus
i värderingar, utbyte av hjälp och stöd, möjlighetsstrukturer för interaktion (geografisk närhet och
hälsa)? Vilken betydelse tillskriver man familjen och förpliktelser mellan generationerna? Hur har
relationerna förändrats under familjehistorien och hur tror man de kommer förändras i framtiden? Hur
skiljer sig ovanstående beroende på om anhörigskapet är socialt (styvrelation) eller biologiskt? Hur
skiljer sig ovanstående utifrån vuxna barns respektive äldre föräldrars perspektiv? Hur skiljer sig
ovanstående beroende på parternas kön?
Metod
För att kunna identifiera och tydliggöra det typiska för styvrelationen fokuseras vuxna barn och äldre
föräldrar i blandfamiljer med både styv- och biologiska relationer. Detta möjliggör jämförelser mellan
de olika relationstyperna inom en och samma familj. Fallstudier av hela familjer och studier av
föräldra-barndyader eftersom vi bedömt att det vore omöjligt att leva upp till det etiska
konfidentialitetskravet i en fråga som riskerar att vara emotionellt laddad för de inblandade. I stället
har urvalet inkludera två grupper: barn med både biologiska och styvföräldrar i livet och föräldrar med
både biologiska och styvbarn i livet – där informanterna inte har någon inbördes familjerelation. Barnföräldradyaden har alltså belysts från den ena partens perspektiv, antingen det vuxna barnets eller den
äldre förälderns. Vi har genomfört individuella kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 11 vuxna
barn och 13 äldre föräldrar (70+ år) (både män och kvinnor i varje grupp) som lever/levt i en
styvfamilj. Analysen har gjorts i enlighet med principer från analytisk induktion (Znaniecki
1969/1934, Denzin 1989, Öberg 1997, Faraday & Plummer 2005), en metod för att analysera och
generera teori ifrån kvalitativa data, med syftet att utifrån enskilda fall göra mera generella utsagor.
Analytisk induktion fokuserar på den dynamiska rörelsen mellan forskningsfrågor/hypoteser och det
empiriska materialet.
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Doktorandprojekt: Faktorer som påverkar äldres möjligheter att
vara kvar i arbetslivet – en populationsbaserad studie med data
från SNAC projektet.
Doktorand
Marie Bjur
Huvudhandledare, biträdande handledare
Britt-Marie Sjölund, huvudhandledare. Maria Engström, bitr.handledare
Bakgrund
Idag finns förslag på att höja pensionsåldern, men om vi ska arbeta längre är det viktigt att vi bl.a. kan
förebygga skador och sjukdomar som påverkar förmågan att delta i arbetslivet. Att identifiera och
förebygga sjukdomar som påverkar arbetslivet negativt och därigenom minska risken för
förtidspension är en viktig del i sjuksköterskans arbete likväl som att arbeta hälsofrämjande för att fler
ska vilja och kunna vara kvar i arbetslivet.
Syfte
Det övergripande syftet för projektet är att identifiera främjande faktorer och faktorer som går att
förebygga för att äldre personer ska kunna vara kvar i arbetslivet och uppleva välbefinnande.
Frågeställningar
Planerade delstudier är:
1.

Beskrivande och jämförande seriell tvärsnittsstudie. Beskriva trender i yrkeslivsfrågor samt
skillnader mellan män och kvinnor för 60, 66 och 72 åringar från 3 faser i SNAC.

2.

Longitudinell studie. Följa 60 åringar över tid (12 år)för att beskriva vad som predicerar att
personen är kvar i yrkeslivet resp. slutat.

3.

Beskrivande studie. Intervjustudie med personer som är kvar i arbetslivet efter pensionsålder
och undersöka bl.a. vad som främjar för dem att vara kvar i yrkeslivet.

4.

Beskrivande studie. Intervjustudie med personer som slutat arbeta före pensionsålder om bl.a.
vad som påverkat dem att sluta.

Metod
Studierna består av både kvantitativa och kvalitativa data. För de kvantitativa delarna används data
från den individbaserade longitudinella nationella populationsbaserade studien om åldrande och vård,
the Swedish National study on aging and care –SNAC (http://snacsweden.wordpress.com/). Data har
där samlats in om bl.a hälsa, sjukdom funktionsförmåga, sociala förhållanden, yrkesliv och vårdbehov
genom undersökningar, intervjuer, enkäter etc. För den kvalitativa delen tillkommer intervjuer med ett
urval av personerna från befolkningsdelen i SNAC. Alternativt kan doktoranden utveckla de
kvalitativa studierna utifrån eget intresse men i relation till syftet och övriga studier i projektet.
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Doktorandprojekt: Autonomi och delaktighet för äldre personer
inom kommunal vård och omsorg
Doktorand
Maria Hedman
Huvudhandledare, biträdande handledare
Elisabeth Häggström, Ingela Enmarker, Ulrika Pöder
Bakgrund
Autonomi och delaktighet inryms i definitioner och även modeller som beskriver individers fysiska
funktionstillstånd och funktionshinder. Autonomi och delaktighet betraktas dock även som en
rättighet och som en egenskap hos människor. Äldre upplever att det brister i både respekt för
autonomi och rätt till delaktighet i samband med att vård- och omsorgsbehov ska tillgodoses.
Anhöriga upplever brister i bemötande och respekt för familjesituationen i samband med
vårdplanering där även det interprofessionella samarbetet inom kommunal vård och omsorg brister.
Inom kommunal vård och omsorg för äldre arbetar social och hälso- och sjukvårdspersonal utifrån
nationella föreskrifter och handlingsprogram samt lokala riktlinjer. Det saknas en kliniskt tillämpbar
teoretisk modell för hur autonomi och delaktighet kan främjas inom vård och omsorg för äldre för att
öka deras välbefinnande.
Syfte
Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att belysa innebörden av autonomi och delaktighet
utifrån äldres livsvärld och sjuksköterskors livsvärld vid vård av äldre, samt utifrån
biståndshandläggares, enhetschefers och medicinskt ansvariga sjuksköterskors erfarenheter, och
utifrån detta utforma en teoretisk modell som är kliniskt tillämpbar inom vård och omsorg för äldre.
Delstudie I: utifrån den äldres livsberättelse utforska innebörden av fenomenet autonomi och
delaktighet vid långvarig ohälsa.
Delstudie II: utifrån sjuksköterskors livsberättelser utforska innebörden av fenomenet autonomi och
delaktighet inom daglig vård och omsorg för äldre.
Delstudie 3 och 4: utifrån biståndshandläggares, enhetschefers och medicinskt ansvariga
sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner beskriva betydelsen av autonomi och delaktighet inom
daglig vård och omsorg för äldre.
Metod
Forskningsprojektet har en explorativ och deskriptiv design med kvalitativ ansats.
Datainsamling/analys: Delstudie 1 och 2, strategiskt urval av 16 äldre deltagare och 13 ssk. Face-toface intervjuer, en/deltagare, transkriberad data analyseras med Giorgis fenomenologiska metod.
Delstudie 3 och 4: Strategiskt urval av 12 deltagare, 4/profession deltog i en fokusgrupp
intervju/profession. Systematisk text analys enligt Malterud.
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Det nya Sverige: Mångfaldsbarometern FAS II
Projektledare
Fereshteh Ahmadi
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Nader Ahmadi
Bakgrund
Föreliggande projekt bygger på projektet MB I (mångfaldsbarometer, 2005-2014, FAS I). Projektet
genomfördes tillsammans med forskare från sociologiska instituten, Uppsala universitet. Från 2012
har MB-studier finansierat av HIG. Dessa enkätundersökningar syftade till att studera synen på
invandring och flyktingmottagande och etnisk mångfald i Sverige. Vi har börjat en ny fas (MB II),
2016, som kommer att bestå av fem mätningar under perioden 2016- 2024. Den nya fasen (2016-2024,
vartannat år) började år 2016. Studien finansierades av HIG. Studien Mångfaldsbarometern (MB)
2016 har redan genomförts och rapporten publicerats och blev mycket uppmärksammat.
Mångfaldsbarometer-studier har under de senaste åren blivit en viktig del av sociala och politiska
debatten i Sverige. Denna ansökan gäller för det andra mätningen 2018. Detta års mätning med hänsyn
till valet 2018 är oerhört viktig. Jag söker bidrag för datainsamling och 15% (6 mån) forskningstid åt
mig. Min komptenstid går allt åt min coping-forskning i tio länder.
Syfte
Mot bakgrunden av de radikala förändringarna som under senaste åren har skett i det politiska och
sociokulturella landskapet i Sverige, inte minst pga. flyktingströmmen, är syftet med projektet att
undersöka och analysera eventuella attitydförändringar hos Sveriges befolkning avseende etnisk
mångfald, invandring och integration.
Frågeställningar
Följande frågor kommer att uppmärksammas?
1.
Till vilken utsträckning är erfarenheterna från människor med utländsk bakgrund
positiva/negativa?
2.
Till vilken utsträckning är informanter positiva till att ge utlandsfödda sociala och kulturella
rättigheter?
3.
Hur ser ut attityder till mångfald i ett arbetsperspektiv, och i ett religionsperspektiv?
4.
Hur ser ut attityder till människor från olika delar av världen i ett boendeperspektiv?
5.
Vilka variabel (Kön, ålder, utbildning, klasstillhörighet, tillhörandet till ”gamla
invandrargruppen”) påverkar attityder till invandrare, flyktingar och mångfald i Sverige?
Metod
Datainsamlingen sker via en postal enkät. Enkäten kommer att utskickas i början av april varje år. En
påminnelse skickas sedan ut efter halva fälttiden. Undersökningen stängs sedan i slutet av maj.
Målgruppen för denna studie är befolkningen boende i Sverige inom åldersintervallet 18 och 75 år,
män, kvinnor, andra. Ett sannolikhetsurval kommer att tas fram via SPAR registret för att få ett urval
som är representativt för den vuxna befolkningen i Sverige. En statisk anlitas för att sammanställa
resultat. Resultatet analyserats av forskarna i gruppen (Fereshteh Ahmadi, Nader Ahmadi, Irving
Palm) och en rapport publiceras offentligt. Därefter skrivs vetenskapliga artiklar.
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The Role of Corporate Social Responsibility in Eco-Social Work
with Coastal Communities; CSR Eco-social work
Projektledare
Brita Backlund Rambaree
Bakgrund
Corporate social responsibility (CSR) entails the merging of economic concerns with social and
environmental aspects and it is concerned with how companies engage with those affected by their
operations, such as local communities. As such the CSR work of companies that operate in coastal
communities bears relevance for local social and environmental development. How specifically
company CSR work relates to local coastal communities will be examined in the proposed article
based on a case study of CSR in the Mauritian tourism sector. Mauritius is a country context where
company CSR has been made mandatory and where CSR forms an important part of company
activities. It is therefore an informative case on the challenges and possibilities of promoting
community development through CSR. In coastal communities around Mauritius hotel chains are key
actors in local community development and involved in eco-social work through their CSR activities.
Drawing on the perspective of environmental justice, the study will connect environmental
sustainability with social well-being at the level of local coastal communities and address aspects of
participation, involvement and contestation in relation to promoting community development through
CSR. The article contributes to the literature about business involvement in community development
and brings in-depth insights on the role of CSR in the practice of eco-social work in coastal
communities. Projektet bygger vidare på min avhandling.
Syfte
The aim of the study is examine the challenges and possibilities of undertaking eco-social work for
social change through CSR involvement in the community
Frågeställningar
In a context of mandatory CSR involvement, how does the CSR work of companies that operate in
coastal communities bear relevance for local social and environmental development?
What are the challenges of undertaking eco-social work for social change through CSR involvement in
the community?
What are the possibilities?
Metod
Four coastal locations, each representing a different set of social and environmental challenges, will be
examined in the study. The study will be based on interviews with CSR managers of hotels as well as
social workers and representatives of local community organisations on the practice of eco-social
work in the localities where these hotels operate.
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Stateholder Analysis-Upcycling Incubators with Health & WorkLife Support for Youth; Upcycling 1.0
Projektledare
Komalsingh Rambaree
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
A doctoral student, Stefan Sjöberg, Päivi Turunen, Brita Backlund Rambaree
Bakgrund
Sustainable development, as well as, youth health and employability is a high priority on Global
Social Work’s, EU’s, University of Gävle’s, and Region Gävleborg’s agenda. In addition, Gästrike
återvinnare has declared a strong commitment in promoting co-creative youth projects in the recycling
sector. In particular, young people have an important stake in sustainable development (which
includes economic, social and environmental aspects). In this connection, young people needs support
through actions/projects towards innovation and creativity, for instance, in transiting from recycling
(current) to upcycling (future). This ‘Upcycling’ project is an action-based research, with upcycling as
both a mean and as a goal for sustainable development, within the process of positive youth
development. The project is being planned to be supported through a multi-disciplinary/multi-sectoral
partnership (such as HIG, Region Gävleborg, Gästrike återvinnare). Through this action-based
research project, incubators (clusters) on upcycling with health and work-life support (coaching and
counselling) for young people will be set up. The Positive Youth Development (PYD) model (popular
model in USA and many other countries) will be applied to enhance young people’s interests, skills,
and abilities through out-of-school-hours activities in the upcycling incubators. The PYD model
focuses on the healthy transition of young people towards positive adulthood with aim to make
contribution to self, family, community and the society at large, through empowering youth across
competence, character, connection, confidence and caring/compassion (5 Cs) development. The
project will be implemented in three phases: Phase 1: Stakeholder Analysis, by 2019. (Application for
project funding 2018, is made primarily for this part); Phase 2: Training of at least 100 young people
(16-18 years) from 5 different municipalities of Region Gävleborg on upcycling, entrepreneurship,
peer-counselling and peer coaching, positive youth development by 2020; Phase 3: Setting up of at
least 5 incubators with at least 50 young people to complete at least 10 upcycling projects before
2021.Through out this project the research team will undertake a series of studies, such as stakeholder
analysis, baseline studies and experimental studies (qualitative, quantitative and Mixed-methods).
Syfte
In relation to the ’Upcycling’ project (1) Who are the potential stakeholders? (2) Who is doing what,
and what needs to be done? (3) What resources, facilities, supports, opportunities, risks and challenges
exist? (4) Which benchmark/monitoring indicators are available/need to be developed? (5) How can
collaborative/networking structures/mechanisms be established for pulling resources together,
applying for funding and working towards the implementation of the project? (6) Which kind of
strategies can be established to inform and influence local/regional/national/international policies
towards social transition/change for sustainable development?
Metod
Qualitative research: Focus Group Discussions and Interviews
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Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning–
telefonsjuksköterskors arbetsmiljö
Projektledare
Annica Björkman
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Maria Engström
Bakgrund
Under 2003 startade implementeringen av en nationell sjukvårdsrådgivning (1177) i Sverige och 2012
hade landets samtliga landsting och regioner anslutit sig till tjänsten. Sjuksköterskorna arbetar i ett
call-center, framför en dator med ett headset. Arbetsmiljön vid 1177 skiljer sig väsentligt från den
traditionella vården. Telefonsjuksköterskorna vid 1177 har beskrivit hur de upplever en konflikt
mellan omvårdnadskulturen där varje patient ska få ett individuellt omhändertagande och
arbetsgivarens krav på effektivitet med korta svarstider och korta samtal. För att kunna ge god och
säker omvårdnad behöver sjuksköterskor återkoppling och feedback på sitt arbete, något som sker
dagligen inom den traditionella vården där vårdkontakten varar längre. Inom sjukvårdsrådgivning
saknas denna återkoppling helt då telefonsjuksköterskorna aldrig får följa patienten.
Telefonsjuksköterskorna vid 1177 har ett mycket komplext och krävande arbete, under en begränsad
tid ska de göra bedömningar av uppringarens vårdbehov enbart på kommunikativa strategier.
Komplexiteten i uppringarens problem/behov varierar avsevärt från enklare symtom som förkylning
till livsavgörande symtom som t.ex. vid stroke, sepsis och hjärtinfarkt. Arbetsmiljön inom 1177 är
typiskt för call-centerkulturen då samtliga telefonsjuksköterskors samtalstid, antal samtal besvarade
per timme och aktuell kötid för inkommande samtal registreras, monitoreras och utvärderas. Idag
saknas helt förståelse och kunskap om den arbetsmiljö och de strukturella förutsättningar
telefonsjuksköterskorna arbetar i. Som teoretisk referensram används Karasek och Theorells modell
samt Kanters teori om strukturell empowerment. Karasek och Theorells modell beskriver hur
förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen avgör om arbetet i sig leder
till positiv eller negativ stress. Kanter´s teori om strukturell empowerment beskriver hur strukturella
faktorer inom arbetsmiljön har stor påverkan på de anställdas välbefinnande och effektivitet. De
strukturella faktorer som beskrivs som viktiga är; tillgång till information om verksamheten och hur
arbetet ska utföras, tillgång till stöd och återkoppling relaterat till arbetets utförande, tillgång till
resurser som behövs för att genomföra arbetet samt möjlighet att lära och utvecklas. Tidigare
genomförda studier inom 1177 har påvisat potentiella brister inom samtliga dessa områden, dock har
inte fenomenen studerats specifikt, det har snarare varit bifynd vid andra frågeställningar.
Syfte
Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojekt är att studera telefonsjuksköterskors
(1177) arbetsmiljö och välbefinnande samt att genom en fallstudie undersöka om återkoppling av
genomförda samtal kan bidra till förbättrad upplevelse av arbetsmiljö och välbefinnande.
Metod
Studien använder en korrelativ design. Data samlas in från samtliga anställda telefonsjuksköterskor
inom 1177 via validerade instrument tillsammans med det kontextbundna instrument som har
utvecklas i studie I och analyseras med multivariata analyser. Därtill kommer verksamhetsspecifika
mått som t.ex. antal anställda på centrat, belastning i form av antal samtal, kötid, samtalslängd mm för
de samtal som hanteras vid respektive centra att samlas in. Cirka 1000 telefonsjuksköterskor vid 23
centra kommer att tillfrågas.
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Uppföljande studie om anmälningsfall inom nationellt
samordnad sjukvårdsrådgivning per telefon
Projektledare
Annica Björkman
Bakgrund
Sjukvårdsrådgivning per telefon är ett snabbt växande område såväl nationellt som internationellt. I
Sverige tar sjuksköterskor vid den nationellt samordnade sjukvårdsrådgivningen 1177 emot nästan 6
miljoner samtal per år, och inom primärvården cirka 24 miljoner samtal per år. Sjuksköterskans roll i
dessa samtal är att göra en bedömning av symtomet/problemets allvarlighetsgrad, hänvisa till rätt
vårdnivå och/eller ge egenvårdsråd. Rollen innebär också en grindvaktsfunktion för sjukvården, och
att styra patientströmmar till lägsta möjliga vårdnivå för maximalt resursutnyttjande, samtidigt som
sjuksköterskorna ofta arbetar under tidspress. Att göra bedömningar av symtom och hälsotillstånd per
telefon är krävande och ställer stora krav på kompetens, eftersom muntlig kommunikation utgör basen
för bedömning. Vi har tidigare genomfört en kartläggande studie av samtal till 1177 som anmälts
enligt Lex Maria, och visat att kommunikationen är avgörande för patientsäkerheten, men att
sjuksköterskor även anger t.ex. stress och trötthet som bidragande orsaker . Åtgärderna som vidtogs
efter händelserna ii organisationen var generellt svaga och på en låg nivå, såsom diskussion i
arbetsgruppen. Dessa studier genomfördes på data från 2003-2010. Eftersom organisationen kring
anmälningsfall förändrats, samtidigt som antalet telefonrådgivningssamtal stadigt ökar vill vi nu
genomföra en ny och uppföljande studie avseende sådana samtal.
Syfte
Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera samtliga anmälningsfall till IVO gällande
Sjukvårdsrådgivningen 1177, samt jämföra dessa med fynden från vår tidigare studie av
anmälningsfall.
Frågeställningar
1. Hur många anmälningsfall gällande 1177 har registrerats under tidsperioden 2011-2017?
2. Vad har gått fel i de anmälda samtalen?
3. Vad har identifierats som orsak till felen?
4. Vilka åtgärder har vidtagits i berörda verksamheter med anledning av händelsen?
5. Skiljer sig frekvens, orsak till fel och åtgärder åt jämfört med tidigare genomförd studie?
Metod
Design: studien avser att använda en beskrivande och jämförande design
Urval: totalurval kommer att tillämpas.
Datainsamling: Samtliga Lex Maria anmälningar gällande Sjukvårdsrådgivningen 1177 kommer
samlas in via IVOs registratorer. Dessa anmälningar är betraktade som allmänna handlingar och
innehåller inga personuppgifter på personer involverade i ärendet.
Dataanalys Materialet kommer att behandlas som text och analyseras med kvalitativ innehållsanalys
och med beskrivande och jämförande statistik.
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Äldreomsorgens ledare; samspelet mellan strukturella
förutsättningar, chef- ledarskap, arbetssituation och
personalens hälsa: äldreomsorgens ledare
Projektledare
Maria Engström
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Bernice Skytt, Annika Strömberg
Syfte
Att beskriva chefer och medarbetares arbetsmiljö och välbefinnande inom äldreomsorgen samt
samband med vårdens/omsorgens kvalitet.
Metod
Data, intervjuer och frågeformulär, har samlats in i fem kommuner med ett års mellanrum från både
chefer och medarbetare samt data/SKLs mätningar vad gäller vårdkvalitet från de boende (nöjd
kundindex). En doktorand arbetar med delar av materialet (redovisas separat som doktorandprojekt)
och vissa delar från enkätstudierna kvarstår som ska sändas till tidskrift under 2018. Projektet har
delvis finansierats med medel från AFA.
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Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och
karriärmöjligheter för invandrad vårdpersonal inom den svenska
äldreomsorgen
Projektledare
Elisabet Eriksson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Maria Engström
Bakgrund
Projekt är inspirerat av ett tidigare finansierat forskningsprojekt vid AHA med titeln: Att arbeta i ett
mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare
inom svensk hälso- och sjukvård.
Den ökade invandringen bidrar till att vi har fått en ökad andel utlandsfödda på den svenska
arbetsmarknaden, också inom äldreomsorgen. Det vanligaste yrket i Sverige år 2014 var
undersköterskor, personal inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, och inom denna grupp var
93% kvinnor. Samma år så var undersköterskor, personal inom hemtjänst, hemsjukvård och
äldreboende, också det vanligaste yrket för utrikesfödda kvinnor, 21% av alla utrikesfödda kvinnor
arbetade inom dessa yrken. Hur invandrad vårdpersonal inom hemsjukvården och äldrevården
upplever sin arbetsmiljö är mindre studerat. En dansk studie visade att invandrad vårdpersonal hade
sämre hälsa än den danska vårdpersonalen men hade ändå lägre antal dagar i sjukfrånvaro jämfört med
dansk personal. Resultat från en svensk studie bland vårdpersonal visade att andragenerationens
invandrare upplevde kommunikationen på arbetsplatsen svårare än förstagenerationens invandrare.
Skilda upplevelser mellan första- och andragenerationens invandrare bör därför uppmärksammas
snarare än att anta att de delar samma upplevelser som invandrare. Invandrade kvinnor rekryteras idag
till att arbeta inom äldreomsorgen för att möta det ökade behovet av vårdpersonal. Att denna grupp
trivs på arbetet, har stor betydelse för att de ska kunna utföra ett professionellt. Ökad kunskap om
arbetsmiljön för invandrad vårdpersonal inom äldreomsorgen som denna studie vill bidra med kan
förhoppningsvis utgöra en grund för arbetsgivare som behöver rekrytera och tillvarata utländsk
kompetens.
Syfte
Syftet med studien är att beskriva hur invandrad vårdpersonal inom äldreomsorgen upplever sin
arbetsmiljö.
Frågeställningar
1. Att undersöka erfarenheter och upplevelser av arbetsmiljön hos invandrad vårdpersonal inom
äldreomsorgen.
2. Att undersöka hur invandrad vårdpersonal inom äldreomsorgen skattar sitt välbefinnande?
Metod
En litteraturöversikt i form av en ”integrative review”. Tillvägagångssättet kommer att följa processen
vid en integrerad litteraturöversikt som den är beskriven av Whittemore och Knafl. Processen består
av de fem stegen: 1) Att identifiera ämnet, 2) Litteratursökning, 3) Bedömning av studiernas kvalitet,
4) Dataanalys, 5) Presentation av resultat. Etiskt godkännande är inte aktuellt för denna del av studien
då analysen görs av redan publicerad data.
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Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och
karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare
inom svensk hälso- och sjukvård
Projektledare
Elisabet Eriksson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Maria Engström
Bakgrund
En ökad globalisering har bidragit till en ökad rörlighet av hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt Sacos
(Sveriges akademikers organisation) rapport från 2013 så har både antalet och andelen utlandsfödda
ökat bland Sveriges akademiker under en längre tid. För de invandrade akademikerna är
arbetsmarknadssituationen betydligt sämre än för de som är födda i Sverige. Studier från länder med
stor invandring av sjuksköterskor, som i USA, har visat att den nyanlända personalen möter en
komplex arbets- och livssituation. Få studier har undersökt invandrade sjuksköterskors och läkares
erfarenheter av att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård speciellt gällande deras syn på arbetsmiljön
och karriärmöjligheter. Att trivas på arbetsplatsen har stor betydelse för att utföra ett professionellt
arbete i mötet med såväl patienter som andra vårdprofessioner. En god arbetsmiljö påverkar även
personalens egen hälsa samt intentionen att stanna kvar på arbetsplatsen och inom det egna yrket.
Ökad kunskap om arbetssituationen för invandrade sjuksköterskor och läkare som denna studie vill
bidra med kan förhoppningsvis utgöra en grund för arbetsgivare som behöver rekrytera och tillvarata
utländsk kompetens.
Syfte
Syftet med studien är att undersöka arbetsmiljön och karriärmöjligheter för sjuksköterskor och läkare
med utländsk utbildning som arbetar inom den Svenska hälso- och sjukvården.
Frågeställningar
1. Att belysa invandrade sjuksköterskors och läkares erfarenheter av att arbeta i Sverige.
2. Att studera hur invandrade sjuksköterskor och läkare upplever sin arbetsmiljö.
3. Att beskriva hur sjuksköterskor och läkare med utländsk utbildning använder sin kulturella
kompetens i mötet med patienter och personal inom hälso- och sjukvården.
Metod
Datainsamlingen med semistrukturerade intervjuer med invandrade sjuksköterskor (n=11) och läkare
(n=11) har avslutats. Intervjuerna har analyserats med innehållsanalys, vilket innebär utskrift av
intervjuerna och analys enligt Patton (4) för att identifiera teman som representerar innehållet i
intervjuerna. Analys pågår fortfarande för ett tredje och sista manus inom projektet. Etiskt
godkännande finns.
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Övergången till Aktivitetsbaserade kontor vid Trafikverket:
Processen och resultatet
Projektledare
David Hallman
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Svend Erik Mathiassen, Helena Jahncke, Eva Bergsten, Lina Persson
Bakgrund
Detta projekt följer upp resultaten från tidigare projekt på AHA om aktivitetsbaserade arbetsplatser på
Trafikverket, som har kommunicerats till organisationen i en omfattande rapport (Aktivitetsbaserade
arbetsplatser: koncentration, stillasittande och hälsa i jämförelse med traditionella kontor, levererad till
Trafikverket juni 2017). Rapporten visar att resultaten av flytten till aktivitetsbaserade kontor
(ABkontor) skilde sig väsentligt mellan kontor på olika geografiska platser. I två av de fem studerade
kontoren upplevde medarbetarna sämre trivsel, kände sig mer störda och presterade sämre på kontoret
efter flytten till aktivitetsbaserade kontor (ABkontor) jämfört med innan. Detta pekar på att flytten inte
var en framgång, och att faktorer i strukturen av ABkontoren och i hur förändringen implementeras
skulle kunna förbättras vid framtida kontorsbyten. Trafikverket genomför nu ett fortsatt
förändringsarbete med andra implementeringsstrategier, där organisationen informerar och
kommunicerar användandet av ABkontoren på ett annorlunda sätt, och där kontoren utformas
annorlunda. Denna strategi är sedan tänkt att användas vid införandet av nya ABkontor på två nya
orter. Målet med föreliggande projekt är att utvärdera resultatet av de nya förändringarna jämförelse
med resultaten från den inledande studien, samt att utnyttja både dessa erfarenheter och erfarenheter
från införandet i Gävle och Göteborg för att identifiera hindrande och främjande faktorer då nya
ABkontor konstrueras och implementeras.
Syfte
Projektet avser att identifiera hindrande och främjande faktorer vid implementeringen av ABkontor
och undersöka vilka processer på organisations- och individnivå som är viktiga i olika faser av
implementeringen.
Frågeställningar
1. Hur ser implementeringsprocessen av ABkontor ut på organisations- och individnivå?
2. Vilka hindrande och främjande faktorer i implementeringsprocessen upplever de anställda?
3. I vilken utsträckning uppfattar anställda på Trafikverket bytet till ABkontor som begripligt,
hanterbart och meningsfullt?
4. Hur förändras de anställdas trivsel, välbefinnande, produktivitet och hälsa efter bytet till
ABkontor när en ny strategi för ABkontor implementeras?
Metod
Detta är en prospektiv studie med två delar. I ena delen följer vi upp resultaten från föregående studie
(ABkontor) för att förstå hur medarbetarnas trivsel, välbefinnande, produktivitet och hälsa påverkas
efter nya förändringar i organisationen med avseende implementering av aktivitetsbaserade kontor.
Denna uppföljning görs med en enkät till medarbetarna på två trafikverkskontor som ingick i den
tidigare studien. I den andra delen följer vi själva implementeringsprocessen för ABkontor. Vi följer
förändringsarbetet på två orter. Vi följer aktiviteter och processer på organisationsnivå genom
information från Trafikverkets arbetsgrupper för ABkontor Vi följer upplevelsen av implementeringen
av ABkontor på individnivå genom intervjuer med chefer och ett antal medarbetare och genom en kort
enkät som skickas ut till samtliga berörda medarbetare vid två tillfällen före och efter flytt till
ABkontor.
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Flexibelt arbete: hälsofrämjande åtgärder för en hållbar
digitalisering
Projektledare
Helena Jahncke
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Sofie Bjärntoft – doktorand, Johanna Edvinsson – doktorand, David Hallman, Svend Erik Mathiassen,
Nisse Larsson
Bakgrund
Bristande återhämtning kan ligga till grund för att den stressrelaterade ohälsan ökar i samhället i stort.
Utan återhämtning kan psykosociala och fysiska arbetsbelastningar ge symptom i form av trötthet,
stress och andra kroppsliga besvär, vilket på sikt kan leda till försämrad hälsa. Det finns dock inte i
dag några tydliga svar på hur ett gynnsamt mönster av arbete och återhämtning bör se ut.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, tar upp vikten av att
arbetsgivaren ser över medarbetarnas möjligheter för återhämtning, eftersom det kan vara ett sätt att
balansera upp kraven i arbetet.
Frågan om krav i arbetet och möjligheter till återhämtning är särskilt aktuell i yrken där digital teknik
möjliggör flexibelt arbete, dvs. ett arbete där de anställda till stor del själva kan styra över sin
arbetstid, sitt arbetsställe och/eller sitt arbetssätt. Möjligheten att arbeta flexibelt kan innebära både
för- och nackdelar för såväl individen som organisationen. Uppkoppling när som helst under dygnets
timmar kan försvåra nedvarvning och återhämtning. Samtidigt kan en del medarbetare lättare få ihop
livspusslet och arbetsinsatsen kan anpassas till arbetstoppar vilket kan gynna organisationens
produktivitet. I vissa organisationer, t.ex. myndigheter som Trafikverket, kan det dessutom vara helt
nödvändigt att vissa anställda är flexibla i sin tillgänglighet eftersom organisationen har ett
beredskapsansvar. Risken är dock att den stressrelaterade ohälsan ökar om balansen mellan arbete och
återhämtning rubbas genom t.ex. övertidsarbete, ständig tillgänglighet och uppkoppling till arbetet på
ogynnsamma tider.
Syfte
Det övergripande syftet för projektet är att generera praktiskt tillämpbar kunskap för företag,
organisationer och företagsrådgivande instanser, om hur flexibelt arbete påverkar de anställda och
vilka åtgärder som kan vara verksamma för att gynna återhämtning och därmed minska riskerna med
tillgänglighet och arbete efter ordinarie arbetstid.
Frågeställningar
Se doktorandernas specificerade frågeställningar för respektive avhandlingsarbete.
Metod
Vi har nu kommit fram till fas 3 i projektet på Trafikverket (TRV), viket innebär att vi genomför en
interventionsstudie där vi följer ett antal ”åtgärdspaket” med direkta mätningar före och efter att
åtgärderna införts på TRV (1 baslinje + 2 uppföljningsmätningar, direkt + efter 6 mån). Vi planerar att
mäta sömnkvalitet (rörelsemönster), fysisk aktivitet (accelerometri), samt självskattad
arbetsbelastning, återhämtning och hälsa (frågeformulär och dagböcker).
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Rektorers och lärarlags arbetsmiljöarbete i grundskolan.
Projektledare
Eva Kellner
Bakgrund
Ansökan gäller äskande av medel för att skriva en extern projektansökan. Projektet är tänkt att bygga
vidare på tidigare resultat från praktiknära forskning om hur arbetsmiljön kan stärkas i grundskolan för
att stimulera lärares professionella lärande och därmed utveckla skolverksamheten inom
naturvetenskap och matematik (Kellner & Attorps, 2015; Attorps & Kellner, 2017; Kellner & Attorps,
submitted).
Det planerade projektet har arbetsmiljöfokus, då väl fungerande lärarlag har visat sig kunna öka
lärares trygghet i ämnesundervisningen och därigenom öka elevers lärande. Forskare lyfter fram att
rektorer har en betydande roll för att möjliggöra en arbetsmiljö som stimulerar utvecklingsarbete i
grundskolan (se Timperley, 2011).
Regeringen har gett i uppdrag, genom beslut 2017-03-09 (U2015/03573/UH, U2017/01129/UH), att
bl.a. Uppsala universitet tillsammans med andra lärosäten i Sverige ska genomföra en
försöksverksamhet för att pröva modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudman inom
skolväsendet kring praktiknära forskning. Rektor på HiG har undertecknat en intresseanmälan, Gävle
2017-10-30 (HIG_STYR2017/54,UFV2017/526), att medverka i denna försöksverksamhet vars
långsiktiga mål är att praktiknära forskning om tjugo år är grunden för de professionellas
yrkesutövning inom skolväsendet och för lärar- och förskollärarutbildningen i hela landet. Äskandet
om medel är ett led i att kunna fortsätta utveckla pågående praktiknära forskningen på HiG, i linje med
regeringens beslut samt Högskolans intresseanmälan rörande praktiknära forskning.
Syfte
Syftet är att skriva en projektansökan för externfinansiering av ett 3:årigt projekt.
Projektet kommer att byggas upp som ett praktiknära regionalt samverkansprojekt mellan rektorer och
lärare i regionen och forskare med ämnesdidaktisk inriktning i biologi och matematik vid HiG.
Frågeställningar
Projektet kommer att fokusera på frågeställningar som kopplas till:
•

