
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Forskning pågår 2021 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

This work is published via open access and is licensed with a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) 

license.  

 

urn:nbn:se:hig:diva- 35261 

 

 

 

 

Distribution: 

Gävle University Press 

University of Gävle 

SE-801 76 Gävle, Sweden 

gup@hig.se  

mailto:gup@hig.se


 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskning pågår 2021 

Akademin för hälsa och arbetsliv 

 

Annika Strömberg (red.) 

 

 

 





 

iii 
 

Förord 

För att lösa de samhällsutmaningar vi står inför är forskningen och skapandet av ny kunskap en viktig 

parameter. Inom akademin för hälsa och arbetsliv har forskningen fokus på hälsa och välfärd. Sedan 

2018 har vi inför varje årsskifte samlat in projektbeskrivningar för de forskningsprojekt som pågår. Detta 

görs för att ge en överblick över forskningen men också som ett underlag för att kunna kommunicera 

forskningens inriktning och innehåll, såväl internt som externt. 

I rapporten är forskningsprojekten sorterade under temporära samlingsrubriker som vi idag ser som 

starka inriktningar för forskningen vid akademin. Forskning och kunskapande formas och omformas 

vilket ger att projekt och inriktningar ändras över tid. Titeln på rapporten ”Forskning pågår” signalerar 

just denna föränderlighet. 

Även i år innehåller rapporten över 100 projekt som svarar mot samhällsutmaningar inom hälsa och 

välfärd. Antalet doktorandprojekt ökar för varje år liksom andelen projekt med extern finansiering och 

de projekt som sker i samverkan med det omgivande samhället. Den kunskap som utvecklas genom vår 

forskning skapar goda förutsättningar för att vi ska kunna bidra till en positiv utveckling inom dessa 

områden. Vi kan göra skillnad 

 

Annika Strömberg 

Akademichef 

Akademin för Hälsa och Arbetsliv 
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Uppföljning IDA-projektet; 20-års uppföljningsstudie av “The Swedish longitudinal cohort study of 

Investigation of Dieting behaviors in Adolescent girls” .................................................................. 103 

Effekten av akupunktur och vårdgivarens kommunikation vid cytostatikainducerat illamående och 

kräkningar: en randomiserad shamkontrollerad studie ................................................................. 104 

Symptom, aktivitet, kinesiofobi och förmåga i vardag och arbete under cancerbehandling ......... 105 

Doktorandprojekt: Vägen tillbaka ................................................................................................... 106 

Doktorandprojekt: ”Make My Day”- en icke-farmakologisk, personcentrerad, digital preventions 

intervention med syfte att stödja ett hälsosamt aktivitetsmönster hos personer med risk för stroke

 ......................................................................................................................................................... 107 



 

ix 
 

Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapomsorgsprofessioner ...................... 109 

Sjuksköterskestudenters upplevelse av kompetens, lärande och välbefinnande .......................... 110 

Omvårdnad, patientsäkerhet och kvalitet i dialysvården ............................................................... 111 

Virtual reality inom hälso- och sjukvård .......................................................................................... 112 

Anmälningsfall inom 1177 – jämförelse av Lex Maria anmälningar 10 år senare .......................... 113 

Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning – telefonsjuksköterskors arbetsmiljö ......................... 114 

Validering av reell kompetens för yrket personlig assistent ........................................................... 115 

Digitaliseringens betydelse för studenter och lärare med avseende på hälsa, arbetsmiljö och 

lärande............................................................................................................................................. 116 

”Should I stay or should I go”: En studie om lärares motivation att stanna kvar på sin arbetsplats
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Stärkande av ungdomars välbefinnande - Strenghtening 
adolescent health (SAW) III 

Projektledare 

Lisbeth Porskrog Kristiansen  

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Tove Bylund Grenklo, Maria Savela och Ulla Forinder 

Bakgrund 

Det rapporteras om ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Divergerande siffror uppger 

förekomst på mellan 10-40 %. Orsakerna till ökningen i psykisk ohälsa fortfarande är okända. Att ha 

skolframgång är en av de viktigaste hälsofaktorerna och en stark skyddsfaktor för att förebygga 

framtida psykisk ohälsa. Vidare råder det en ömsesidig relation mellan lärande och välbefinnande hos 

elever. Skolan utgör därför en naturlig arena för förebyggande och generella hälsofrämjande insatser, 

vilket även faller inom ramen för elevhälsans (EHT) professionella arbetsupp-gifter, men det finns det 

brist på vetenskapligt baserade, universella hälsofrämjande interventioner för målgruppen. Vi har 

därför påbörjat skapandet av en intervention, i enlighet med Medical Research Council framework 

riktlinjer för komplexa interventioner, i gruppform med ambition att positivt påverka välbefinnandet 

och den psykiska hälsan hos gymnasieungdomar. Interventionen genomförs i två steg. Först utbildas 

EHT av forskarteamet bakom interventionen, sedan faciliterar EHT interventionen in mindre 

gymnasieelev grupper (8-12/elev/gr) under veckovisa sessioner. Vissa body-mind-baserade tekniker 

används, där avslappning är en integrerad del av interventionen. Interventionen ger mer faktakunskap 

och medvetenhet om psykiskt hälsa, sömn, kost, motion, sex, alkohol. Gruppformen ger möjlighet 

EHT-stödd re-flektion som kan bidra till elevernas ökade välmående. De teoretiska koncepten bakom 

utbildningsinterventionen där välmående antas bestå av balans, styrka och motståndskraft. 

Interventionen har ålderspassats för högstadiet. 

Syfte 

Genom en kvasiexperimentell, komparativ design undersöks och jämförs effekterna av SAW 

utbildningsprogram ca n=130 (experimentskolan) med ca n=70 (kon-troll/referensskolan) 

högstadieelevers ÅK 8 självskattade välmående, psykisk hälsa, motståndskraft, upplevd stress och 

ångest, skolnärvaro, förekomst av mobbning och trakasserier samt skolprestationer före och två gånger 

efter genomgången utbildningsintervention hos interventions-och kontrollgrupp. Vidare undersöks 

SAWs tilllämpbarhet och acceptans bland forskningspersoner kvalitativt. 

Frågeställningar 

1 Ökar SAW skolelevers välbefinnande med genomsnittlig, motståndskraft, psykiska styrkor 

2 Minskar SAW skolelever upplevde stress och upplevde ångest  

3 Är SAW tillämpbar och äger den acceptans bl EHT och elever 

Metod 

Baselinemätning genomförs med enkäter (WHO 5; Resilience scale; Strenght and Difficulties 

Questionnaire (SDQ); Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD). Post-interventionstest I och II 

av deltagande skollever genomförs direkt efter avslu-tad intervention med identiska enkäter. 

Analyseras med statistiska metoder för upprepade mätningar. Kvalitativa fokusgruppsintervjuer med 

gymnasieelever och andra med EHT (feasibility) analyseras med kvalitativ innehållsanalys. 
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Föräldradeltagande i språkbedömning av barn på klinik 

Projektledare 

Mårten Eriksson 

Bakgrund 

Barnets tidiga språk är associerat med många framgångsfaktorer senare i livet såsom goda skolresultat, 

social anpassning, samt anställning och välbefinnande senare i livet. Det är därför angeläget att tidigt 

upptäcka, diagnosticera och behandla barn med språkstörning. Projektet har blivit kraftigt försenat pga 

pandemin. Besök vid logopedmottagningen har i stor utsträckning ställts in. Projektet fortsätter under 

2021 och vi får se om läget förbättras. 

Syfte 

Studiens syfte är att underlätta och förbättra logopedens bedömning av barns språk, speciellt av 

flerspråkiga barn. 

Frågeställningar 

1. Har remitterade barn till logopedmottagningen i Gävle, och i synnerhet barn som 

diagnosticeras med DLD lägre poäng i SC D-IIIs skalor än barn i motsvarande ålder från en 

normalpopulation? 

2. Har flerspråkiga barn mer ospecifika diagnoser än enspråkiga barn? 

3. Har diagnoserna för flerspråkiga barn förändrats efter det att man börjat an-vända SC DI-III? 

4. Vad är föräldrars (både till enspråkiga och flerspråkiga barn) erfarenhet av att fylla i SC DI-

III? 

5. Vad är logopeders erfarenheter av att använda SC DI-III? 

Metod 

Som tillägg till ordinarie bedömning av barns språk vid Logopedmottagningen i Gävle tillfrågas 

barnens vårdnadshavare att fylla i ett strukturerat instrument om barnets språk, SCDI-III. Instrumentet 

är normerat för en normal population 30-48 mån. gamla. Förutom svenska kommer SCDI-III erbjudas 

på arabiska och somaliska. 
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Nationell populationsstudie om doping, fitness, skönhetsideal 
och hälsa 

Projektledare 

Anna Qvarfordt 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Göran Svedsäter, Lena Svennberg, Mikaela Willmer, och Lars Westfelt  

Bakgrund 

I tidigare beviljat projekt finns 2101 insamlade enkäter och två genomförda gruppintervjuer med 17 

ungdomar 16-25 år som analyseras för att presenteras i flera artiklar. 

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 och metoder. Mot bakgrund av detta, har en 

större befolkningsstudie genomförts för att undersöka individers syn på sin kropp och olika sätt att 

förändra sitt utseende såsom träning, kosthållning samt användning av kosttillskott och 

prestationshöjande/utseendekorrigerande substanser/metoder (PIES). 

Fysisk aktivitet (FA) har samband med positive kroppsuppfattning, men vissa typer av FA kan 

innebära en risk för försämrad kroppsuppfattning. Tidigare studier har främst undersökt dessa 

samband i populationer bestående av elitidrottare eller individer med psykisk ohälsa (tex ätstörningar). 

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 hälsoproblem samt ge bättre förutsättningar för att analysera 

om det föreligger ett samband mellan kroppsuppfattning och attityder mot och användande av PIES. 

Syfte 

Huvudsyftet med projektet är att undersöka eventuella samband mellan kroppsmissnöje och attityder 

mot PIES bland svenska ungdomar 16-25 år. I tillägg är det aktuellt att undersöka ett, i relation till 

samhällsutvecklingen ökande fokus på hälsa och fitnesskultur och den därtill hörande 

hälsoproblematiken. 

Frågeställningar 

1. Hur ser förekomst och attityder till PIES ut bland svenska ungdomar i åldern 16 till 25 år? 

2. Vilka attityder har ungdomar till kropp/utseende? 

3. Vilka attityder har ungdomar till utseendekorrigerande åtgärder?  

4. Finns det samband mellan kroppsuppfattning och fysisk aktivitet, ätbeteenden samt 

användning av lagliga/olagliga preparat och tillskott. 

Metod 

Studien har en tvärsnittsdesign. En webbaserad enkät skickades ut till ett urval bestående av 4650 

ungdomar 16-25 år. Svarsfrekvensen var 45 % (n= 2101). Data bearbetas med hjälp av deskriptiv 

statistik, chi2-test och logistisk regressionsanalys. I tillägg genomfördes två gruppintervjuer med 17 

individer. Datainsamling genomfördes 4. Kv. 2016 och 1.kv. 2017.  
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Trygghetscirkeln 

Projektledare 

Ulla Forinder 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maria Savela 

Bakgrund 

Regeringens nationella strategi är att föräldrastöd ska prioriteras i landets kommuner. Föräldra-stöd 

handlar om att stärka föräldrar i deras föräldraskap för att på så vis förbättra omsorgen om barnen. 

Därför är det vanligt att det förebyggande arbetet går ut på att stärka föräldrar i deras roll med till 

exempel familjeterapi, utbildning, stöd, färdigheter och beteendeträning eftersom det har visat god 

effekt gentemot barns antisociala beteenden. Som förälder är det bra att få specialist-stöd i att förstå 

barnets anknytningsprocess då det kan vara svårt som förälder att förstå vad den innebär. I kommuner 

idag används olika föräldrastödsprogram, som till exempel Aktivt föräldra-skap, Connect U, Alla barn 

i centrum (ABC), De otroliga åren, Connect, Komet för föräldrar och COPE. Trygghetscirkeln är ett 

föräldrastödsprogram som ökar i sin popularitet, både här i Sverige som i vissa andra delar av världen. 

Forskningsstudier visar att det finns en brist på studier om Trygghetscirkeln och därför är det av stor 

vikt att få veta vad föräldrarna som har gått programmet tycker. Vad anser de själva om deras 

deltagande och upplever de att deras mående förbättras? 

Syfte 

Syftet med studien är att få kunskap om föräldrars erfarenhet och upplevelse av att delta i 

föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln. Ytterligare ett syfte med studien är att få kunskap om del-

tagandet haft betydelse för deras subjektiva mående. 

Frågeställningar 

- Hur upplever föräldrar att deltagandet i programmet var?  

- Vad upplever föräldrar att de har med sig från programmet? 

- Vad upplever föräldrar är användbart i deras vardagsliv? 

- Upplever föräldrar att deras mående påverkats av deltagandet i programmet? 

Metod 

Intervjuer och innehållsanalys 
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Kartläggning av individspecifika villkor vid deltagande i fysisk 
aktivitet bland ungdomar med autism 

Projektledare 

Kajsa Jerlinder 

Bakgrund 

Ungdomar med autismspektrumstörning (ASD) är mindre fysiskt aktiva jämfört med ungdomar utan 

denna funktionsnedsättning och deras deltagande i fysisk aktivitet är ofta villkorat (Arnell, Jerlinder, 

Lundqvist 2018; 2020). För att kartlägga dessa individuella specifika villkor för deltagande behövs ett 

verktyg som är enkelt och genomförbart i en klinisk miljö. Det saknas idag instrument eller metoder 

för att identifiera dessa specifika förutsättningar för deltagande i fysisk aktivitet hos den här 

målgruppen. 

Syfte 

Syftet med denna studie var således att utveckla och pilotprova genomförbarheten av ett Q-sort-

baserat instrument för att utforska och kartlägga individspecifika förhållanden för deltagande i fysisk 

aktivitet bland ungdomar med ASD och att identifiera olika synpunkter när det gäller så-dant 

deltagande bland dessa tonåringar. 

Metod 

Ett 20-tal ungdomar med ASD, i åldern 12 till 16 år, rekryteras för att rangordna uttalanden om 

deltagande i fysisk aktivitet. Uttalandena genererades från tidigare genomförda intervjuer med 

ungdomar med ASD, föräldrar och yrkesverksamma samt från litteratur med fokus på deltagande i 

fysisk aktivitet. Uttalandena rangordnas och sorteras efter den upplevda betydelsen i ett 

sorteringsgaller. Q-sorterna analyseras med hjälp av faktoranalys för person och tolkades därefter. 

Som en anpassning i datainamlingsstrategin på grund av Covid-19 kommer datainsamlingen erbjudas 

att ske digitalt eller via ett fysiskt möte. Det digitala mötet kommer att genomföras i Visiba Care som 

är en digital plattform för att mötet ska ske i en säker digital miljö (tillägsansökan för denna 

anpassning är inskickad till EPN för att komplettera den för projektet tidigare god-kända ansökan). 
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Doktorandprojekt: Hur bli samhällets barn vuxna. En studie om 
unga personers övergång från samhällsvård till vuxenliv 

Doktorand 

Mattias Bengtsson 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Peter Öberg, biträdande handledare: 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 familje-hem 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 bristfäl-lig 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 eta-blera sig på 

vuxenlivets arenor. 

Syfte 

Studiens övergripande syfte är att utifrån ett processperspektiv öka och fördjupa kunskapen om hur 

ungdomar placerade i samhällsvård upplever och hanterar övergångsfasen från vård till vuxenliv över 

tid. 

Frågeställningar 

 Hur framträder ungdomarnas aktörskap över tid under övergångsfasen från sam-hällsvård till 

vuxenliv?  

 Vilka faktorer uppfattar ungdomarna som stödjande respektive hindrande under 

övergångsfasen från samhällsvård till vuxenliv?   

 Vilka förväntningar beskriver  ungdomarna att de har i relation till sina upplevda 

framtidsutsikter och förändras de över tid?  

 Hur upplever placerade ungdomarna  sina chanser till etableringen i arbetslivet efter att de 

lämnat samhällsvården? 

Metod 

Designen är longitudinell där ett 20-tal ungdomar i åldern 16-20 som varit i sam-hällsvård minst 1 år 

följs under övergången till ett mer självständigt liv. 3 omgångar av kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer genomförs. 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. Sam-tycke är inhämtat från samtliga deltagare och projektet är godkänt av regionala etik-

prövningsnämnden i Uppsala (2014/213; www.epn.se).  
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Doktorandprojekt: Jag & min familj, betydelsen av ett 
familjeorienterat och sektionsöverskridande arbetssätt i familjer 

med missbruk 

Doktorand 

Ann Lyrberg  

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Ulla Forinder 

Bakgrund 

Tidigare forskning har visat att barns hälsa och utveckling påverkas negativt av att leva i familjer med 

missbruk (Folkhälsomyndigheten; Velleman 2005; Calabria 2011; Baldwin 2012). Socialtjänstens 

organisering av arbetet i problem- och funktionsindelning medför att familjer med missbruk ofta har 

kontakt med flera specialiserade sektioner samtidigt och att insatser sker utan samordning. Genom ett 

familjeorienterat sektionsöverskridande arbetssätt kan detta undvikas och en holistisk syn på familjens 

problem främjas. Licentiatstudien ingår i ett större forskningsprojekt som sedan hösten 2017 drivs i 

samarbete mellan Högskolan Dalarna och FoU Välfärd Region Gävleborg.  Projektet syftar till att 

utvärdera effekterna av ett familjeorienterat öppenvårdsprogram, Jag & min familj.  Sammanlagt 

deltar 10 kommuner i studien; Uppsala, Gävle, Sandviken, Hudiksvall, Borlänge, Leksand, Falun, 

Rättvik, Avesta och Huddinge.  

Syfte 

Syftet är att studera vilken betydelse ett sektionsöverskridande familjeorienterat arbetssätt har för barn 

och föräldrar, deras upplevelse av hälsa och användbarhet samt de professionellas upplevelse av 

arbetstillfredsställelse. 

Frågeställningar 

Delstudie 1: Barns och föräldrars upplevelser och erfarenheter av öppenvårdsprogrammet ”Jag & min 

familj”  Syftet är att undersöka barns och föräldrars upplevelser och erfarenheter av interventionen 

”Jag & min familj”.  Hur uppfattar barn och föräldrar interventionen? Gör den skillnad för familjen 

och individen och deras upplevda hälsa?  I så fall på vilket sätt? Delstudie 2: Professionellas 

upplevelser och erfarenheter av att arbeta sektionsöverskridande Delstudie 2 syftar till att undersöka 

professionellas (utförarnas) erfarenheter och upplevelser av öppenvårdsprogrammet ”Jag & min 

familj”.  Ger det sektionsöverskridande arbetssättet i ”Jag & min familj” något mervärde för de 

professionellas upplevda hälsa och tillfredsställese i arbetet? I så fall hur? Bidrar arbetssättet till en 

förbättrad helhetssyn bland professionella? Hur uppfattar de professionella att arbetssättet svarar mot 

familjernas behov? 

Metod 

Delstudie 1: I delstudie 1 inhämtas data genom intervjuer med barn och föräldrar om erfarenheter, hur 

de uppfattade och eventuell upplevd nytta av programmet. Urvalet görs bland de familjer som deltar i 

forskningsprojektet.  Analys av intervjuerna görs med kvalitativ metod. Intervjuerna förväntas ge svar 

på hur barn och föräldrar förstått programmet, om det varit till nytta och i så fall på vilket sätt det gjort 

skillnad. Delstudie 2: Datainsamling sker genom ett urval av intervjuer med professionella eller 

genom fokusgruppsintervjuer. Analys av empirin görs med hjälp av kvalitativ metod. Metoden 

förväntas ge svar på professionellas upplevelser och erfarenheter av att arbeta sektionsöverskridande i 

programmet ”Jag & min familj”; hur det påverkat den egna arbetsinsatsen och tillfredsställelsen samt 

om arbetssättet gör skillnad för familjerna.
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Hållbara arbeten för äldre arbetskraft 

Projektledare 

Mårten Eriksson 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Ingela Enmarker och Lars Eriksson 

Bakgrund 

På grund av en befolkningsstruktur där andelen äldre ökar, ökad livslängd, och en förbättrad hälsa 

bland äldre, förväntas pensionsåldern öka inom en nära framtid. Projektets syfte är att ge kunskap om 

arbetsrelaterade faktorer som hämmar respektive främjar ett långt arbetsliv, speciellt med fokus på 

kognitiva och psykosociala faktorer i arbetet. Arbetskaraktäristik hos olika typer av arbeten ska 

jämföras och relateras till aktuell pensionsplanering hos kvinnor och män. Projektet är främst ämnat 

för en doktorand men kommer även att existera utan doktorand för att söka medel mm.  

Syfte 

Syftet med föreliggande projekt är att fokusera på kognitiva och psykosociala faktorer i arbetet som 

hämmar respektive främjar ett långt arbetsliv. 

Frågeställningar 

• Finns det kognitiva arbetsuppgifter som främjar ett långt arbetsliv? 

• Finns det psykosociala faktorer i arbetet som hämmar ett långt arbetsliv? 

Metod 

Datainsamling via enkäter och kvalitativa intervjuer.  

Analys medelst regressionsanalyser och induktiv tematisk analys. 
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Fysisk och psykisk hälsa hos äldre husdjursägare 

Projektledare 

Ingela Enmarker 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Madelene Klockervold 

Bakgrund 

Studier har visat att personer som bor med husdjur har både bättre fysisk och psykisk hälsa och det har 

visat sig att husdjuren kan främja hälsan och välbefinnandet hos äldre människor (Nimer & Lundahl, 

2007; Wells, 2009). Enmarker et al., (2012; 2014) visade emellertid att det finns skillnader i hälsan 

mellan äldre personer som äger en hund respektive en katt. Det vill säga, äldre hundägare var 

signifikant bättre i många fysiska hälsofaktorer jämfört med kattägare och icke-husdjursägare. När det 

gäller den psykiska hälsan skattade kattägarna sina de-pressionssymptom signifikant högre än de andra 

två grupperna. Dessa studier gav några svar om den fysiska och psykiska hälsan hos äldre katt- 

respektive hundägare, men det är behov av ytterligare studier.  

Syfte 

Det övergripande syftet är att kartlägga och jämföra den fysiska och psykiska hälsan hos äldre manliga 

och kvinnliga katt- och hundägare. 

Delstudie 1: Syftet är att kartlägga och jämföra deltagarna med avseende på social aktivitet, ensamhet 

och kognitiv funktion (manus färdigställt) 

Delstudie 2: Syftet är att kartlägga och jämföra deltagarna med avseende på fysisk sjukdom och 

hälsovård. 

Delstudie 3 och 4: Syftet är att identifiera skillnader mellan fysiska respektive psykiska hälsofaktorer 

över en 10 års period. 

Metod 

Populationsstudierna genomförs med redan insamlade enkätdata från Helseundersökelsen i Nord-

Trøndelag (HUNT). Delstudierna 1 och 2 är tvärsnittsstudier och 3 och 4 är longitudinella studier. 

Samtliga har en kvantitativ ansats. Deltagarna är 12 297 (5 631 män; 6 666 kvinnor) hemmaboende 

personer > 65 år (65-101 år), varav 2358 personer (17%) är katt- eller hundägare. Övriga deltagare är 

icke-husdjursägare (kontrollgrupp). HUNT har pågått sedan 1980-talet med datainsamling vart 10:e år 

i den norra delen av Trøndelags fylke, Norge. Fylket kan liknas med svensk glesbygd med mindre 

städer. 
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Individens behov i centrum 

Projektledare 

Maria Engström 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Annakarin Olsson och Ann-Sofi Östlund 

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 samlades in via biståndshandläggningssamtal mellan 

handläggare och den äldre personen för analys av tillvägagångssätt i samtalen, interaktion och 

innehåll. De instrument som användes för analysen var 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 

beteende-förändringssamtal, så som motiverande samtal. 
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Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers 
livskvalitet och funktionsförmåga 

Projektledare 

Maria Engström 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Britt-Marie Sjölund och Annakarin Olsson 

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 studie ger fördjupad kunskap om vården på sjukhuset, utskrivningen och 

första tiden i hemmet eller på korttidsboende.  

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. 

Metod 

Studien har en beskrivande och korrelativ design där data har samlats in vid upprepade tillfällen via 

intervjuer (validerade instrument samt öppna frågor) vid utskrivning från sjukhuset samt 1,5 och 3 

månader efter utskrivningen. Genom konsekutivt urval inkluderades 145 personer vid utskrivningen 

från sjukhuset, 114 vid första uppföljningen och 104 vid andra uppföljningen. Data från instrumenten 

bearbetas med deskriptiv och inferensstatistik och data från intervjuerna med innehållsanalys. 

Materialet förväntas generera flera publikationer, två publicerade 2020. All data är insamlad, analys 

och skrivande av ytterligare manus pågår.  
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Att skiljas sent i livet - en outforskad men allt vanligare 
erfarenhet 

Projektledare 

Peter Öberg 

Bakgrund 

In what has been described as a “gray divorce revolution”, late life divorce is rapidly increasing in the 

Western world. Among Swedes 60+ divorce rates have almost doubled since the millennium. Today 1 

in 10 Swedes getting divorced is 60+ and grey divorce rates are likely to grow further. Still, grey 

divorce remains almost invisible both in family sociology and gerontology. Existing research is mainly 

quantitative and from the US. There is no research about Sweden. The project will study the 

experience of getting divorced late in life and becoming a grey divorcee. Why do people divorce late 

in life? How do transitions such as the empty nest, retirement and onset of illness shape the grey 

divorce experience? What is the difference between his and her divorce? How does divorce affect 

support networks and relationships to adult children? What does grey divorce reveal about older 

people’s conceptions of family and intimate relationships, and how they think about ageing? We will 

interview 40 men and women who have divorced/separated 60+, from first and higher order unions. 

The study is guided by theories of the life course and the individualized family. Grey divorce 

constitutes a strategic site for studying the transformation of the ageing family in late modernity and 

fill important international knowledge gaps.  

Syfte 

The purpose of the proposed project is to study the lived experience of getting divorced from a cross-

gender marriage in later life (60+) and becoming a grey divorcee as a consequence. 

Frågeställningar 

1. Why do people divorce late in life? 

2. How does the decision emerge? 

3. What are the divorcees’ expectations for divorce and post-divorce life?  

4. What are the divorcees’ experiences of the divorce process and post-divorce life? 

5. What are the consequences for the divorcee’s support network and relationship to adult 

children? 

6. How do life phase factors shape the divorce experience? 

7. How do the above aspects vary with duration and order of the former marriage?  

8. How do the above aspects differ between men and women? 

9. Theoretically, what does grey divorce reveal about older cohorts’ conceptions of family and 

intimate relationships? 

10. 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. 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  
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Att leva och arbeta i en mångkulturell miljö på äldreboenden 

Projektledare 

Elisabet Eriksson 

Bakgrund 

Äldre tillhör en av de grupper som kan få svårare symtom av en covid-19-infektion. Situationen för 

äldre på äldreboenden har särskilt uppmärksammats, framförallt hur smittspridningen har kommit in 

på äldreboenden och vilka åtgärder som kunde ha vidtagits för att minska smittspridningen. Personal 

vid äldreboenden har upplevt brist på skyddsutrustning och otydliga rekommendationer för hur de ska 

arbeta på ett säkert sätt. Satsningar i form av ökad inspektion vid äldreboenden och riktade 

utbildningsmöjligheter för personal har initierats, men hur personal vid äldreboenden upplever sin 

arbetsmiljö under rådande pandemi behöver studeras närmare.  

Utlandsfödda är överrepresenterade bland dem som blivit smittade i Sverige av Covid-19 och studier 

behövs för att undersöka om de utlandsfödda nås med information. Det finns ett ökat behov av 

arbetskraft inom vård och omsorg av äldre och andelen utrikes födda som är sysselsatta inom 

äldrevård ökar. På äldreboenden uppstår en mångkulturell miljö då både vårdpersonal, äldre och deras 

anhöriga har olika modersmål, kultur och erfarenheter av hälso- och sjukvård från olika länder. Idag 

saknas kunskap om hur äldre, anhöriga och personal upplever en mångkulturell omgivning.  

Syfte 

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva hur äldre och anhöriga upplever 

kommunikationen om covid-19 på äldreboenden, samt hur personal upplever sin arbetssituation under 

covid-19 pandemin. 

Frågeställning 

1. Hur upplever äldre kommunikationen om covid-19 och bemötandet med en mångkulturell 

personalgrupp?  

2. Hur upplever anhöriga till äldre på boenden, kommunikationen om covid-19 och bemötandet 

med en mångkulturell personalgrupp?  

3. Hur beskriver personal sin arbetssituation sedan utbrottet av covid-19?  

4. Hur upplever personal kommunikationen om covid-19 och sina möjligheter att arbeta för att 

minska smittspridningen av viruset? 

Metod 

Design och datainsamlingsmetod: Projektet har en beskrivande prospektiv design med kvalitativ 

ansats. Data insamlas via intervjuer, individuellt och i fokus-grupper. 

Undersökningsgruppen består av inrikes och utrikes födda äldre på äldreboenden samt deras anhöriga. 

Rekrytering av deltagare kommer att ske på äldreboenden inom Uppsala stad. Undersökningsgruppen 

består även av personal på samma boenden som de äldre rekryteras vid. 

Dataanalys Data analyseras med hjälp av olika typer av kvalitativ innehållsanalys och analys 

föreskriven för fokusgrupper, och fram till den punkt att inget nytt framkommer i dataanalysen. 
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Äldrevänlig kommun - Livssituation och möjlighet till delaktighet 
för äldre i samhället under inverkan av Coronapandemin 

Projektledare 

Maria Hedman 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Elisabeth Häggström, Ingela Enmarker, Ann-Sofi Östlund och Madelene Klockervold 

Bakgrund 

Den åldrande befolkningen förväntas öka markant i antal globalt och så även i Sverige. För att 

kartlägga, utveckla och förbättra den äldre individens hälsosamma och aktiva åldrande har WHO 

bildat nätverket the Global Network for Age-friendly Cities and Communities. Nätverket för 

äldrevänliga städer och samhällen omfattar åtta utvecklingsområden med kriterier som medlemmar 

förväntas arbeta med och uppfylla. Under våren 2020 genomfördes enkätundersökningen, Gävle - en 

äldrevänlig kommun där äldre som var 65 år och äldre fick besvara frågor utifrån WHOs åtta områden 

som en inledning till kommunens arbete med att uppfylla målen för att bli en äldrevänlig kommun. 

Samtidigt som arbetet med projektet har påbörjats så har också Coronapandemin medfört restriktioner 

utifrån att Coronaviruset covid-19 är klassat som allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Medicinska och 

icke medicinska åtgärder har vidtagits för att minska smittspridning och fördröja effekterna av 

pandemins händelseförlopp. Icke medicinska sam-hällsåtgärder har bl.a. medfört restriktioner för äldre 

att vistas i samhället och att delta i sociala sammanhang. Till följd av projektet så kommer och har 

forskare vid Högskolan i Gävle, tillsammans med projektledaren för Gävle - en äldrevänlig kommun, 

erbjuda/erbjudit äldre personer möjlighet till att i fokusgrupper och enskilt få diskutera sin 

livssituation utifrån WHOs åtta utvecklingsområden. Med anledning av att Coronapandemin har 

förändrat samhällsbilden så kommer också denna pandemi och kommunens Corona stödlinje att 

diskuteras. I de enskilda intervjuerna kommer den äldre personens upplevelser av Coronapandemin att 

fördjupas. Intervjuer har genomförts under hösten-20 och uppföljning kan aktualiseras under ht-21.  