hur rektorer arbetar för och uppfattar möjligheten att stärka arbetsmiljön för lärarlag i
grundskolan

•

hur arbetslag ser på och arbetar med arbetsmiljön i syfte att utveckla ämnesundervisning och
lärande.

Metod
Skolledning i Gävle kommun samt verksamma lärare kommer att engageras i projektansökan. I detta
arbete involveras även RucX. I samverkan med Innovationskontoret undersöks möjliga externa
finansiärer förutom t.ex. Skolforskningsinstitutet.
I det planerade samverkansprojektet (aktionsforskningsprojekt) kommer såväl kvantitativa metoder
(t.ex. enkäter), som kvalitativa metoder (tex intervjuer) att användas.
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Möjligheter och utmaningar för nyanlända migranter på den
svenska arbetsmarknaden – Anställningsbarhet ur psykologiska
och intersektionella perspektiv
Projektledare
Hanna Kusterer
Bakgrund
Perceptions of one’s capability to obtain employment, to change or keep one’s job – i.e. employability
perceptions – are important assets in our flexible working life. Present day society is strongly
influenced by neoliberalism, in which people are regarded as free and transferable individuals, with
the capacity to make their own decisions on all aspects of education, work and career. Evaluations of
potential employees should be based on qualifications and competences, not attributes such as cultural
background, gender and ethnicity. Hence, this entails at least superficially a belief in the equal
treatment of all employees, and individual responsibility for successful navigation through the labour
market. However, norms, presuppositions and contradictions within neoliberal discourses point
towards inequality, and masculine ideals linked to a white, heterosexual normality pervade.
Syfte
The present study aims to explore constructions and reformulations of migrants’ employability, as well
as recommendations and prescriptions of how newly arrived migrants should succeed in entering the
Swedish labour market.
Frågeställningar
•

How is employability constructed for newly arrived migrants?

•

What social categorisations are highlighted and in what ways?

•

What expectations (explicit/implicit) are placed on the newly arrived migrant in order to gain
access to and establishment in the Swedish labour market?

Metod
Public documents comprising employability and associated concepts such as competence building and
career development have been collected. We examined information to newly arrived migrants
regarding introductory activities and programmes to increase employability. We also collected reports
and statistics relevant for labour market establishment (e.g. Working papers from the Swedish Public
Employment Service). Using a discourse analytical method with an intersectional approach, we
primarily examined how an employable migrant is constructed and what this construction demands
from the individual as well as enables one do to. In practice, this meant reading through the materials
and looking for information on what is required, needed or wanted from them in order to obtain
employment. We also searched for information on what appear to be lacking in terms of employability
in newly arrived migrants. Contradictions and shifts between neoliberal and social welfare discourses
were also examined.
Only public materials analysed, i.e. no ethical approval necessary.
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ERUF-ansökan inom Ledarskap, medarbetarskap och attraktiva
arbetsmiljöer
Projektledare
Johan Larsson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Eva Bergsten, Camilla Zetterberg och Hasse Nordlöf m fl.
Bakgrund
Forskargruppen Ledarskap, Medarbetarskap och Attraktiva Arbetsmiljöer (LMAA) planerar att utifrån
en 50/50-strategi bedriva forskning inom relevanta utvecklingsområden i samarbete med privata och
offentliga organisationer. 50/50-strategin innebär att gruppen vill genomföra ömsesidigt
värdeskapande projekt utifrån frågeställningar som är lika relevanta både för forskargruppen som för
samarbetspartners. För att arbeta mot målet om en större externfinansieringsansökan tillsatte
ordförande (JL) i mars 2017 en ledningsgrupp (JL,HN,EB). För finansieringsprocessen genomfördes,
med stöd från Innovationskontoret (CH,AB), en workshop i april och en tvådagars
planeringskonferens i juni. Gruppen arbetade med att definiera forskningsområdet, SWOT-analys,
inventera tillgångar och identifiera nyttiggörande. Innovationskontoret presenterade även den
regionala innovationsstrategin ”Smart Specialisering” som visade att vår satsning faller inom ett av
Gävleborgs styrkeområden ”Hållbart och inkluderande arbetsliv”. Efter konferensen formulerades
gruppens nyttiggörandestrategi samt en populärvetenskaplig forskningsplattform som nu används i
dialoger med samarbetspartners. Parallellt har arbete med att finna samarbetspartners och utlysningar
för forskningsfinansieringen fortlöpt. I november meddelade Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
(ERUF) att ytterligare medel kommer att utlysas våren 2018 för aktiviteter i syfte att stärka det
regionala innovationssystemet, där deras insatsområde 1 (stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation) stämmer väl överens med LMAAs vision.
Syfte
Syftet är att i augusti-18, i samverkan med Region Gävleborg, Tillväxtverket och ett 30-tal SMEs
skicka en ERUF-ansökan för ett tvåårigt projekt för att stärka det regionala innovationssystemet
genom kunskapsgenerering och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap till SMEs som på sikt
leder till att företagen blir mer konkurrenskraftiga, attraktiva och hållbara organisationer.
Frågeställningar
Relevanta frågeställningar identifieras i dialog med SMEs (se metod).
Metod
För att finna potentiella samarbetspartners i regionen (ca 30 SMEs), påbörjas "rekryteringsprocess” i
januari. Kartläggning av potentiella SMEs genomförs av Innovationskontoret (LA,AJÅ) i januari–
februari. I mars genomförs två workshops för SMEs för att föra en dialog kring frågeställningar och
utvecklingsbehov. Innovationskontoret följer upp intresserade SMEs under april för att därefter
arrangera ”InnoLab” (AB) där forskare och företrädare för SMEs diskuterar behov och nytta med
forskningen samt konkretiserar idéer och FoU-frågor. April-juni förankras projektidén med Region
Gävleborg och Tillväxtverket (CH,JL,HN,EB) för att säkra medfinansiering. Därefter sker en slutlig
avstämning med Region Gävleborg och Tillväxtverket innan ansökan skickas till ERUF i slutet på
augusti.
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Ledarskap i aktivitetsbaserade kontor; LABK
Projektledare
Johan Larsson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Helena Jahncke
Bakgrund
Ett alternativ till det traditionella cellkontoret – som på ett naturligt sätt skulle kunna öka den fysiska
variationen under arbetsdagen - är det aktivitetsbaserade kontoret (ABKontor), som uppkom så sent
som under 1980-talet (Worthington, 1997). I ABKontor växlar de anställda mellan olika arbetsplatser
utifrån vilken uppgift som ska utföras. Införandet av ny mobil teknik har dessutom bidragit till att
människor lättare kan byta arbetsplats flera gånger om dagen (Appel-Meulenbroek, Groenen &
Janssen, 2011). Forskningen kring ABKontor är dock bristfällig. Endast ett fåtal fallstudier har gjorts,
vilket också kritiseras i de sammanställningar som gjorts (t.ex. van der Voordt, 2003). Det finns dock
visst stöd för att man faktiskt växlar mellan olika arbetsstationer i ABKontor, samt att anledningen till
att man växlar rapporteras ha sin utgångspunkt även i ergonomiska aspekter (Appel-Meulenbroek,
Groenen och Janssen, 2011). De aktivitetsbaserade kontoren skulle följaktligen potentiellt kunna
stimulera till nya sätt att arbeta som naturligt ökar mängden stående/gående under arbetsdagen, även
för kontorsarbetare med monotona arbetsuppgifter. ABKontor skulle även kunna stimulera nya former
av interaktion mellan medarbetare och mellan chef och medarbetare genom att förutsättningarna för
ledarskapet förändras vilket är intressant att följa.
Syfte
Studera uppfattade ledarskapsbeteenden i olika kontorslösningar och hur dessa uppfattningar förändras
vid övergång från en kontorslösning till en annan.
Frågeställningar
Hur förändras uppfattningar av ledarskapsbeteenden vid övergång från cellkontor och kontorslandskap
till aktivitetsbaserade kontor jämfört med en kontrollgrupp som sitter i cellkontor i samma
organisatoriska kontext?
Hur relaterar ledarskapsbeteenden till medarbetarnas subjektiva hälsa i de tre olika
kontorssituationerna (cellkontor, kontorslandskap, aktivitetsbaserade kontor)?
Metod
Godkänd etikansökan. 670 medarbetare hos Trafikverket har fyllt i en enkät. Enkäten följs upp efter ca
3 månader och 11-12 månader efter flytten. Det finns även ett kontor som kontrollgrupp där ingen
flytt/ombyggnation är planerad under mätperioden där 230 anställda följs. Materialet analyseras med
deskriptiva metoder och regressionsmodeller (repeated measures manova).
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Den hållbara arbetsplatsen som en resurs för hälsa, innovation
och tillväxt.
Projektledare
Svend Erik Mathiassen
Bakgrund
Inom EU:s ramprogram för forskning är frågor om arbetshälsa och arbetsmiljö synnerligen dåligt
representerade, även om andra EU-dokument tydligt uttrycker att en god arbetsmiljö och ett
hälsofrämjande arbetsliv är en förutsättning för god folkhälsa i stort, framgångsrikt företagande, och
social rättvisa. Som en reaktion på denna mismatch mellan ideologi och inriktning på FoUfinansiering inom EU, och på att svenska grupper inom arbetslivsforskningen bl.a. därför söker EUmedel i en endast begränsad omfattning, har ett antal grupper bildat ett nätverk (plattform), som nu
med stöd från Vinnova arbetar för att lobbyera in arbetshälsofrågor i framtida calls inom EU:s
ramprogram. Projektledaren på HiG (SvEM) är med i ledningsgruppen för plattformen.
Syfte
Plattformens syften är att (citat från hemsidan http://sustainablework2020.se/):
•

strengthen the synergy between research centres of excellence in Sweden and the rest of
Europe, as well as an in-depth dialogue with the social partners and research users

•

increase the scope for research on sustainable and innovative workplaces within Horizon 2020
and the emergences of new European research alliances

•

promote Swedish research on sustainable work as a driving force in European research
cooperation

•

build a virtual platform for collaboration on improving interdisciplinary and cross-sectoral
knowledge integration within the focus area in Sweden and Europe in general

•

provide policy pointers to authorities and other actors in the field

Frågeställningar
Detta är inget forskningsprojekt i en klassisk mening, där man försöker svara på en forskningsfråga.
Att formulera frågeställningar är därför inte meningsfullt
Metod
Nätverket arbetar genom regelbundna träffar i projektgruppen, produktion av påtryckningsmaterial
och kommentarer till de dokument som skapas inom EU av relevans för det övergripande syftet, och
workshops med en bredare målgrupp av svenska forskare och aktörer på arbetslivsområdet.
Plattformen har även inrättat en hemsida på nätet: http://sustainablework2020.se/.
Etikprövning är inte aktuellt.

41

Hälsofrämjande och hållbart arbetsliv

Jämställd arbetshälsa? Genus, arbetsorganisation och fysisk
belastning inom detaljhandeln.
Projektledare
Svend Erik Mathiassen
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Elin Johansson
Bakgrund
I en kunskapssammanställning till Arbetsmiljöverket 2013 visade vi att en sannolikt starkt
medverkande orsak till att kvinnor har en sämre arbetshälsa än män även inom samma yrke är att
arbetsuppgifter fördelas snett, så att kvinnorna har mera av repetitiva arbetsuppgifter och männen har
mera av manuell hantering. Forskningen på området var dock i stora delar ålderstigen, och det fanns
en brist på svenska data. I detta projekt, som finansieras av Arbetsmiljöverket, studerar vi
arbetsvillkor, arbetsuppgifter och arbetsbelastningar i ett genusperspektiv inom detaljhandeln.
Branschen är stor i Sverige, och lämpar sig väl för studier som kombinerar ergonomi och
genusforskning, i och med att det finns en ganska jämn könsfördelning, att det finns en bredd i de
arbetsuppgifter som förekommer, och att tidigare forskning tyder på att t.ex. arbetsfördelningen är
genusfärgad.
Syfte
Syftet är att nå en ökad förståelse för jämlikhet (eller brist på densamma) i arbetsroller,
arbetsfördelning och arbetsvillkor i detaljhandeln, och i vilken grad den rådande situationen kan
förklaras av genusordningen på arbetsplatsen. Studien kan bidra till en insikt i genusordningens
betydelse för arbetshälsan som även kan komma till nytta i andra branscher.
Frågeställningar
Studien, som sträcker sig över tre år, vill svara på följande frågor:
1. I vilken grad skiljer sig arbetsvillkor, arbetsuppgifter, arbetsbelastningar (fysiska och mentala)
och belastningsbesvär mellan kvinnor och män inom en organisation (butik) i detaljhandeln?
2. I vilken grad ändras bemanning, arbetsuppgifter, arbetsbelastningar och besvärsbild över tid?
3. Hur bidrar genusordningen på arbetsplatsen till nämnda förhållanden och dess eventuella
förändring över tid?
Metod
Vi kommer att samla in empiri från två butiker med mellan 50 och 100 anställda, vardera vid två
tillfällen med ett år emellan. Vi gör semi-strukturerade intervjuer med chefer som analyseras med
utgångspunkt i teori om ojämlikhetsregimer. Vi kommer att dela ut enkäter till samtliga anställda med
frågor om bl.a. arbetsfördelning, psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Enkätresultaten utgör bas för
fokusgruppintervjuer, där data analyseras med tematisk analys för att nå en fördjupad insikt i
arbetsroller, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vi kommer att dokumentera fysiska belastningar i samtliga
arbetsuppgifter genom direkta mätningar, och kan genom att dessa kombineras med dagboksdata
uppskatta belastningen överlag i samtliga anställdas jobb. Studien har godkänts av
etikprövningsnämnden.
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Excellens, meritokrati och jämlikhet i akademin – Betydelsen av
kön och etnicitet i anslagsfördelningar till starka
forskningsmiljöer och vid professorstillsättningar
Projektledare
Henry Montgomery
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Hanna Kusterer, Paula Mählck, Linda Nordhall
Bakgrund
Betydligt färre kvinnor än män blir professorer i Sverige, trots att det sedan en lång tid tillbaka råder
relativt jämn könsfördelning av disputerade personer. Liknande skevheter råder vid tilldelning av
forskningsanslag, särskilt till s.k. excellensforskning. Etnisk diskriminering förekommer på
arbetsmarknaden, men det saknas studier gällande forskare med utländsk bakgrund inom akademin.
Eftersom akademins meritokratiska och objektiva principer redan har blivit föremål för diskussion och
ifrågasättande är det angeläget att undersöka hur forskningsmeriter för kvinnor, män och forskare med
utländsk bakgrund konstrueras och värderas i sakkunnigprocesser.
Syfte
Syftet är att få en bättre insikt i och detaljerad förståelse för hur professorstillsättningar,
professorsbefordringar och tilldelning av forskningsmedel till särskilt framstående (excellenta)
forskare genomförs. Genom en kombination av flertalet teoretiska perspektiv och empiriska metoder
undersöks hur forskningsmeriter för kvinnor, män och forskare med utländsk bakgrund konstrueras
och värderas.
Frågeställningar
•

•

•

•

Vilka principer används för bedömning vid professorstillsättningar och beslut om tilldelning av
forskningsmedel till excellenta forskare? På vilket sätt skiljer sig dessa mellan forskare av olika
kön och etnisk bakgrund?
Genom intervjuerna ämnar vi undersöka och problematisera de dominerande diskurserna kring
god forskning, kvalitet och excellens utifrån en intersektionell analys med fokus på genus och
etnicitet.
Förekommer köns- och/eller etnisk diskriminering i bedömningsprocesserna kring
professorstillsättningar och tilldelning av forskningsmedel, och hur påverkas denna av olika
kombinationer av kön och etnisk bakgrund?
Finns tecken på strukturell diskriminering avseende kön och etnicitet gällande krav på
vetenskaplig produktion för professorsbefordran?

Metod
Projektet tar inspiration från social och organisationspsykologi, kritisk diskursanalys och genusvetenskaplig socialkonstruktivistisk forskning, samt intersektionella ansatser med fokus på kön och
etnicitet. Delstudierna innefattar innehållsanalyser av skriftliga sakkunnigutlåtanden gällande
professors-tillsättningar vid ett större svenskt universitet respektive Vetenskapsrådets rådsprofessurer,
intervjuer med sakkunniga och nyckelpersoner på forskningsråd, bibliometrisk studie av publiceringsmönster (främst vetenskaplig produktion) bland alla disputerade i Sverige inom fyra olika
ämnesområden, och experiment med bedömning av forskare där exempelvis sökandes kön och
etnicitet manipuleras.
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Vägen in i ett yrke – lärandets drivkraft (delprojekt 3)
Projektledare
Gunilla Mårtensson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Maria Engström och Eva Ädel
Bakgrund
Då en stor andel sjuksköterskor och specifikt nyutexaminerade har tankar om att lämna sitt yrke är
syftet i delprojekt 3 att kartlägga orsakerna till att sjuksköterskor lämnar en anställning samt att
kvalitativt utforska hur sjuksköterskor kommer fram till beslutet att helt lämna sitt yrke. Delprojekt 12 har övergått till ett doktorandprojekt och redovisas separat (Pålsson).
Syfte
Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor som väljer att avsluta sin anställning skattar och beskriver
sin arbetsmiljö, välmående, kompetens och lärande.
Frågeställningar
Hur skattar och beskriver sjuksköterskor som väljer att avsluta sin anställning sin arbetsmiljö,
välmående, kompetens och lärande?
Metod
Mixed method, en kvantitativ kartläggning samt en deskriptiv intervjustudie. Alla sjuksköterskor
(n=200-300) som väljer att avsluta en anställning vid fyra sjukhus (Bollnäs, Hudiksvall, Gävle och
Norrtälje) 2014-2017 har tillfrågats om deltagande. Data har samlats in om orsaken till att de avslutar
en anställning samt retrospektiv skattning av lärande och växt, arbetstillfredsställelse, strukturell och
psykologisk empowerment, arbetskrav samt arbete och livsbalans. Tid som förflutit sedan de slutade
har varit upp till 2 månader för den retrospektiva skattningen. Ett ändamålsenligt urval av
sjuksköterskorna som valt att lämna yrket har därtill tillfrågats om att delta i en intervju för att dela
med sig av erfarenheter och eventuella händelser som gjorde att de kom fram till detta beslut.
Delprojektet är godkänt av den regionala etikprövningsnämnden.