Syfte 

Det övergripande syftet med forskningsstudien är att undersöka hur äldre personer upplever sin 

livssituation i Gävle kommun och om deras möjlighet till att påverka den. Ytterligare syfte är att 

belysa äldre personers upplevelser av hur Coronapandemin har påverkat deras liv. 

Frågeställning 

1. Hur upplever äldre personer sin livssituation i Gävle kommun och deras möjlighet till att 

påverka den?.  

2. Hur upplever äldre personers att Coronapandemin har påverkat deras liv? 

Metod 

Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats. Fokusgruppsintervjuer och enskilda 

intervjuer där äldre personer beskriver sin livssituation och sina möjligheter till att påverka den. 

Datainsamlingen genomfördes hösten 2020. Insamlad data kommer att analyseras med kvalitativ 

innehållsanalys.  
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The Swedish National Study of Aging and Care (SNAC) 

Projektledare 

Britt-Marie Sjölund (delstudier i SNAC) 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maria Engström, Annakarin Olsson, Mikaela Willmer och Marie Bjuhr 

Bakgrund 

The Swedish National Study of Aging and Care (SNAC) är en nationell longitudinell 

populationsbaserad studie om åldrande och vård som pågår på fyra ställen i Sverige sedan 2001 

(https://snacsweden.wordpress.com/). De fyra områdena är Nordanstigs kommun, Stockholm, 

Blekinge och Skåne. SNAC – projektet finansieras delvis av Socialdepartementet. Sjölund är 

koordinator i SNAC-Nordanstig samt medlem i SNAC:s samordningsgrupp och befolkningsgrupp.  

Syfte 

Det övergripande syftet med SNAC är att öka kunskap om åldrande och hälsa för personer 60 år och 

äldre, upptäcka riskfaktorer för sjukdomar och nedsatt funktionsförmåga, friskfaktorer för gott 

åldrande, kartlägga äldres behov av vård och omsorg samt förse kommuner och landsting med 

underlag för planering av vård och omsorg.   

Pågående eller planerade delstudier vid AHA med data från SNAC-projektet är: 

Studie 1 (doktorandprojekt Marie Bjuhr): Faktorer som påverkar äldres möjligheter att vara kvar i 

arbetslivet med syftet: Att studera äldres upplevelser av och trender i yrkeslivet de sista åren samt vad 

som kan vara predicerande för att en person är kvar i yrkeslivet respektive har slutat. Studien beskrivs 

separat. 

Studie 2 (under planering med Mikaela Willmer): Det preliminära syftet är att undersöka sambandet 

mellan Mini Nutritional Assessment (MNA) och andra faktorer som t.ex. ensam/samboende, 

multisjuklighet, EQ5d.  

Studie 3: (Age at death and disability during the last years of life) To examine disability rates and 

trajectories during the last years of life (2000-2009 and 2010-2019) and how they are dependent on 

age at death (70-79, 80-89, and 90+).  

Studie 4: (Preliminärt syfte) Att undersöka äldre personers upplevelse av hur deras liv har påverkats av 

Covid-19 pandemin. 

Metod 

Studierna har beskrivande, jämförande design med kvantitativ ansats och kommer att använda data 

från SNAC–projektet.  Data kommer att analyseras med beskrivande och inferens statistik. För studie 

2 kommer data för personer 78 år och äldre användas från datainsamlingen 2013-2015 och 

uppföljningen 2016-2018. För studie 3 kommer data från SNAC för personer 70 år och äldre att 

analyseras men även från andra databaser som ingår i National E-infrastructure for Aging Research 

(NEAR). I studie 4 samlas data in för personer 70 år och äldre via telefonintervju med hjälp av 

enkätfrågor. 

 

https://snacsweden.wordpress.com/
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Doktorandprojekt: Faktorer som främjar äldres möjligheter att 
inkluderas i arbetslivet 

Doktorand 

Marie Bjuhr 

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Maria Engström, Biträdande handledare: Britt-Marie Sjölund 

Bakgrund 

En ökad andel äldre i befolkningen med förbättrad hälsa än tidigare generationer, medför att äldre 

människors möjlighet att inkluderas i arbetslivet blir en viktig del för välfärden och för äldre 

individers livstillfredsställelse. Tidigare forskning kring faktorer som inverkar på äldres beslut kring 

när de önskar påbörja sin pension utgår ofta från specifika yrkesgrupper, är genomförda som 

tvärsnittsstudier eller studier som baserar sig på registerdata. Genom SNACs individbaserade 

nationella databas ges möjlighet att vidare undersöka forskningsområdet utifrån en normal-population 

som kan följas longitudinellt. 

Syfte 

Studera äldres upplevelser av och förändringar inom deltagande i yrkeslivet samt vad som kan vara 

predicerande för att en person är kvar i yrkeslivet respektive har slutat. 

Frågeställningar 

 Hur beskrivs deltagande i yrkeslivsfrågor för personer som är 60, 66 och 72 år vid två olika 

datainsamlingar 2001-2003 och 2013-3015? 

 Vilka faktorer predicerar att en person är kvar i yrkeslivet respektive avslutar yrkeslivet vid 65 år 

eller tidigare?  

 Hur beskriver personer sina upplevelser av arbetslivet de sista åren?  

 Vad som upplevts som främjande för att stanna kvar i yrkeslivet efter uppnådd pensionsålder?  

 Vad som bidragit till att avsluta yrkeslivet före uppnådd pensionsålder? 

Metod 

Delstudie 1 och 2 är kvantitativa studier, baserat på redan insamlad data från SNAC. 

Undersökningsgruppen är personer som är 60,66 och 72 år, inklusionskriterie för delstudie 2 är att 

personerna är yrkesverksamma när de som 60-åringar ingår i SNAC. Deltagande i yrkeslivet samt 

utbildnings nivå, yrkestillhörighet och förekomst av sjukdomar, självskattad hälsa och arbetsmiljö hos 

de som deltar i yrkeslivet i studie 1 kommer att analyseras genom deskriptiv, jämförande och 

regressions statistik. Uppgifter om fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, självupplevd fysisk 

funktionsnivå, självupplevt psykiskt mående och deltagarnas sociala situation undersöks i delstudie 2 

och analyseras med regressionsanalys.  Etiskt godkännande är inhämtat genom SNAC. Delstudie 3 

och 4 är kvalitativa studier och data inhämtas via intervjuer. Informanter rekryteras till studien genom 

ändamålsenligt urval (utifrån syfte). Data analyseras troligtvis med innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman. Etisk Godkännande kommer att ansökas om för delstudie 3 och 4. 
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Doktorandprojekt: Attityder till förlängt arbetsliv – En studie om 
äldre arbetstagare och chefer inom äldreomsorg 

Doktorand 

Carolina Nordlinder    

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Peter Öberg, biträdande handledare: Gunnar Bergström, Pär Grell 

Bakgrund 

En åldrande befolkning innebär även en åldrande arbetskraft. Av detta följer att allt färre 

yrkesverksamma måste sörja för allt fler. Utvecklingen förväntas leda till arbetskraftbrist generellt sett 

och framförallt inom vård och omsorg. Ett sätt att motverka förutspådd arbetskraftsbrist är att äldre 

arbetstagare förlänger arbetslivet. Succesivt höjd åldersgräns för uttag av allmän pension är en statlig 

åtgärd för att förlänga arbetslivet. En åtgärd som förväntas ge ökade skatteintäkter till välfärdssystemet 

och färre antal fattigpensionärer men som kritiseras från arbetstagarnas perspektiv då vissa 

yrkeskategorier, till exempel inom socialttjänstens äldreomsorg, har sämre möjligheter till ett förlängt 

arbetsliv. Kunskapsluckor finns när det gäller attityder till ett förlängt arbetsliv och diskriminering av 

äldre arbets-tagare inom olika yrkeskategorier, och särskilt inom äldreomsorg. Avhandlingsprojektet 

bygger inte på forskning som tidigare har gjorts vid AHA eller annan HiG-konfiguration.  

Syfte 

Syftet med projektet är att klargöra sambandet mellan attityder till ett förlängt arbetsliv och 

strukturella villkor (familj, arbete och arbetets organisering samt kon-textuella faktorer på 

samhällsnivå) inom äldreomsorg. 

Frågeställningar 

1. Vad visar tidigare forskning om sambandet mellan push- och pullfaktorer för 

pensioneringsprocessen och attityder till ett förlängt arbetsliv bland äldre arbetstagare? 

2. Vilka är äldre arbetstagares attityder till ett förlängt respektive förkortat arbetsliv och hur 

samvarierar det med hälsa? 

3. Vilka strukturella villkor förlänger respektive förkortar arbetslivet och hur samvarierar det 

med arbetsmiljöfaktorer?  

4. Vilka attityder till ett förlängt arbetsliv har chefer (för sig själva och för medarbetare)? 

Metod 

Avhandlingsprojektet kommer att genomföra en systematisk litteraturöversikt med mixed method 

design (forskningsfråga 1) och tre delstudier som tillämpar en kvantitativ tvärsnittsdesign 

(forskningsfrågorna 2-4) med slumpmässigt urval (N=10 000). Populationen är äldre arbetstagare (50-

70 år) (vårdbiträden, undersköterskor, biståndsbedömare och enhetschefer) anställda inom 

äldreomsorgen. Urvalet utgår ifrån Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). Deskriptiv 

statistik och olika sambandsanalyser som t.ex. korrelations- och regressionsanalyser kommer att 

användas. 

I studie 1 genomförs en systematisk litteraturöversikt med mixed method design utifrån PRISMA 

(Liberati m.fl., 2009). Resultatet sammanställs med en narrativ syntes. I studie 2 studeras sambandet 

mellan äldre arbetstagares attityder till förlängt arbetsliv i relation till socioekonomisk status. I studie 

3 studeras strukturella villkor för ett förlängt arbetsliv. I studie 4 studeras sambandet mellan 

frågeställning 2 och 3.
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What happended in Sweden last night – brottsutveckling, 
etnicitet, kön och social klass i Sverige de senaste 40 åren 

Projektledare 

Sofia Wikman 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Amber Beckley, Amir Rostami, Jerzy Sarnecki och Lars Westfelt 

Bakgrund 

Den officiella statistiken visar att invandrare är överrepresenterade bland misstänkta och lagförda för 

brott, i synnerhet våldsbrott. De senaste decennierna har andelen invandrare ökat kraftigt. Trots detta 

uppvisar utvecklingen av flera brottskategorier ingen påtaglig ökning. Således saknas ett enkelt linjärt 

samband på makronivå mellan invandring och brott. 

Syfte 

Syftet är att studera, om och i så fall på vilket sätt, invandring påverkar brottsligheten på individ- och 

samhällsnivå samt granska de mekanismer som leder till att relationen mellan invandring och brott ser 

olika ut på individ- och samhällsnivå. Mot bakgrund av att invandrares andel har ökat och att 

brottsligheten legat stabil eller minskat kan följande hypoteser formuleras: 

H1: Brottsutvecklingen i Sverige har påverkats direkt av invandringen och hade varit mer gynnsam om 

invandringen hade varit lägre. De invandrades högre brottslighet har adderats till övriga befolkningens 

H2: Brottsutvecklingen i Sverige har inte påverkats direkt av invandringen utan istället resul-terat i en 

substituering mellan befolkningsgrupper som i sin tur kan relateras till sociala och ekonomiska 

skillnader. 

Frågeställningar 

1. Hur ser utvecklingen av brottslighet och invandring ut i Sverige och jämförbara länder år 

1975-2019? 

2. Hur ser utvecklingen av brottslighet och invandring ut i olika län/kommuner i Sverige? 

3. Hur förändras sammansättningen av gruppen personer misstänkta/lagförda för olika ty-per av 

brott avseende etnicitet, social klass, kön, hälsa och uppväxtförhållanden? 

4. Hur ser brottskarriärer och sociala karriärer ut i flera generationer individer som miss-

tänkts/lagförts för brott? 

5. Hur tolkar individerna själva sin utveckling med avseende på brottsligheten och andra 

livsloppshändelser? 

6. Hur ser "co-offending" nätverken ut, med avseende på etnicitet och andra sociala fak-torer 

för olika typer av brott? 

7. Hur förändras karakteristika hos personer misstänkta/lagförda för vissa typer av brott? 

Metod 

(I) En analys av officiell svensk och internationell statistik om invandring, socioekonomi och 

brottslighet. (II) En studie som bygger på mikrodata från Brå, SCB, Socialstyrelsen och andra register. 

(III) En studie avseende brotts- och sociala karriärer som kommer att bygga på ett urval av individer 

från delstudie II samt deras barn och föräldrar. (IV) Studie III kompletteras med retrospektiva, 

narrativa livsloppsintervjuer med individer från olika kohorter. (V) Data om för brott misstänkta 

personer från delstudie II används för att göra nätverksanalys av medbrottslingskap. (VI) Data från 

Brås NTU undersökningar.  
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Mångfaldsbarometern i Sverige 2020 

Projektledare 

Fereshteh Ahmadi  

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Jimmy Munobwa 

Bakgrund 

Jag har varit ansvarig under 2013, 2014 och 2016, 2018  för en omfattande studie om attityder till 

mångfald och migration i Sverige, som pågått 2005-2014 och därefter 2016 och 2018. Resultat av 

studien har uppmärksammats både inom den akademiska världen och av massmedia; vi har publicerad 

en bok och några artiklar. Studien uppmärksams högt av massmedia. 

Med hänsyn till den nya situationen som Sverige och Europa nu befinner sig på grund av den nya 

floden av asylsökande, fanns det ett akut behov av att en ny serie attitydundersökningar påbörjas. 

Situationen under de senaste åren har inte varit densamma som förut. Det har varit  därför angeläget att 

en ny serie attityd-mätning påbörjas. De positiva attityderna till invandring och invandrare inte har 

varit så starka som under mättningar 2015-2014; vi vet inte hur attityderna kommer att ändras, i vilken 

riktning? Vi har därför planerade 2015 att genomföra en ny serie av attitydmätningar, med intervallen 

vart annat år. Vi har genomfört den mätningen 2016 och 2018 och 2020 med en del nya frågor. 

Etikgranskningen av studien 2016 och 2018 och 2020 godkändes av EPN.  

Av resultatet av flera undersökningar som genomförts under senare år, inklusive Mångfaldbarometern, 

framgår att bilden av förändringarna i attityder till mångfald är komplicerad och i visst avseende 

paradoxal. Genom ökad kunskap och förståelse kring befolkningens attityder till mångfaldsfrågor kan 

åtgärderna för att såväl motverka rasism och extremism som att främja integration i det svenska 

samhället utvecklas och förbättras. 

Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga attityder till etnisk mångfald i Sverige genom en rikstäckande 

enkätundersökning och studera hur attityderna struktureras och förändras över tid. 

Frågeställning 

1. Hur har attityder mot etniskmångfald ändrats under tio år 2016-2024? 

2. Vilka variabler såsom kön, utbildning, ålder har påverkar attityder mot etnisk mångfald? 

Metod 

En rikstäckande undersökning genomfördes med hjälp av en postal enkät. Studien bygger på en 

undersökning av ett slumpmässigt urval av den vuxna be-folkningen som är folkbokförda i Sverige. 

Urvalet kommer från SPAR registret och datainsamlingen har precis som tidigare år skett med hjälp av 

postala enkäter för att vara konsekvent med samma datainsamlingsmetod över tid då resultat skall 

jämföras över tiden. Resultatet denna gång baseras på 1 035 slumpmässigt utvalda individer. 
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Samverkan för samhällsarbete i socialt utsatta bostadsområden 

Projektledare 

Stefan Sjöberg 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Marie Hansson 

Bakgrund 

Forskargruppen ska genom att undersöka hur boende i socialt utsatta bostadsområden upplever sin 

livssituation samt hur samhällsarbete bedrivs i dessa områden bidra till utveckling av samhällsarbetet i 

Gävleborgsregionen. Forskningen syftar till att ge samhällsarbetet en vetenskaplig grund att utgå från 

och till att vara ett direkt stöd i arbetet. Studien genomförs i fyra kommuner i region Gävleborg. 

Projektets långsiktiga mål är att bidra till en regional modell som bygger på att kommunerna 

samverkar och på att forskningsbaserad kunskap används på ett systematiskt och långsiktigt sätt. 

Projektet utgår från etablerade samarbeten mellan forskarna och uppsökande/förebyggande enheter i 

kommunerna. Ansatsen är interaktiv, samverkande och inriktad mot processtödjande insatser. Forskare 

från Högskolan i Gävle och FoU Hälsingland ska samarbeta tvärvetenskapligt och utifrån erfarenheter 

från en rad studier i utsatta bostadsområden både i regionen, i andra delar av landet och i andra länder. 

Den tidigare forskningen visar att de sociala problemen med exkludering och marginalisering är av 

sådan omfattning att det finns ett stort behov av att vidareutveckla det uppsökande och förebyggande 

samhällsarbetet i utsatta bostadsområden. Projektet genomförs i tre steg: (1) intervjustudier med de 

boende; (2) interaktiv forskning som följer kommunernas uppsökande och förebyggande 

områdesarbete och metodutveckling; (3) framtagande av ett förslag till samverkansmodell. Projektet 

förväntas resultera i ny kunskap om de boendes livsvillkor och förutsättningar för samhällsarbete i 

utsatta lokalsamhällen. 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur invånare i socialt utsatta bostadsområden i Gävleborg upplever 

livssituationen i områdena, samt att genomföra interaktiv forskning om kommunernas uppsökande och 

förebyggande arbetsmetoder för att förbättra levnadsförhållandena i bostadsområdena. 

Frågeställningar 

1. Hur upplever invånare i utsatta bostadsområden livssituationen i området och sina möjligheter att 

påverka situationen? 

2. Vilka är de sociala förhållanden och utmaningar som de uppsökande och förebyggande 

arbetsmetoderna bör förhindra, hantera och motverka? 

3. Hur kan kunskap om invånarnas livssituation samt en interaktiv forskningsstrategi användas för att 

utveckla metoderna för uppsökande och förebyggande områdesarbete i Gävleborg? 

4. Vilka mätbara resultat av det uppsökande och förebyggande områdesarbetet kan fastställas över tid? 

Metod 

De bostadsområden som studien fokuserar på är bostadsområdena Nordost i Gävle, Nya Bruket i 

Sandviken, Norr i Söderhamn samt glesbygdsorten Nordanstig, vilka uppvisar kännetecken som 

karaktäriserar social exkludering och marginalisering. Semi-strukturerade intervjuer genomförs med 

boende i områdena, initialt totalt 32 intervjuer (8 område). Intervjuernas slutliga antal är beroende av 

när det bedöms att en mättnad uppnåtts i det insamlade materialet. Urvalet genom-förs i form av en 

purposeful sampling (Patton, 2004), som fokuserar på personer som tillhör de grupper som enligt 

tidigare studier är de mest utsatta grupperna från 1990-talet och framåt (Kommittén välfärdsbokslut, 

2000; Social rapport, 2010). Detta innebär att studiens totala urvalspopulation innefattar: 1. invandrare 

(non-western immigrants), 2. arbetslösa (ej studenter), 3. unga vuxna 19-24 år, 4. ensamstående 

kvinnor med barn, 5. föräldrar med barn i grundskoleåldern.  
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Ensamhet bland kvinnor som utsatts för våld i en parrelation 

Projektledare 

Ulla Forinder 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Sara Skoog Waller 

Bakgrund 

Social isolering och ensamhet är både riskfaktorer för våld i nära relationer (VINR) samtidigt som 

social isolering är en central del i mäns våld mot kvinnor och en vanlig konsekvens av våld samt av 

skyddsinsatser för utsatta kvinnor och deras barn. VINR är ett allvarligt och utbrett folkhälsoproblem 

som kostar svenska samhället ca 45 miljarder per år i direkta och indirekta kostnader och som leder till 

fysiska, psykiska och ekonomiska/sociala konsekvenser för drabbade familjer. Brå uppskattar att var 

femte kvinna utsätts, och att 150 000 barn i Sverige lever med VINR. En-samhet är ett annat 

folkhälsoproblem som också har allvarliga konsekvenser och som är relaterat till ohälsa i form av t ex 

depression, hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död. Samtidigt är socialt stöd av betydelse för hur 

människor klarar att bemästra kriser och återhämta sig från trauma. Av dessa anledningar är det viktigt 

att förstå vilken betydelse social isolering och ensamhet har för våldsutsatta kvinnor möjlighet att söka 

hjälp, lämna en våldsutövare, bli fria från våld och återhämta sig. 

Syfte 

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka vilken betydelse kvinnor som utsatts 

för våld i en partnerrelation ger ensamhet och social isolering under parrelationen, i sam-band med 

uppbrottet från den våldsutövande partnern och vid eventuell skyddsplacering och/eller nyorientering 

(exempelvis flytt och nytt boende). Studien syftar även till att undersöka existentiell och social 

ensamhet relaterat till det bemötande och gensvar som kvinnan upplever från omgivningen i samband 

med relationen, uppbrott, hjälpsökande och eventuella rättsprocesser kopplade till våldet. 

Frågeställning 

 Vilka är kvinnornas erfarenheter och upplevelser av existentiell och social ensamhet kopplat 

till relationen med en våldsutövande partner, till uppbrott och till tiden efter det sista 

uppbrottet (eventuellt eftervåld, skyddsplacering, nyorientering)? 

 Hur beskriver våldsutsatta kvinnor att relationen med och uppbrottet från den våldsutövande 

partnern har påverkat deras sociala sammanhang och nätverk? 

 Vilka upplevelser har våldsutsatta kvinnor av omgivningens (t ex närståendes, myndigheters 

och hjälporganisationers) bemötande och gensvar i samband med uppbrott, hjälpsökande, 

nyorientering och eventuella rättsprocesser kopplade till våldet? 

 Vilken betydelse ger kvinnorna själva ensamhet som ett eventuellt hinder i processer som rör 

uppbrott, återhämtning och nyorientering? 

Metod 

Studien kommer att genomföras med hjälp av kvalitativ metod där ca 15 kvinnor kommer att 

intervjuas ett antal gånger utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna kommer att 

analyseras med hjälp av narrativ och tematisk analys.   
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Utvärdering av den våldspreventiva metoden Huskurage 

Projektledare 

Sara Skoog Waller 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Linda Ytterholm, Niklas Halin, Hanna Kusterer, Sven Trygged och Johan Willander 

Bakgrund 

Våld i nära relationer beskrivs ofta som något dolt och svåråtkomligt. Samtidigt är det ett utbrett och 

allvarligt folkhälsoproblem som drabbar människor av olika kön, åldrar, sexuell orientering och 

nationalitet som för med sig stort lidande men också omfattande ekonomiska samhällskostnader. 

Samtidigt är anmälningsbenägenheten låg när det gäller brott i nära relationer (ca 5%). Utsatta kvinnor 

ofta upplever ofta att våldet inte tas på allvar av viktiga myndigheter och att de inte fått de stöd och det 

skydd som de behövt när de lämnat en våldsutövande partner. Ofta upplever personer i offrets närhet 

att det är svårt att agera för att prata om, hjälpa, avbryta eller anmäla våldet. Socialpsykologiska 

processer bidrar också till att individer ofta väntar på att någon annan ska ingripa och om så inte sker 

underskattas ofta faran (åskådareffekten) och till att våldet normaliseras. Huskurage är en metod för att 

öka allmänhetens medvetenhet om våld i nära relationer och benägenhet att gripa in, vilken har 

implementerats i flera bostadsområden runt om i landet. Ett mål med Huskurage är att öka 

medvetenhet och kunskap om våld i nära relationer bland invånarna. Förväntningen är att Huskurage 

kan leda till att fler agerar för att hjälpa, avbryta och anmäla våld i nära relationer. Emellertid behövs 

en utvärdering av metoden för att undersöka huruvida Huskurage har avsedd effekt. 

Syfte 

Projektets syfte är att med hänsyn till ett antal bakgrundvariabler undersöka i hur hög grad de som 

nåtts av Huskurage upplever att insatsen ökat deras medvetenhet om våld i nära relationer, deras 

handlingsbenägenhet och deras trygghet inför att ingripa. Projektet syftar även till att identifiera 

framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet med implementeringen av Huskurage. 

Frågeställningar 

1. Hur stor andel av målgruppen för insatsen har nåtts av Huskurage? 

2. Upplever de som nåtts av Huskurage att insatsen har ökat deras medvetenhet om VINR? 

3. Upplever de som nåtts av Huskurage att insatsen har ökat deras benägenhet att ingripa vid 

misstanke om våld? 

4. Upplever de som nåtts av Huskurage att insatsen har ökat deras trygghet? 

5. Föreligger det någon skillnad i grad av medvetenhet om VINR, handlingsbenägenhet och trygghet 

före respektive tre-sex månader efter insatsen?  

6. Vilka utmaningar och framgångsfaktorer beskrivs av de som arbetat med införandet, samt av andra 

samverkanspartners? 

7. Hur upplever och värderar de som nåtts av Huskurage att insatsen fungerat? 

Metod 

Pappersenkäter, möjliga att besvara digitalt, kommer skickas ut till samtliga invånare över 18 år (ca 

3000 personer) i stadsdelarna där Huskurage ska genomförs. Enkäten kommer mäta medvetenhet, 

handlingsbenägenhet och trygghet hos de som nåtts. En uppföljande enkät skickas ut ca tre-sex 

månader efter implementeringen i respektive stadsdel. Den uppföljande enkäten kommer mäta hur stor 

andel av invånarna som nåtts av Huskurage, i vilken grad Huskurage upplevs ha ökat medvetenhet, 

handlingsbenägenhet och trygghet hos de som nåtts. Intervjuer kommer att göras med 

yrkesverksamma och volontärer som arbetat med implementeringen för att identifiera hinder, 

utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet.  
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Arbetssätt för att förebygga könsstympning och nå fram med 
stöd till flickor och kvinnor som könsstympats 

Projektledare 

Sara Skoog Waller 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Malin Jordal och Hanna Kusterer 

Bakgrund 

I Sverige antas cirka 38 000 kvinnor och flickor vara könsstympade (Socialstyrelsen, 2015), och ett 

stort antal flickor är i riskzonen. Utöver omedelbara hälsorisker som infektioner, blödningar och död, 

kan långvariga hälsokonsekvenser vara både fysiska och psykiska, inklusive obstetriska problem, 

problem med menstruation och urinering, posttraumatiskt stressyndrom, eller sexuella problem 

(WHO, 2017). Kunskapen om vad som fungerar för att förhindra kvinnlig könsstympning är 

begränsad, och kring vad som kan få könsstympade kvinnor med hälsoproblem att söka hjälp. 

Syfte 

Syftet med projektet är att bidra med kunskap kring på vilka sätt en särskild intervention för att höja 

kunskap och utveckla arbetsrutiner kan förbättra berörd personals förmåga att upptäcka och hantera 

ärenden gällande kvinnlig könsstympning. 

Frågeställningar 

- Upplevs interventionen ha en kunskapshöjande effekt gällande könsstympning (på kort och 

längre sikt)? 

- Leder interventionen till att målgruppen känner sig tryggare och mer kompetenta med att fråga 

och prata om könsstympning bland flickor och kvinnor? 

- Leder interventionen till att målgruppen upplever att de vet hur de kan hantera och ta ärenden 

vidare? 

- Leder interventionen till att målgruppen i högre grad upplever att de kan bemöta och stötta 

utsatta på ett bra sätt? 

- Vilka framgångsfaktorer kan identifieras kopplat till interventionen? 

- Vilka hinder i arbetet kan identifieras kopplat till interventionen? 

- Upplevs interventionen bidra till att fler personer i riskzonen för att utsättas för 

könsstympning kan identifieras och stödjas? 

Metod 

En baslinjeundersökning har genomförts i form av en enkätundersökning riktad till förskola, skola, 

MVC, BVC, kvinnoklinik, barnklinik och Socialtjänsten. Därefter har kunskapshöjande insatser inletts 

inom de olika verksamheterna. Cirka 6 månader efter interventionen påbörjats genomförs en 

uppföljande enkätundersökning och intervjuer riktade till de deltagande verksamheterna. Kvantitativ 

data från enkäterna kommer att analyseras genom t ex variansanalys och regressionsanalyser. 

Kvalitativ data från enkäter och intervjuer kommer att analyseras genom exempelvis kvalitativ 

innehållsanalys.  

  



Hållbara samhällen och gemenskaper 

28 
 

 

What happened in Sweden the last 40 years – brottsutveckling, 
etnicitet, kön och social klass i Sverige de senaste 40 åren 

Projektledare 

Sofia Wikman 

Bakgrund 

Dagens arbetsliv står inför stora förändringar och utmaningar. Fortes nationella program för ar-

betslivsforskning har en strategisk agenda där inriktning och utmaningar är beskrivna. Agendan lyfter 

fram tre områden med särskilt prioriterade utmaningar: 

1. Att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv 

2. Att främja goda arbetsförhållanden 

3. Att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv 

Dessa områden behöver stärkas framöver och den forskning som redan finns behöver syntetiseras för 

att underlätta kommunikation av forskningsresultat och tydliggöra vilka områden som behöver 

ytterligare forskningsresurser framöver. 

Syfte 

Syftet är att göra en syntes över min tidigare forskning om hur våld i arbetslivet kan förebyggas och 

tydliggöra vilka områden som behöver ytterligare forskningsresurser framöver. 

Frågeställningar 

Bidraget till forskningsutveckling ger möjlighet att skapa utrymme för enskilda forskare att 

färdigställa och syntetisera sin tidigare forskning och relatera den till forskningsfronten inom och 

utanför den egna disciplinen.  

Metod 

Forskningsutveckling.  
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Social Entrepreneurship and Sustainable Health Promotion 

Projektledare 

Gloria Macassa  

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Anne-Sofie Hiswåls 

Bakgrund 

Social enterprises are organizations that address one or more aspects of social vulnerability, especially 

in local communities. It is argued that social enterprises can play an important role in the social 

determinants of health (the conditions in which people are born, grow, work and age) in order to 

achieve health and well-being which in turn will affect sustainable development, SDGs and in 

particular SDG3 (health for all and of all ages). It is also recognized that social entrepreneurship can 

contribute to health and well-being in communities, as health-promoting intervention. In Sweden, 

there are no known studies that have investigated the impact of social enterprises on either the social 

determinants of health or factors for work-place health and well-being. 

Syfte 

The main aim of the project is to develop an understanding of the nature and potential for social 

enterprise to be considered a form of population health intervention (for health and well-being of 

individuals and communities. 

Frågeställning 

a) To investigate social entrepreneurs perceptions of their work, facilitators and barriers. 

b) Explore how social enterprise practitioners – implicitly or explicitly – conceptualise the impact of 

their work upon the health and well-being of the people they support. 

c) Investigate the understanding and perceptions of social entrepreneurs (and their organization) 

contribution to sustainable development. 

Metod 

The study will carried out using a qualitative design to investigate a sample of 10 social enterprises, 

social entrepreneurs and users. First, a qualitative semi-structured interview will be conducted with 

social entrepreneurs to investigate social entrepreneur’s perceptions and understanding of the role their 

work might have on health and well-being of individuals and communities as well as sustainable 

development. Then, a realistic evaluation will be carried out to enable the building of a conceptual 

model of the SE impact on health and well-being. 