44

Hälsofrämjande och hållbart arbetsliv

Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och
intensivvård
Projektledare
Maria Randmaa
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Hans Högberg
Bakgrund
Bristfällig kommunikation mellan sjukvårdspersonal är vanligt förkommande under den pre-, intraoch postoperativa perioden, vilket också är en vanlig orsak till att avvikelser och oönskade händelser
sker. Det övergripande syftet med studierna var att studera kommunikation; överföring av information,
och framför allt den postoperativa överrapporteringen mellan sjukvårdspersonal, vid en anestesiklinik
och effekterna av användningen av SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendationer) ur
ett patientsäkerhetsperspektiv. För att besvara det övergripande syftet utfördes en studie med
beskrivande och korrelativ design samt en interventionsstudie med en undersökningsgrupp och en
jämförelsegrupp. För att beskriva postoperativ överrapportering samt undersöka om implementering
av SBAR påverkar hur mycket information som mottagaren av rapport memorerar efter postoperativ
överrapportering utfördes mätningar före och efter implementeringen. Mätningarna utfördes med hjälp
av observationer, bandinspelningar och anestesijournaler vid 164 postoperativa överrapporteringar.
För att undersöka personalens skattning av kommunikationen inom och mellan olika yrkesgrupper
(med ICU Nurse-Physician Questionnaire), säkerhetsattityd och psykologisk empowerment
besvarades 169 enkäter. Vidare studerades andelen av 380 avvikelserapporter beroende av bristande
kommunikation före och efter implementeringen. Sammanfattningsvis indikerar studierna att:
Bristande struktur och lång postoperativ överrapporteringstid minskar hur mycket mottagare av den
muntliga rapporten memorerar samt att det finns utrymme för förbättringar. Implementering av SBAR
vid anestesikliniker kan förbättra personalens uppfattning om kommunikation mellan yrkesgrupper
och förbättra personalens uppfattning om säkerhetsklimat samt minska proportionen avvikelser
orsakade av bristande kommunikation. Implementering av SBAR vid anestesikliniker kan förbättra
strukturen av information och därmed öka mottagarens memorerade information, samt att störningar
under överrapportering har negativ inverkan på memorerad information efter postoperativ
överrapportering.
Syfte
Syftet med den föreliggande studien är att utvärdera de psykometriska egenskaperna av den svenska
versionen av ICU Nurse-Physician Questionnaire, utformad för att mäta kommunikationen inom och
mellan undersköterskor och grundutbildade sjuksköterskor/specialistutbildade sjuksköterskor inom
ansestesi-, intensivvård- och operation. Specifikt var syftet att undersöka innehållsvaliditeten med
konfirmatorisk faktoranalys (CFA) samt intern konsistens.
Frågeställningar
Vilka psykometriska egenskaper har den svenska versionen av ICU Nurse-Physician Questionnaire?
Metod
Enkäter som ovan angivna personal besvarat vid baslinjemätning analyseras med Konfirmatorisk
faktoranalys (CFA) och Crohnbach´s alpha. Trial registration: ISRCTN37251313 har rapporterats och
Etisk godkännande av enkätundersökningen har erhållits av den regionala etiska kommittén Uppsala
(reg. no. 2011/061) .
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Telefonrådgivande sjuksköterskors komplexa arbetsliv i relation
till individer med psykisk ohälsa
Projektledare
Martin Salzmann-Erikson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Annica Björkman, AHA, dataanalys och framställan av manuskript.
Bakgrund
Vårdguidens telefonrådgivning 1177 är en nationell tjänst som bemannas av sjuksköterskor och syftar
till att öka invånarnas tillgänglighet till vården och ska dessutom vara den första kontakten med
sjukvården och utgör ett komplement till vårdcentralerna. Uppdraget är att erbjuda både
kvalitetssäkrad och användarvänlig information samt tjänster som underlättar och ger vägledning för
den egna och närståendes kontakter med vården. Dessutom har regeringen proklamerat att personer
med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård
och omsorg av god kvalitet som personer med kroppslig ohälsa. Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp
som inkluderar allt från lindriga besvär av oro och nedstämdhet till mer allvarligare psykiska
sjukdomar som schizofreni och depression. Rapporter pekar på en negativ trend där den psykiska
ohälsan bland befolkningen ökar i allt större grad, framför allt hos barn och ungdomar och bland äldre.
Den negativa samhällsutvecklingen kräver såväl förebyggande åtgärder för att stagnera en fortsatt
negativ trend men samtidigt behövs stabila samhällsresurser som kan bistå och stödja människor med
psykisk ohälsa som söker vård för sin problematik. Studier har också visat att sjuksköterskor har en
negativ inställning till psykisk ohälsa som bygger på fördomar och leder till stigmatisering. I tidigare
studier inom detta projekt där sjuksköterskor vid 1177 intervjuats om deras erfarenheter att ta emot
samtal med personer som ringer pga psykisk ohälsa framkom det att samtalen är tidskrävande och att
verksamheten inte har tillräckliga resurser. Tillika har en annan studie visat att sjuksköterskor har en
bristande tillit till sin egen kompetens när det gäller att möta människor med psykisk ohälsa.
Syfte
Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojektet är att förbättra sjuksköterskornas
kunskaper om psykisk ohälsa, främja ett hälsofrämjande arbetsliv samtidigt förbättra rådgivningen för
människor med psykisk ohälsa och få tillgång till vård på lika villkor. Vi avser bland annat att utveckla
ett utbildningsprogram och mäta effekterna av det. Syftet är att därmed också att göra
sjuksköterskorna mer förberedda på att hantera samtal från uppringare med psykisk hälsa genom ökad
kompetens och i en förlängning öka möjligheterna att skapa ett hälsofrämjande arbetsliv.
Metod
Delstudie A: Kvalitativ intervjustudie;
Delstudie B: Nätnografisk observationsstudie;
Delstudie C: Kvantitativ Delphi-studie;
Delstudie D: Fokusgruppstudie;
Delstudie E: pretest-posttest;
Delstudie F: Cross-sectional study design.
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Restraint and seclusion in the healthcare sector
Projektledare
Martin Salzmann-Erikson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Annakarin Olsson
Bakgrund
The working life of the staff that cares for patients with different kinds of cognitive impairments in
health care is both demanding and complex. The daily work environment of the staff includes
encounters with people who have limited resources to express their problems and needs throughout the
language. Persons with cognitive impairments instead use other forms of expression that can often be
difficult to interpret for staffs that are careers. The purpose for using restrains however differs between
the different contexts and what kinds of restraints being used are varying. Recently published research
by Kalula & Petros (2016) showed that the healthcare personnel have poor education, knowledge and
training about restrains. Less than 15% of the nurses reported having received training and 36% of the
doctors reported having received some guidance on the use of restraints. Only a minority of nurses and
doctors knew of a hospital policy on restraint use. Documentation on the prescription and indication
for the use of restraint was also poor. A systematic review by Goethals et al (2012) showed that the
nurse’s decision-making process for using physical restraints has shown to be an act of balancing
ethical values and the value of safety. This projects targets to elaborate on various aspects of restraints
in healthcare. In order to examine the attitudes of the careers to physical constraints, one needs to be
reliable and validated assessment tool. Perceptions of Restraint Use Questionnaire (PRUQ) has been
developed to investigate the importance of carers attributing the use of physical limitation measures in
the daily care of elderly people with cognitive impairments reduction. PRUQ uses a 5-degree Likert
scale as response options and questions also includes "reasons for" and "attitudes toward" physical
constraints. Face and surface-validity has been investigated using 5 specialists in geriatric care,
coefficient alpha is calculated at .80. The purpose is to validate and reliability tests for Swedish
conditions, questionnaire PRUQ, which measures attitudes to using physical constraints such as a
measure in his work.
Syfte
Study 1: to map themes of discussion about seclusion and restraints in healthcare as express in motifs
posted on web-based platforms. Study 2: to examine user behavior of those who use Twitter to
communicate and discuss coercion and restraints within health care. Study 3: to translate the
Perceptions of Restraint Use Questionnaire (PRUQ) into Swedish and to evaluate the reliability of the
Swedish version compared with the reliability of the PRUQ frågeformuläret PRUQ, which measures
attitudes to using physical constraints such as a measure at work. Study 4: to explore experiences and
attitudes to use physical constraints as a measure at work.
Metod
Study 1: A qualitative approach with an archival and cross-sectional observational study design.
Study 2: In this mixed-method study, Twitter data will be analyzed both qualitative and quantitatively.
Study 3: Fifty caregivers will be asked to participate for inter- and intra-rate testing of instrument and
obtain a reliable statistical measure of reliability using two-way ANOVA analysis.
Study 4: Qualitative interviews, with about 15-20 staff analyzed with content analysis.
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Chaos and complexity theory in nursing
Projektledare
Martin Salzmann-Erikson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Annakarin Olsson och Annica Björkman
Bakgrund
Komplexitetsteorier (KT) är en teoribildning som används tvärdisciplinärt inom bland annat sociologi,
kvantfysik, ekonomi, antropologi, meterologi, cybernetik och i strikt begränsad utsträckning även i
vårdvetenskap. KT innefattar studier av komplexa system som är dynamiska och självorganiserande,
ex. trafik, myrstackar, börsen, kulturer, mänskliga beteenden, organisationer (jmf. Stoehrel, 2010) och
syftar till att förstå relationen mellan det enkla och det komplexa (Bar-Yam, 1997). Flera forskare
uppmanar till användbarheten av KT för att studera komplexa system såsom hälso- och
sjukvårdsorganisationer som är oförutsägbara arbetsmiljöer (Coppa, 1994; Haigh 2002; Mark, 1994;
Ray, 1994; Walsh, 2000).
KT lyfter fram ”betydelsen av processer snarare än händelser, förhållanden snarare än identiteter och
förändringar snarare än strukturer” (Thrift, 1999, s.33). Dessa processer, förhållanden och förändringar
bildar en helhet vilket betraktas som större än delarna. När personal inom hälso- och sjukvården
interagerar sker ständigt processer och kontinuerligt framträder nya fenomen (jmf. Stroerel, 2010).
Poängen är att enskilda ageranden inte skapar framträdandet av fenomen utan just samspelet mellan
agenterna. Interagerandet mellan individer utan central styrning leder fram till begreppet
självorganisering vilket är ett nyckelbegrepp inom KT. I komplexiteten finns också egenskapen
adaption, dvs. att systemen anpassar sig till sin omgivning till systemets fördel – system som lär sig av
sina erfarenheter. Summan av egenskaperna hos komplexa system kallas därför Komplexa Adaptiva
System. Nilsson (2007) polariserade ett traditionellt synsätt mot komplexitetssynsättet. Bland annat
betraktas osäkerhet eller oförutsägbarhet traditionellt sett som något negativt, där målet är att reducera
och kontrollera oordningen. Till motsats betraktas oförutsägbarhet inom KT som något positivt där
och innefattar möjligheter, kreativitet och innovationer. Användandet av KT implicerar nya
möjligheter att vidare utforska och teoretisera arbetsmiljöer där oförutsägbarheten är den del av
vårdpersonals vardag.
Syfte
The purpose of this integrative review was to identify and describe how complexity science has been
incorporated in the nursing literature.
Frågeställningar
• What are the areas that regards complexity science in nursing literature and how is it applied
due to relevancy for the profession?
•

What characterizes the reviewed studies incorporated in the review?

Metod
Integrative review (Whittenmore & Knafl 2005). Five sequential steps: problem identification,
literature search, data evaluation, data analysis, and presentation. The integrative method was
considered to be appropriate for this study due to the researcher's ability to include and combine
different study designs and approaches among the included studies.
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Hjärt- och lungräddning på bortaplan – arbetsrelaterad stress
att aktivt medverka i akutteam.
Projektledare
Martin Salzmann-Erikson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Annakarin Olsson
Bakgrund
When a person experiences a cardiac arrest in a hospital, cardiopulmonary resuscitation (CPR) is
immediately initiated by the staff at hand and an emergency team is paged by activating a panic alarm.
The emergency team is a support group in hospitals and it is staffed by personnel with expertise in
critical care and/or anesthesia. All staff involved in the emergency team have a pager that is only
activated for cardiac alarms. An emergency team consists of staff who usually work in intensive care
units. Within minutes after the alarm is received, the personnel involved in the emergency team drop
their regular duties, gather together and go to the place where their skills are needed for immediate
assistance. Emergency teams are composed of various professions and collaborate as a team. Research
within the field of emergency teams has previously been dominated by a biomedical and technical
focus, with the aim of reducing mortality in those experiencing a cardiac arrest. The staff within
emergency teams play a vital role. However, previous research has not considered the working
conditions of emergency teams. We intend to study emergency teams located in hospitals in an effort
to promote a health-promoting work life for staff. More explicitly, the aim is to identify, explore and
describe obstacles to and opportunities for a good working environment for the staff that are paged in
emergencies. The project will consist of four studies in which both qualitative and quantitative
methods will be used. Our viewpoint is grounded in complexity science, which is used
interdisciplinarily to study the underlying order in seemingly chaotic systems and is highly relevant
within research in the health sector. Complexity science has previously been used to study processes in
environments where there is great uncertainty and unpredictability (Coppa, 1994; Haigh, 2002;
Thunborg & Salzmann-Erikson, 2016) – which reflects the everyday work life of the emergency team
personnel.
Syfte
In this research project, we aim to explore and describe the working environment for staff in
emergency teams and also to elucidate the obstacles and opportunities that exist for the establishment
of a healthy working environment and for the development of instructive tools with which to promote
a healthy work life. We propose that this project is essential in order to create a health-promoting work
life for the emergency teams that are to save lives in hospitals. The purposes of the studies are:
1. to explore emergency team members’ experiences of the alarm process during cardiac
emergencies at hospitals (Studies I and II).
2. to describe emergency team members’ working environment from the perspective of a
complexity science orientation (Study III).
3. to identify and elucidate obstacles and opportunities for a health promoting working
environment before, during and after the alarm process for staff who are members of
emergency teams in hospital environments (Study IV).
4. to assess emergency team members’ work-related stress due to psychosocial factors and to
verify the impact of an improvement intervention (Study V).
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Kaos, komplexitet i den psykiatriska vården
Projektledare
Martin Salzmann-Erikson
Bakgrund
Arbetslivet för personal inom psykiatrisk slutenvård med särskilt fokus på psykiatriska
intensivvårdsavdelningar (PIVA) innefattar möten med patienter i akut psykisk ohälsa. I den dagliga
arbetsmiljö exponeras personalen för patienternas olika uttrycksformer i den sviktande hälsan - en
miljö som är oförutsägbar, komplex där inslag av motstånd, oförståelse och hot och våld kan
förekomma. Sådan exponering kan dock riskera att utveckla etiska utmaningar i arbetet och riskerar att
leda till ett icke professionellt bemötande vilket i sig. När arbetslivet villkoras utifrån sådana
förutsättningar ställer det omfattande krav på vårdpersonalen för att bevara ett professionellt, etiskt
och vårdande förhållningssätt. Att skapa stabilitet är en nödvändighet för att bidra till patienternas
förbättring men också bidra till en trygg arbetsplats. I den aktuella forskningen studeras på vilket sätt
och med vilka metoder som stabiliteten skapas. Inom ramen för projektet genomförs ett flertal studier
med olika metoder och syften. Personalens arbetsliv är i fokus men en viss del av projektet ägnas
också åt att förstå komplexiteten från patienternas perspektiv.
Syfte
Målen är bland annat att bidra till såväl teoretisk som praktisk kunskapsutveckling över arbets- och
vårdmiljö i psykiatrisk öppenvård och heldygnsvård. Genom att identifiera problem, behov, hinder och
möjligheter i arbetsmetoder avser projektet leda fram till betydelsefulla kunskaper som berör
personalens psykosociala arbetsmiljö i deras komplexa vardag på arbetet.
Metod
Inom ramen för projektet genomförs ett flertal studier med olika metoder och syften.
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Mätegenskaper hos ett frågeformulär
Projektledare
Birgitta Wiitavaara
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Hasse Nordlöf och Hans Högberg
Bakgrund
En av våra tidigare studier hade syftet att undersöka olika faktorers inverkan på det systematiska
arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet (SAM) inom tillverkningsindustrin. Eftersom inget vedertaget
instrument fanns tillgängligt för att mäta de variabler studien fokuserade, utformades ett sådant. I
föreliggande studie ämnar vi testa reliabilitet och validitet för detta instrument.
Syfte
Syftet är att testa reliabilitet och validitet för ett nytt frågeformulär ämnat att mäta systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM), säkerhetskultur, samt arbetsmiljöprioriteringar på företag.
Metod
Urvalet i tidigare genomförd studie var alla företag inom tillverkningsindustrin i Gävleborg, vilka hade
≥10 anställda (N=238) utvalda via kreditupplysningsbyrån UC (www.uc.se). Två frågeformulär sändes
till varje företag, för att besvaras av en person i ledningen samt ett skyddsombud eller annan
representant för personalen (N=476). Totalt 280 respondenter besvarade frågeformuläret
(svarsfrekvens 59%). De respondenter som besvarade frågeformuläret i den föregående studien blev
även ombedda att besvara det en andra gång kort därefter för att möjliggöra reliabilitetsanalys av
frågeformuläret, vilket flera gjorde (n=36 ). Olika tester för att fastställa frågeformulärets kvalitet
genomförs baserat på; COSMIN-check list for quality evaluation of instruments (17) som, Internal
consistency (Cronbach’s alpha), Reliability (intra rater reliability, test-retest, kappa), Measurement
error (Standard Error of Measurement (SEM)), Content validity (including face validity), Structural
validity (exploratory factor analysis), Criterion validity (for continuous scores: correlations, or the area
under the receiver operating curve / for dichotomous scores: sensitivity and specificity),
Interpretability (distribution of the (total) scores in the study sample, percentage of the respondents
who had the lowest possible (total) score, percentage of the respondents who had the highest possible
(total) score).
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MEAL – Hälsofrämjande arbetsmåltider
Projektledare
Mikaela Willmer
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Maria Lennernäs Wiklund, Gisela van der Ster, Per Lindberg
Bakgrund
Arbetsmåltidens villkor och anställdas handlingsutrymme för att äta under arbetstid är ett outforskat
område som förbises i organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter. Behov av mat
och näring är lika basala som behoven av vila och återhämtning för att reparera kroppen, tillföra energi
och, i förlängningen, klara av arbetsbelastning och hantera stress. Allt fler i arbetslivet tvingas anpassa
det sociala livet och de grundläggande behoven av mat och sömn till flexibla arbetstider och mobila
arbetsplatser. I arbetet för att åstadkomma hälsofrämjande arbetsplatser behövs dels kunskap om vilka
strategier ledare och anställda har för att hantera och främja hälsosamma arbetsmåltider, dels om
arbetsmåltidernas tidpunkt (under dygnsrytmen), varaktighet (möjlighet till återhämtning) och innehåll
(mat/näring/energi) inom olika sektorer, i förhållande till arbetstid, typ av arbete, kön och
hälsotillstånd, påverkar de anställdas livsmedelsval, matvanor och upplevelse av arbetsmåltiden.
Syfte
•

Beskriva och värdera hur arbetsmåltiderna gestaltar sig utifrån rekommendationer om
matvanor, miljöpsykologiska aspekter och kända biologiska behov av återhämtning och
ätande i förhållande till den biologiska dygnsrytmen och återhämtning från stress

•

Undersöka anställdas och ledares önskemål och förslag till förbättringar

Frågeställningar
•

Skillnader. Skillnader i måltidsvillkor och måltidsförutsättningar mellan olika sektorer och
genusaspekter

•

Strategier. Hur ledare och anställda planerar och hanterar arbetsmåltider

Metod
Enkät totalundersökning till minst fem industriföretag med skiftarbete, två skolor (pedagoger), samt ett
mindre antal kommuner.
Fotoelicitering (självdokumentation av måltider genom fotografier som sedan ligger till grund för
intervjuer)
Intervjuer av ledare
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Flexibelt och schemalagt arbete: Skillnader och likheter
avseende arbetsmiljö och hälsa
Projektledare
Camilla Zetterberg
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Helena Jahncke och Johan Larsson
Bakgrund
Förutsättningarna för och möjligheterna till god hälsa och balans mellan arbete och privatliv kan se
olika ut beroende på om individen har flexibel eller schemalag arbetstid. Flexibelt arbete innebär ofta
en hög grad av inflytande och möjlighet att arbeta var, när och hur man vill, vilket kan ge individen en
känsla av frihet. Men det kan även medföra ökade krav på tillgänglighet och ökad arbetsbelastning,
som i förlängningen kan bidra till ohälsa. Schemalagt arbete däremot, innebär att individen har lågt
inflytande över var, när och hur arbetet sker, men det ställs sällan krav på att vara tillgänglig utanför
den schemalagda arbetstiden. Istället finns andra hälsorisker vid schemalagt arbete, t.ex. kan långa
arbetspass medföra ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom samt att skiftarbete kan leda till störd
dygnsrytm med försämrad återhämtning som följd.
Just nu pågår ett forskningsprojekt där Högskolan i Gävle har genomfört en omfattande kartläggning
av arbetsmiljö och hälsa inom Trafikverket (Projekt ArbFlex och ArbSchema). Vid kartläggningen
deltog ca 3200 medarbetare med flexibla arbetstider och ca 1100 medarbetare med schemalagda
arbetstider.
Syfte
Syftet med det här projektet är att undersöka vilka faktorer i ett schemalagt arbete som bidrar till att
individen upplever god hälsa, samt att undersöka om det finns skillnader mellan anställda med
schemalagda respektive flexibla arbetstider för olika hälsoutfall (självskattade hälsa, återhämtning och
balans mellan arbete och privatliv).
Frågeställningar
1. Vilka samband finns mellan organisatoriska-, psykosociala- och individuella faktorer och olika
hälsoutfall (självskattade hälsa, återhämtning och balans mellan arbete och privatliv) i ett
schemalagt arbete?
2. Finns det skillnader mellan anställda med schemalagda respektive flexibla arbetstider för
a) de olika hälsoutfallen (självskattade hälsa, återhämtning och balans mellan arbete och
privatliv) och
b) de organisatoriska-, psykosociala- och individuella faktorerna.
Metod
Projektet bygger på enkätdata från 2016 innehållande bl.a. självskattade fysiska och psykosociala
arbetsförhållanden, hälsa och välbefinnande från över 4300 anställda.
Samband mellan upplevd balans mellan arbete och privatliv och organisatoriska-, psykosociala- och
individuella faktorer i ett schemalagt arbete analyseras med multipel regression och skillnader mellan
anställda med flexibla respektive schemalagda arbetstider analyseras med variansanalys.
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Doktorandprojekt: Leadership Behaviour, Working Environment
and Health in Effective Small and Medium-sized Enterprises – a
Manager and Subordinate Perspective
Doktorand
Elena Ahmadi
Huvudhandledare, biträdande handledare
Huvudhandledare: Gloria Macassa, biträdande handledare: Johan Larsson.
Bakgrund
Work-related ill-health continues to be a major challenge. Working environment and leadership are
important occupational determinants of health. Systematic reviews identify associations between a)
manager’s leadership and subordinates` health and b) managers´ and subordinates´ wellbeing. More
research is needed to further understand the mechanisms through which leadership behaviour impacts
subordinates` and managers' own health as well to understand managers working environment and
conditions for leadership. This thesis investigates leadership behaviour and health in effective
companies (that were nominated for the “FRAMFÖR-Award” Successful companies in Gästrikland”.)
Syfte
Describe managers' and subordinates’ behaviours, working environment and health in effective small
and medium sized enterprises. In addition the thesis will assess the relationship between leadership
behaviour to own and employee’s health.
Frågeställningar
a) What patterns regarding managers’ working hours can be identified across socio-demographic
variables, leadership experience factors and leadership profiles (relation, structure, change and
HEL) in effective SMEs?
b) What leadership behaviours do managers deploy in long-term effective SMEs?
c) How do managers and subordinates in long-term effective SMEs in perceive their own
working environment, health and which organisational factors do they consider to be most
important for their health?
d) What is the relationship between leadership behaviour, organisational related factors, and
subordinates’and managers’ health in effective SMEs?
Metod
Study I: Quantitative approach, cross-sectional design. Sample: Managers in SMEs nominated for the
award (2014-2018). Type of data: managers´ time allocation to different activities, total working time,
leadership behavior orientation, background characteristics. Data collection: done within Framförproject, semi-structured questionnaire. Data analysis: Descriptive statistics and regression models.
Study II and III: Qualitative approach. Sample: Managers and employees of SMEs nominated for the
award during 2001-2017 at least 8 times. Type of data: organisational and managerial behaviours
(Study II) and perceptions of own working environment, health and organisational of importance for
managers` and employees` health. Data collection: Interviews with managers and group seminars with
employees. Data analysis: Deductive content analysis.
Study IV: Quantitative approach, cross-sectional design. Sample: 100 managers and 1000 employees
from SMEs nominated for the award during 2001-2018. Type of data: Leadership behaviour,
managers` own and subordinates´ health, working environment, background characteristics. Data
collection: Survey, a standardized questionnaire. Data analysis: Descriptive statistics and regression
models.
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Doktorandprojekt: Smittspridning på arbetsplatsen ett
arbetsmiljöproblem i vården
Doktorand
Lisa Arvidsson
Huvudhandledare, biträdande handledare
Bernice Skytt, Magnus Lindberg, Maria Lindberg
Bakgrund
Vårdpersonal är en yrkesgrupp som är särskilt utsatt för risken att smittas av sjukdomar på arbetsplatsen.
Att bli smittad på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem som kan påverka de anställda både fysiskt och
psykiskt. Blodsmittor, bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika och virus som bland annat
orsakar den så kallade vinterkräksjukan är exempel på smittor som ställer till problem för
sjukhuspersonal. Vi har idag inte tillräckligt med kunskap om vårdpersonalens egen roll i överföring av
sådan smitta och vad som påverkar personalens hygienbeteende.
Syfte
Det övergripande syftet är att få fördjupade kunskaper om risker och ansvar vid smittspridning vid
vårdenheter. Vårt fokus är vårdpersonals förståelse, förhållningssätt, förutsättningar samt ansvarstagande
för förebyggande av smittspridning inom hälso- och sjukvården.
Frågeställningar
Delstudie 1: Syftet är att beskriva förekomst av riskbeteenden som kan medföra att smitta sprids i
omvårdnadssituationer
Delstudie 2: Syftet är att beskriva förutsättningar för vårdpersonal att bedriva aseptiskt omvårdnadsarbete.
Delstudie 3: Syftet är att beskriva om en intervention leder till fördjupad förståelse och förändrat beteende
hos vårdpersonal avseende smittspridning.
Delstudie 4: Syftet är att beskriva vårdpersonalens förståelse och reflektioner kring resultatet av
interventionsstudien, delstudie 3
Metod
Delstudie 1: Beskrivande och jämförande studie med kvalitativ och kvantitativ. icke deltagande
observationer av sjuksköterskor och undersköterskor vid 10 ortopediska och kirurgiska vårdavdelningar.
Delstudie 2: Beskrivande tvärsnittstudie, enkätundersökning till vårdpersonal vid 10 vårdavdelningar
Delstudie 3: Kvasiexperimentell studie där vårdpersonal vid två interventions- samt två
kontrollavdelningar ingår. Interventionen utgörs av vignetter och filmer som diskuteras i
personalgruppen. Förmätningar utgörs av material från delstudie 1 och 2, eftermätning kommer att
utgöras av observationer och enkätundersökning i enlighet med delstudie 1 och 2.
Delstudie 4: Beskrivande design, focusgruppsintervjuer med vårdpersonal från de avdelningar där
interventionen genomförts.
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Doktorandprojekt: Flexible Work: Factors influencing
employees’ work-life balance, health, stress, and well-being
Doktorand
Sofie Bjärntoft
Huvudhandledare, biträdande handledare
Huvudhandledare: David Hallman, Biträdande handledare: Svend Erik Mathiassen, Helena Jahncke
Bakgrund
Arbetslivet har förändrats mot en ökad digitalisering och allt fler arbetsplatser möjliggör flexibelt
arbete där de anställda kan bestämma när, var och hur de arbetar. Tidigare studier visar att flexibelt
arbete ökar produktivitet och arbetstillfredsställelse, men risken är dock att gränsen mellan arbete och
privatliv suddas ut. Ökad kunskap är därför viktigt för att på sikt nå fram till hur förändringar i
arbetsvillkor kan främja balansen mellan arbete-privatliv, hälsa, stress och välbefinnande för anställda
som arbetar flexibelt. Doktorandprojektet ingår i forskningsprojektet ArbFlex på Trafikverket.
Syfte
Syftet är att undersöka betydelsen av faktorer i arbetslivet i relation till upplevd balans mellan arbeteprivatliv, hälsa, stress och välbefinnande, samt att undersöka hur förändringar i organisationen kan
främja balansen mellan arbete-privatliv, hälsa, stress och välbefinnande hos de anställda.
Frågeställningar
1. Hur ser kunskapsläget ut angående risk- och friskfaktorer i flexibelt arbete i relation till balans
mellan arbete-privatliv, upplevd hälsa, stress och välbefinnande?
2. Hur ser sambandet ut mellan faktorer i arbetslivet och i vilken utsträckning anställda på
Trafikverket arbetar flexibelt i relation till balans mellan arbete-privatliv?
3. Vilka åtgärder anser anställda på Trafikverket är mest väsentliga för att främja god arbetsmiljö
och hälsa i flexibelt arbete?
4. I vilken grad ändras de anställdas självskattade balans mellan arbete-privatliv, hälsa, stress och
välbefinnande efter genomförandet av interventioner med syfte att skapa ett balanserat
flexibelt arbete?
Metod
Studie I: Systematisk litteraturöversikt. Sökning i databaser i syfte att klargöra kunskapsläget om vilka
faktorer som är viktiga för att främja balans mellan arbete-privatliv, hälsa, stress och välbefinnande i
flexibelt arbete.
Studie II: Tvärsnittsstudie. Enkäter i syfte att kartlägga anställda på Trafikverkets uppfattningar om
vilka faktorer i flexibelt arbete som är viktiga för att främja balansen mellan arbete-privatliv.
Regressionsanalyser.
Studie III: Kvalitativ studie. Fokusgrupper i syfte att undersöka anställda på Trafikverkets
uppfattningar om åtgärder som kan främja hälsa och arbetsmiljö i flexibelt arbete. Innehållsanalys.
Studie IV: Interventionsstudie. Enkäter i syfte att undersöka hur anställda på Trafikverkets
självskattade balans mellan arbete-privatliv, hälsa, stress och välbefinnande förändras efter införandet
av interventioner. Analysmetod för upprepade mätningar (baslinjemätning och 2
uppföljningsmätningar).
Studie II-IV etikprövas i samband med Trafikverksprojektet ArbFlex.
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Doktorandprojekt: Promoting restoration and health in
digitalized and flexible work
Doktorand
Johanna Edvinsson
Huvudhandledare, biträdande handledare
Huvudhandledare: Svend Erik Mathiassen, Biträdande handledare: Helena Jahncke, Terry Hartig,
Bakgrund
Projektet ingår i ett forskningsprojekt på Trafikverket, där digitalisering möjliggör flexibla arbetssätt
som ger de anställda möjligheter att förlägga arbetet på självvalda arbetstider och arbetsplatser.
Flexibiliteten underlättas av teknikutvecklingen och kan effektivisera arbetet, men innebär samtidigt
utmaningar för den anställde, som kanske förväntas vara tillgänglig för arbete under ledig tid.
Arbetsgivare är skyldiga att hantera anställdas arbetssituation avseende ständig nåbarhet för att
förebygga bristfällig återhämtning. Samtidigt efterfrågas vägledning om hur arbetsgivare kan arbeta
för att skapa ett hållbart arbetsliv för anställda med flexibla arbeten, t.ex. forskning som visar hur
flexibelt arbete påverkar anställdas återhämtning och indikatorer för välmående, som t.ex. stress,
sömn, välbefinnande och hälsa och som utvärderar strategier för att främja återhämtning och hälsa.
Syfte
Syftet är att undersöka förhållandet mellan flexibelt arbete och indikatorer för välmående (t.ex.
trötthet, stress, sömnkvalitet, välbefinnande och hälsa) samt huruvida återhämtningsupplevelser, olika
individfaktorer och position i organisationen medlar sambanden.
Frågeställningar
1. Sammanställa befintlig forskningslitteratur avseende samband mellan flexibelt arbete,
återhämtning och indikatorer för välmående.
2. Utforma ett validerat, reliabelt och psykometriskt testat indexmått för flexibelt arbete.
3. Undersöka till vilken grad flexibelt arbete visar samband med olika indikatorer för välmående
hos anställda och chefer med flexibla arbeten på Trafikverket.
4. Undersöka till vilken grad interventioner som syftar till att säkra upplevd återhämtning hos
anställda med flexibelt arbete, har effekt på olika indikatorer för välmående (t.ex. trötthet,
stress, sömnkvalitet, välbefinnande och hälsa).
Metod
1.
2.

3.

4.

Systematisk litteraturöversikt. Systematisk sökning i vetenskapliga databaser.
Kvantitativ valideringsstudie. En enkät om flexibelt arbete kommer att utvärderas hos
kontorsanställda med olika grad av flexibelt arbete. Faktoranalyser och analyser för att ta
fram index kommer att genomföras av enkätdata.
Kvantitativ enkätstudie om flexibelt arbete, återhämtning och hälsa har skickats ut till
kontorsanställda med flexibla arbetstider på Trafikverket. Deskriptiv statistik och
regressionsanalyser kommer att användas för att undersöka samband mellan flexibelt arbete
och indikatorer för välmående och om återhämtning och individfaktorer medlar sambanden.
Longitudinell interventionsstudie. Interventionerna kommer att tas fram genom kvalitativa
intervjuer och utvärderas genom enkät och objektiva mätningar (t.ex. hjärtfrekvensvariabilitet). Resultaten utvärderas med statistiska metoder för upprepade mätningar.
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Doktorandprojekt: Doktorandprojekt: B-LONG
Doktorand
Heidi Hagerman
Huvudhandledare, biträdande handledare
Maria Engström huvudhandledare. Bernice Skytt och Barbro Wadensten bihandledare
Bakgrund
Äldrevården har de senaste åren genomgått stora organisatoriska förändringar med ekonomiska
nedskärningar, minskning av personal, större antal tidsbegränsade anställningar och höga sjuktal har
rapporterats bland personalen. Detta har lett till att arbetet upplevs som oroligt och stressande. Även
arbetet som första-linjens chef har förändrats. Den administrativa rollen har ökat och chefernas
möjligheter att delta i det dagliga arbetet har minskat. Vårdarbetet tillhör ett av de mest psykiskt
påfrestande arbetena i Sverige. För att kunna hantera de nya förutsättningarna är det viktigt att första
linjens chefer är engagerade, kompetenta och närvarande så de kan inspirera och stärka personalen i
deras dagliga arbete. För att klara av de allt högre krav som ställs är det viktigt att vårdpersonalen och
cheferna känner att de har goda strukturella förutsättningar, handlingsutrymme och känner att de har
kontroll över sitt arbete. Detta kan liknas med att ha hög strukturell empowerment och hög
psykologisk empowerment.
Syfte
Att studera första-linjens chefers arbetsmiljö inom äldreomsorgen ur ett empowerment perspektiv.
Frågeställningar
Studie 1:Att hos chefer studera sambandet mellan empowerment och stress samt sitt eget skattade
chefs- och ledarskap.
Studie 2: Att studera samband mellan chefers empowerment och personalens empowerment samt
skattningar av sina chefers chef och ledarskap.
Studie 3 & 4: Att beskriva manliga respektive kvinnliga chefers arbetsmiljö utifrån ett empowerment
perspektiv.
Metod
Studie 1 och 2 är kvantitativa enkätstudier med longitudinell, korrelativ, exploratorisk och multi-nivå
design. Studie 1 och 2 har analyserats statistiskt.
Studie 3 & 4 är kvalitativa intervjustudier med beskrivande design som har analyserats/analyseras med
kvalitativ innehållsanalys.
I studie 1, 3 och 4 är urvalsgruppen första-linjens chefer inom äldreomsorgen.
I studie 2 inkluderas både första-linjens chefer och vårdpersonal inom äldreomsorgen.
För samtliga studier finns godkännande från regionala etikprövningsnämnden.
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Lean in Health Care – Staffs´ Working life and Well-being
Doktorand
Monica Kaltenbrunner Nykvist
Huvudhandledare, biträdande handledare
Maria Engström, Svend Erik Mathiassen, Lars Bengtsson
Bakgrund
Lean är implementerat i hälso- och sjukvården i varierande form och omfattning. Forskning av Lean
visar att arbetsfilosofin resulterar i ökad produktivitet (Souza 2009). Utvärderingar rörande Lean och
vårdkvalitet finns men saknar personalens fokus samt är studier rörande personalens hälsa och
psykosociala arbetsmiljö i relation till Lean få (Costa & Godinho Filho 2016, Holden 2011, Joosten et
al. 2009, Mazzocato et al. 2010, Souza 2009). Tidigare studier av Lean inom industrin visar både
positiva och negativa utfall på personalens hälsa och arbetsmiljö (Parker 2003, Ulhassan et al. 2013,
Landsbergis et al. 1999, Mazzocato et al. 2012, Holden 2011, Hasle 2011).
Syfte
Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojekt är att följa och beskriva i vilken form och
omfattning Lean tillämpas och förändras över tid inom primärvården samt undersöka hur Lean
samvarierar med personalens arbetsmiljö och hälsa och vårdkvalitet. För att besvara
forskningsprojektets syfte har datainsamling skett i två steg. I steg ett har ett befintligt Leaninstrument vidareutvecklas och kontextanpassas till hälso- och sjukvården. I steg två är syftet att
studera hur Lean i primärvården samvarierade med personalens psykosociala arbetsmiljö och hälsa
och vårdkvalitet.
Frågeställningar
Projektet avser att behandla följande vetenskapliga frågeställningar:
1. Hur kan Lean inom primärvården mätas och vilka psykometriska egenskaper har det
vidareutvecklade Lean-instrumentet? (delarbete I).
2. Hur och i vilken form och omfattning praktiseras Lean inom primärvården och hur
samvarierar Lean med vårdkvalitet? (delarbete II).
3. Över tid, hur samvarierar mognad av Lean med personalens självskattade vårdkvalitet,
utmattning och thriving, medierad genom krav och resurser inom primärvården? (delarbete
III).
4. Över tid, hur samvariera mognad av Lean med personalens självskattade generella hälsa och
muskuloskeletala besvär medierad genom krav och resurser inom primärvården? (delarbete
IV).
Metod
Study
I

Design
A cross-sectional, descriptive and
correlational design using a mixed methods
approach

II

A cross-sectional, descriptive and
correlational design and a mixed methods
approach
A cross-sectional, correlational design

III

IV

A longitudinal, descriptive and correlational
design

Sample
Think-aloud interviews; n=12 staff from different
units and professions. Working in both hospitals
and primary care. Survey; n=386 staff with
different professions working in primary care. (testretest; n=43)
Survey; n= 298 staff with different professions
working in primary care. Observations; at 4 units,
n=6-8 staff at each unit, in total n=28 staff
Survey; n= 205 staff with different professions
working in primary care responded to the LiHcQ
2015 and 2016
Survey; n= 205 staff with different professions
working in primary care responded to the LiHcQ
2015 and 2016
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Data collection
Think-aloud interviews and
questionnaire

Questionnaires and observations
(also included interviews and the
use of a structured protocol)
Questionnaires

Questionnaires
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Doktorandprojekt: Första linjens chefers och vårdpersonals
uppfattningar om vad som kännetecknar en god arbetsmiljö
inom akutsjukvård
Doktorand
Karin Lundin
Huvudhandledare, biträdande handledare
Bernice Skytt, Maria Engström, Annika Strömberg, Marit Silén
Bakgrund
Arbetssituationen inom vården beskrivs som stressig och pressad, ett arbetsmiljöproblem som kan
påverka chefer och vårdpersonal både psykiskt och fysiskt. Arbetssituationen leder i vissa fall till
sjukskrivningar, att personal inte orkar med att arbeta heltid eller att de slutar. Detta får konsekvenser
såväl för den enskilde, enheten där personen är anställd samt hälso- och sjukvården i stort. Det är
därför av vikt att identifiera och sprida kunskap om faktorer som chefer för vårdenheter och deras
medarbetare uppfattar är av vikt för att situationen på arbetsplatsen skall uppfattas som god.
Syfte
Det övergripande syftet med forskningsprojekt är att studera första linjens chefers förutsättningar och
agerande i arbetet liksom deras välbefinnande och effektivitet därutöver är syftet att undersöka hur
deras skattningar samvarierar med medarbetarnas förutsättningar, välbefinnande och effektivitet
Frågeställningar
Delstudie 1: Syftet är att beskriva hur chefernas strukturella förutsättningar samvarierar med
medarbetarnas arbetstillfredställelse.
Delstudie 2: Syftet är att beskriva hur förstalinjechefens kontrollspann samt chef- och ledarskap
samvarierar med vårdpersonalens strukturella förutsättningar och graden av individuell vård.
Delstudie 3: Syftet är att beskriva vad som sker vid arbetsplatser där chefer och medarbetare skattar att
de har goda organisatoriska förutsättningar?
Delstudie 4: Syftet är att beskriva betydelsefulla strukturella förutsättningar i arbetet på en vårdenhet.
Metod
Delstudie 1: Korrelativ tvärsnittsstudie med ”multi-level” design, enkätundersökning till
35 chefer och medarbetare n=315 vid de 35 inkluderade vårdenheter. Ett randomiserat urval av 15
medarbetare per chef.
Delstudie 2: Korrelativ tvärsnittsstudie med ”multi-level” design, enkätundersökning till35 chefer och
medarbetare n=315 vid de 35 inkluderade vårdenheter. Ett randomiserat urval av 15 medarbetare per
chef.
Delstudie 3: Beskrivande design med etnografisk ansats, observations- och intervjustudie med chefer
och medarbetare vid fem vårdenheter.
Delstudie 4: beskrivande design, intervjustudie med 10-15 förstalinjechefer
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Doktorandprojekt: Arbetsrelaterad identitet och dess effekter på
arbetsrelaterad rättvisa, motivation och hälsa
Doktorand
Ola Nordhall
Huvudhandledare, biträdande handledare
Igor Knez (huvudhandledare), Per Lindberg, Johan Willander och Fredrik Saboonchi (bitr. handledare)
Bakgrund
Tidigare studier (Cremer, 2006; Ehrhard, Shaffer, Chiu och Luk, 2012) har visat att hur starkt man
identifierar sig med sitt arbete kan relateras till hur man påverkas av och ställer sig till arbetsrelaterade
rättvisefrågor (distribution av förmåner, medbestämmande, inflytande, bemötande, information) och
att både den arbetsrelaterade identiteten och rättvisan på olika sätt kan relateras till tillfredställelse,
motivation och hälsa i arbetet (Elovainio, Kivimäki, & Vahtera, 2002; Kirpal, 2004; Blader & Tyler,
2009; Cho & Treadway, 2011). Studier har visat på samband mellan social/organisatorisk
arbetsrelaterad identitet respektive rättvisa och hälsa (Haslam, Jetten, Postmes & Haslam, 2009;
Robbins, Ford &Tetrick, 2012). Bl.a. har det visats att sjukvårdpersonal låter vaccinera sig i större
utsträckning om de har en stark yrkesidentitet, att lärare med stark yrkesidentitet i lägre grad känner
sig oroliga och depprimerade (Haslam, et al. 2009) samt att det finns postiva samband mellan
upplevelser av olika typer av organisatorisk orättvisa och oro och deppression (Spell & Arnold, 2007),
högre risk för sjukskrivning och psykiatriska besvär (Eloviano, et al. 2002; Elovaino, et al. 2005),
samt med emotionell utmattning (Tepper, 2000).
I ovanstående studier har i första hand social/organisatorisk arbetsidentitet studerats varför förliggande
avhandlingsarbete är relevant då det kommer undersöka hur en personlig- (Knez, 2016) och en social
(Haslam, Jetten, Postmes & Haslam, 2009 arbetsidentitet samt den emotionella- och kognitiva
komponenten i dessa typer av identiteter kan prediciera arbetsrelaterad motivation, rättvisa och
mentala hälsa. Ovanstående är inte minst angeläget då det kan kasta nytt ljus över på vilket sätt
människors arbetsrelaterade motivation, rättvisa och mentala hälsa kan relateras till emotionella- &
kognitiva identitetsfaktorer/processer, på individ-, och kollektiv (organisatorisk)nivå, samt hur delar
av detta kan förklaras av psykologiska/sociala krav- och resurser i arbetet (Demerouti, Bakker,
Nachreiner, & Schaufeli, 2001) Att sammanföra dessa frågeställningar i ett sammanhängande
avhandlingsarbete är i linje med profilen för hälofrämjande arbetsliv vid HIG då det kan bidra till ny
kunskap om människans psyko-sociala förutsättningar i arbetslivet, vilket kan vara till nytta för
anställda och arbetsgivare i deras förståelse för och ev. förändring av arbetsrelaterade attityder,
beteenden och ohälsofaktorer.
Syfte
Att undersöka på vilket sätt människors arbetsrelaterade motivation, rättvisa och mentala hälsa kan
relateras till emotionella- & kognitiva identitetsfaktorer/processer, på individ-, och kollektiv
(organisatorisk)nivå, samt hur delar av detta kan förklaras av psykologiska/sociala krav- och resurser i
arbetet
Frågeställningar
Hur är människors arbetsrelaterade motivation, rättvisa och mentala hälsa relaterade till emotionella& kognitiva identitetsfaktorer/processer på individ-, och kollektiv (organisatorisk)nivå, samt hur kan
delar av detta förklaras av psykologiska/sociala krav- och resurser i arbetet?
Metod
All data kommer insamlas med hjälp av enkätmetodik (självskattningsskalor) och kommer analyseras
med hjälp av multipla regressionsanalyser och medieringsanalyser.
61

Hälsofrämjande och hållbart arbetsliv - doktorandprojekt

Doktorandprojekt: Att arbeta på distans – möjligheter och
konsekvenser för universitetslärare
Doktorand
Linda Richardsson
Huvudhandledare, biträdande handledare och deras affiliering
Huvudhandledare Marina Heiden. Biträdande handledare Birgitta Wiitavaara och Eva Boman
Bakgrund
I takt med att utvecklingen av tekniska hjälpmedel för distansarbete gått framåt, har flexibiliteten ökat
avseende var man kan utföra sitt arbete, inte minst inom högskolesektorn. Utvecklingen har lett till
högre krav på effektivitet, produktivitet och tillgänglighet av universitetsanställda oavsett var de
befinner sig, vilket bidragit till att de i allt högre utsträckning arbetar övertid på sin arbetsplats eller tar
med sig arbetet hem. Tidigare studier indikerar att omfattningen av distansarbete kan ha betydelse för
anställdas hälsa och välbefinnande. Detta motiverar studier av om det finns en ”optimal” mängd
distansarbete och varför universitetslärare väljer att arbeta på distans. Svårigheter vad gäller
avgränsning av arbetet, framförallt vid arbete på distans, motiverar studier av återhämtning efter arbete
på, respektive utanför, ordinarie arbetsplats. Att leda en personalgrupp som i varierande omfattning
arbetar på distans kan antas innebära andra förutsättningar varför även ett sådant organisatoriskt
perspektiv är motiverat att undersöka.
Syfte
Projektets syfte är att studera hur distansarbete praktiseras av, och påverkar universitetslärare. Vidare
är syftet att undersöka första linjens chefers upplevelser av att leda en personalgrupp som i varierande
omfattning arbetar på distans.
Frågeställningar
1. Finns det en skillnad i upplevelsen av hälsa, stress, återhämtning, arbetsmotivation och balans
mellan arbete och privatliv bland universitetslärare som i olika omfattning arbetar på distans?
2. Finns det en skillnad i fysisk och mental arbetsbelastning under respektive efter arbete som
utförs på och utanför ordinarie arbetsplats?
3. Varför väljer universitetslärare att arbeta på distans?
4. Hur upplever första linjens chefer att leda en arbetsgrupp som i olika omfattning arbetar på
distans?
Metod
I delstudie I pågår en web-baserad enkätundersökning av hälsa, stress, återhämtning, balans
arbete/privatliv, arbetsmotivation och förekomst av distansarbete bland universitetslärare.
Datainsamlingen medför inga driftskostnader och avslutas 2018. I delstudie II följs ett urval av
universitetsanställda från delstudie I under en arbetsvecka genom mätningar av rörelsemönster,
hjärtfrekvens och stresshormon, dagböcker, och skattningar av stress, trötthet och återhämtning.
Parallellt sker intervjuer för delstudie III. Datainsamling för delstudie IV beräknas ske genom
intervjuer under 2020. De analysmetoder som kommer att användas är uni- och multivariat
variansanalys, samt kvalitativ innehållsanalys och fenomenografi.

62

Hälsofrämjande och hållbart arbetsliv - doktorandprojekt

Doktorandprojekt: Effects of ±Gz Exposure on Cognitive
Performance
Doktorand
Eduardo Rosa
Huvudhandledare, biträdande handledare
Johan Willander, huvudhandledare. Igor Knez, Robert Ljung och Nicklas Dahlström, bitr.handledare
Bakgrund
The importance in investigating cognitive function performance in relation to ±Gz exposures is due to
the fact that several incidents and accidents in high-performance flights (e.g. fighter pilots) are related
to loss of situation awareness in flight (Nullmeyer et.al, 2005). Hence, ±Gz-induced cognitive
stressors may represent a threat to flight safety as greatly as physiological functions-induced
impairments.
Syfte
The proposed study aims at assessing cognitive performance considering both ±Gz loads and address
questions related to decision-making in unusual conditions in flight, situation awareness and workload.
Frågeställningar
1. How is mental workload affected by exposure to varying ±Gz levels during flight?
2. Does expertise or early/constant exposure to ±Gz loads alleviate MWL cognitive costs?
3. Is it possible to improve presentation of information as to enhance SA under high ±Gz load
variations?
Metod
1. Prototyping phase: laboratory sessions – initial validation of cognitive flight tasks and baseline
results (+1Gz) for subsequent tests. Testing of implementation of neurophysiological
measurements (fNIRS and/or EEG).
2. Simulation of +Gz condition – Swing-out gondola centrifuge (KTH or Linköping) –
implementation of cognitive flight tasks and testing under varying +Gz load conditions.
Validation and application of fNIRS and EEG.

63

Hälsofrämjande och hållbart arbetsliv - doktorandprojekt

64

Kroppen i arbete

Kroppen i arbete

65

Kroppen i arbete

Riskfaktorer och belastningsbesvär hos flygplanslastare - en
prospektiv kohortstudie
Projektledare
Eva Bergsten
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Svend Erik Mathiassen och Hans Högberg
Bakgrund
Ett samarbete med Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd (TYA) inleddes 2010 och ett
femårigt projekt genomfördes för att dokumentera fysiska och psykosociala belastningar och
muskeloskeletala besvär (MSDs) bland flygplanslastarna. Syfte var att utveckla ergonomiska
interventioner för att minska risken för MSDs. Med våra studier kunde vi dokumentera
arbetsförhållandena och en hög förekomst av ländryggs- och axelbesvär samt ett samband mellan
smärtan och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Utveckling av axelsmärta under ett arbetsskift hade
också ett samband med fysiska och psykosociala exponeringar under ett skift. Grundstommen i
föreliggande progression av flyglastarprojektet är prospektiva kohortstudier där vi vill studera i vilken
omfattning fysisk och psykosocial belastning i arbetet predikterar flyglastares belastningsbesvär på
kort (arbetsskift) och på längre sikt. Vi vill också undersöka hur ledarskapsbeteendet på arbetsplatsen
uppfattas av medarbetare och chef, eftersom just ledarskapsbeteenden var ett viktigt inslag i den
utbildningsinsats som TYA genomförde 2014; detta i sin tur föranledd av resultatet i vår första
dokumentation av arbetsmiljön.
Syfte
Att med en prospektiv design studera i vilken omfattning fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer
påverkar risken att drabbas av besvär i ländrygg och axlar samt skillnader i uppfattning av
ledarskapsbeteenden mellan chef och medarbetare och mellan olika arbetsgrupper.
Frågeställningar
-

Vilket inflytande har fysisk och psykosocial exponering över tid på förekomsten av smärta i
ländrygg och axlar, smärtans intensitet, hur smärtan påverkar arbetet, och hur individen reagerar
i form av sjukskrivning, respektive sjuknärvaro?

-

Hur skiljer sig uppfattningen av ledarskapsbeteenden mellan chef och medarbetare (flyglastare)
samt mellan olika team av medarbetare?

-

Vilket samband (om något) finns mellan ledarskapsbeteenden (mätt i absoluta termer och i form
av skillnad i uppfattning mellan chef och medarbetare) och rapporterad sjukfrånvaro,
sjuknärvaro, allmän hälsa och muskuloskeletala besvär?