VI. Data från BRÅs NTU undersökningar från 2005 och framåt. Kompletterande frågor rörande 

utsattheten för vissa våldsbrott finns uppgifter rörande gärningsperson. Avsikten är att undersöka om 

gärningspersonskaraktäristika som de beskrivs av offren har förändrats sedan NTU startade för 12 år 

sedan.  
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A Project Study on Meaning- Making Coping with Covid-19 

Projektledare 

Fereshteh Ahmadi  

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Jimmy Munobwa 

Bakgrund 

Existentiella frågors relevans för mänskligt välbefinnande har lyfts fram i de senaste decennierna. 

Coronakrisen framkallar en viktig fråga när kyrkorna, moskéerna, synagogorna och templen stängs i 

hela världen och att följa forskarnas råd blir mycket viktigare än att följa de religiösa ledarnas råd. 

Vissa tänkare tror att denna fråga kan leda till vetenskapens seger över religionen, men vi har ännu 

inte så mycket kunskap om i vilken utsträckning religion spelar en roll för att hantera Coronakisen. 

Samma brist på kunskap handlar om i vilken utsträckning andra meningsskapande hanteringsmetoder 

som existentiella hanteringsmetoder som inte har att göra med religion eller andlighet spelar för att 

hantera denna kris. Dessutom har vi brist på kunskap om hur tankesätt och kultur spelar roll i 

meningsskapande hantering; det vill säga om de olika kulturella inställningarna påverkar valet av 

meningsskapande hantering. Vårt internationella projekt är ett steg mot att bekämpa sådan brist på 

kunskap. Dessutom kommer vår studie att bidra till att öka vår kunskap om de psykologiska effekterna 

av Covid-19 och hur vi kan hjälpa människor med olika bakgrund att hantera dessa effekter. 

 

Projektet bygger delvis på resultatet från 1) "Ett internationellt projekt om mening - Att hantera 

cancer" i de ovannämnda tio hovmännen som genomfördes / genom-fördes av vår forskargrupp (2010-

2020) och 2) "Ett projekt om Meningsskapande coping-metoder bland efterlåtna föräldrar: en 

undersökning i Sverige ”(2019-2020). Vi kommer också att använda resultatet från studier som 

genomförts om internationella kriser, till exempel finanskrisen 2008. 

Syfte 

Det vetenskapliga syftet med denna studie är att beskriva och förstå kulturens inverkan på och 

betydelse för vilka meningsskapande coping-strategier som individer använder med anledning av 

covid-19 pandemin. 

Frågeställning 

Vi utgår från två specifika forskningsfrågor, nämligen: 

1. Vilka meningsskapande coping-strategier används av universitetsanställda och studenter under 

covid-19 krisen? 

2. I vilken utsträckning spelar faktorer som kön, utbildningsnivå, ålder, yrkessituation, 

födelseland roll för val av meningsskapande metoder? 

Metod 

Datainsamling sker med hjälp av en webbundersökning och äger rum under mitten av maj till mitten 

av juni, 2020. Vi avser inte säkra en kvot eller använda slumpmässigt urval. å liknande sätt genomförs 

studien i de övriga länder (Kina, Sydkorea, Turkiet, Japan, Malaysia, Brasilien, Filippinerna, Iran och 

Portugal). Webbadressen för den elektroniska undersökningen som är direkt kopplad till Sunet Survey 

vid Gävle högskola publiceras på universitetens internetsidor och/eller skickas via e-post till 

universitetsanställda och studenter på de universitet/högskolor vi har kontakt med. De samlade 

uppgifterna kommer att analyseras med traditionella statistiska metoder.  
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Att förebygga hot och våld i arbetslivet 

Projektledare 

Sofia Wikman  

Bakgrund 

Om en arbetstagare skadas, t.ex. på grund av hot och våld, ska arbetsgivaren göra en 

arbetsskadeanmälan. Årligen rapporteras ca 2 500 händelser. I anmälan kan förslag till åtgärder som 

kan förhindra att händelsen sker igen, anges. Tidigare har jag analyserat åtgärder från åren 1987, 1997 

och 2007. I det här projektet vill komplettera analysen med åren 2014-2020 samt fördjupa analysen av 

hot och våld och komma med prospektiva förslag om förebyggande. 

Den officiella statistiken över olycksfall i arbetet, där hot och våld ingår, började publiceras år 1906 

och samlas i informationssystemet om arbetsskador (ISA) vars syfte bland annat är att skapa ett 

underlag för förebyggande arbetsmiljöarbete. Fokus i det här projektet ligger på de våldsutsattas 

åtgärdsförslag. Dessa kommer att analyseras utifrån antagandet att var våldet sker, situationens 

karaktär och synen på våldsverkaren tillsammans har betydelse för vilka åtgärder som föreslås. 

En fördel med att studera arbetsskadeanmälningar är att det ger en möjlighet att se till hur de utsatta 

själva ser på åtgärder. Dessutom finns de insamlade över en längre tidsperiod vilket ger värdefull 

möjlighet att se om det skett förändringar över tid. För att kunna problematisera frågan om de 

föreslagna åtgärderna förändrats över tid är det nödvändigt att ta hänsyn till om våldet sker i nya 

situationer eller om våldet har förändrats till sin karaktär, t.ex. blivit grövre. 

Syfte 

Vad kan man göra enligt arbetsskadeanmälningarna för att förebygga våld? 

En fördel med att studera arbetsskadeanmälningar är att det ger en möjlighet att se till hur de utsatta 

själva ser på åtgärder. Dessutom finns anmälningarna insamlade över en längre tidsperiod vilket ger 

möjlighet att studera förändringar över tid. Är det till exempel vanligare med vapen och 

gängkriminalitet? För att problematisera frågan om de föreslagna åtgärderna förändrats över tid är det 

nödvändigt att ta hänsyn till om våldet sker i nya situationer, och/eller miljöer eller om våldet har 

förändrats till sin karaktär, t.ex. blivit grövre och göra en mörkertalsanalys. 

Frågeställning 

Studiens frågeställningar är: 

 Hur har det våld som anmäls förändrats över tid? 

 Sker det i nya situationer och har det ändrat karaktär? 

 Har synen på våldsverkaren förändrats? 

 Vilka åtgärder föreslår de våldsutsatta i arbetsskadeanmälningarna? 

 Har åtgärdsförslagen förändrats över tid? 

Metod 

Resultaten kommer att analyseras både kvantitativt och kvalitativt. De åtgärder som föreslås kommer 

att analyseras med inspiration från forskning från resilience-engineering och utmynna i en rapport om 

hur våld kan förebyggas ur ett brottsofferperspektiv.  
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Renhet, smuts och fara inom idrotten – antidoping i 
internationell elitidrott 

Projektledare 

Anna Qvarfordt 

Bakgrund 

Inom idrotten finns ett passionerat förhållande till renhet. Ett rent slag i tennis eller golf är 

eftersträvansvärt, liksom ett rent skär i skridskoåkning. Idrott och renlevnad har tillika en nära 

koppling. Arbetet mot doping inom idrotten, såväl det nationella som det internationella, har 

förankrats i denna sociala och kulturella idé. En lång rad kampanjer för antidoping visar det genom 

namn som exempelvis ”curl clean”, ”pure for sure”, ”win clean”, ”pure as ice”, ”cool and clean”, 

“tough and clean”.  

Renhet säger något om de moraliska värden som finns inom idrotten. Antidopingkampanjer kan alltså 

sägas ge uttryck för idrottens normsystem. Men idén om renhet går bortom idrotten. Renhet och smuts 

är teman som återfinns i alla samhällen, påpekar Mary Douglas (1966/2002). Just kontrasten mellan 

renhet och smuts är också det som blir riskerar att bli problematiskt. Även om de flesta idrottare är 

rena, finns trots allt idrottare har dopat sig och som därmed är ”smutsiga”. Med smuts framträder 

skuld, skam och stigma.  

Preliminära fynd visar att idrottarna framställer sig själva som renhetens väktare (guardians of purity), 

men också att deras kroppar blir sköra kärl (vulnerable vessels). Kropparna blir platser där skarpa och 

tydliga gränser kan dras. Det kvantitativa värdet av särskilda substanser blir mätbara mängder, som 

antingen är tillåtna eller otillåtna enligt en distinkt gräns. Men gränserna och substanserna är inte 

statiska, utan snarare godtyckliga i och med en deklarerad lista som WADA (World Antidoping 

Agency) beslutar om och uppdaterar med jämna mellanrum. I denna studie tar vi teoretiskt spjärn emot 

Mary Douglas idéer renhet, smuts och fara för att utforska detta gränsland. 

Syfte 

Syftet är att belysa hur doping och antidopingarbetet kan förklaras i relation föreställningar om 

avskiljande, renande, avgränsande och bestraffning av överträdelser. 

Frågeställningar 

1. Hur ser förekomst och attityder till PIES ut bland svenska ungdomar i åldern 16 till 25 år? 

2. Vilka attityder har ungdomar till kropp/utseende? 

3. Vilka attityder har ungdomar till utseendekorrigerande åtgärder?  

4. Finns det samband mellan kroppsuppfattning och fysisk aktivitet, ätbeteenden samt 

användning av lagliga/olagliga preparat och tillskott. 

Metod 

Datamaterialet i denna studie är kvalitativt och hämtas från projektledarens avhandlingsarbete. Det 

består dels av intervjudata och dels av svar från öppna frågor i en enkätstudie. Respondenterna i är i 

båda fallen elitidrottare på högsta internationella nivå inom idrotterna friidrott, skidor, basket och 

volleyboll. Tematisk analys av materialet utgör grunden för kategorisering och tolkning i relation till 

en teoriram utgående från Douglas (1966/2002).  
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Increasing homeless women's access to care - development of 
an intervention to target health inequites 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Martin Salzmann-Erikson och Annika Strömberg 

Bakgrund 

Homelessness among women is an increasing problem worldwide, associated with drug abuse, mental- 

and physical illness, sexual violence and premature death. Vulnerable groups avoid seeking 

healthcare, interactions with health care providers may be a barrier to homeless women's engagement. 

Syfte 

To promote inclusion health among homeless women by developing an intervention to address health 

care inequites. This will be achieved by active engagement of women with lived experience of 

homelessness, i.e., via patient and public involvement and participatory action research. 

Metod 

Mixed methods will be used to capitalize on the strength of both qualitative and quantitative 

methodologies. The project includes two phases. Phase I explores important aspects to promote 

inclusion health, identified via questionnaires to homeless women and nurses/nursing students. Phase 

II identifies barriers/facilitators for equal care and important aspects to target in future interventions 

through focus groups and interviews. Via participatory action research women with lived experience 

of homelessness and re-searchers will work together in an interative process including planning, 

observations, action, reflection and evaluation to develop the intervention. 
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Common Capital Accumulation for Urban Commons 

Projektledare 

Stefan Sjöberg 

Bakgrund 

Since the beginning of the 1980s, Swedish social development has been characterized by increasing 

inequality, polarization and reduced public control over society's resources. Polarization is most 

evident in urban areas and has been driven by increasing financialization, where large property values 

have accrued to certain societal groups, while segregation and marginalization have increased in 

vulnerable areas. A central part of this capital concentration is land ownership. This urban 

development entails social problems and negative consequences for public health, welfare and people's 

living conditions and is thus not socially sustainable. 

Urban Commons focuses on the conditions for sustainable urban development, with a special focus on 

social sustainability. Socially sustainable urban development aims to increase accessibility, integration 

and equality in order to promote the residents' right to equal good health and well-being in a healthy 

living environment. Commons is about a common influence in and beyond the state and the market, 

and that people affected should have equal access and the right to participate and have influence in 

decision-making processes that affect their lives.  

Common capital accumulation (CCA) is a strategy to counteract capital concentration and facilitate an 

increased democratic control over societal resources. CCA can exist in various forms such as 

employee-, consumer-, user cooperatives, or larger pension-, wage-earner- and citizens wealth funds 

(Lansley 2017). The latter (e.g. the Alaska Permanent Fund) usually means that the citizens 

collectively own, among other things, natural resources and urban commons. Looking at the question 

of land ownership in particular, CCA can take the form of community land trusts (CLT), aimed at 

achieving a democratic control over land and increasing land values. CLTs and the various fund 

structures mentioned above are strategies to democratize the influence and ownership of the commons, 

so that all citizens are guaranteed access to shared resources and values. 

Syfte 

The aim of the project is to explore how common capital accumulation and funds (CCAF) can 

counteract the increasing segregation and polarization of cities and contribute to urban commons for a 

sustainable urban development. 

Frågeställningar 

RQ1) How does the urban capital accumulation based on urban land ownership take place today and 

how is the accumulated capital distributed?  

RQ2) How can CCAF based on urban land ownership contribute to counteracting the urban capital 

concentration, so that the city's residents are given increased influence and access to common values 

and resources? 

Metod 

The research will be based on a systematic research review of different forms of CCAF relevant to 

urban conditions. We will use review structure, search protocol and checklist in accordance with the 

Prisma guidelines (Prisma 2020). The search process will start by focusing on international peer-

review articles. After that we will go on to search for organizational policy documents and positions in 

Sweden and other countries regarding models and concrete examples of CCAF. We will thematize and 

analyze previous research articles, reports and policy documents using the qualitative data software 

Atlas.ti.   
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Integration Gävleborg 2.0 

Projektledare 

Sven Trygged 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maja Lilja och Hanna Kusterer 

Bakgrund 

Projektet är en delstudie inom ramen för ett större projekt som drivs av Länsstyrelsen i Gävleborg. 

Projektet bedrivs från mars 2020 till december 2021. Projektmedlen kommer från AMIF. 

Målgruppen för vår delstudie är nyanlända som saknar gymnasial utbildningsnivå. Projektet kommer 

ha sin utgångspunkt i målgruppens egna erfarenheter och synpunkter. Den kan innefatta både deltagare 

inom etableringsperioden och deltagare som gått igenom etableringsperioden men som fortfarande 

saknar egen försörjning.  

Syfte 

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett myndighetsperspektiv och försöker bl a samla olika berörda 

myndigheter. Vårt delprojekt ger därför ett kompletterande perspektiv genom att fokusera på 

målgruppen och att försöka förstå hur målgruppen resonerar kring bl a etablering och försörjning. 

Metod 

Intervjuer kommer att genomföras i tre kommuner i Gävleborg där tio personer som deltar i SFI-

undervisning i vardera kommun intervjuas (= sammanlagt 30 personer). I intervjustudien kommer 

både kvinnor och män intervjuas, men preliminärt ser vi kvinnor som en särskild prioriterad grupp. 
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Påverkar COVID-19 den psykiska hälsan? 

Projektledare 

Sofia Wikman 

Bakgrund 

Evaluation of citizens' psychological distress and the effectiveness and restrictiveness of na-tional 

measures to prevent the spread of the COVID-19 epidemic in different countries 

Although catastrophic pandemics have been occurring at regular intervals throughout human history, 

and they usually have enormous impact on people’s mental wellbeing, there is a lack of studies that 

investigate mass psychological reactions and behaviors in rapidly spreading out-breaks. On March 11, 

2020 the WHO declared the rapidly spreading coronavirus outbreak a pandemic. Since then the virus 

has spread to almost all countries on the globe. National governments have been struggling to choose 

the most effective measures to stop the spread of the infection, choosing from relatively innocuous 

techniques, such as disease surveillance and hygienic measures, to considerably more restrictive 

interventions, such as social distancing, travel restrictions and quarantine. Unfortunately, each type of 

public health intervention raises serious ethical and human rights concerns and evidence supporting 

their effectiveness is scarce. 

Syfte 

This study aims to assess citizens’ psychological distress and their perception of the effectiveness and 

restrictiveness of the national preventive measures related to the coronavirus epidemic in different 

countries. 