Metod
En enkät besvarades av 265 flygplanslastare 2010/2011. 2015 var fortfarande 205 av dessa lastare
anställda och 205 personer besvarade samma enkät en andra gång (70% svarsfrekvens). Samband
mellan fysisk och psykosociala exponeringar samt mellan ledarskapbetennde och hälsoutfall kommer
att analysers med regressionsanalys metoder, bl a Generalized Estimating Equations (GEE).
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Effect of sitting and standing on nocturnal autonomic regulation
in workers
Projektledare
David Hallman
Bakgrund
Excessive sitting time (or sedentary behavior) is associated with an elevated risk of cardiovascular
disease (CVD) and all-cause mortality. In contrast, the health effects of standing have received far less
research attention, although prolonged standing at work has been observed to be a risk factor of CVD
morbidity and mortality. The causal neurobiological mediators of these relationships are however not
established. Imbalanced regulation of the autonomic nervous system is a possible pathway.
It is important to distinguish exposure to sitting and standing during work and leisure as the
occurrence, contextual correlates and potential for behavioral change of sitting and standing can differ
between the two domains. This is rarely done in epidemiological studies. It is also important to use
objective measurements of sitting and standing to avoid bias and distorted relationships due to selfreport. More knowledge on the health effects of sitting and standing during work and leisure is
important for developing exposure recommendations and promoting occupational and public health.
Syfte
The study aim is to examine the cross-sectional association between objectively measured sitting and
standing (at work and leisure) with nocturnal autonomic modulation in blue-collar workers.
The aim of this funding proposal is to obtain funds to attend an important international conference on
physical activity and health (ISPAH 2018, London Oct 15-17) and give an oral presentation.
Frågeställningar
To what extent are sitting and standing associated with nocturnal autonomic regulation (assessed by
heart rate and heart rate variability during sleep) in blue-collar workers?
Metod
The study is conducted on data from the Danish physical activity cohort with objective measurements
(DPHACTO, 2014). The study population consisted of 514 blue-collar workers in three industrial
sectors in Denmark (cleaning, manufacturing and transportation).
Sitting and standing (h/day) during work and leisure were assessed across 1-5 days using
accelerometers. Heart rate and heart rate variability (HRV) indices were derived during nocturnal
sleep as markers of resting autonomic modulation.
Linear regression models will be constructed to investigate the associations between sitting and
standing with heart rate and HRV, respectively, with adjustment for age, gender, body mass index,
smoking, and moderate-to-vigorous physical activity during leisure.
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Klassificering av smärta i nacke-skuldra från longitudinella data
hos arbetare
Projektledare
David Hallman
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Martin Björklund
Bakgrund
Smärta i nacke-skuldra (SNS) är ett heterogent tillstånd som kan variera från milda och kortvariga
besvär till intensiv och långvarig smärta. Förloppet av SNS kan vara akut och övergående, men
karakteriseras ofta av återkommande episoder där smärtintensiteten fluktuerar över tid snarare än att
följa en linjär utveckling. Kunskapen om hur dessa temporala mönster av SNS ser ut och dess
prediktiva värde hos arbetande populationer är mycket begränsad. Att identifiera och karakterisera
subgrupper med olika mönster av SNS kan vara en viktig komponent för att identifiera riskfaktorer på
arbetet, förstå besvärens effekter på arbetsförmåga, produktivitet och sjukfrånvaro, och för att
utvärdera effekter av prevention och behandling. Resultaten (2017) visade sex subgrupper av SNS
med tydliga skillnader i smärtans intensitet, fluktuation och förändring över tid. Hög fysisk
arbetsbelastning var en viktig faktor för hög ihållande SNS. Risken för självraporterad sjukfrånvaro
och dålig arbetsförmåga ökade kraftigt hos subgrupperna med hög ihållande eller fluktuerande SNS
jmf. låg smärtnivå. Under 2018 planeras nya analyser med registerbaserad sjukfrånvaro som utfall,
samt nya analyser av subgrupper och prediktorer för smärtrelaterad sjukfrånvaro.
Syfte
Projektet övergripande syfte är att identifiera och karakterisera subgrupper av SNS med avseende nivå,
förändring och temporal variabilitet av smärta under 12 månader hos anställda med manuellt arbete.
Frågeställningar
Följande frågeställningar undersöks 2018:
1. Till vilken grad skiljer sig de identifierade subgrupperna av SNS i registerbaserad
sjukfrånvaro?
2. Finns det subgrupper av arbetare med olika mönster av sjukfrånvaro under 1 år?
3. Till vilken grad skiljer sig subgrupperna av sjukfrånvaro i individuella och arbetsrelaterade
faktorer?
Metod
Population: 778 arbetare (produktion n=639; administration n=139) i DPhacto cohorten (2014).
Design: prospektiv observationsstudie.
Datainsamling: Mätningarna av smärta i nacke-skuldra och ländrygg och smärtrelaterad sjukfrånvaro
utfördes via SMS med utskick var fjärde vecka under 12 månader. Smärtintensitet den senaste
månaden i nacke-skuldra mättes med en NRS skala (0-10). Data på sjukfrånvaro insamlas även genom
att koppla kohorten till Danska register.
Statistisk analys: Subgrupper av smärta och sjukfrånvaro över 12 månader identifieras med LCGA.
GEE kommer att användas för att undersöka samband med bakgrundsfaktorer och registerbaserad
sjukfrånvaro.
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Mätning av fysisk belastning
Projektledare
Marina Heiden
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Svend Erik Mathiassen; medförfattare och medsökande i ansökan om externa medel
Fredrik Hellström; medsökande i ansökan om externa medel
Bakgrund
Både forskare och praktiker som mäter fysisk belastning i arbetslivet har behov av att samla in så
mycket information som möjligt i förhållande till de investerade resurserna. Man vill gärna använda
sig av datainsamlingsmetoder som ger tillförlitliga data till en låg kostnad. Behovet har föranlett
forskning kring kostnadseffektiva metoder för insamling och bearbetning av belastningsdata i
arbetslivet, och Högskolan i Gävle har sedan 2016 en doktorand som undersöker kostnad i relation till
precision av olika metoder för att mäta fysisk belastning inom industrin. En av dessa metoder är
observation. Den är förhållandevis dyr, och en stor del av kostnaden för den kommer sig av att
observatörer krävs för att göra bedömningar. Däremot är det inte klarlagt hur total observationstid och
mer/mindre överlappande observationer mellan observatörer påverkar det slutliga estimatet av fysisk
belastning. Sådan kunskap kan leda till bättre resursutnyttjande vid mätning av belastning i arbetslivet.
En strategi som rönt viss framgång är exponeringsmodellering, där exponering i arbetslivet uppskattas
genom modeller som bygger på enkla ingångsdata som är billigare att samla in. Majoriteten av de
framtagna modellerna har dock inte utvärderats inom avsett användningsområde, det vill säga på nya
insamlade data. I en pågående studie av fysisk exponering i tandläkaryrket används flera mätmetoder,
som möjliggör modellering av objektiva mätningar av arbetsställningar utifrån observationer av
arbetet och självskattningar av bl.a. hälsa och levnadsvanor. Om modellerna presterar bra, så avser vi
att söka externa medel för att samla in nya data att testa modellerna på.
Syfte
Det övergripande syftet med projektet är att identifiera effektiva strategier för estimering av fysisk
belastning i olika yrken.
Frågeställningar
-

Hur påverkas precisionen i estimatet av total observationstid och olika fördelningar av en
observationsinsats mellan observatörer? Vilken strategi kan rekommenderas?

-

Med vilken precision går det att prediktera fysisk belastning i tandläkaryrket med hjälp av
information om arbetets innehåll och upplägg, och personalens uppfattning om det?

Metod
För att besvara frågeställningarna kommer vi att använda insamlade data om fysisk belastning bland
pappersbruksarbetare och praktiserande tandläkar-/tandhygieniststudenter. Data kommer att analyseras
med variansanalys, regressionsanalys och simuleringstekniker.
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Utveckling av en datorbaserad synergonomisk
riskbedömningsmetod
Projektledare
Marina Heiden
Bakgrund
Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall på
arbetsplatsen genom att t.ex. minimera belastningsergonomiska risker. Arbetsmiljöverket reviderade
2012 föreskrifterna om belastningsergonomi och i de nya föreskrifterna finns krav på att även
synförhållanden ska riskbedömas för att undvika undermåliga sådana som kan påverka
arbetsställningar och arbetsrörelser negativt (AFS 2012:2 4§). Hur eller med vilken metod
synförhållandena ska bedömas finns däremot inte beskrivet. Sedan 2014 har forskare vid AHA i
samarbete med Arbetsmiljöverket och Lunds tekniska högskola utvecklat en datorbaserad
synergonomisk riskbedömningsmetod i ett projekt som finansierats bl.a. av AFA Försäkring. Metoden
innehåller en subjektiv del där arbetstagaren bl.a. skattar sina ögon-, huvudvärk- och muskelrelaterade
besvär, och en objektiv del där en bedömare med synergonomisk kompetens mäter och bedömer
ljusförhållanden och olika synergonomiska risker. Metodens validitet, intra- och
interbedömarreliabilitet har säkerställts i flera undersökningar. För att metoden ska vara användbar
även vid utvärdering av interventionseffekter måste den även kunna detektera relevanta förändringar i
synergonomisk exponering. Som ett nästa steg vill vi därför utvärdera metodens sensitivitet för
förändring.
Syfte
Syftet med projektet är att utvärdera den synergonomiska riskbedömningsmetodens sensitivitet, det
vill säga i vilken utsträckning den kan detektera skillnader i synergonomisk exponering.
Frågeställningar
I vilken utsträckning kan riskbedömningsmetoden detektera skillnader i synergonomisk exponering?
Metod
En synergonomisk riskbedömning görs med hjälp av metoden vid sex tillfällen med 3 veckors
mellanrum. De två första bedömningarna sker före en intervention som består i att alla lampor i en stor
kontorsarbetslokal byts ut mot mer icke-visuellt flimrande ljuskällor, och de två efterföljande
bedömningarna sker efter denna intervention. Därefter byts lamporna ut mot originalen igen, och
ytterligare två bedömningar genomförs. Inom-personsjämförelser av metodens resultat görs med hjälp
av variansanalys för upprepade mätningar.
Datainsamling i projektet görs av samarbetspartners vid Lunds tekniska högskola inom ramen för
Innovation Skånes projekt Lighting Metropolis. Ersättning för Marinas tid för bearbetning och analys
av insamlade data erhålls genom avtal med Innovation Skåne. Ansökan om medfinansiering görs för
att möjliggöra att resultaten publiceras i vetenskaplig tidskrift med affiliering till Högskolan i Gävle
genom Marinas medverkan i projektet.
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Uppkomst och karaktärisering av nackbesvär inom
tandläkaryrket
Projektledare
Fredrik Hellström
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Martin Björklund, Mats Djupsjöbacka, Svend Erik Mathiassen, Per Gandal, Tina Borg, Hans Högberg
Bakgrund
Statens beredning för medicinsk utredning (SBU) har konstaterat att det vetenskapliga underlaget inte
är tillräckligt för att fastställa orsakssamband mellan exponeringar för olika fysiska och psykiska
belastningar och utvecklande av besvär i rörelseorganen. SBU efterlyser studier där personer följs över
tid och där objektiva metoder används för mätning av exponering och utfall , tex för sambandet mellan
nackbesvär och arbete över axelhöjd, repetitivt arbete och arbete med nackens i vridna eller böjda
positioner. En brist i studier av orsakssamband mellan exponeringsfaktorer och nackbesvär är att
objektiva utfallsmått saknas. Tänkbara utfallsmått är rörelsefunktioner i nacken eller olika biokemiska
markörer för besvär. En tänkbar undersökningsgrupp är tandläkare och tandhygienister där ettårsprevalens av nackbesvär är 26-73% och 54-83%, respektive, och arbetet innehåller upprepade
rörelser, låsta arbetsställningar och arbete utan armstöd. Tandläkar- och tandhygieniststudenter har
liknande arbetsuppgifter, och muskuloskeletala besvär förekommer hos upp till 57 % och 69% i
respektive studentgrupp under utbildningen. Tandläkar- och tandhygieniststudenter kan vara lämpliga
för studier av orsakssamband mellan exponering och besvär samt utveckling av arbetsrelaterade
nackbesvär
Syfte
Det övergripande syftet är undersöka samband mellan nackfunktion, exponering för
belastningsergonomiska riskfaktorer, fysiologiska biomarkörer och utvecklandet av nackbesvär.
Frågeställningar
-

Är nedsatta rörelsefunktioner i nacken prediktorer för besvärsutveckling eller är de
konsekvenser av utveckling av nackbesvär?
Har nivå, frekvens och duration av arbetsställningar och arbetsrörelser i armar och nacken ett
prospektivt samband med uppkomst av nackbesvär?
Hur varierar smärtintensiteten över tid för individer som utvecklar nackbesvär?
Kan fysiologiska biomarkörer predicera utvecklande av besvär i nacken?

Metod
Projektet är en prospektiv observationsstudie. Studiepopulationerna är besvärsfria tandläkar- och
tandhygieniststudenter och universitetsstudenter på teoretiska program . 507 forskningspersoner har
tillfrågats och 116 inkluderats. Vid studiens start, om de utvecklade nackbesvär samt vid studiens
avslut besvarade försökspersonerna enkäter, nackfunktion mättes, en klinisk undersökning
genomfördes och biologiska prover samlades in. Smärtskattningar har gjorts varje månad.
Arbetsställningar (armar, nacke, rygg) mäts med inklinometrar vid 6 respektive 2 tillfällen vid klinisk
praktik(tandläkare/tandhygienister) och föreläsningar (unversitetsstudenter). Dataanalys via GEEmodeller där tidsberoendet hos variabler kan inkluderas och med logistisk regression modeller. Data
insamling avslutas 2017-12-31. Etiskt godkännande DNR 2013/256.
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Belastningsbesvär hos hemodialyssjuksköterskor i Sverige och
Danmark
Projektledare
Magnus Lindberg
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Eva Westergren; datainsamling-analys-resultatspridning
Bakgrund
Arbetsmomentet att montera slangset och filter för dialysbehandling innefattar finmotoriska grepp som
kan medföra att sjuksköterskor riskerar utveckla hand- och handledssmärtor. I början på 2000-talet
utfördes lokala undersökningar som visade att hälften av sjuksköterskorna hade sådana besvär. Detta
har inte studerats systematiskt men utsagor från sjuksköterskor påtalar att handbesvär är vanligt.
Tekniska framsteg för att eliminera tunga lyft och förbättra ergonomin har genomförts. Det upplevs
dock att material från olika tillverkare är inkompatibla. En arbetshypotes är att det kan föreligga
skillnad i förekomst av hand- och handledsbesvär utifrån materialval. Några studier som undersöker
detta fenomen har inte kunnat identifieras
Syfte
Det övergripande syftet är att uppdatera kunskapen om fysisk arbetsbelastning och belastningsbesvär
bland dialyssjuksköterskor
Frågeställningar
Vilken arbetsförmåga, belastningsergonomisk risk och vilka belastningsbesvär rapporterar
hemodialyssjuksköterskor samt i vilken omfattning förekommer respektive besvär? Vilket samband
finns mellan upphandlat engångsmaterial och hemodialyssjuksköterskornas förekomst av
belastningsbesvär? Vid signifikant relation studera vilken kraft som krävs i de finmotoriska greppen
för att montera olika typer av engångsmaterial
Metod
en litteraturstudie, en tvärsnittsstudie om arbetsförmåga, muskeloskeletala besvär och smärtintensitet,
belastningsergonomisk riskbedömning. Relation mellan typ av engångsmaterial, sjukskrivningstal och
belastningsskador analyseras. Experimentella fallstudier planeras där vridkraft mäts med
elektromyografi.
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Skillnader mellan kvinnor och män i mönster av stillasittande
och fysisk aktivitet på arbetet och fritiden.
Projektledare
Eugene Lyskov
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
David Hallman, Helena Jahncke, Elin Johansson, Svend Erik Mathiassen, Per Gandal
Bakgrund
Bland kontorsarbetare har kvinnor tre gånger högre morbiditet av stressrelaterade somatiska och
psykiska besvär jämfört med män. En möjlig förklaring kan vara att exponeringen till fysisk aktivitet
och stillasittande skiljer sig mellan könen, både på arbetet och på fritiden. Tex att kvinnor tycks
spendera mer tid i stående på fritiden på grund av hushållsysslor, vilken kan leda till överbelastning.
Men det saknas forskning som dokumenterar skillnader i mönster av fysisk aktivitet och sittande hos
kvinnor och män, och den forskning som har gjorts är framförallt baserad på självrapporterad data,
vilket sannolikt leder till missvisande resultat på grund av bias. I det föreslagna projektet kommer vi
sammanställa data från fyra tidigare studier på AHA (MONA3, Stimul, AB kontor, Sit-Stand
Variation) som hade olika primära syften men gemensamma metoder för mätning av exponering: dvs
objektiva mätningar av fysisk aktivitet med hjälp av accelerometer. Vi har således möjlighet att skapa
ett unikt data set med detaljerade och tillförlitliga data bland kvinnor och män med kontorsarbete på
olika arbetsplatser i Region Gävleborg, totalt 320 arbetare.
Syfte
Projektets syfte är att genom att sammanfatta objektiva mätdata från tidigare studier på AHA att testa
om det finns skillnader i mönster av fysisk aktivitet och sittande (på arbetet och fritiden) mellan
kvinnor och män.
Frågeställningar
1.

Till vilken grad skiljer sig mönstret av fysisk aktivitet och sittande mellan kvinnor och män
med kontorsarbete?

2.

Spenderar kvinnor mer tid i stående och rörelse på fritiden än män?

3.

Hur modifierar andra faktorer, exempelvis ålder, arbetserfarenhet, arbetsplats, smärta och
andra hälsovariablerskillnader mellan kvinnor och man i deras aktivitetsmönster?

Metod
Objektiva mätningar av fysisk aktivitet med accelerometer, kontorsarbetare kvinnor och män, mellan
28 och 61
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Motorisk variabilitet vid repetitivt arbete.
Projektledare
Svend Erik Mathiassen
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Jennie Jackson
Bakgrund
Fysisk variation i arbetet anses allmänt vara en förutsättning för god hälsa. Variation kan skapas
genom att ändra arbetsuppgifter eller arbetsfördelning, men detta kan vara svårt att realisera i jobb som
domineras av repetitiva uppgifter, som industriell montering. En möjlig utväg är då att förstärka den
motoriska variabilitet som ovillkorligen finns då människan upprepar ”samma” rörelse, och
intervenera på faktorer i arbetet som kan främja motorisk variabilitet. Vi har under flera år, och med
stöd från både Forte-centret och från EU, drivit en forskningslinje vid CBF runt motorisk variabilitet
vid repetitivt arbete, vilka faktorer i arbetet som påverkar densamma, i vilken grad individer skiljer sig
åt i motorisk variabilitet, och vilken betydelse detta kan tänkas ha för utveckling av trötthet och
besvär. Forskningen har hittills gett upphov till ett tiotal vetenskapliga publikationer.
Aktiviteterna under 2018 är en progression av denna tidigare forskning vid CBF, och utnyttjer data
som samlats in vid ett tidigare tillfälle.
Syfte
Det övergripande syftet med forskningslinjen är att nå en ökad insikt i motorisk variabilitet vid
repetitivt arbete, vilka faktorer som påverkar den, och vilka samband den har med trötthet och
prestanda, och därigenom kunna svara på i vilken grad fysisk variation kan skapas genom insatser i
arbetslivet som främjar motorisk variabilitet
Frågeställningar
Studien vill under 2018:
1. vidareutveckla reliabla mått på motorisk variabilitet i data om arbetsställningar och
muskelaktivitet
2. bestämma i vilken grad individens motoriska variabilitet är konsistent över dagar och mellan
modifikationer av en repetitiv arbetsuppgift
Metod
I ett kontrollerat experiment har kvinnliga forskningspersoner utfört cykliskt monteringsarbete under
fyra olika villkor: starkt styrt i en industriellt relevant arbetstakt, något mera autonomt med samma
genomsnittliga arbetstakt, snabbare med inlagda pauser, och i självvald arbetstakt. Under arbetet har
arbetsställningar, arbetsrörelser och muskelaktivitet i underarm och skulder mätts med väl etablerade
metoder. Detta data bearbetas med avancerade procedurer hämtade från forskning inom motorisk
kontroll och statistisk analys, som genererar mått på variabiliteten inom och mellan arbetscykler,
liksom mellan dagar (inom individ) och mellan individer. Dessa så kallade varianskomponenter
granskas för olika mått på motorisk variabilitet.
Projektet har etiskt godkännande i både USA och Sverige.
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Mönster av stillasittande bland kontorsanställda med tillgång till
höj- och sänkbart arbetsbord
Projektledare
Svend Erik Mathiassen
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
David Hallman
Bakgrund
Stillasittande i arbetslivet uppmärksammas allt mer som en riskfaktor för flera allvarliga sjukdomar.
Därför har en betydande forskning växt fram som söker effektiva åtgärder för att begränsa sittandet
eller bryta upp det i kortare perioder, t.ex. att ge de anställda en höj- och sänkbar arbetsstation. Vi har
själva bidragit till forskningen med en systematisk litteraturöversikt, och med studier av effekten av
höj- och sänkbara stationer på stillasittande, och av samband mellan tidsmönster av sittande och
belastningsbesvär. I detta projekt, som är en direkt fortsättning på verksamhet under 2017, ingår dels
en studie som tar reda på i vilken mån vana användare av höj- och sänkbara arbetsstationer faktisk
utnyttjar dessa, dels en studie av om en höj- och sänkbar arbetsstation kan ge belastningsvariation för
armar, nacke och rygg.
Syfte
Syftet med den fortsatta forskningen är att nå ökad insikt i hur höj- och sänkbara arbetsstationer
faktiskt används, och om de har positiva eller negativa konsekvenser för arbetsbelastningar och fysisk
variation.
Frågeställningar
Första studien:
1. I vilken grad skiljer sig mönster av stillasittande mellan arbetsdagar för anställda med lång
vana av höj- och sänkbara arbetsstationer?
2. I vilken omfattning förekommer det att anställda trots tillgång till en höj- och sänkbar
arbetsstation sitter en övervägande del av arbetsdagen?
Andra studien:
1. I vilken grad ändras variationen i armarnas, nackens och ryggens arbetsställningar då
datorarbete utförs vid en höj- och sänkbar arbetsstation, jämfört med sittande?
2. Vilken kombination av tid i sittande, respektive stående datorarbete ger maximal variation i
armarnas, nackens och ryggens arbetsställning?
Metod
I första studien utnyttjar vi material från 22 kontorsanställda i Region Gävleborg. Sittande mättes
under fem dagar med accelerometri, och vi räknade fram temporala mönster och hur dessa skiljde sig
mellan dagar och individer.
Den andra studien bygger på data under tre dagar från av 24 universitetsanställda i Brasilien. Genom
observation kartlades när deltagarna arbetade vid datorn, och denna tidsinformation synkroniserades
med kontinuerliga accelerometrimätningar av arbetsställningar för armar, nacke och rygg, och med
information om den höj- och sänkbar arbetsstationens position. Vi kan då genom simuleringar räkna
fram vilken sitta-stå kombination som ger den största variationen i arbetsställning.
Studien har etiskt godkännande i både de svenska och brasilianska delarna.
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Optimering av observationsbaserade metoder för bedömning av
arbetsställningar och –rörelser.
Projektledare
Svend Erik Mathiassen
Bakgrund
Observation av arbetsställningar och –rörelser är en grundpelare inom ergonomisk forskning och
praktik, och en mångfald metoder har utvecklats för att samla in och värdera observationer på ett
systematiskt sätt. Observation är en kognitiv process, och de metoder som finns på marknaden skiljer
sig grundläggande i kognitiva krav; vissa ställer höga krav, t.ex. till arbetsminne och
bedömningsförmåga; andra är betydligt enklare. Höga kognitiva krav kan förväntas öka observatörens
osäkerhet i sin bedömning, och därmed skillnaden i bedömningar mellan observatörer. Metoden blir
då mindre effektiv än en metod med enklare kognitiva krav. I detta projekt, som inleddes 2017,
utvecklar vi en taxonomi för kognitiva krav i ergonomiska observationer, och en modell för att
bedöma hur stora dessa krav är. Vi postulerar att ökade krav ger ökad osäkerhet i
observationsresultatet, och att även individens erfarenheter och mentala kapacitet spelar en roll.
Projektet bygger vidare på en lång forskning om statistisk prestanda av ergonomiska
observationsmetoder.
Syfte
Projektets övergripande syfte är att genom ett kognitionspsykologiskt angreppssätt nå fram till
effektiva och praktiskt användbara metoder för observation av arbetsställningar och –rörelser som på
ett optimalt sätt utnyttjar människans kognitiva förmågor under de olika observationsvillkor som kan
förekomma i arbetslivet.
Frågeställningar
Under 2017 inriktades projektet mot att:
1. Kategorisera dokumenterade principer för observation och riskbedömning av arbetsställningar
och –rörelser enligt dessa principers kognitionspsykologiska krav.
2. Diskutera potentialen för att förbättra dessa observationsprinciper mot bakgrund av en
kognitionspsykologisk analys.
3. Identifiera färdriktningar för utveckling av observationsmetoder mot ett optimalt utnyttjande
av människans kognitiva förmåga, samt prioriterade forskningsbehov.
Dessa mål uppfylldes, och under 2018 kommer resultaten att dokumenteras vetenskapligt.
Metod
Inledningsvis identifierades befintliga observationsmetoder, med utgångspunkt dels i två
översiktsartiklar om observationer av ergonomiska belastningar, dels i vår egen tidigare forskning. Vi
utvecklade därefter en modell för kategorisering av kognitiva krav i observation, och för hur dessa
påverkar observationsmetodens prestanda.