Metod 

An online survey design was adopted using the Impact of Event Scale - Revised. This is a self-report 

22-item questionnaire that can measure the subjective response to the coronavirus pandemic in adult 

population and it correlates with DSM criteria for posttraumatic stress disorder. Each survey 

participant will be asked to evaluate on a Likert-scale the effectiveness and restrictiveness of the 

preventive measures that are applied in his/her country. In addition, demographic data and information 

specifically related to the pandemics will be collected: e.g. Are you or a relative/ friend currently sick 

with COVID-19?; Have you lost your job/income due to current restrictive measures?; Are you getting 

COVID-19 Pandemic Unemployment Payment or other type of financial compensation?; Are you 

staying alone or with other family members during the quarantine?; How many people have been 

contaminated / have died from the coronavirus out-break in your country until now?.  

This data will allow us also to explore what is the association between national measures’ perceived 

effectiveness and restrictiveness and citizens’ subjective distress, when controlled for the effect of 

covariates or what is the impact of the specifically related to the pandemics factors mentioned above 

on citizens’ mental wellbeing. 
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Doktorandprojekt: Ecosocial work for promoting adolescents’ 
wellbeing and work-life capacities within the context of 

Sustainable development 

Doktorand 

Elvi Chang 

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Komalsingh Rambaree, biträdande handledare: Päivi Turunen och Stefan Sjöberg 

Bakgrund 

The lack of natural environment dimension in both social work practice and education is well 

documented in different countries, including in Sweden. Internationally, there are scientific 

discussions on ecosocial work, which refer to theories and practices in social work that highlights the 

interrelation between a broader biophysical and social environments in a way that conjoining the 

social, ecological, cultural and economic sustainability. In Sweden, there is a lack of both theoretical 

and empirical studies of ecosocial work and therefore, this doctoral research aims to overcome this gap 

by connecting to the international discussions with an empirical study on ecosocial work focusing on 

adolescents, between the ages of 15 and 19. 

Syfte 

The overall aim of this doctoral research project is to explore and analyze ecosocial work discourses 

and practices in Gävle within the context of sustainable development in order to create new knowledge 

and working methods in social work for enhancing the wellbeing and work-life capacities of 

adolescents.   

Frågeställningar 

1. What kind of discourses and ecosocial activities with adolescents do currently exist in Gävle?  

2. What perspectives and perceptions do adolescents in Gävle have regarding well-being and 

work-life capacities within the context of sustainable development?  

3. How is ecosocial work understood, constructed and discussed by social workers in promoting 

adolescents’ well-being and their work-life capacities within the context of sustainable 

development in Gävle? 

Metod 

Three qualitative studies with four articles: 

• Study 1, article 1: A qualitative study applying semi-structured interview. The data will be 

thematised, interpreted and analysed with the help of qualitative data analysis programme 

(ATLAS-ti software). 

• Study 2, article 2: A qualitative study utilising photovoice. The transcribed discussion, notes 

based on observation taken during the discus-sion and narratives of the pictures will be will be 

thematised, interpreted and analysed with the help of qualitative data analysis programme 

while making use of the analyse of narrative based on hermeneutic reasoning. 

• Study 3, article 3: A qualitative study that makes use of focus group discussion. The 

transcribed discussion and notes based on observation taken during the discussion will be will 

be thematised, interpreted and analysed with the help of qualitative data analysis programme 

while making use of the analyse of narrative based on hermeneutic reasoning. 

• Article 4: based on data from study 1, 2, and 3: An article based on qualitative data and desk 

study.  
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Doktorandprojekt: Omsorgstagaren i fokus? Om delaktighet, på 
privata och offentliga äldreboenden 

Doktorand 

Cecilia Ingard 

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Sven Trygged, biträdande handledare: Maria Sjölund 

Bakgrund 

Denna avhandling skall studera förutsättningar för att arbeta med delaktighet på olika nivåer i 

organisationerna på särskilda boenden med olika driftformer. Delaktighet skall studeras och 

problematisera givet de svåra omständigheter det innebär att skydda omsorgstagarna som är i behov av 

omsorg på boendena (Johansson & Bergman 2014). Då det finns svårigheter att fånga demenssjukas 

uppfattningar om särskilda boenden (McKeown et al 2009, Jordahl 2013), har denna avhandlingsplan 

fokuserat på anhörigas uppfattningar om omsorgstagarens möjlighet att vara delaktig. Även 

personalens förutsättningar att arbete med delaktighet skall studeras, liksom upphandlingsavtal vilka 

avspeglar de ambitioner som finns i kommunerna kring omsorgstagarnas möjligheter att vara 

delaktiga. Delaktighet i val av boende är mindre vanligt bland gruppen äldre på särskilt boende 

(Dune’r et al 2019) och därför skall bara förutsättningar till delaktigheten inom ramen för särskilda 

boenden studeras. I denna studie benämns den äldre som omsorgstagare på särskilda boenden, där 

omsorgstagaren behöver ett biståndsbeslut för att få tillträde.   

Syfte 

Det övergripande syftet i denna avhandling är att studera hur delaktighet och inflytande hanteras, 

problematiseras och tar sig uttryck vid särskilda boenden med verksamhetsspecialisering mot 

demenssjukdomar, vilka är privat och offentligt drivna. 

Frågeställningar 

1. Vad framkommer av tidigare forskning om  

a. delaktighet vid särskilda boenden med verksamhetsspecialisering mot demenssjukdomar? 

b. personalens bemötande på särskilda boenden med verksamhetsspecialisering mot 

demenssjukdomar?  

2. Hur beskrivs delaktighet och bemötandefrågor i upphandlingsavtal?  

3. Hur upplever anhöriga omsorgstagarens möjligheter att vara delaktig i organisering av den 

dagliga omsorgen och hur den närstående med omsorgsbehov blir bemött av personal?  

4. Hur upplever personalen på särskilda boenden förutsättningarna för att arbeta med 

omsorgstagarnas delaktighet  

Metod 

Studie1 består av en systematisk genomgång av publicerade artiklar gällande särskilda boenden, med 

fokus på omsorgstagarnas möjligheter att vara delaktiga. Studie 2 består av granskning av 

upphandlingsavtal och anbudsförfrågningar för särskilda boenden, med avseende på hur dokumenten 

beskriver omsorgstagarnas möjligheter att vara delaktiga samt bemötande från personalen. Studie 3 

består av en kvalitativ studie med inspiration från metoden brukarrevision. Tio semistrukturerade 

intervjuer med anhöriga (till omsorgstagare på privata och offentligt drivna boenden) skall göras. 

Studie 4 består av fyra fokusgruppsintervjuer som genomförs med personalgrupper på privat och 

offentligt drivna omsorgsboenden, för att belysa personalens förutsättningar att arbeta med delaktighet 

och bemötandefrågor.   
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Doktorandprojekt: Food Insecurity and Health in Mozambican 
Households: Does Socioeconomic Position Matter? 

Doktorand 

Elias Militao 

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Gloria Macassa 

Bakgrund 

Food insecurity (FI) is an urgent public health issue that affects nourishment, health, and human well-

being (Lee, 2013; Gundersen & Ziliak, 2015). Mozambique is a low-income food-deficit country with 

a largely rural population of 28 million. It ranked 181st of 188 countries in the 2016 Human 

Development Index, 104th of 118 in the 2016 Global Hunger Index and 139 of 157 in the 2015 

Gender Inequality Index (FAO (2016), and currently, almost 60% of the population lives in extreme 

poverty (World Bank, 2016). Globaly (in developed/developing countries), food insecurity has been 

found to be associate to physical and mental health outcomes through the life-course. 

Syfte 

The main objective of the thesis is to assess the impact of socioeconomic position on food insecurity, 

physical and psychological health outcomes. 

Frågeställningar 

a) What is the prevalence, severity and determinants of food insecurity among paid and unpaid 

workers across households? (Study  I) 

b) Does the interaction between paid and unpaid work and food insecurity relate to self-reported 

health, self-reported type 2 diabetes and hypertension? (Study II). 

c) Does paid and unpaid work relate to food insecurity, self-reported stress, anxiety and 

depression within households? (Study III). 

d) What are the experiences and coping strategies used by paid and unpaid household heads in 

the context of food insecurity? (Study IV). 

Metod 

Data will be collected in four Mozambican provinces (Nampula, Sofala, Gaza and Maputo) using a 

cross-sectional design through a questionnaire (quantitative data) and an interview guide (qualitative 

data). Data analysis for study I, II and III will be performed using descriptive statistics and multilevel 

regression models (using SPSS software). In these studies, all analysis will be adjusted to potential 

confounding variables (co-variates). Furthermore, because food insecurity and paid work will be used 

as main exposures in the analysis of their association with health outcomes (studies II and III), an 

“interaction variable” will be created using the “Rothman’s model for the analysis of biological 

interaction or synergism” to access additivity effects. A theory driven thematic analysis will be used to 

investigate the experiences (and process) that insecure households use to cope with food insecurity in 

study IV. 





 

41 
 

 

Inkluderande arbetsliv genom en jämställd och 

jämlik arbetsmiljö

Inkluderande arbetsliv 
genom en jämställd och 

jämlik arbetsmiljö 



Inkluderande arbetsliv genom en jämställd och jämlik arbetsmiljö 

42 
 

Handel 4.0? Arbetsmiljö och ojämlikhet i e-handeln 

Projektledare 

Jennie Jackson 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Svend Erik Mathiassen  

Bakgrund 

Equality at work is a key component in creating a sustainable society. Studies have shown that 

organizational processes and practices in retail stores may create patterns of inequality, which in turn 

are associated with differences in working conditions, division of work tasks and physical and 

psychosocial workloads. E-retail is growing rapidly, and 25% of the new job opportunities in retail are 

offered in the e-retail sector. However, knowledge is lacking concerning work and equality in e-retail, 

which likely differs considerably from that in traditional retail stores. While traditional retail stores 

employ few foreign born workers, there are indications that the numbers are considerably larger in e-

retail. How sex and country of birth effect working conditions, division of work tasks and physical and 

psychosocial workload has not yet been considered. 

Syfte 

The overall aim is to examine factors at the organisational and individual levels underlying differences 

in working conditions, work tasks, workloads and musculoskeletal health from the perspective of 

gender and place of birth. 

Frågeställningar 

1. Describe the physical and psychosocial workloads of grocery e-commerce work tasks. 

2. Determine the extent to which working conditions, work tasks, physical and psychological 

workloads, and work-related musculoskeletal complaints in grocery e-commerce differ 

between employees with respect to gender and country of birth.   

3. Discuss differences by gender and country of birth on employee working conditions, work 

tasks, physical and psychological workload and work-related musculoskeletal complaints in 

the context of inequality regimes in organizations theory 

Metod 

Work environment and patterns of (in)equality will be assessed in five e-commerce grocery order 

packing (food packing) warehouses in Sweden employing approximately 400 full time workers. 

Aspects of both the physical and psychosocial work environments will be assessed at all five 

warehouses using direct survey data (n = 400). In addition, technical measurements of body postures 

and heart rate variability (n = 60) and in-depth group interviews on the organization of work and work 

environment conditions (n = 150) will be conducted with workers from two of the warehouses. 

Technical measurements made over three continuous days will be used to quantify the physical 

exposures associated with e-commerce grocery packing, and we will consider whether differences in 

physical loads exist between men and women, or Swedish and foreign-born workers.  

Questionnaire data will be used to quantitatively map employees' experiences of physical and 

psychosocial workload and stress disorders, and again, we will consider whether differences exist 

between men and women, or Swedish and foreign-born workers.  
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Increasing return-to-work among people on sick leave due to 
common mental disorders: A cluster-randomized controlled trial 

of a problem-solving intervention versus care-as-usual 
conducted in the Swedish primary health care system 

Projektledare 

Gunnar Bergström 

Bakgrund 

Common mental disorders affect about one-third of the European working-age population and are one 

of the leading causes of sick leave in Sweden and other OECD countries. Besides the individual 

suffering, with its negative impact on well-being and financial circumstances, the costs for society are 

high. Evidence for effective RTW interventions for people with mental health problems is limited, as 

most research to date has been done in the context of musculoskeletal disorders. The majority of 

people affected by CMD seeks care and are treated in the primary health care (PHC), and to increase 

RTW for persons with CMD the involvement of the workplace is of utmost importance. 

Syfte 

The overall aim of the project is to evaluate the effects of problem-solving therapy as a work-related 

intervention facilitating RTW in addition to clinical treatment, compared to clinical treatment alone, 

among a working-age population with CMD in PHC settings.  

Metod 

The study has a two-armed cluster randomized design in which the participating rehabilitation 

coordinators are randomized into delivering the intervention or providing care-as-usual. Employees on 

sick leave due to common mental disorders will be recruited by an independent research assistant. The 

intervention aims to improve the employee’s return-to-work process by identifying problems 

perceived as hindering return-to-work and finding solutions. The rehabilitation coordinator facilitates a 

participatory approach, in which the employee and the employer to-gether identify obstacles and 

solutions in relation to the work situation. The prima-ry outcome is total number of sick leave days 

during the 18-month follow-up after inclusion. A long-term follow-up at 36 months is planned. 

Secondary outcomes are short-term sick leave (min. 2 weeks and max. 12 weeks), psychological 

symp-toms, work ability, presenteeism and health related quality of life assessed at base-line, 6 and 

12-month follow-up. Intervention fidelity, reach, dose delivered and dose received will be examined in 

a process evaluation. An economic evaluation will put health-related quality of life and sick leave in 

relation to costs from the perspectives of society and health care services. A parallel ethical evaluation 

will focus on the interventions consequences for patient autonomy, privacy, equality, fairness and 

professional ethos and integrity.  
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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 och Malin Jordal 

Bakgrund 

Forskningsprojektet består av flera delstudier varav två är publicerade som berör framförallt 

sjuksköterskor och läkare med examen från annat land och som nu arbetar inom svensk hälso-

sjukvård.  

Den ökade invandringen bidrar till att vi har fått en ökad andel utlandsfödda på den svenska 

arbetsmarknaden inom hälso-sjukvården men även inom äldre-omsorgen som den tredje delstudien 

berör. Inom äldreomsorgen var det vanlig-aste yrket i Sverige år 2014 undersköterskor, personal inom 

hemtjänst, hemsjuk-vård 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 vi-sade 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. 

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 delstudie tre är att via en litteraturstudie beskriva hur invandrad vård-personal inom 

äldreomsorgen upplever sin arbetsmiljö. 

Frågeställning 

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 

Forskningsmetod: 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 projektet då analysen görs av redan publicerad data. Etiskt godkännande finns för de 

publicerade studierna.  
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Vetenskaplig produktion och professorsbefordran bland 
disputerade inom fyra ämnesområden i Sverige 

Projektledare 

Hanna Kusterer 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Henry Montgomery 

Bakgrund 

Projektet är en fortsättning på det tidigare Forte-finansierade projektet Excellens, meritokrati och 

jämlikhet i akademin där vi undersökt hur forskningsmeriter för kvinnor, män och forskare med 

utländsk bakgrund konstrueras och värderas. Studier av forskarkarriären för personer som avlagt 

doktorsexamen i Sverige visar att det är betydligt större chans för manliga disputerade att bli professor 

än för kvinnliga disputerade (Dryler, 2006; Dryler et al., 201l). Denna skillnad gäller framför allt 

personer som var unga vid disputationen (Dryler et al., 2011). Samtidigt visar tidigare forskning att 

män över lag publicerar mer än kvinnor, även om skillnaderna kan variera stort mellan ämnesområden 

(t ex Huang et al., 2020). Vi har inte funnit någon motsvarande studie som belyser betydelsen av 

etnisk bakgrund för chansen att bli professor i Sverige. I vår egen forskning har vi dock funnit att 

utländska sökande är underrepresenterade bland dem som blir föreslagna till innehavare av utlysta 

professurer (Mählck, Kusterer & Montgomery, 2020). Vi har inte tidigare undersökt 

befordringsprocessen, inte heller olika demografiska variabler som kan vara av betydelse både för 

vetenskaplig produktionen i sig eller för professorsbefordran. 

Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka omfattningen på den vetenskapliga produktionen bland 

disputerade i Sverige inom fyra olika ämnesområden, identifiera demografiska variabler som 

samvarierar med skillnader i vetenskaplig produktion, samt hur detta relaterar till vilka forskare som 

befordras till professor. En första studie har som syfte att identifiera hur skillnader mellan män och 

kvinnor i vetenskaplig produktion kan förklaras med hjälp av olika demografiska variabler. En andra 

studie har som syfte att undersöka sambandet mellan omfattning på vetenskaplig produktion och 

professorsbefordran bland män och kvinnor med svensk eller utländsk bakgrund, med hänsyn taget till 

de demografiska variabler som identifierats som betydelsefulla i den första studien. 

Att göra en forskningsöversikt över hur Virtual reality (VR) då man använder ”glasögon/headset” - 

(Head Mounted Displays) upplevs av patienter inom hälso- sjukvård. 

Metod 

Data i projektet kommer från alla disputerade i Sverige inom ämnesområdena ”grön” biologi, fysik (ej 

tillämpad), nationalekonomi och psykologi under åren 1990-2005. Ämnesområdena har valts eftersom 

de representerar olika vetenskapsområden och könsfördelning, samt har olika stor andel internationell 

anknytning bland forskarna. Vi har tagit fram antalet vetenskapliga publikationer för varje disputerad 

person med ett unikt namn inom ämnesområdet. SCB har kompletterat våra uppgifter kring 

vetenskaplig produktion med demografiska data, exempelvis ålder, födelse-land, migrationshändelser 

(när personen flyttat in och ut ur Sverige) och förekomst av barn, samt uppgifter kring anställning 

inom akademin och eventuell professorsbefordran. Kvantitativa ana-lyser så som variansanalys, 

regression och SEM används.  
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Från en i mängden till en i gänget - Goda arbetsplatser som 
inkluderar människor medpsykiska funktionsvariationer 

Projektledare 

Martin Salzmann-Erikson 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Marja-Leena Kristofferzon, Annika Nilsson och Lisbeth Porskrog Kristiansen  

Bakgrund 

Forskning visar att det finns ett samband mellan hälsa och arbete då arbete ger människor en känsla av 

att finnas i ett sammanhang och mening i tillvaron (Arnesson, 2006). Känslan av att vara accepterad på 

jobbet och att bli “en i gänget” är viktig för de allra flesta människor. Behovet av att ha ett arbete eller 

annan daglig sysselsättning att gå till har i synnerhet lyfts fram i forskning om vad som bidrar till åter-

hämtning för människor med psykiska funktionsvariationer (Salzmann-Erikson, 2013). Men för att bli 

en i gänget krävs ofta sociala färdigheter som att vara öppensinnad, social, initiativtagande, nyfiken 

och ha en förmåga att bidra till nytänkande. När detta har blivit en norm påverkas våra attityder och 

beteende i förhållande till det avvikande. Normer och uppfattningar har genom historien format synen 

på vad som ska betraktas som normalt och byggt barriärer för människor med psykiska 

funktionsvariationer. Dessa individer klarar många gånger inte av att ‘spela det sociala spelet’ på lika 

villkor och riskerar därmed att bli diskriminerade i samhället i stort men också på arbetet. Vidare har 

tidigare forskning visat att människor med psykiska funktionsvariationer upplever svårigheter att 

forma och bibehålla varaktiga sociala relationer med kollegor (Kawachi & Berk-man, 2001). 

Sammantaget riskerar dessa individer att exkluderas från att delta i samhället på lika villkor. 

Syfte 

Det övergripande syftet är att utforska och identifiera vad som karaktäriserar goda arbetsplatser där 

människor med psykiska funktionsvariationer inkluderas. Syftet är även att utveckla en 

utbildningsintervention och att i pilotform testa dess möjligheter att skapa hållbara arbetsplatser för 

personer med psykiska funktionsvariationer. 

Frågeställningar 

Vad är det som karaktäriserar goda arbetsplatser där människor med psykiska funktionsvariationer 

inkluderas? Vilka faktorer är betydelsefulla? För att undersöka fenomenet avser vi att angripa såväl 

individnivå som strukturell nivå för att förstå processen och komplexiteten bakom de goda och 

inkluderande arbetsplatserna. 

Metod 

Projektet delas in i tre studier där de två första är explorerande/utforskande med kvalitativa 

forskningsansatser. De två första studierna skapar underlag för att påbörja den tredje studien där 

kvantitativa forskningsansatser används. På så sätt blir forskningsprojektet 

kumulativt kunskapsgenererande.   
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The effects of an external crisis on work environment, health 
and social equality among Swedish- and foreign-born workers: 

a case study at a laundromat 

Projektledare 

Jennie Jackson 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Svend Erik Mathiassen och Gunnar Bergström 

Bakgrund 

In spring, 2018, we began a research project (Rotovation) in collaboration with, and initiated by, the 

commercial laundromat, Berendsen, in Ockelbo. The COVID-19 pandemic has severely affected the 

laundromat, which serves hospitals in both Gästrikland and Jämtland and thus provides essential 

support for the health care system. Employees face risks both in the actual work performed, since they 

are now tasked with handling Corona-contaminated goods requiring special handling and double 

washing procedures, as well as through contact with other employees, since their work cannot be done 

from home, nor can recommendations for physical distancing always be strictly observed when 

performing work tasks. The pandemic has also caused a drastic shift in the balance and type of work 

performed at the laundromat and resulted in constantly changing volumes of work and altered work 

tasks. Finally, the pandemic has also resulted in economic pressures on the employees as the decrease 

in goods has led to furloughing of approximately 50% of the full-time employees, fluctuations in 

working hours, and layoffs for all temporary workers. 

Syfte 

The aim of the study is to document the actions of management and the changes in physical and 

psychosocial work environment and employee health in response to the COVID-19 pandemic, with an 

emphasis of assessing social and gender equality in managerial decisions and employee response. 

Frågeställningar 

1. To describe organisational changes in the work and work environment as a result of the 

COVID-19 pandemic. 

2. To evaluate the extent to which physical and mental workload change as a result of the 

pandemic, as compared to the situation immediately prior to the pandemic. 

3. To evaluate worker compliance with and trust of company initiatives to minimize the risk of 

infection.  

4. To assess the impact of the pandemic on the psychosocial work environment, including social 

support from co-workers and trust in management. 

5. To document the extent to which organisational crisis response and work environment 

changes are perceived by workers to be equal for male and female, foreign- and Swedish-born 

workers. 

Metod 

A mixed-methods approach employing quantitative and qualitative methods will be used to construct 

an understanding of the organisational changes occurring as a result of the pandemic, and the 

subsequent effects on physical and psychosocial aspects of work and the work environment at 

Berendsen in a context of social equality. To address the study aims we will use questionnaire, diary, 

interview and company data on productivity and deliverables.  
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Vad är det som underlättar inkludering i arbetslivet för 
sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU? -

Handledares perspektiv 

Projektledare 

Elisabet Eriksson 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maria Engström och Denice Högstedt  

Bakgrund 

Projektet är en del av ett doktorandprojekt vid akademin med titeln: ”Vad är det som underlättar 

inkludering i arbetslivet för sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU?”   

En intervjustudie inom forskargruppen visade att sjuksköterskor med utbildning utanför EU beskrev 

vägen till legitimation som mycket lång och flera utmaningar framkom. Liknande resultat har även 

framkommit från internationella studier. Uti-från tidigare forskning från Sverige och internationellt är 

det av intresse att närmare studera sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU; Vad är det 

som gör att vissa sjuksköterskor snabbare kommer åter till yrket? Vad kan göras för att underlätta för 

sjuksköterskor med utländsk utbildning (utanför EU) att börja arbeta som sjuksköterskor igen?  

En väg för sjuksköterskor med utländsk utbildning är komplette-ringsutbildningen som är en ettårig 

utbildning på högskolenivå. Efter godkänd utbildning söks legitimation hos Socialstyrelsen. Studier 

från andra länder har visat att sjuksköterskor under integrationsprocessen möter olika hinder innan de 

hittar ett arbete. För en del blir denna process så lång och krävande att de aldrig söker legitimation 

som sjuksköterska i det nya landet och istället arbetar inom andra olicensierade yrken. När 

sjuksköterskor med utländsk utbildning väl har fått ett arbete möter de ofta utmaningar gällande 

”arbetsspråket” som används t.ex. medicinsk terminologi, utmaningar vad gäller kommunikation med 

patienter och kol-legor och utmaningar i att förstå det nya landets hälso- och sjukvårdssystem. Sverige 

har idag stor efterfrågan på sjuksköterskor och vi behöver ökad kunskap om invandrade 

sjuksköterskors erfarenhet av att komplettera sin utbildning och deras väg till ett arbete. Studien syftar 

till att undersöka vilka faktorer/förhållanden som underlättar processen för sjuksköterskor med 

utländsk utbildning till ett hälso-främjande och inkluderande arbetsliv i Sverige. 

Syfte 

Syftet är att beskriva handledares erfarenheter och upplevelser av att handleda studenter som 

genomgår kompletteringsutbildningen eller kunskapsprovet på verksamhetsförlagd utbildning. 

Frågeställningar 

1. Hur upplever handledare att handleda studenter med utländsk utbildning? 

2. Hur beskriver handledare sin kompetens i relation till att handleda studenter med en utländsk 

utbildning? 

3. Vilka positiva och negativa erfarenheter har handledare av att handleda studenter som 

genomgår kompletteringsutbildningen? 

Metod 

Urvalsgruppen är handledare till studenter som går kompletteringsutbildningen och kunskapsprovet. 

Data består av erfarenheter och upplevelser av att hand-leda. Datainsamlingsmetoden är semi-

strukturerade intervjuer.  
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Doktorandprojekt: Vad är det som underlättar inkludering i 
arbetslivet för sjuksköterskor med utbildning från länder utanför 

EU?  

Doktorand 

Denice Högstedt 

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Maria Engström, biträdande handledare: Elisabet Eriksson 

Bakgrund 

Det är brist på sjuksköterskor i Sverige och samtidigt ökar antalet sjuksköterskor med utländsk 

examen som söker svensk sjuksköterskelegitimation. Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor 

med utländsk examen kan stöta på utmaningar och svårigheter både längs vägen till en 

sjuksköterskelegitimation och i arbetet som sjuksköterska i det nya landet. Vi behöver ökad kunskap 

om vad som underlättar ett inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv för invandrande sjuksköterskor. 

Syfte 

Syfte med projektet är att undersöka vad som underlättar processen för sjuksköterskor med utbildning 

från länder utanför EU/EES och Schweiz till ett inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv i Sverige.   

Frågeställningar 

Vilka upplevelser har sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz av att 

genomföra kompletteringsutbildning för att få svensk sjuksköterskelegitimation? Vilka upplevelser har 

sjuksköterskor av att genomföra kunskapsprov och praktisk tjänstgöring för att få svensk 

sjuksköterskelegitimation? Finns det några skillnader i självskattad kompetens, utveckling och lärande 

samt tro på sin egen förmåga/self-efficacy för sjuksköterskor med olika kompletteringsvägar för att få 

svensk legitimation. Kan sociodemografiska variabler, tidigare utbildning, självskattad kompetens i 

slutet av utbildningen, tro på sin egen förmåga/self-efficacy och val av kompletteringsväg predicera 

sjuksköterskornas upplevelse av kompetens, hälsa, välbefinnande och tillfredsställelse med given vård 

tre månader och ett år efter avslutad utbildning? 

Metod 

Delstudie I: Intervjustudie. Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer med 18 sjuksköterskor 

med utbildning från land utanför EU/EES som genomfört kompletteringsutbildning för att få svensk 

legitimation. Dataanalys: Kvalitativ innehållsanalys. Delstudie II: Intervjustudie. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer med ca 15 sjuksköterskor med utbildning från 

land utanför EU/EES som genomfört kunskapsprov och praktisk tjänstgöring för att få svensk 

legitimation. Dataanalys: Kvalitativ innehållsanalys. Delstudie III: Enkätstudie. Datainsamlingsmetod: 

Datainsamling pågår sedan våren 2019 genom enkätundersökningar med instrument som mäter tro på 

sin egen förmåga/self-efficay, självskattad kompetens, samt utveckling och lärande. Fem (samtliga) 

lärosäten som erbjuder den ettåriga kompletteringsutbildningen deltar i studien. Vid två av lärosätena 

(ett universitet och en högskola) har även ordinarie sjuksköterskeprogram (studenter) tillfrågats om 

deltagande. Dataanalys: Inferensstatistik. Delstudie IV: Longitudinell enkätstudie. 

Datainsamlingsmetod: Samtliga deltagare från delstudie III får uppföljande enkätundersökningar 3 

månader och 12 månader efter genomförd kompletteringsutbildning, kunskapsprov eller ordinarie 

sjuksköterskeutbildning. Enkäten innehåller instrument för variablerna: självskattad kompetens, 

utveckling och lärande, hälsa, välbefinnande, arbetstillfredsställelse. Dataanalys: Inferensstatistik. 
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(O)frivilligt distansarbete – hur påverkar det arbetshälsan? 

Projektledare 

Marina Heiden 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Gunnar Bergström, David Hallman, Svend Erik Mathiassen, Sven Svensson 

Bakgrund 

Det mesta som vi vet idag om attityder till och effekter av distansarbete baseras på studier där 

distansarbete är en frivillig arbetsform som erbjuds vissa yrkesgrupper. Under coronapandemin har 

läget ändrats, och många organisationer har uppmanat de anställda att distansarbeta där det är möjligt 

för att minska risken för spridning av viruset och för att skydda personer som löper hög risk att bli 

svårt sjuka av Covid-19. Det betyder att fler anställda arbetar på distans under långa perioder, inte för 

att de själva vill det utan för att de är tvungna att göra det. En del av dessa an-ställda har tidigare 

erfarenhet av att distansarbeta, medan andra inte har det. 

När distansarbete inte är frivilligt, så kan det vara svårt att ge rekommendationer om hur det bör 

tillämpas utifrån tidigare studier. För detta behövs undersökningar av hur stor betydelse det egna valet 

att distansarbeta har på sambandet mellan mängden distansarbete, hälsa och välbefinnande. 

Syfte 

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur sambandet ser ut mellan distansarbete, 

hälsa och välbefinnande bland anställda, när de inte själva kan välja var de får arbeta. 

Frågeställningar 

- Hur skiljer sig fysisk aktivitet och psykofysiologiska reaktioner under distansarbete jäm-fört med 

fritid, när distansarbetet inte är frivilligt? 

- Hur ser sambandet ut mellan mängden distansarbete, hälsa, välbefinnande, psykosocial 

arbetsmiljö, produktivitet och balans mellan arbete och fritid när distansarbetet inte är frivilligt? 

Metod 

Datainsamling genomförs i en privat och en offentlig organisation, som båda har infört 

rekommendationer om att arbeta hemifrån med anledning av Covid-19. De anställda i organisationerna 

tillfrågas om att besvara en elektronisk enkät som handlar om hur de praktiserar distansarbete, deras 

erfarenhet av att distansarbeta, i vilken grad de upplever att de själva kan bestämma var de vill arbeta, 

och om de är nöjda med sin nuvarande arbetssituation. Därtill ingår frågor om deras hälsa och 

välbefinnande, psykosociala arbetsmiljö (t.ex. arbetskrav, inflytande, erkännande och förutsägbarhet), 

produktivitet och balans mellan arbete och fritid. I samband med att de an-ställda besvarar enkäten 

tillfrågas de om intresse att delta i mätningar av fysisk aktivitet, belastning och återhämtning under en 

arbetsvecka. Under veckan görs kontinuerliga pulsmätningar samt accelerometermätningar av 

rörelsemönster, och deltagarna får fylla i en dagbok över tider då de vaknar, när de arbetar och ifall 

arbetet utförs på distans eller inte, och när de går och lägger sig. Mätningarna används tillsammans 

med dagboken för att identifiera mönster av fysisk aktivitet, psykofysiologisk stress och återhämtning 

under arbete, fritid och sömn. 
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Doktorandprojekt: Promoting restoration and health in 
digitalized and flexible work 

Doktorand  

Johanna Edvinsson 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: David Hallman, Biträdande handledare: Svend Erik Mathiassen 

Bakgrund  

Modern informations- och kommunikationsteknik medför ökade möjligheter för ett mer flexibelt 

arbetsliv.  Forskningen ger en oklar bild över om flexibelt arbete med hjälp av teknik har en positiv 

eller negativ inverkan på anställdas återhämtning, hälsa och välbefinnande. Det tycks även saknas 

kontrollerade interventionsstudier som har utvärderat vilka åtgärder som är effektiva för att främja 

återhämtning i ett alltmer digitaliserat arbetsliv. Det är således viktigt att öka kunskapen kring hur vi 

kan främja återhämtning och minska stress för anställda som arbetar flexibelt. Doktorandprojektet 

ingår i forskningsprojektet ArbFlex på Trafikverket. 