76

Kroppen i arbete

Smarta textilier för ett hållbart arbetsliv
Projektledare:
Svend Erik Mathiassen
Bakgrund
Citat ur beviljad ansökan till Vinnova:
Belastningsskador kostar det svenska samhället ca 50 miljarder kr årligen, bl a för sjukskrivningar och
sjukersättning. En dåligt utformad arbetsplats kan dessutom kosta företaget 500 000 kr.
Belastningsskador leder till att många lämnar arbetslivet i förtid samtidigt som pensionsåldern behöver
höjas. Belastningsskador och stressrelaterade problem är de helt dominerande orsakerna till ohälsa i
arbetet, och det finns därmed ett stort behov av att förebygga dessa. Genom ny teknik kan medarbetare
tränas, behov av och arbetsmiljöförbättringar kan visualiseras och detta kan ge underlag för
genomförande av åtgärder.
Den snabba utvecklingen inom sensorteknik, mobil datainsamling och automatiserad databearbetning
samt förbättrade riskbedömningsmetoder gör att det idag går att utveckla kroppsburna, textilbaserade
system som kan prediktera skaderisker på arbetsplatser och för individer till en kostnad som är
realistisk för praktiska arbetsmiljöaktörer, t.ex. i företagshälsan. Den bärande idén är att samla in
signaler som beskriver belastningar på människan i arbete, och där elektroder och sensorer integreras i
textilmaterial, dvs. i arbetskläderna. Snabb databearbetning visualiserar individens risk för
arbetsrelaterad ohälsa/skada i den aktuella arbetssituationen på den aktuella arbetsplatsen.
Projektet, som har sin huvudhemvist på KTH, finansieras av Vinnova med totalt 19,7 millioner kronor
fram tom 2018-11-30.
Syfte
Projektets mål är att utveckla ett hård- och mjukvarusystem integrerat i arbetskläder som mäter,
riskbedömer och visualiserar belastningsexponering, för att återkoppla om arbetet, arbetsplatsen och
arbetstekniken är hållbara samt för att, när behov upptäcks, skapa ett underlag för att förebygga
belastningsskador.
Frågeställningar
Projektet inkluderar ett större antal specifika forsknings- och utvecklingsfrågor av, i huvudsak, teknisk
karaktär och med inriktning mot konkret produktutveckling. Vårt bidrag är att medverka till utveckling
av system för att analysera data som beaktar kända riskfaktorer vg. fysisk belastning i arbetslivet.
Metod
Vår del innebär medverkan med expertis i diskussioner om metodutveckling. Andra delar av projektet
förverkligas naturligtvis genom beprövade metoder för teknikutveckling.
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Tidsmönster av fysisk belastning, prestation och
muskuloskeletala besvär – en longitudinell studie av manliga
och kvinnliga stråkmusiker.
Projektledare
Svend Erik Mathiassen
Bakgrund
Variation i fysisk belastning anses vara en effektiv åtgärd mot belastningsbesvär, men kunskapen är
bristfällig om vilka initiativ i arbetet som faktiskt kan skapa variation och hur en god balans mellan
fysisk belastning och återhämtning bör se ut.
Stråkmusiker är en homogen yrkesgrupp. Arbetet innebär repetitiva arm- och handrörelser, höga
precisionskrav och begränsade möjligheter till fysisk variation, samtidigt som att man måste prestera
med god spelkvalitet. Fysiska och mentala belastningar varierar påtagligt under året, och en
kartläggning av mönstret av belastning och besvär kräver därför att båda mäts upprepade gånger över
en längre period. I en orkester utför dessutom kvinnor och män inom en instrumentkategori identiska
arbetsuppgifter vilket ger förutsättningar att undersöka könsskillnader i rörelsemönster, upplevd stress
och muskuloskeletala besvär.
Projektet kombinerar täta upprepade mätningar av belastning och muskuloskeletala besvär, och är
därvid en av de första studierna som samtidigt tar sig an fysisk belastning, prestation i arbetslivet, och
muskuloskeletala besvär, dessutom med en vinkling mot jämställdhet.
Projektet finansieras under 2018-2020 genom projektanslag från Forte, och har sin hemvist vid Arbetsoch miljömedicin på Uppsala universitet. HiG:s bidrag i projektet är att medverka vid datainsamlingar
och –analyser, och projektledaren vid HiG (Svend Erik M) deltog aktivt i arbetet med att lägga upp
studien och skriva ansökan om extern finansiering.
Syfte
Syftet med studien är att få ökad insikt i betydelsen av tidsmönstret av arbetsbelastning och
återhämtning för välbefinnande, prestation och muskuloskeletala besvär. Syftet inkluderar också att
undersöka om exponering, utfall och samband dem emellan är olika för kvinnor och män
Frågeställningar
1. I vilken grad har tidsmönstret av arbetsbelastning och återhämtning ett samband med
välbefinnande, prestation och muskuloskeletala besvär under en 12-månaders period bland
stråkmusiker?
2. I vilken grad skiljer sig manliga och kvinnliga stråkmusiker i fysisk belastning, stress och
besvär
Metod
Femtio stråkmusiker i två symfoniorkestrar kommer följas under 12 månader. Datainsamling kommer
att ske med tekniska mätningar, observation, klinisk undersökning och enkätfrågor om arbetsmiljö,
fysisk trötthet, prestation samt besvär relaterade till arbetet. Data kommer att analyseras både med
beprövade biomekaniska och epidemiologiska metoder, och med nyutvecklade procedurer för
estimering av arbetsbelastning genom statistisk modellering.
Etikansökan är under utarbetning.
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Skogsmaskinförares mentala och fysiska belastningsnivåer
under arbete med delautomatiserad skotarkran – en
experimentell studie i skogsmaskinsimulator
Projektledare
Hans Richter
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Dmitry Domkin, Nisse Larson, Per Gandal, Hans Högberg
Bakgrund
Detta projekt handlar om arbete i skogsmaskiner och om de minskade mentala och fysiska
belastningar som en ny metod för delautomatiserad kranstyrning i samband med avverkningarbete
förväntas ge upphov till. Skogforsk institutet (http://www.Skogforsk .se/) är initiativtagare till
projektet som utgör ett forskningssamarbete mellan Akademin för Hälsa och Arbetsliv och Skogforsk.
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsbruket och staten.
Uppgiften är att tillföra tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt,
hållbart svenskt skogsbruk och på så sätt säkerställa viktiga samhällsmål. Resultaten från detta projekt
kommer att ligga till grund för Skogforsk’s långsiktiga arbetsmiljöarbete. Av svensk industris totala
sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 10–12 % (Skogsindustrierna,
2016). I dagsläget arbetar ca 5000 – 6000 personer som maskinförare i Sverige. Många studier har
visat att detta arbete är både mentalt och fysiskt belastande.
Syfte
Projektets övergripande syfte är att kontrastera olika utfallsmått som adresserar mental/fysisk
belastningsnivå och prestation under simulerat skogsmaskinarbete mellan: 1) manuell kranstyrning
(där föraren själv styr kranens alla rörelser) och 2) delautomatiserad kranstyrning (där kranens
styrning halvautomatiserats). Hypotesen är att manuell kranstyrning under simulerat
skogsmaskinarbete är mer mentalt/fysiskt belastande relativt delautomatiserad kranstyrning med
bibehållen individuell prestationsnivå (det senare som utgör en statistisk kontrollvariabel).
Frågeställningar
Mera specifikt avser vi att: 1) kontrastera individuella mått på prefrontal hjärnaktivitet, samtidiga
mätningar av aktivitet i ögon- och nacke/skuldramuskler, och skattningar av mental/fysisk trötthet,
obehag och smärta mellan manuell och delautomatiserad kransstyrning. 2) Att utreda samband mellan
muskuloskeletal aktivitet, trötthet/besvär, mentala/fysiska belastningar och arbetsproduktivitet under
manuell och delautomatiserad kransstyrning. 3) Generera ny information om konsekvensen av
verklighetsnära visuella/mentala arbetskrav för graden av belastning på hjärnans prefrontala delar
under manuell och delautomatiserad kransstyrning. (4) Öka förståelsen för hälsokonsekvenserna av att
anstränga hjärnan för "prestera bra" mellan manuell och delautomatiserad kransstyrning.
Metod
Studien har en cross-over design och inkluderar 11 st. friska yrkesverksamma skotarförare i åldern 21–
51 år, samtliga med mer än 1 års erfarenhet av yrket. Manuell och delautomatiserad kranstyrning
utfördes under kontrollerade former i laboratorium där mental/fysisk trötthet, obehag, smärta,
prestation och fysiologiska reaktioner är utfallsmått. Uppgiften är konstruerad för att generera många
jämförbara krancykler och därmed möjliggöra statistisk testning med Linear Mixed Model analys
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Visual fatigue during near work
Projektledare
Hans Richter
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Nisse Larson
Bakgrund
Visual fatigue, a condition of improper or reduced visual function is believed to result from the use or
overuse of the eyes and has attracted and puzzled researchers from many different fields (Franco &
Franco, 2001; Cai et al., 2017). A sense of eye strain, eye weakness, or eye fatigue (i.e., asthenopia,
Hofstetter et al., 2000), in combination with musculoskeletal symptoms from the neck and shoulder
region, has been widely acknowledged as being associated with occupational near work since the
1980s (Gobba et al., 1988; Piccoli & ICOH Scientific Committee, 2003; Blehm et al., 2005). None of
the existing scientific, clinical, and applied research carried out thus far has focused exclusively on the
specific involvement of the central nervous system, and particularly supervisory (i.e., pre-frontal)
processes, in the development of visual fatigue.
Syfte
The specific purpose of this project is to measure hemodynamic changes over the right dorsolateral
prefrontal cortex, Brodman area 46 (dlPFC) during the added convergence load under conflicting
stimulus-to-accommodation and stimulus-to-vergence eye-movements, with and without added
cognitive load. The dimension of time will be applied into the analyses of hemodynamic changes
recorded over the dlPFC during the added convergence load. Previous studies have not considered the
relationship between visual effort, fatigue and central supervisory activity and the dynamics of dlPFC
activity, as quantified by functional Near Infrared Spectroscopy (fNIRS). Because many near vision
tasks involve a combination of highly sustained convergence demands (Howarth, 2011) which
continue for a prolonged time period, this research has several implications for translational health.
Frågeställningar
The present project will investigate three different hypotheses, as detailed below:
1. For visual near-viewing conditions, involving added convergence demands and/or added
mental demands (subjecting the participants to external exposure of mental/physical stress),
the effect on dLPFC should be significantly influenced by time because the added demands
trigger the need for more central control (Pierrot-Deseilligny et al., 2005; Richter et al.,
2015).
2. The individual degree of vergence load (i.e., internal exposure) should impact upon PFC
activity such that dlPFC activity should increase more in magnitude over time among
subjects that are subjected to larger levels of convergence load because these participants
will allocate more central resources to execute larger amplitudes of vergence eye-movements
to avoid diplopia and vice versa.
3. The combined effects of concurrent oculomotor demand and cognitive demands on dlPFC
activity are additive. This hypothesis tests if dlPFC activity is influenced by a combination of
added convergence demands and added cognitive demands as compared to conditions with
only added convergence demands, only added cognitive load, or no added load (Leone et al.,
2017).
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IMMPACT-PHC
Projektledare
Birgitta Wiitavaara
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Annika Nilsson och Hans Högberg
Bakgrund
Att kunna göra jämförelser av behandlingsresultat är viktigt, inte minst med tanke på den oklarhet som
råder kring det optimala innehållet i multimodal behandling. Ett problem i samband med detta är den
bristande enhetligheten vad gäller utfallsmått. IMMPACT bedriver ett fortgående internationellt
utvecklingsarbete vad gäller utfallsmått inom området kliniska smärtstudier. De rekommenderar fyra
domäner som bör ingå; smärtintensitet, fysisk funktion, emotionell funktion och generell förbättring.
Trots det pågående utvecklingsarbetet avseende utfallsmått används inte IMMPACTs
rekommendationer i så stor utsträckning i forskning och kliniskt arbete idag. Dessa rekommenderade
utfallsmått är inte heller testade specifikt i relation till muskuloskeletala besvär, varför det är av
betydelse att ytterligare utforska dessa med avseende om de mäter framträdande aspekter på de olika
ingående tillstånden. Detta kan utgöra ett värdefullt bidrag för att öka enhetligheten när det gäller
utfallsmått i kliniska studier.
I en tidigare studie i FAS-centers program E ”Diagnos och rehabilitering av belastningsbesvär” har vi
genom explorativ faktoranalys av de ingående frågeformulären tagit fram ett förslag på ett
sammanslaget kortformulär. I den studien ingick enbart kvinnor med nack-skulderbesvär. I detta
fortsättningsprojekt har data samlats in på både män och kvinnor, vilka även har andra typer av
muskuloskeletala besvär.
Syfte
Att undersöka om ett tidigare föreslaget kort frågeformulär passar att använda bland män och kvinnor
med icke specifika muskuloskeletala besvär, genom att testa dess validitet i en konfirmatorisk
faktoranalys. Om så inte är fallet, var det sekundära syftet att undersöka den faktorstruktur som blev
resultatet av en explorativ faktoranalys av det utvidgade urvalet.
Metod
Data är redan insamlad samt analyserad. Manus är under bearbetning och skall submitteras under
2018.
Studiedeltagare; 120 män och kvinnor 18-67 år med långvariga (>3månader) ospecifika
muskuloskeletala besvär, vilka genomgår multimodalt rehabiliteringsprogram. Rekrytering
konsekutivt från primärvården Gävleborgs län, Specialistrehab i Gävleborg, och Rygginstitutet
Sundsvall. Utfallsmått är smärtintensitet, fysisk- och emotionell funktion, generell hälsa,
arbetsförmåga samt sjukskrivning vilket mäts med Numeric Rating Scale (NRS), Multidimensional
Pain Inventory (MPI-S), Montgomery Åsberg Depression Scale ( MADRS-S). Ryff´s Psychological
Well-being Scale (RPWS), SF-36, WAI samt kompletterande frågor. De statistiska analyser som
genomförts är konfirmatorisk samt explorativ faktoranalys.

81

Kroppen i arbete

Synergo
Projektledare
Camilla Zetterberg
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Per Lindberg och Marina Heiden
Bakgrund
Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall på
arbetsplatsen genom att t.ex. minimera belastningsergonomiska risker. Arbetsmiljöverket reviderade
2012 föreskrifterna om belastningsergonomi och i de nya föreskrifterna finns krav på att även
synförhållanden ska riskbedömas för att undvika undermåliga sådana som kan påverka
arbetsställningar och arbetsrörelser negativt (AFS 2012:2 4§. Hur eller med vilken metod
synförhållandena ska bedömas finns däremot inte beskrivet. Därför finansierade AFA ett projekt med
syfte att utvecklat en datorbaserad synergonomisk riskbedömningsmetod (AFA-projekt d.nr. 130166).
I projektgruppen ingick forskare från Lunds Tekniska Högskola (LTH), Högskolan i Gävle (HiG) och
KTH-Syd,. Metoden innehåller en subjektiv del där arbetstagaren bl.a. skattar sina ögon-, huvudvärkoch muskelrelaterade besvär, och en objektiv del där en bedömare med synergonomisk kompetens
bl.a. mäter och bedömer ljusförhållanden och olika synergonomiska risker. Metoden har utvecklats i
samarbete med ergonomer och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovården, och målet är att den
både ska kunna användas inom forskning och vara användbar för företagshälsovården för att
identifiera, bedöma och åtgärda synergonomiska risker på arbetsplatser.
Inom det AFA-finansierade projektet, som har pågått sedan 2014, har tre kurser i synergonomi
genomförts där totalt 73 ergonomer och arbetsmiljöingenjörer deltagit. Efter respektive kurs har
deltagarna genomfört totalt 441 synergonomiska bedömningar med metoden, på arbetsplatser med
synkrävande arbete. Bedömningar och feed-back från den första kursens deltagare användes
framförallt för att revidera och förbättra metoden. Bedömningar från den andra och tredje kursen
ligger till grund för att testa metodens validitet och reliabilitet.
Syfte
Syftet med föreliggande projekt är att utvärdera den i projektet framtagna synergonomiska
riskbedömningsmetoden vad gäller, intra- och inter. bedömarreliabilitet.
Frågeställningar
Vilken intra- och interbedömarreliabilitet har den framtagna metoden?
Metod
Datainsamlingen avslutades i juni 2016 och databasen innehåller nu bedömningar av 141 arbetstagare
för analys av intrabedömarreliabilitet samt bedömningar av 77 arbetstagare för analys av
interbedömarreliabilitet.
Statistiska analyser: Intra- och interreliabilitet kommer att analyseras genom intraklasskorrelation,
variansanalys för upprepade mätningar, samt metodens mätfel och minsta detekterbara skillnad.
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Doktorandprojekt: Alternerande fysisk och mental belastning
och dess effekter på prestation, trötthet och återhämtning
Doktorand
Susanna Mixter
Huvudhandledare, biträdande handledare
Svend Erik Mathiassen, huvudhandledare. Helena Jahncke, David Hallman och Petra Lindfors, bitr.
handledare
Bakgrund
Tillräcklig variation i arbete anses av ergonomer vara en nödvändighet för att undvika
belastningsbesvär, men tidigare studier som undersökt effekterna av till exempel arbetsrotation visar
motstridiga resultat. I arbeten med fysiskt repetitiva arbetsuppgifter skulle en väg till ökad variation
vara att införa arbetsrotation som även innefattar mentala arbetsuppgifter. Detta skulle då innebära
återhämtning från de fysiska arbetsuppgifterna, utan att förlora produktiv tid. Tidigare studier som
undersökt effekten av en mental arbetsuppgift utförd i pauser mellan fysiskt arbete indikerar att det
kan ha positiva effekter på trötthet och återhämtning, jämfört med en passiv paus.
Syfte
Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att utvärdera effekterna av alternerande fysiska och
mentala belastningar på trötthet, prestation och återhämtning.
Frågeställningar
•

I vilken grad påverkar svårighetsgraden av en kognitiv arbetsuppgift utförd i pauser mellan
upprepade arbetscykler av ett repetitivt fysiskt arbete mönstret av trötthet och återhämtning?

•

I vilken grad påverkar svårighetsgraden av en kognitiv arbetsuppgift utförd i pauser mellan
upprepade arbetscykler av ett repetitivt fysiskt arbete indikatorer på mental stress?

•

I vilken grad påverkar tidsmönstret av upprepade arbetscykler med alternerande fysiskt
repetitivt och kognitivt arbete utveckling mönstret av trötthet och återhämtning?

•

I vilken grad påverkar tidsmönstret av upprepade arbetscykler med alternerande fysiskt
repetitivt och kognitivt arbete indikatorer på stressresponser?

•

Hur påverkas trötthet och återhämtning av att utföra en kognitiv uppgift under, efter eller
mellan upprepade perioder av fysiskt arbete?

Metod
I de första två studierna som de första tre delarbetena ska baseras på, är metoden kontrollerade
laboratoriestudier där försökspersoner utför arbetspass av en fysisk arbetsuppgift omväxlande med en
mental arbetsuppgift. Den mentala arbetsuppgiften utförs med tre olika belastningsnivåer under tre
olika dagar. Under försöken samlas mätdata som mäter muskelaktivitet, hjärtfrekvens, självskattad
trötthet och smärta och stresshormoner in, som ett mått på trötthet och återhämtning.
Det fjärde delarbetet är en systematisk litteraturöversikt.
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Doktorandprojekt: Tidigt utvecklande av nacksmärta: en
prospektiv kohortstudie.
Doktorand
Tina Rönnlund Borg
Huvudhandledare, biträdande handledare
Fredrik Hellström, (Huvudhandledare). Martin Björklund, och Björn Äng, (bitr.handledare)
Bakgrund
Tandläkare och tandhygienister är yrken som karaktäriseras av hög fysisk belastning i arbetet på grund
av ansträngande arbetsställningar. Prevalensen för nackbesvär är hög inom yrket (26-73 % för
tandläkare, 54-83 % för tandhygienister) samt för studenter under utbildning (20-57 % för
tandläkarstudenter och 28-69 % för tandhygieniststudenter). Besvären uppträder ofta när studenterna
påbörjar sin kliniska praktik då de utför liknande arbetsuppgifter som yrkesverksamma. Sammantaget
gör den höga fysiska belastningen och den höga förekomsten av nackbesvär att tandläkar- och
tandhygieniststudenter är lämpliga för studier av orsakssamband mellan exponering och besvär samt
utveckling av arbetsrelaterade nackbesvär.
Syfte
Det övergripande syftet är att undersöka samband mellan nackfunktion, exponering för
belastningsergonomiska riskfaktorer, upplevd spänning och utvecklandet av nackbesvär.
Frågeställningar
•

Är nedsatta rörelsefunktioner i nacken prediktorer för besvärsutveckling eller är de
konsekvenser av utveckling av nackbesvär?

•

Har nivå, frekvens och duration av arbetsställningar och arbetsrörelser i armar och nacken ett
prospektivt samband med uppkomst av nackbesvär?

•

Hur varierar smärtintensiteten över tid för individer som utvecklar nackbesvär? Hur ser
sambandet ut mellan upplevd muskulär anspänning och uppkomst av nackbesvär? Är
upplevd muskulär anspänning och smärta associerat över tid?

Metod
Doktorandprojektet ingår i ett större övergripande projekt, TandBes. Det bygger på en prospektiv
longitudinell observationsstudie där två grupper följs under tre terminer med avseende på exponering
för fysisk belastning och utveckling av nackbesvär: besvärsfria tandläkar- och tandhygieniststudenter
(studiegrupp) och besvärsfria universitetsstudenter på teoretiska program (kontrollgrupp). Samtliga
försökspersoner börjar följas upp på höstterminen i samband med att tandläkar- och
tandhygieniststudenterna startar sin kliniska praktik. Varje månad besvarar samtliga försökspersoner
en webbenkät gällande besvär från nacken. Vid studiens start, om de utvecklar nackbesvär samt vid
studiens avslut besvarar försökspersonerna enkäter, nackfunktion mäts samt en klinisk undersökning
utförs. Under perioden utförs även mätningar av arbetsställningar för studiegruppen (6 tillfällen) samt
för kontrollgruppen (2 tillfällen) vid klinisk praktik respektive föreläsning. Tre omgångar (årskullar)
av studenter har bjudits in till deltagande.
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Doktorandprojekt: Kostnadseffektiv modellering av fysisk
belastning i arbetslivet
Doktorand
Amanda Waleh Åström
Huvudhandledare, biträdande handledare
Marina Heiden, (huvudhandledare), Svend Erik Mathiassen och Annika Strömberg (bitr.handledare)
Bakgrund
En god arbetsmiljö med låg förekomst av arbetsbelastningsskador är viktig ur ett hälsoekonomiskt
perspektiv för både individen och samhället. För att identifiera riskabel belastning, undersöka samband
mellan exponering och hälsa, och/eller utvärdera resultat av interventioner mot skadlig belastning,
krävs tillförlitliga och kostnadseffektiva metoder för systematisk kartläggning av belastning i
arbetslivet. Det är dock få vetenskapliga studier som har undersökt kostnadseffektiviteten av metoder
för insamling av belastningsdata. Eftersom antalet studier om kostnadseffektivitet av metoder för
insamling av belastningsdata är få, och grundas på grova mått av mätosäkerhet i såväl belastning som
kostnad, så finns ett behov av mer kunskap om metodernas användbarhet både vad gäller att generera
tillförlitliga resultat och vad gäller kostnaden att använda dem.
Syfte
Syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka osäkerheten i estimat av statistisk prestanda och
kostnad, och därmed även kostnadseffektivitet, av olika metoder för att mäta och modellera fysisk
belastning i arbetslivet.
Frågeställningar
1.
Hur stor är osäkerheten i estimat av den totala kostnaden för insamling och bearbetning av
belastningsdata?
2.

Hur stabila är modeller för prediktion av fysisk belastning när grundläggande
modellantaganden inte är uppfyllda?

3.

I vilken utsträckning är modeller för prediktion av fysisk belastning tillämpbara i en annan,
fast liknande, population än den som de ursprungligen byggdes för?

4.

Hur tillförlitliga är estimat av kostnadseffektivitet hos mätmetoder av fysisk arbetsbelastning
när osäkerhet förekommer både i estimat av kostnad och estimat av statistisk prestanda?

Metod
Avhandlingen baseras på redan insamlade data om fysisk arbetsbelastning och kostnader för mätning
av belastning hos pappersbruksarbetare och flygplanslastare. Mätningarna genomfördes med hjälp av
inklinometri, observation och enkät.
De analysmetoder som framförallt kommer att tillämpas i avhandlingsarbetet är
-

Scenario analys för att uppskatta osäkerhet i kostnad

-

Linjära och mixade modelleringstekniker och simuleringar med hjälp av Bootstrap
resampling eller Maximum Likelihood för att uppskatta osäkerhet i prestanda och
kostnadseffektivitet.

Avhandlingen kommer att bidra till större kunskap om vilka metoder som är mest användbara i
belastningsergonomisk forskning och praktik.
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Meningskapande coping med cancer
Projektledare
Fereshteh Ahmadi
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Nader Ahmadi och Sam Larsson
Bakgrund
Existential relevance for human well-being has been highlighted in recent decades. However, when I
completed my survey of religious and spiritual coping methods in 2009, there were not any empirical
study that showed the extent to which non-religious meaning-making coping methods, rather than
denominational religiosity, played the role of coping in serious crises. The role of culture and ways of
thinking in coping hardy was taken into consideration in coping studies. I initiated therefore a project
to answer this exigence. The purpose of this project is to implement international studies on meaningmaking coping among people who have been affected by cancer; this in order to understand the
influence of culture on the use of these methods.
The study has been conducting in 11 countries: Sweden, China, Korea, Turkey, Japan, Malaysia,
Brazil, Philippines, Iran and Portugal. Resultat från Japan, Iran, Brazil, och Filipina är kvar att
analyseras.
Syfte
Main purpose and specific issues
The purpose of this project is to implement international studies on meaning-making coping among
people who have been affected by cancer; this in order to understand the influence of culture on the
use of these methods.
Frågeställningar
1) Which meaning-making coping methods are used in different cultures?
2) What new meaning-making methods that can be found, in order to develop our theory about
the importance of culture in coping
3) What has been the role of culture in choice of meaning-making coping methods?
Metod
The study in each country is conducted in two steps:
1. A qualitative semi-structured interview studies with persons who suffer from cancer is
conducted. Each researcher team uses as a basis the interview questions that have been used
in the Swedish study; questions, however, are modified based on a socio-cultural perspective
which is used also in the comparative analysis of the collected data. The informants (15-50
persons) selected from among male and female cancer patients aged 18+. None of the
participants is chosen for their interest in religion or spirituality.
2. On the basis of the result of the qualitative study, a quantitative study is conducted (in some
countries this step is not yet begun/finished). The target group is people 18 + who had been
struck by cancer The sample is not weighted against the actual population it is representative.
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Utvärdering av huvudvärksskola för patienter med svår migrän
– med fokus på kunskap och egenbehandling
Projektledare
Kerstin Hedborg
Bakgrund
Migrän är en vanlig neurologisk sjukdom med anfallsvisa symtom som leder till betydande
funktionsnedsättning och lidande för individen. Migrän är en vanlig orsak till sjukfrånvaro.
Sjukdomen är kopplad till stress där stress anges som den viktigaste utlösande faktorn för
migränanfall. Sjukdomen har ofta betydande negativa konsekvenser för arbete, familjeliv och
fritidsaktiviteter. Det är inte ovanligt att individer med migrän avstår från sociala kontakter och från att
planera fritidsaktiviteter av rädsla att deras migrän skall drabba omgivningen. Cirka 13 procent av den
vuxna befolkningen i Sverige har migrän; 17 % av kvinnorna och 10 % av männen. Vid
omhändertagandet av personer med migrän måste behandlaren se till individens hela livssituation och
kartlägga stress och andra faktorer som påverkar sjukdomen. Läkemedel kan ha bra effekt för att
lindra smärtan vid migrän, men löser inte migränsjukdomens problem i sin helhet. Andra strategier i
form av olika beteendeinriktade behandlingar har visat sig vara effektiva i att minska symtomen. Det
finns därför evidens för att en huvudvärksskola bestående av beteendeinriktad behandling med fokus
på kunskaper om stress och migränsjukdomen, basal kroppskännedom, livsstil och
livsstilsförändringar avseende fysisk aktivitet, kost, muskulär avslappning, tankemönster, känslor
skulle kunna ge verksamma redskap för att hantera stressen, och därmed minska risken för
migränanfall. Vi avser därför att utvärdera genomförbarhet och effekt av en Huvudvärksskola med
sådan inriktning avseende funktionshinder och välbefinnande samt livskvalitet hos personer med svår
migrän.
Syfte
Primära frågeställningar:
Kan huvudvärksskolan mildra de livsbegränsningar som svår migrän medför? Ger den ett ökat
medvetande om livsstilsfaktorernas betydelse och medför detta livsstilsförändringar? Påverkas
migränsituationen?
Frågeställningar
•

•
•

Vilken effekt har deltagande i Huvudvärksskolan på personer med svår migrän avseende:
o migränfrekvens, duration, svårighetsgrad och påverkan på daglig aktivitet (arbets-,
familje- och fritidaktiviteter).
o läkemedelsanvändning
o upplevd stress och sinnesstämning
o psykologisk flexibilitet (undvikande/fusion)
o livskvalitet
Vilken genomförbarhet har Huvudvärksskolan vad gäller deltagarnas följsamhet till
behandlingsinterventionen?
Vilka delar av Huvudvärksskolan upplevdes mest värdefulla?

Metod
Detta är en experimentell studie med single-subject design, där individen är sin egen kontroll.
Delmomenten utgörs av: A (baslinje), B (intervention), samt två uppföljningsperioder: 1-4, respektive
9-12 veckor efter avslutad intervention.
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Families’ engagement in promoting participation in physical
activity among adolescents with Autism Spectrum Disorders;
FamilyPAASD
Projektledare
Kajsa Jerlinder
Bakgrund
Föräldrars och vårdnadshavare spelar en särskilt viktig roll för att stödja ungdomar med
funktionsnedsättningar att delta i organiserad och oorganiserad fysisk aktivitet, då dessa ungdomar
möter fler hindrande faktorer än ungdomar utan funktionsnedsättningar. För ungdomar med autism
spektrum tillstånd (AST) kan deltagande i fysisk aktivitet vara en komplex utmaning. Utmaningen kan
både bestå i svårigheter som kommer av funktionsnedsättningen och av upplevelsen av och sociala
krav i samband med den fysiska aktiviteten. Ungdomar med AST uttrycker varierande individuella
villkor för att delta i fysisk aktivitet där en aspekt handlar om förutsägbarheten i sociala sammanhang
(Arnell, Jerlinder & Lundqvist, 2017). Deltagandet i fysisk aktivitet är villkorat, som bland annat
innebär att ungdomarna föredrar att delta om det sker tillsammans med någon som de känner eller litar
på, ofta föräldrar eller syskon. (Arnell, Jerlinder & Lundqvist, 2017).
Syfte
Syftet med studien är att fånga vårdnadshavares erfarenheter av engagemang och upplevt behov av
stöd för att etablera hälsosamma fysisk aktivitetsvanor bland ungdomar med autism spektrum tillstånd
(AST).
Metod
Tjugoåtta vårdnadshavare (25 mammor och 3 pappor) till ungdomar med AST (16 pojkar och 12
flickor), deltog i den kvalitativa intervjustudien. Inklusionskriterier var att intervjupersonerna skulle
vara vårdnadshavare till tonåringar som diagnostiserats med AST (DSM 5 299,00) utan samverkande
intellektuella funktionshinder i åldern 12-16 år och att ungdomarna skulle finnas inskrivna vid i Barnoch ungdomshabiliteringscentralen i en region i centrala Sverige.
Intervjuerna genomfördes utifrån en semi-strukturerad intervjuguide med öppna frågor och analyseras
med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. En kombination av induktiv och deduktiv analysstrategi
användes. I den första fasen av analysen kategoriserades svaren deduktivt utifrån ”conceptual model of
conditional PA participation” (Arnell, Jerlinder, Lundqvist 2017). I den andra fasen kategoriserades
innehållet induktivt för att fånga vårdnadshavarnas beskrivning av hur de upplever ungdomarnas
deltagande i fysisk aktivitet, främjandet av goda vanor i samband med fysisk aktivitet och behov av
stöd, som inte fanns med i den första fasen av innehållsanalysen. Både latent och manifest innehåll
analyserades.

90

Leva med långvarig ohälsa

The use of the ICF in disability research. A review of
dissertations from the Swedish Institute for Disability Research,
years 2000-2017 – ICF review
Projektledare
Kajsa Jerlinder
Bakgrund
Research strategy that sets the focus on the complex interplay between bio-psycho-social levels, which
is could be framed in the WHO International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF) and its Child and Youth version (ICF-CY) (WHO, 2001, 2007). This focus is in the long term
assumed to provide the greatest explanatory and application values, but there is no information on how
a big interdisciplinary research group has implemented it in disability research. This study looks to
evaluate the implementation of the ICF/ICF-CY in SIDR research. The SIDR graduate school offers a
leading European research programme in disability research in Sweden and has up to September 2017
published 87 doctoral or licentiate thesis.
Syfte
The aim of this study is to present a systematic literature review on the state of the art on the
utilization, operationalization and interpretation of the ICF within the licentiate and doctoral theses of
SIDR, since the start of the institute in 2000–half-year 2017.
Frågeställningar
Specific research questions were addressed to the theses where the ICF was used to a high extent (1)
Do the included ICF- focused SIDR theses have individual, organizational, or societal perspective? (2)
How do the included theses handle practical and conceptual ICF-related issues?
Metod
The study was descriptive in nature with a qualitative content analysis approach. The total number of
doctoral theses (N= 87) published by the research environment SIDR were reviewed in four steps by
five researchers using protocols (n=4).
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Våld och droger
Projektledare
My Lilja
Bakgrund
Följande ansökningar planeras under 2018:
-

”Drogmarknanden i Stockholm och Freiburg”, ansökan till Forte tillsammans med professor
Anke Smith, Freiburg University

-

”Relationsvåld”, ansökan till Brottsoffermyndigheten, i samarbete med polisen region Mitt.

-

”Drogmarknaden i Stockholm och Freiburg”, ansökan till SIS tillsammans med professor
Anke Smith, Freiburg University

-

”Samarbete i kriminologi”, Ansökan till Linneaus Palme, lärar- och studentutbyte mellan
University of Kwa-Zulu Natal och Högskolan i Gävle

Följande projekt planeras under 2018:
-

”Discourses about breastfeeding in social media”, tillsammans med fil.dr. Maja Lilja, plan
för manussubmit augusti 2018, planerad tidskrift ”Nordic Studies on Alcohol and Drugs”

-

”Drug policy discourses in Russia”, (ensamförfattare) plan för manussubmit oktober 2018,
planerad tidskrift ”International Journal of Drug Policy”.

-

”Jag ger inte upp”, planerad artikel tillsammans med Annica Björkman mfl (AHA) om
studieavbrott. Datainsamling kommer att genomföras under våren 2018, 2-3 publikationer.

-

”Samverkan kring relationsvåld”. Projektet har genomförts under 2017, men det kommer att
fortsätta under 2018. Pga. andra prioriteringar inom polisen har projektet förskjutits.

-

”Våld och död”, manus/artikel tillsammans med Sven Trygghed m.fl., tidskrift
”International Journal of Victimology”.
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Prevention and Management of Stroke and TIA in primary
health care – A Complex Intervention
Projektledare
Annika Nilsson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Marja-Leena Kristofferzon, Magnus Lindberg, Ingela Enmarker och Emelie Mälstam.
Bakgrund
Stroke och TIA är ett stort folkhälsoproblem. Enligt Socialstyrelsen har risken för Stroke minskat i den
äldre befolkningen men bland kvinnor och män 35–44 år har Stroke ökat med 21 respektive 15%
sedan mitten av nittiotalet. Konsekvenserna för de drabbade och deras närstående blir ofta förödande
eftersom de flesta arbetar och har familjer som påverkas. Vården bör därför uppmärksamma att även
yngre personer kan vara i riskzonen för Stroke. Det finns behov av att använda förebyggande och
hälsofrämjande livsstilsrelaterade åtgärder som stöd för egenvård. Enligt tidigare kartläggning bör
primärvården ha en mer aktiv roll i syftet att stödja personer till ett hälsosamt liv med hjälp av
personcentrerad- och evidensbaserad vård. I nuläget saknas evidensbaserade riktlinjer inom
primärvården för att kunna stödja en egenvård vid Stroke och TIA.
Syfte
Övergripande syfte är att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande vårdprogram i primärvården
för personer i arbetsför ålder som är i riskzonen eller har drabbats av Stroke eller TIA.
Metod
År 1
Utifrån Medical Research Council (MRC ) utvecklas ett underlag för en intervention där experter inom
strokevården, kommer att inkluderas i framtagandet av interventionen. Etisk ansökan och externa
ansökningar ska skrivas. Nedan beskrivs Fas 1 i MRC.
Litteraturstudier. Sammanställa aktuellt kunskapsläge gällande klinisk praxis t.ex. forskningsresultat
och nationella riktlinjer/regionala vårdprogram inom strokevården. Tillämpade teorier kommer att
identifieras för att guida de utfallsmått som kan mäta interventionens effekt.
Möten: För att utveckla interventioner bildas en referensgrupp med nyckelpersoner från
patientföreningar/förbund (patienter och närstående), specialist- och primärvård, försäkringskassan
och arbetsförmedling. Enligt MRC är det viktigt att inkludera nyckelpersoner som har expertkunskap
för att förstå kontext och den grupp interventionen är tänkt för. Genom det kan risken för validitetshot
relaterat till både de som utför interventionen, studiedeltagare och mätinstrument minska.
Intervjuer: Intervjuer med nyckelpersoner och yrkesverksamma experter inom strokevården kommer
att genomföras. Syftet är att validera hur den evidensbaserade kunskapen tillämpas i klinisk
verksamhet och att erhålla professioners samlade erfarenheter om kliniska problem. Individuella- och
gruppintervjuer (totalt 16 till 20 personer) kommer att ske. Utifrån litteraturgenomgången ska en
intervjuguide utarbetas.
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Vägen tillbaka- Kvinnors föreställningar om att återgå i arbete
efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa
Projektledare
Annika Nilsson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Marja-Leena Kristofferzon, Åsa Hedlund, Eva Boman
Bakgrund
Långtidssjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa har under de senaste åren ökat dramatiskt, där
kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg är en speciellt sårbar grupp. Det är därför viktigt att
belysa vilka faktorer som bidrar till att kvinnor som är långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa kan
återgå i arbete (return to work=RTW). Vi har valt att fokusera projektet kring Teorin om Planerat
Beteende (TPB) – som är en användbar modell för att såväl förutsäga beteendeförändring, som i vårt
fall är RTW, som att förklara och förändra ett beteende. Vi har inte funnit någon studie som undersökt
RTW för kvinnor med psykisk ohälsa som använt alla begrepp inom TPB som utgångspunkt för denna
specifika målgrupp.
Syfte
Att undersöka kvinnors föreställningar om att återgå i arbete och deras välbefinnande efter en
långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa.
Delsyften
1.

Att psykometriskt testa ett frågeformulär som är utvecklat utifrån TPB för kvinnor med
psykisk ohälsa som är sjukskrivna heltid eller är i arbete i varierande omfattning.

2.

Att identifiera samband mellan attityd, subjektiv norm, beteendekontroll (indirekta och
direkta mått) och intentionen att återgå i arbete samt välbefinnande.

3.

Att undersöka vilken av de tre prediktorerna attityd, subjektiv norm, beteendekontroll som
har varit avgörande för att återgå i arbete efter en sjukskrivning. Ett ytterligare syfte är att
undersöka betydelsen av attityd, subjektiv norm, beteendekontroll och återgång i arbete för
välbefinnande hos kvinnor med psykisk ohälsa.

4.

Att beskriva möjligheter och hinder som kvinnor med psykisk ohälsa upplever med att
återgå i arbete och konsekvenser för välbefinnande. I studien kommer både kvinnor som är
tillbaka respektive inte tillbaka i arbete att inkluderas

Metod
Design: Tre tvärsnittsstudier (1, 2, 4) och en prospektiv studie (3). Undersökningsgrupp: 1500 kvinnor
sjukskrivna >2 månader och i varierande grad inom diagnosgrupperna F30-F48 kommer att via
försäkringskassan i Region Gävleborg tillfrågas om deltagande. Powerberäkning genomförs.
Kvinnorna ska vara över 18 år och förstå svenska språket. De som är arbetslösa eller varit sjukskrivna
>2 år kommer att exkluderas. Datainsamlingsmetod: Enkät (1, 2, 3) och semi-strukturerade intervjuer
(4). Dataanalys: Psykometriska tester (1), Multipla regressionsanalyser (2), Logistiska
regressionsanalyser (3) och Tematisk analys (4). Etisk ansökan skrivs.
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Betydelsen av ålder och kön för användningen av
psykofarmaka i befolkningen; Psykofarmaka
Projektledare
Lena Thunander Sundbom
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Kerstin Hedborg
Bakgrund
Användningen av psykofarmaka, som till exempel antidepressiva läkemedel och läkemedel vid
ADHD, har ökat i befolkningen de senaste decennierna. Till skillnad mot antidepressiva, som används
av fler kvinnor än män, så är användningen av läkemedel vid ADHD högre bland pojkar/män än bland
kvinnor/flickor. Det finns ett samband mellan användningen av antidepressiva och en hög användning
av läkemedel för olika psykiska och fysiska problem, speciellt bland kvinnor (studie genomförd av
forskargruppen men ännu ej publicerad). Sambandet mellan användningen av läkemedel vid ADHD
och användningen av andra typer av läkemedel är dock inte lika väldokumenterat. Det är dessutom
inte studerat utifrån ett ålders- eller könsperspektiv. Då psykisk ohälsa idag är den vanligaste
anledningen till sjukskrivning så är studier gällande kopplingen mellan användningen av
psykofarmaka och andra typer av läkemedel intressanta då de kan ses som indikator på samsjuklighet
mellan psykiska och fysiska problem. En samsjuklighet leder till svårare problem och sämre prognos
och är därmed viktigt att ha kunskap om.
Syfte
Att studera sambandet mellan användningen av läkemedel vid ADHD, andra psykofarmaka och olika
typer av läkemedel för fysiska problem med fokus på ålder och kön.
Frågeställningar
Finns det ett samband mellan användningen av läkemedel vid ADHD och användningen av andra
typer av psykofarmaka?
Finns det ett samband mellan användningen av läkemedel vid ADHD och användningen av olika typer
av läkemedel för fysiska sjukdomar/problem?
Skiljer detta mellan män/kvinnor och i olika åldersgrupper?
Metod
Data från Läkemedelsregistret. Samtliga i befolkningen som hämtat ut minst ett läkemedel under
oktober-december 2016 ingår. Etikgodkännande och datainhämtning genomförd. Samband mellan
läkemedel vid ADHD och andra typer av läkemedel studeras deskriptivt och med regressionsanalys.
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20-års uppföljning av “The Swedish longitudinal cohort study of
Investigation of Dieting behaviors in Adolescent girls”;
Uppföljning IDA-projektet
Projektledare
Josefin Westerberg Jacobson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Magnus Lindberg, Marie Bjuhr och Mikaela Willmer
Bakgrund
Ätstörningar (ÄS), i form av anorexia nervosa och bulimia nervosa är några av de vanligaste psykiska
problem som drabbar tonåringar och unga vuxna. ÄS leder till betydande försämring av fysisk och
psykisk hälsa vilket påverkar studiemöjligheter och arbetsliv. Ätstörningarnas etiologi är komplicerad
och handlar inte enbart om en faktor eller en orsak utan om ett samspel av en rad påverkande faktorer
över tid, och här finns en kunskapslucka. Det saknas för närvarade kunskap om i vilken utsträckning
personer som lider eller lidit av ÄS/störda ätbeteenden kan slutföra en utbildning och i vilken
utsträckning de kan fungera i arbetslivet (Jenkins et al. 2015).
Syfte
Det övergripande syftet, med denna 20 år longitudinella studie, var att studera risk- och skyddsfaktorer
för utvecklingen av ÄS i relation till studieresultat, arbetslivserfarenhet, arbetstillfredsställelse,
livssituation och självkänsla.
Frågeställningar
1) Undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor med och utan livstids ÄS i termer av a)
livssituation, självkänsla och b) sysselsättning (arbete, studier etc.) och
arbetstillfredsställelse, samt att identifiera möjliga prediktorer för a) och b).
2) Utifrån de data som flickorna och deras föräldrar lämnat jämföra kvinnor med och utan ÄS
avseende registrerade variabler för att a) identifiera skyddande faktorer b) riskfaktorer för
utveckling av ÄS samt c) följa upp flickor som hade en riskprofil vid första eller senare
mätning, men som aldrig utvecklade ÄS.
Metod
En prospektiv longitudinell kohortstudie med kvantitativ ansats. Design och metod för studien har
beskrivits mer detaljerat tidigare (Halvarsson et al. 2002). Deltagare i ursprungsstudien (år 1995)
rekryterades genom ett stratifierat slumpmässigt urval. Vid den första datainsamlingen deltog 1279
flickor; 7, 9, 11, 13 och 15 år gamla, flickorna följdes sedan upp med mätningar år 1996, år 1997, år
2000 samt år 2002.
I enkätstudien (del I) vid 20-års uppföljning år 2015 deltog 847 forskningspersoner, 68,9%
svarsfrekvens.
Intervjustudie (del II: diagnostisk intervju) med forskningspersoner som skattade sig över gränsen för
ätstörning enligt EDE-Q och - för kontroll - en grupp som skattar sig ha hälsosamma attityder till mat
och ätande har genomförts under år 2016 (n=52).
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Obesitaskirurgi på nätet
Projektledare
Mikaela Willmer
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Martin Salzmann-Erikson
Bakgrund
I takt med att prevalensen av morbid fetma (BMI >40) ökar, ökar även de som behandlas med olika
typer av viktminskningskirurgiska ingrepp, varav Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB) är det
vanligaste, både i Sverige och i världen. En RYGB-operation resulterar i stor och varaktig
viktnedgång, men kräver att individen gör omfattande och permanenta förändringar i sitt ätbeteende.
Studier har visat att socialt och känslomässigt stöd ger bättre viktminskning och mental hälsa hos de
opererade. Tidigare forskning har främst undersökt stödgrupper och/eller individuell terapi efter
operationen, men det är troligt att även pre-operativt stöd är gynnsamt.
Internet är numera den vanligaste källan till information om hälsa, sjukdom och sjukvård, och tidigare
forskning visar att majoriteten av de som överväger RYGB vänder sig till Internet för information.
Man har också sett att många som vill genomgå ingreppet har orealistiska förväntningar på
operationen, både gällande viktnedgång och andra aspekter av livet och hälsotillståndet. För att hjälpa
dessa individer att anpassa sina förväntningar till verkligheten är det sannolikt positivt att de
kommunicerar med de som redan genomgått ingreppet.
Syfte
Syftet är att undersöka och beskriva värderingar, känslor och tankar hos deltagare i web-baserade
diskussionsforum för personer som överväger att genomgå, har bestämt sig för att genomgå eller redan
har genomgått obesitaskirurgi.
Frågeställningar
Vilka värderingar, känslor och tankar uttrycker deltagare i web-baserade diskussionsforum för
personer som överväger eller har bestämt sig för att genomgå obesitaskirurgi?
Vilka värderingar, känslor och tankar uttrycker deltagare i web-baserade diskussionsforum för
personer som har genomgått obesitaskirurgi?
Metod
En tvärsnittsstudie har genomförts, där data samlades in från en omfattade diskussionstråd om
obesitaskirurgi på ett öppet diskussionsforum. Data analyserades med hjälp av kvalitativ
innehållsanalys där texten kodades och sorterades i kategorier.
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Doktorandprojekt: Antidopingarbete ur elitidrottares perspektiv
Doktorand
Anna Efverström
Huvudhandledare, biträdande handledare
Nader Ahmadi, huvudhandledare. Åsa Bäckström och David Hoff, biträdande handledare
Bakgrund
Elitidrottens antidopingarbete och dess konsekvenser har i liten utsträckning studerats utifrån
idrottsutövarnas perspektiv. Det är en verksamhet som är omfattande och för utövaren ingripande i det
privata och idrottsliga livet vilket skulle kunna påverka legitimiteten.
Syfte
Projektets övergripande syfte är att undersöka antidopingarbetets formulerande och genomförande ur
elitidrottares perspektiv. Syftet är också att undersöka hur utövarna uppfattar legitimiteten i
antidopingarbetet.
Frågeställningar
Hur formuleras reglerande dokument kring antidoping som riktas från styrande organ till
idrottsutövare?
Vilka uppfattningar av antidopingverksamhetens genomförande (vistelserapportering,
dopingkontroller, strikt ansvar, lagring av provsvar, bio-pass) har elitidrottsutövare?
Vilken legitimitet har antidopingarbetet/antidopingpolicys enligt elitidrottsutövare?
Metod
Urvalsgrupp: Elitidrottare inom fyra internationella idrottsförbund, internationell sammansättning.
Datamaterial kring uppfattningar om antidopingarbete från enkätstudie (kvantitativ och kvalitativ
analys) och intervjustudie (tematisk analys) genomförd i urvalsgruppen. Etiskt tillstånd finns.
Dessutom genomförs en textanalys av styrdokument.
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Doktorandprojekt: Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig
smärta: arbetsförmåga, välbefinnande och återgång till arbetet
Doktorand
Mamunur Rashid
Huvudhandledare, biträdande handledare
Annika Nilsson (huvudhandledare), Marja-Leena Kristofferzon (bihandledare), Marina Heiden
(bihandledare).
Bakgrund
Sickness absence due to long-term pain is a common phenomenon in Sweden as well as in other
European countries. It is determined by personal and socio-demographical as well as health-related
factors, physical and psychosocial factors. Sickness absence is considered as a public health problem
due to the impact of workers’ compensation, medical expenses and productivity losses. Previous
findings suggest that women have a higher prevalence of pain in neck/shoulders and/or back and are
more likely to be on sick leave than men.
Syfte
Overall aim: To identify health promoting and risk factors in women aged 18-65 years with long-term
pain who are on sick leave (SL) or have gone back to work with focus on work ability, well-being and
return to work
Frågeställningar
Specific aims of the separate studies:
Study I: To narratively summarize prognostic factors for return to work (RTW) among people with
long-term pain in the neck/shoulders or back.
Study II: To identify factors associated with work ability and well-being, respectively, among women
on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back.
Study III: To compare work ability and well-being among sick-listed women with long-term pain in
the neck/shoulders or back who return to work and who remain on sick leave.
Study IV: To identify predictors of RTW among women on sick leave due to long-term pain in the
neck/shoulders and/or back.
Metod
The project is based on self-administered questionnaires including eight instruments that were sent out
to 600 women who were receiving time-loss benefits according to the Swedish Social Insurance
registers. A total of 208 participants responded in the baseline. After 12-month, a follow-up survey
was sent to the baseline participants, and 141 were answered. Inclusion criteria: age 18-65 years, SL: ≥
1 months, SL: ≥ 50% of service, pain in neck, shoulder or back (≥ 3 months), and understanding
Swedish. Exclusion criteria: rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, stroke, cancer, Parkinson, bipolar
disease, schizophrenia, pregnancy. Data analysis: Study-I: a narrative systematic review; Study- II:
Multiple linear regression; Study- III: t- test and ANCOVA; Study- IV: Logistic regression.
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”Jag ger upp” – Kartläggning och analys av orsakerna till varför
studenter inom kriminologi, sjuksköterske-och
specialistsjuksköterskeprogram väljer att avsluta sin utbildning
innan erhållen examen
Projektledare
Annica Björkman
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Mikaela Willmer, Marit Silén, Annakarin Olsson, My Lilja
Bakgrund
Akademin för hälsa-och arbetsliv vid Högskolan i Gävle antar varje år cirka 130 studenter till
sjuksköterskeprogrammet samt cirka 90 studenter till specialistsjuksköterskeprogrammen. Akademin
strävar efter en hög prestationsgrad i utbildningen. Vid det senaste mättillfället, helåret 2015,
redovisade akademin en prestationsgrad på cirka 86 procent. Detta innebär att cirka 14 % av de
antagna studenterna inte slutför sin utbildning utan av olika anledningar väljer att avsluta sina studier
innan erhållen examen. Det finns idag ett stort behov av såväl legitimerade sjuksköterskor som
specialistsjuksköterskor, och det är därför av största intresse för såväl samhälle som högskolor och
universitet och inte minst för studenterna själva att öka andelen studenter som slutför sin utbildning.
Syfte
Det övergripande syftet med projektet är att utforska varför studenter inom sjuksköterske- och
specialistsjuksköterskeprogram samt inom kandidatprogram i utredningskriminologi väljer att avsluta
sin utbildning innan erhållen examen, samt vilket stöd studenterna upplever sig behöva för att
möjliggöra en återgång till studierna. Syftet är också att undersöka eventuella skillnader och likheter
kring orsaker till avhopp mellan sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram och
kandidatprogram i utredningskriminologi.
Frågeställningar
1. Varför väljer studenter att avsluta sin utbildning innan de erhållit sin examen?
2. Vilket stöd upplever studenterna att de skulle behöva för att möjliggöra en återgång till sina
studier?
3. Vilka resurser upplever studenterna att de hade behövt för att förhindra att de avslutat sin
utbildning innan erhållen examen?
Metod
Studien avser att använda en kvalitativ ansats med beskrivande design
Studien avser att använda ett totalurval. Samtliga studenter som valt att avsluta sina studier, de senaste
tre åren, innan erhållen examen inom sjuksköterske-och specialistsköterskeprogrammen samt inom
kandidatprogram i utredningskriminologi akademin för hälsa-och arbetsliv tillfrågas om deltagande i
föreliggande intervjustudie. Data kommer att samlas in via individuella semistrukturerade intervjuer
med fokus på att utforska frågeställningarna som angivits ovan. Data kommer att analyseras via
kvalitativ innehållsanalys
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Vård på lika villkor, intersektionella aspekter främst avseende
telefonsjuksköterskans arbete
Projektledare
Inger Knutsson Holmström Mälardalens högskola. Marianne Carlsson är en av projektledarna
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Marianne Carlsson HiG är en av fyra projektledare
Bakgrund
Vård på lika villkor är stipulerat i svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning. Studier visar dock att det
finns brister avseende detta. Kvinnor och män bemöts olika och får ibland olika vård och behandling.
Detsamma gäller människor i olika åldrar och även människor med olika etnicitet. Det aktuella
projektet, finansierat från bla Vetenskapsrådet, behandlar intersektet av kön, ålder och etnicitet, dvs
hur de tre maktstrukturerna samverkar. I telefonrådgivning blir kön, ålder och etnicitet (svensk – icke
svensk) tydligt för sjuksköterska inom några sekunder. Detta skapar en bild av uppringaren som kan
ha konsekvenser för det bemötande och de vårdrekommendationer som ges. Detta kan i sin tur
innebära vården inte sker på lika villkor. Två publikationer finns hittills i internationella tidskrifter.
Syfte
Att utveckla ett sätt att mäta intersektionalitet och att arbeta med interventioner för att utveckla
medvetandet om dessa processer både för studenter under utbildning och telefonsjuksköterskor i deras
arbete.
Frågeställningar
Se ovan
Metod
Kartläggningar med tvärsnittsmetodik och interventioner med kvasiexperimentell design
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The Nurse Professional Competence Scale
Projektledare
Jan Nilsson, docent Sofiahemmet Internt för HiG Marianne Carlsson och Maria Engström
Bakgrund
Projektet har funnits i ca 10 år och har hittills resulterat i nio vetenskapliga artiklar publicerade i
internationella tidskrifter och i två rapporter. MC är medförfattare till sex av artiklarna och båda
rapporterna. ME har kommit in ganska sent i projektet och är hittills medförfattare till en av
rapporterna. NPC – Nurse Professional Competence-scale är ett mätinstrument för självskattad
komtetens som har utvecklats och testats och idag finns översatt till 5-6 andra språk. Förfrågningar om
att översätta till andra språk kommer fortlöpande. I Sverige är 12 universitet och högskolor knutna till
projektet, varav HiG är en. En pågående studie jämför studenternas NPC-skattningar med utfall av
NKSE-mätningen (Nationellt kunskapstest). NKSE är ett praktiskt prov som genomförs i slutet av
utbildningen. Ett projekt där NPC ska testas i Kina, universitetet i Lishui tillsammans med ett annat
universitet i Kina planeras.
Syfte
Utvärdering av sjuksköterskeutbildning
Frågeställningar
Hur skattar studenterna sin kompetens i omvårdandens kärnkompetenser, vad upplever studenterna är
brister och förtjänster med utbildningen?
Metod
Metodutveckling med explorativa och konfirmatoriska faktoranalyser. Datainsamlingen med NPCskalan sker fortlöpande, oftast i slutet av studenternas treåriga utbildning.
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Universitetslärares erfarenheter av kollegial handledning
Projektledare
Anna Hofsten
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Elisabeth Häggström
Bakgrund
Kollegial handledning är en metod att reflektera över sin praktik som universitetslärare. För
närvarande finns det 130 mentorer (mer erfarna kollegor) representerande universitetets samtliga
fakulteter och varje år ges cirka 250 handledningstillfällen till nya universitetslärare (adepter) vid
Uppsala universitet.
Syfte
Att beskriva adepter och mentorers upplevelser och uppfattningar av kollegial mentorshandledning
Frågeställningar
Vad uppfattar mentorer respektive adepter som viktiga inslag i mentorsmötet?
Vad är utmaningar och drivkrafter för mentorsengagemang?
För vilken typ av undervisning önskas mentorshandledning?
Hur vanligt är det att adepter väljer mentorer från ett annat ämne eller fakultet? Varför?
Har adepter och mentorer som grupp olika syn på viktiga inslag i mentorsmöten?
Metod
Data i form av enkäter med 17 frågor skickades ut till samtliga 130 mentorer hösten 2015.
Svarsfrekvensen var hög (60/130) och kom från universitetslärare vid alla fem fakulteter vid ett sort
universitet i Sverige. Frågorna som besvarades rörde bakgrundsfaktorer, innehåll i mentorsmötet,
uppfattningar av vad som är viktigt i kollegiala möten, utmaningar, egen utveckling och drivkrafter att
fortsätta som mentor. En enkät skickades också till samtidigt adepter om haft handledning under året,
här var svarsfrekvensen 92/169. Det var här 15 frågor om bakgrund, innehåll i mentorsmötet och
erfarenheter och uppfattningar om mentorshandledningen.
För att förtydliga och fördjupa bilden bjöds ett urval mentorer med olika kön, ålder, erfarenhet och
fakultetstillhörighet under våren 2016 in till i intervjuer i fyra olika fokusgrupper. En
fokusgruppsintervju genomfördes också vid samma tid med en grupp adepter. Utskrifter av samtliga
intervjuer har gjorts. Forskningsetiska aspekter har beaktats genom frivillighet och informerat
samtycke av alla deltagare i fokusgrupperna och anonymt förfarande vid inlämnande av de
elektroniska enkäterna.
Preliminära resultat har presenterats vid en högt rankad internationell högskolepedagogisk konferens
(ICED) 2016, registrerad i DIVA. Projektet har p g a tidsbrist stått still under 2017 men under 2018
ska resultatsammanfattning av data, analys och diskussion sammanställas i en rapport och två
högskolepedagogiska konferensbidrag .
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Anestesisjuksköterskors tankar/uppfattningar om svåra
luftvägar och faktorer som påverkar deras handlingssätt
Projektledare
Kati Knudsen
Bakgrund
Att upprätthålla fria luftvägar och syresättning vid generell anestesi beskrivs som grundläggande
färdig-heter för anestesipersonal (1,2). Oförmåga att upprätthålla fria luftvägar i samband med anestesi
är sällsynt, men när det inträffar kan komplikationer såsom syrebrist leda till allvarlig skada för
patienten (3). För att öka patientsäkerheten vid anestesi rekommenderas att evidensbaserade riktlinjer
används och att en luftvägsalgoritm följs vid svår luftväg (4, 5). Förekomst och följsamhet till rutiner
och luftvägs-riktlinjer är dock bristfällig (6). I England kartlades vilka faktorer som påverkade
anestesipersonals användning av riktlinjer. De fann att personliga erfarenheter, vetenskapliga
övertygelse och attityd påverkar beslutet att följa eller frångå riktlinjerna (7). Omhändertagandet av
patienten vid anestesi är komplex och olika personer kan uppleva en specifik situation på olika sätt,
eftersom de har olika erfarenheter, kunskaper (8) och strategier (9) om hur man ska hantera och lösa
en specifik situation, exempelvis en akut situation med svår luftväg (10). Social kompetens, samarbete
och en tydlig verbal och icke-verbal kommunikation, liksom tekniska färdigheter bland
anestesiutövare beskrivs spela en viktig roll för patientsäkerheten vid omhändertagandet. I dagsläget
finns få studier som beskriver hur anestesi-sjuksköterskor tänker kring en situation med svår luftväg.
Tidigare forskning har mest fokuserat på deras arbete i allmänhet och inte specifikt på hantering av
den svåra luftvägen (11,12). Med vetskap om att personliga erfarenheter verkar styra våra handlingar
snarare än riktlinjer är det betydelsefullt att ytterligare belysa hur anestesisjuksköterskor tänker, agerar
och fattar beslut i en situation med svår luftväg. Särskilt viktig är denna förståelse för att kunna
optimera utbildningsinsatser för att säkerställa att all personal, även de mindre erfarna, har den
kompetens som krävs för en god patientsäkerhet.
Syfte
Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur anestesisjuksköterskor tänker kring situationer som
inbegriper svår luftväg och vilka strategier de använder för att hantera och lösa dessa situationer.
Metod
Kvalitativ, beskrivande studie med fenomenografisk ansats. Datainsamling har genomförts vintern
2015 och analyseras under vintern 2017/2018. Ett strategiskt urval har genomförts på tre olika sjukhus
i Sverige (ett universitetssjukhus, två länssjukhus). För att kartlägga variationen i hur fenomenet
luftvägsalgoritm har uppfattats, 20 manliga och kvinnliga specialistutbildade anestesisjuksköterskor, i
olika åldrar, med minst två års erfarenhet av att utföra anestesi har inkluderats i studien. Exklusions
kriterium har varit anestesisjuksköterskor i administrativ position, utan pågående klinisk tjänstgöring.
Datainsamling har genomförts med individuella intervjuer. Följande öppna frågor har ställts: "Kan du
berätta om din nuvarande anställning och lite om din bakgrundshistoria som anestesi-sjuksköterska?".
Utifrån din erfarenhet "Kan du berätta om ett konkret exempel när du varit med om en svår luftväg,
där det gick bra, respektive, där det gick mindre bra”. "Kan du berätta om något/ra konkreta
hjälpmedel (ex. riktlinjer) ni använde och hur det fungerade ". Utifrån varje fråga fick informanten fritt
berätta om sina erfarenheter och tankar om fenomenet svår luftväg. Följdfrågor som; "Varför gjorde
du så? ”Varför gjorde du på just det sättet?", "Vad tänkte du kunde hända/ske då?” har ställts.
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Patientsäkerhet, kvalitet och omvårdnad i dialysvården
Projektledare
Magnus Lindberg
Bakgrund
För en säker vård krävs att vårdens resurser nyttjas på ett ändamålsenligt och klokt sätt i förhållande
till vårdens uppdrag och resurser. Prioriteringar sker till stor del utan att vara kunskapsbaserade och
diskuteras sällan i relation till verksamhetens mål. Detta forskningsprogram är utformat för att ge
information som på sikt ska förbättra det kliniska omhändertagandet inom dialysvården.
Nationella kvalitetsregister, som Svenskt njurregister, utgör en unik möjlighet att mäta och följa om
vården tillgodoser patientens behov av en trygg och säker vård och behandling. De nationella
kvalitetsregistren saknar emellertid ofta forskningsbaserade omvårdnadsvariabler/kvalitetsindikatorer
och därmed försvåras möjligheten till förbättringsarbete inom omvårdnad. För att utveckla
forskningsbaserad kunskap som är tillämpbar i vården byggs detta forskningsprogram upp utifrån de
riktlinjer som Medicinska forskningsrådet har publicerat. Forskningsprogrammet är uppdelat i flera
faser, dess varaktighet löper från 2011 och tillsvidare.
Syfte
Utveckla omvårdnaden vid dialysbehandling
Frågeställningar
Programmet inkluderar bland annat studier om:
-

forskningsbaserade omvårdnadsvariabler och kvalitetsindikatorer för omvårdnad inom
dialysvården

-

sjuksköterskors etiska reflektioner och agerande när det gäller faror och risker inom
dialysvården

-

forskningsanvändning och tillämpning av forskningsbaserade riktlinjer inom dialysvården

-

likheter och skillnader i omvårdnadsrutiner mellan dialysenheter

-

relationen mellan bemanningstal och vårdkvalitet

-

relationen mellan forskningsanvändning och personalens följsamhet till kliniska
riktlinjer/kvalitetsindikatorer

-

relation mellan omvårdnadsrutin och vårdkvalitet

Metod
Varierande
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Bedömning i verksamhetsförlagd utbildning. Assessment in
Clinical Education
Projektledare
Gunilla Mårtensson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Maria Engström, Anna Löfmark
Bakgrund
AssCE-formuläret har bidragit till struktur i bedömningssamtal och är ofta refererat till som ett
instrument för att säkerställa kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning. I Universitetskanslersämbetets
(UKÄs) senaste utvärdering av sjuksköterskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning citeras
AssCE flertalet gånger och i de kvalitetskrav som ställs av myndigheten för att uppnå omdömet hög
kvalitet är AssCE omnämnt. Förändringar i vården, i lagstiftning och av den högre utbildningen gör att
ett bedömningsformulär av detta slag är i ständigt behov av revidering. Formuläret på avancerad nivå
har reviderats och validerats. Hur bedömningssamtalet går till, hur studenter får feedback på sin
utveckling samt betydelsen av bedömningssamtal (med ett strukturerat bedömningsformulär) som stöd
för lärandet är mycket sparsamt studerat. Därtill är lärarperspektivet inte alls studerat
Syfte
Delprojekt 1: Att validera en ny version av AssCe-formuläret på avancerad nivå
Delprojekt 2: Att beskriva lärares uppfattning av bedömningssamtalet med studenter i
verksamhetsförlagd utbildning
Metod
Delprojekt 1. Data är insamlat via workshops och frågeformulär. Kliniska experter från 25 av
Sveriges lärosäten har deltagit i fem workshops 2014-2017.
Delprojekt 2. Data är insamlat via gruppintervjuer.
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Vägen in i ett yrke- hur sjuksköterskan utvecklas i den
professionella rollen
Projektledare
Bernice Skytt
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Maria Engström, Marja-Leena Kristofferzon, Marianne Carlsson
Syfte
Syftet med undersökningen är att beskriva hur sjuksköterskestudenter uppfattar sin kommande
yrkesroll under olika skeden av sjuksköterskeutbildningen samt hur de reflekterar över yrkesrollen när
de arbetat som nyutexaminerade sjuksköterskor.
Metod
Data är insamlat vid tre tillfällen via en enkät med öppna frågor, materialet är transkriberat.
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Läkemedelsberäkning på Ssk-utbildning;
Projektledare
Kerstin Stake-Nilsson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Annica Björkman & Monique Toratti
Bakgrund
Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är läkemedelshantering som inkluderar både
iordningsställande och administrering. Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 4 kapitel,
1§ ”Iordningsställande och administrering av läkemedel” är sjuksköterskan själv ansvarig för
administrering av läkemedlet till patienten om hen själv har iordningsställt läkemedlet (SOSFS
2012:9). Iordningsställande av läkemedel avser följande: Uppdelning till en patient av tabletter,
kapslar och andra avdelade läkemedelsdoser samt uppmätning av flytande läkemedel och
injektionsvätska, upplösning av torrsubstans, tillsats av infusionskoncentrat till infusionsvätska samt
flödesinställning och övriga förberedelser för att tillföra läkemedel i form av medicinsk gas till en
patient (SOSFS 2012:9).
Administrering av läkemedel avser: tillförsel eller överlämnande av en iordningställd läkemedelsdos
till en patient (SOSFS 2000:1). Enligt socialstyrelsens lägesrapport (2016) inom
patientsäkerhetsområdet är läkemedelshantering det mest rapporterade riskområde inom kommunerna.
I sjuksköterskeutbildningen ingår läkemedelsberäkning. Cirka 50 % av studenterna inom
sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Gävle misslyckas vid det första tentamenstillfället, ca 50 %
även på den senare omtentan. Liknande resultat ses även på sjuksköterskeutbildningar i övriga Sverige
samt internationellt. Det föranleder behov av att problematisera området: Att göra en
forskningsöversikt, hur ser det ut internationellt gällande studenters kunskap i läkemedelsräkning, vad
ligger bakom de höga siffrorna av misslyckade tentamensresultat? Genom att kartlägga och beskriva
data såsom; hur ser studentgruppen som misslyckas ut? Hur är kursen läkemedelsberäkning designad?
Hur kan uppgifterna förstås? Kan kursen utvecklas med hjälp av digitala resurser? etc.
Studien är planerad i ett antal delstudier. I denna projektbeskrivning beskrivs delstudie 1vilket är den
studie som kommer att genomföras under 2018’
Syfte
Delstudie 1; Att göra en forskningsöversikt kring forskningen om resultat av läkemedelsberäkning hos
sjuksköterskestuderande med en meta-analys av resultat.
Frågeställningar
Hur ser resultaten ut från läkemedelsberäkning i sjuksköterskeprogram internationellt?
Metod
Med hjälp av bibliotekarie vid högskolan i Gävle har forskargruppen sökt och identifierat artiklar som
behandlar problemområdet. Artiklarna kommer att analyseras av forskargruppen (enskilt och i grupp)
med hjälp av checklistor som fokuserar på artiklarnas problembeskrivning, frågeställning(ar), metoder,
resultat, rekommendationer samt särskild analys av de studier som involverar digitala resurser eller
som har experimentell design.
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Lärares användning av digitala teknologier inom högre
utbildning
Projektledare
Kerstin Stake-Nilsson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Annica Björkman
Bakgrund
Samhällsförändringar under tjugohundratalets inledande del har inneburit utmaningar för
utbildningsprogram inom högre utbildning. Vi lever numera i en värld där digitala teknologier och
medier ofta är helt integrerade i vårt dagliga liv. Med det uppstår frågor om hur människor utvecklar
lärkulturer i sin vardagliga hantering av nya kommunikationsteknologier och digitala medier, vilket i
sin tur skapar förväntningar på hur lärsituationer kan vara designade. Det leder till förväntningar på
människors utbildning inom högre utbildning där digital kompetens och IT-kompetens är begrepp som
används alltmer frekvent. Istället för att som tidigare ha talat om undervisnings- eller studiemiljöer
talar vi nu om lärandemiljön, som dels tar avstamp i vad som krävs för att bidra till ett djupinriktat
lärande, dels tar sin utgångspunkt i att en hög skolas lärandemiljö inte längre helt överensstämmer med
gränserna för campus.
Föreliggande studie är tvärvetenskaplig och forskningsgruppen representeras av forskare från Hig:s
akademier AUE och AHA i samarbete med forskare vid Högskolan i Halmstad. Studien fokuserar på
frågor som rör lärares digitala undervisningspraxis som stöd för lärande i högre utbildning. Digital
undervisningspraxis definieras som de olika sammanhang som lärare undervisar och studenter deltar i
digitala medier (som lärandehanteringssystem, forum etc.). Tidigare forskning visar att studenters egna
digitala kunnande inte alltid används i högre utbildning.
Syfte
Syftet med studien är att bidra med fördjupad förståelse av lärares erfarenheter i undervisning med
digitala teknologier inom högre utbildning för att stödja studenters lärande
Frågeställningar
Inom högre utbildning, vilka erfarenheter har läraren av att använda digitala tekniker som stöd i
undervisningen? samt vilka faktorer underlättar respektive begränsar användningen.
Metod
I studien genomförs intervjuer i fokusgrupper som metod för att öka förståelse, förklara och generera
kunskap om faktorer som underlättar respektive begränsar implementeringen av digitala teknologier i
undervisning. Under vårterminen 2018 genomförs intervjuer med 30 universitetslärare i sex
fokusgrupper, fem till sex lärare per grupp vid Hig. Vid Högskolan Halmstad intervjuas 12
universitetslärare i två fokusgrupper med cirka sex lärare i varje grupp. Vid varje intervju som
beräknas omfatta en timme i tid medverkar två forskare. Insamlad data transkriberas och analyseras
med grund i tematisk innehållsanalys. Samtliga forskare djupläser det transkriberade materialet och
som nästa steg diskuteras och genereras inledande koder. Ett tredje led i arbetet innebär att söka efter
teman i det kodade underlaget. Det innebär att forskargruppen delar upp materialet och arbetar med
tematiseringen var för sig. Därefter byter forskarna underlag och kontrollerar föreslagna teman. I steg
fyra arbetar forskargruppen gemensamt och varje tema ses över och omarbetas. Därefter definieras och
namnges teman för att slutligen formuleras som resultat. Ansökan till etisk kommitté kommer att göras
i december 2017.
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Nätbaserat lärande som stöd i lärande;
Projektledare
Kerstin Stake-Nilsson
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Annica Björkman
Bakgrund
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) används i allt större utsträckning för att understödja
lärande i såväl campusundervisning såsom i helt-, eller delvis, nätbaserade kurser. Ovanstående
utveckling kan ses som en följd av samhällets ökade digitalisering men formuleras även ofta som ett
led i en medveten strävan för att stärka undervisningen kvalitativt. Det finns även förhoppningar om
att en ökad användning av IKT i undervisning kan bidra till ökad flexibilitet och tillgänglighet. Istället
för att som tidigare ha talat om undervisnings- eller studiemiljöer talar vi nu om lärandemiljöer, som
dels tar avstamp i vad som krävs för att bidra till ett djupinriktat lärande, dels tar sin utgångspunkt i att
en högskolas lärandemiljö inte längre helt överensstämmer med gränserna för campus.
De förändringar som en ökad digitalisering av undervisningskontexter innebär behöver beforskas
bland annat med avseende på:
I vilken utsträckning och på vilka sätt kan IKT användas för att skapa pedagogiska mervärden för
lärande?
Vilka kunskaper krävs hos lärare för att skapa och ta del av dessa mervärden?
Vilka kunskaper krävs hos studenter för att kunna ta del av dessa mervärden?
Föreliggande studie fokuserar på frågor som rör studenters erfarenheter av digitala teknologier som
stöd för lärande i högre utbildning. Digitala teknologier definieras som de olika sammanhang som
studenter deltar i digitala medier (som lärandehanteringssystem, forum etc.). Tidigare forskning visar
att studenters egna digitala kunnande inte alltid används i högre utbildning. En kontroversiell fråga i
den svenska högskolans sammanhang är diskursen om studenter som kunder. Uppfattningen av
studenter som kunder och "köpare" av färdigförpackat innehåll från lärare är problematiskt sett till de
traditionella utgångspunkter som högre utbildning har sin grund i, med betoning på kritiskt tänkande,
reflektion, kollaborativt lärande, samverkan och individuellt lärande etc.
Syfte
Syftet med studien är att bidra med fördjupad förståelse av studenters erfarenheter av undervisning
med digitala teknologier inom högre utbildning för att stödja lärande. En longitudinell studie (3 år).
Frågeställningar
Över en tre-årsperiod; Hur förändras inlärning och kunskapsutveckling/personlig utveckling hos
studenter då digitala tekniker används som stöd i undervisningen?
Metod
En webenkät kommer att utvecklas under VT 2018. Enkäten kommer att delges till alla studenter som
påbörjar sjuksköterskeutbildningen VT 2018. Samma studentgrupp följs sedan under hela
programmet (3 år) som besvarar enkäten 1 gång/termin. Enkäten behandlar inlärning och
kunskapsutveckling/personlig utveckling.
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Grading in physical education
Projektledare
Lena Svennberg
Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Hans Högberg
Bakgrund
Den fjärde artikeln i avhandlingen ”Grading in physical education” är inte publicerad ännu. Den
behöver revideras eller eventuellt skrivas om med nyare data.
Syfte
Att identifiera och undersöka faktorer som bidrar till olika elevgruppers möjligheter att lyckas i ämnet
idrott och hälsa.
Frågeställningar
Hur påverkar bestämningsfaktorerna kön, föräldrars utbildning, migrationsbakgrund och skolform
(kommunal eller friskola) avgångsbetygen i idrott och hälsa på grundskolan, både separat och
tillsammans.
Metod
Skolverkets registerdata över alla elever som lämnar grundskolan används för ordinal
regressionsanalys (univariat, multivariat och stratifierad). Antingen kan jag revidera befintlig artikel
på min kompetenstid eller ta in nyare data från skolverket och skriva om den. I det senare fallet kan
jag söka externa medel från GIH (Gymnastik och idrottshögskolan, Stockholm), som ger
nydisputerade möjlighet att få tidsbegränsad anställning för att färdigställa artiklar i avhandlingen.
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Doktorandprojekt: Förankringseffekter vid åldersbedömningar;
Förankringseffekter
Doktorand
Linda Langeborg
Huvudhandledare, biträdande handledare
Huvudhandledare: Mårten Eriksson. Biträdande handledare: Örjan Sundin, Rickard Ahlström.
Bakgrund
Mitt avhandlingsarbete handlar om förankringseffekter (det faktum att numeriska bedömningar
assimileras mot en given jämförelsepunkt) inom åldersbedömningar. Faktorer som påverkar
bedömningar systematiskt på det vis som förankringseffekter gör är relevanta i både teoretiska och
tillämpade sammanhang. Till exempel ligger åldersbedömningar till grund för både beskrivningar och
efterlysningar av gärningspersoner. De är dessutom viktiga när det gäller lagstadgade åldersgränser för
alkoholinköp, vilket gör det viktigt att veta under vilka förutsättningar som förankringseffekter uppstår
och påverkar bedömningarna. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag faktorer (t.ex. grupptillhörighet,
upplevd likhet och trovärdighet) som påverkar i vilka lägen som förankringseffekter uppstår, vilket
även ger kunskap om förankringseffekters påverkan på bedömningar i en mer generell bemärkelse.
Framförallt undersöker jag den s.k. egenförankringseffekten, d.v.s. en systematisk assimilation av
bedömarnas skattningar mot deras egna karaktäristika och i vilka situationer denna assimilation är mer
eller mindre stark.
Syfte
Att undersöka faktorer som påverkar förankringseffekter inom åldersbedömningar.
Frågeställningar
•

Vilka faktorer påverkar i vilka situationer, i hur hög grad och gentemot vilken
förankringspunkt som assimilation vid åldersbedömningar sker?

•

Uppstår förankringseffekter vid åldersbedömningar även för experter?

•

Uppstår klassiska förankringseffekter, mot givna förankringspunkter, även vid visuella
bedömningar som åldersbedömningar?

•

Är egenförankringseffekten starkare vid inomkönsbedömningar (d.v.s. när män skattar ålder,
vikt och längd på andra män eller kvinnor skattar andra kvinnor) än för
mellankönsbedömningar?

•

Går det att öka assimilationen mot egna karaktäristika genom ändrade frågeformuleringar?

•

Är assimilationen av åldersbedömningar mot egna karaktäristika starkare vid upplevd likhet
mellan bedömare och målperson?

Metod
Data har samlats in huvudsakligen genom experimentell metod där deltagarna har fått sitta i ett enskilt
rum och skatta ålder, vikt och längd i olika tester på en laptop.

114

Lärande inom och mellan omsorgsprofessioner - doktorandprojekt

Doktorandprojekt: Kamratlärande i verksamhetsförlagd
utbildning och i introduktionsprogram: sjuksköterskestudenters
och sjuksköterskors perspektiv
Doktorand
Ylva Pålsson
Huvudhandledare, biträdande handledare
Gunilla Mårtensson, huvudhandledare. Maria Engström och Christine Leo Svenne, bitr.handledare.
Bakgrund
Avhandlingen handlar om kamratlärande (peer learning) där studenter respektive sjuksköterskor på
samma nivå stödjer varandra i lärandet för att utveckla såväl yrkesrelaterad kompetens som
samarbetskompetens.
Syfte
Avhandlingens övergripande syfte är att studera kamratlärande under utbildning och i
introduktionsprogram, som en metod att underlätta sjuksköterskestudenters och nyutexaminerade
sjuksköterskors väg in i arbetslivet.
Frågeställningar
Delstudie I: Hypotes: Sjuksköterskestudenter som under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ges
möjlighet att lära med en jämlike skattar högre; förmåga till kritiskt tänkande, samarbetsförmåga,
lärande och utveckling, tillfredsställelse med given vård, tilltro till att klara av yrket, psykologisk
empowerment samt tillgång till strukturell empowerment jämfört med en jämförelsegrupp som
handleds traditionellt.
Delstudie II: Att beskriva genomförbarheten av en peer learning intervention på nyutexaminerade
sjuksköterskor. Genomförbarhet testades beträffande samstämmighet mellan den teoretiska
beskrivningen av peer learning och empiriska fynd i det nya kontextet samt följsamhet och acceptans
till interventionen. Vidare testades också ett frågeformulär som är tänkt att användas i framtida
fullskalig studie.
Delstudie III: Att beskriva interaktionen mellan sjuksköterskestudenter som använder peer learning
under den verksamhetsförlagda utbildningen, hur de stödjer varandra att lösa dagens arbete samt
svårigheter de möter.
Delstudie IV: Hypotes: Nyutexaminerade sjuksköterskor som under introduktionen ges möjlighet att
lära sig professionen med en jämlike skattar högre; tilltro att klara yrket, lärande och utveckling,
psykologisk empowerment, välbefinnande, arbetstillfredsställelse och tillfredsställelse med given vård
samt skattar lägre nivå av krav på arbetet och stressymptom jämfört med nyutexaminerade i en
kontrollgrupp som introduceras traditionellt.
Metod
Delstudie I: Kvasiexperimentell studie med interventions- och jämförelsegrupp. – 87 stycken
sjuksköterske-studenter, enkät med 7 områden se hypotes
Delstudie II: Kvasiexperimentell studie med interventionsgrupp som följdes över tid. – 10 stycket
nyutexaminerade sjuksköterskor, intervjuer, enkät, checklista för genomförbarhet samt dagbok
Delstudie III: Deskriptiv observationsstudie. – 8 par (16 stycken) sjuksköterskestudenter, observation
av parets samarbete
Delstudie IV: Randomiserad kontrollerad studie (RCT) med interventions- och kontrollgrupp. – 128
nyutexaminerade sjuksköterskor, enkät innehållande 8 områden se hypotes, intervjuer första linjens
chefer om organisatoriska faktorer att introduceras i par.
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Doktorandprojekt: Estimation of speaker age
Doktorand
Sara Skoog Waller
Huvudhandledare, biträdande handledare
Mårten Eriksson, huvudhandledare. Jan Lisspers och Billy Jansson, bitr. handledare
Bakgrund
Cognitive hearing science mainly studies how cognitive factors contribute to speech comprehension,
but cognitive factors also partake in speech processing to infer non-linguistic information from speech
signals, such as the intentions of the talker and the speaker’s age. In forensic contexts incorrect
assessments of the age of unknown perpetrators can influence profiling and lead investigations astray.
It is therefore important to establish accuracy rates and determine how accuracy and biases in age
estimation are affected by and related to measurable factors. There are many situations in which voice
is the most distinct and reliable cue to personal characteristics and identity, for example in telephone
conversations, in poor visual conditions or when the face of a target is covered – conditions that are
frequently found in forensic situations. Still, research on earwitness testimony is limited (but see
Yarmey e.g., 1996, 2001, 2004, for exceptions) and more investigation could provide a basis for
evaluation of earwitness descriptions such as age estimations. Moreover, available results from studies
on estimation of speaker age are hard to compare due to inconsistencies in methodological approaches
and study designs. Knowledge about how listener’s ability to estimate age depend on situational,
personal and vocal factors is of value in forensic, social and commercial contexts.
Syfte
Syftet med projektet är att undersöka sambandet mellan specifika röstparametrar, talmaterial och
åldersbedömning. Projektet syftar vidare till att undersöka betydelsen av olika faktorer hos talare och
lyssnare för precision och bias i åldersbedömningar av röster.
Frågeställningar
Hur påverkar talhastighet åldersbedömning av röster? Är effekten av talhastighet beroende av
talmaterial? Hur påverkar talmaterialet precision och konfidens vid bedömning av ålder, och hur ser
sambandet ut mellan precision och konfidens? Hur förändras röstparametrar när personer medvetet
förställer rösten för att låta äldre eller yngre och har förställningen effekt på bedömningen av
personernas ålder? Hur påverkas precision och bias i åldersbedömningar av att talare och lyssnare har
olika första språk?
Metod
Data har samlats in genom experiment där deltagarna har lyssnat på en mängd röster från personer av
olika kön och i olika åldrar. Lyssnarnas uppgift har varit att bedöma ålder samt andra egenskaper
baserat på rösterna.
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