Syfte  

Syftet är att undersöka betydelsen av flexibelt arbete i relation till återhämtning, samt att undersöka 

hur förändringar i organisationen kan främja återhämtning hos anställda med flexibelt arbete. 

Frågeställningar 

1) Hur kan flexibelt arbete och återhämtning mätas? 

2) Hur ser sambandet ut mellan flexibelt arbete och återhämtning hos anställda med flexibelt arbete på 

Trafikverket? 

3) Har interventioner med syfte att främja återhämtning positiva effekter på indikatorer för 

återhämtning? 

Metod  

Studie I: Valideringsstudie. Enkäter och intervjuer i syfte att validera och utforma ett enkätinstrument 

för att mäta flexibelt arbete och återhämtning. 

Studie II: Tvärsnittsstudie. Enkäter i syfte att undersöka samband mellan flexibelt arbete och 

återhämtning hos anställda med flexibelt arbete på Trafikverket. Sambandsanalyser. 

Studie III och IV: Interventionsstudie. Enkäter och objektiva mätningar i syfte att undersöka hur 

anställdas återhämtning, stress och sömn förändras efter införandet av interventioner.  
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Doktorandprojekt: Flexibelt arbete: Bestämningsfaktorer för 
anställdas balans mellan arbete och privatliv 

Doktorand 

Sofie Bjärntoft 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: David Hallman, Biträdande handledare: Svend Erik Mathiassen 

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 flexi-belt 

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 för-ändringar i 

arbetsvillkor kan främja balansen mellan arbete-privatliv, hälsa, stress och välbefin-nande 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 arbete-

privatliv samt att undersöka hur förändringar i organisationen kan främja balansen mellan arbete-

privatliv hos anställda med flexibelt arbete. 

Frågeställningar 

1. Hur ser kunskapsläget ut angående risk- och friskfaktorer i flexibelt arbete i relation till 

anställdas balans mellan arbete-privatliv?  

2. Hur ser sambandet ut mellan organisatoriska, psykosociala och individuella faktorer och 

anställdas balans mellan arbete och privatliv, och i vilken grad kan upplevd flexibilitet (dvs. 

kontroll över var, när och hur man arbetar) modifiera dessa samband? 

3. Vilka åtgärder anser anställda på Trafikverket är mest väsentliga för att främja god arbets-

miljö och hälsa i flexibelt arbete? 

4. I vilken grad ändras de anställdas självskattade balans mellan arbete-privatliv 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.  

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 upp-

fattningar om åtgärder som kan främja hälsa och arbetsmiljö i flexibelt arbete. Innehållsanalys.  

Studie IV: Interventionsstudie. Enkäter i syfte att undersöka hur anställdas balans mellan arbete-

privatliv förändras efter införandet av interventioner. Analysmetod för upprepade mätningar 

(baslinjemätning och 2 uppföljningsmätningar).  
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Doktorandprojekt: Att arbeta på distans – möjligheter och 
utmaningar för anställdas hälsa och välbefinnande i akademin 

Doktorand 

Linda Widar 

Huvudhandledare, biträdande handledare och deras affiliering 

Huvudhandledare: Birgitta Wiitavaara, biträdande handledare: Marina Heiden 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. Möjligheten att kunna utföra sitt arbete på olika platser 

innebär å ena sidan en större frihet för arbetstagare att styra sitt arbete, men ställer å andra sidan högre 

krav på dem att avgränsa sitt arbete. Universitet- och högskoleanställda är en yrkesgrupp som i allt 

större utsträckning har möjlighet att arbeta på distans, och nyttjar den möjligheten regelbundet både 

inom och utanför ordinarie arbetstid. Studier från flera olika länder visar en krävande arbetssituation 

för universitet- och högskoleanställda med efterföljande effekter som expanderad arbetstid och hög 

grad av arbetsrelaterad stress. Trots detta är det få studier som har undersökt hur undervisande och 

forskande personal inom högskolesektorn påverkas av och upplever distansarbete. 

Syfte 

Syftet är att undersöka sambandet mellan distansarbete och olika aspekter av hälsa och välbe-finnande 

bland undervisande och forskande personal, vilka effekter det får för personal att ar-beta på distans, 

och vad som motiverar dem att göra det. Syftet är även att undersöka första linjens chefers upplevelser 

av att leda personal som arbetar på distans. 

Frågeställningar 

1) Skiljer sig upplevd hälsa, stress, återhämtning, balans mellan arbete och privatliv, och arbetsmo-

tivation mellan undervisande och forskande personal som i olika omfattning arbetar på distans? 

2) Skiljer sig psykofysiologisk reaktivitet och fysiska aktivitet mellan dagar då undervisande och 

forskande personal arbetar på sin ordinarie arbetsplats jämfört med dagar de arbetar på distans? 

3) Varför väljer, och hur upplever undervisande och forskande personal att utföra sitt arbete på 

distans? 

4) Hur upplever första linjens chefer att leda en akademianställda som arbetar på distans? 

Metod 

Urvalsgrupp för studie I-III: undervisande och forskande personal (lektorer, docenter och profes-

sorer), för studie IV: universitetsanställda första linjens chefer. I: Web-baserad enkätundersökning av 

hälsa, stress, återhämtning, balans mellan arbete och privatliv, arbetsmotivation, och före-komst av 

distansarbete. Analys genom bl.a. multivariat variansanalys. II: Mätningar av rörelse-mönster, 

hjärtfrekvens och kortisol under en arbetsvecka. Variansanalys för upprepade mätning-ar kommer bl.a. 

att användas. III-IV: Semistrukturerade intervjuer, kvalitativ analys genom i bl.a. fenomenografisk 

ansats.  
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Doktorandprojekt: Digitala vårdkedjor i Hälso- och sjukvården – 
en studie av vårdkonsumtion, vårdkvalitet, arbetsmiljö och 

välbefinnande 

Doktorand 

Maarit Wirkkala 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Maria Engström, biträdande handledare: Katarina Wijk 

Bakgrund 

Forskning visar demografiska skillnader i nyttjande samt ökad vårdkonsumtion när digitala alternativ 

erbjuds. Region Gävleborg inför nu en digital vårdkedja (kallad DVM) med mål om bättre 

tillgänglighet och vårdkvalitet bland annat ge-nom bättre triagering. Idag triageras patienter oftast via 

telefon vilket inte är felfritt; en studie från Högskolan i Gävle visade att avvikelser inom 1177 bestod 

till 25% av fel bedömning av vårdnivå (Ernesäter et al. 2010). Digitala triagerings-verktyg skulle 

kunna förbättra triageringen och leda till bättre resursanvändning, men detta är inte beforskat. Den 

digitala vårdkedjan kan ge bättre arbetsmiljö genom flexibla arbetsuppgifter och ökad autonomi men 

kan också ge sämre kontroll av arbetsmängd och ökad stress. En belastad arbetsmiljö kan leda till 

sämre patientsäkerhet. Det behövs mer forskning om vårdkonsumtion, vårdkvalitet samt arbetsmiljö i 

digital vård. Forskningsetiskt godkännande finns för studie 3 och 4 och kommer att skickas in för 

studie 1 och 2 under 2020. 

Syfte 

Att studera digitala vårdkedjor, vårdkonsumtion och vårdkvalitet samt arbetsmiljö och välbefinnande 

för personal som arbetar digitalt i Region Gävleborg. 

Frågeställningar 

Frågeställningarna matchar delstudiernas numrering. 

1. Ändras sökmönster och utfall av vårdkontakter för patienter med svår de-pression före och 

efter införandet av DVM? Hur upplever patienterna DVM? 

2. Ändras befolkningens sökmönster och nyttjande av sjukvårdens resurser före och efter 

införandet av DVM? Hur upplever patienterna DVM? 

3. Skiljer sig personalens uppfattningar av vårdkvalitet, arbetsmiljö och välbefinnande för de 

som jobbar i DVM jämfört med traditionellt arbetssätt?   

4. Hur upplever vårdpersonal som arbetar i DVM det nya arbetssättet? 

Metod 

Delstudie 1: Beskrivande och jämförande design. Data insamlas från register och journaler före och 

efter DVM införts. Data analyseras med beskrivande och komparativ statistik. Studien kompletteras 

med intervjuer, som analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Delstudie 2: Mixed method-design. 

Data över sökmönster och resursanvändning insamlas longitudinellt före och efter DVM införts. 

Patientnöjdhet mäts via en enkät. Data analyseras med beskrivande och inferensstatistik. Studien 

kompletteras med intervjuer, som analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Delstudie 3: Prospektiv 

jämförande design. Enkätfrågor ges ut före och efter DVM införts. Data analyseras med 

inferensstatistik. Psykometriska tester av enkä-ten ska göras. Data kompletteras med Region 

Gävleborgs årliga arbetsmiljöenkät samt DVM:s arbetspassutvärdering. Delstudie 4: Beskrivande 

design. Semistrukturerade intervjuer över arbetsmiljö, välbefinnande och vårdkvalitet görs 2 år efter 

DVM:s start. Data analyseras med kvalitativ analys, troligen innehållsanalys. 
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Flexibelt arbete 

Projektledare 

Gunnar Bergström 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

David Hallman, Marina Heiden, Sven Svensson och Svend Erik Mathiassen 

Bakgrund 

Flexibla anställnings- och arbetsformer erbjuder en möjlighet för organisationer att öka sin lönsamhet, 

och för den anställde att anpassa arbetet enligt egna preferenser. Samtidigt utmanas både 

organisationen och individen att finna sätt att tillämpa flexibelt arbete som säkrar bra 

arbetsförhållanden och god hälsa. Projektets övergripande mål är att studera flexibla anställnings- och 

arbetsformer i en kontext av lönsamhet och hållbar hälsa. Projektet kommer att särskilt beakta i vilken 

grad effekter av flexibelt arbete beror på arbetslivssektor, genus, ålder och socioekonomisk status. En 

ny svensk kohort kommer att bildas av ett antal stora organisation-er inom industri och offentlig 

verksamhet som tillämpar olika typer av flexibla anställnings- och arbetsformer. Data kommer att 

samlas in och analyseras vid fyra tillfällen (2020, 2021, 2023, och 2025) med en portfölj av metoder 

som speglar lönsamhet, arbetsförhållanden, arbetsmiljö, socioekonomi och hälsa (företagsdata, 

intervjuer, enkäter, direkta mätningar i fält). Kohorten kommer att länkas till ett nationellt register 

(LISA) för ytterligare information om socioekonomiska faktorer och hälsa i studiepopulationen. I en 

egen del av projektet kommer LISA även att användas för att jämföra socioekonomi, arbetsbyten och 

sjukfrånvaro bland alla personer som vid något tillfälle haft en bemanningsanställning enligt LISA 

mellan 2010-2014 med förhållandena för matchade kontroller med annan anställnings-form 

(tidsbegränsad eller fasta arbeten). Projektet avser att generera ny kunskap som kan stödja 

organisationer i att stävja negativa och främja positiva drag i flexibelt arbete, samtidigt som att de 

anställda säkras bra arbetsförhållanden och god hälsa. 

Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka arbetsorganisation och arbetsmiljö i relation till olika former 

av flexibla arbets- och anställningsformer, och att undersöka dess konsekvenser i form av ekonomisk 

lönsamhet på organisationsnivå och hållbar hälsa för individen. Ett ytterligare syfte är att utveckla, 

implementera och utvärdera interventioner på organisationsnivå som stödjer flexibla anställnings- och 

arbetsformer med fokus på lönsamhet, socioekonomisk jämlikhet och hälsa. 

Frågeställningar 

Frågeställningarna är uppdelade på anställnings- och arbetsformer och berör möjligheter och 

utmaningar kopplat till organisatorisk hållbarhet, anställdas hälsa, arbetsmiljö och arbetsvillkor. 

Metod 

Projektet består av tre delar: (i) en ny longitudinell kohortstudie i större organisationer, (ii) utvärdering 

av arbetsmiljöinsatser på ett urval av arbetsplatser som deltar i kohorten och (iii) en registerstudie. 

Kohortstudien kommer att bestå av större organisationer med förekomst av olika typer av arbets- och 

anställningsformer. Projektdelen om arbetsmiljöinsatser syftar till att utveckla, implementera och 

utvärdera hållbara lösningar (t.ex. policys och rutiner) för flexibla anställnings‐ och arbetsformer ur ett 

organisations- och individperspektiv. Registerstudien består av analyser av registerdata på nationell 

nivå kopplat till projektets frågeställningar om anställningsformer. Individdata kommer att dras ut från 

LISA‐registret (Statistiska centralbyrån).  
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Etablering av nationella normvärden avseende den 
organisatoriska och soci-ala arbetsmiljön på svenska 

arbetsplatser 

Projektledare 

Gunnar Bergström 

Bakgrund 

I november 2017 lanserades den tredje internationella versionen av Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ III). Den bygger i hög grad på det arbete som är gjort i Sverige samt 

internationella erfarenheter från forskning och praktik inter-nationellt. Idag används COPSOQ i mer 

än 30 länder och är bland det mest vetenskapligt underbyggda instrumenten för användning på 

arbetsplatser. 

Den nya föreskriften (AFS 2015:4) sätter ytterligare fokus på de organisatoriska förutsättningarna för 

arbetsmiljön vilket aktualiserar behovet av att kunna mäta dem. Enkäten Psychosocial Safety Climate 

(PSC) omfattar hur medarbetarna upplever att den högsta ledningen 1) engagerar sig, 2) prioriterar, 3) 

kommunicerar och 4) involverar medarbetarna i psykosociala arbetsmiljöfrågor. 

Syfte 

Föreliggande projekt syftar till 1) att etablera nationellt representativa normvärden för den 

internationella arbetsmiljöenkäten COPSOQ III samt kortversionen av PSC-enkäten om 

säkerhetsklimat för användning på svenska arbetsplatser; 2) att analysera väsentliga aspekter av 

skalornas tillförlitlighet samt 3) vidareutveckla COPSOQ-hemsidan så den bibehåller sin relevans och 

aktualitet för såväl forskare som praktiker. 

Metod 

Enkätundersökning genom SCB i syftet att etablera svenska nationella populations-baserade 

normvärden som supplement till de yrkesspecifika. 

1. Ett slumpmässigt urval av 10.000 arbetstagare i åldern 20-65 år får inbjudan till en 

enkätundersökning genom SCB. 

2. Item och skalor analyseras psykometriskt i relation till centrala aspekter av reliabilitet och 

validitet. Validitet som avser att mätinstrumentet fungerar på ett likartat sätt för olika grupper på 

arbetsmarknaden analyseras med hjälp av konfirmatoriska faktoranalyser och strukturella 

ekvationsanalyser.  

3. Ett slumpmässigt urval av 10.000 arbetstagare i åldern 20-65 år får inbjudan till en 

enkätundersökning genom SCB. 

4. Item och skalor analyseras psykometriskt i relation till centrala aspekter av reliabilitet och 

validitet. 

5. Medelvärden och standardavvikelse beräknas för varje skala som sedan kommer utgöra 

normvärden för den svenska arbetsmarknaden. För varje övergripande SSYK grupp beräknas 

gruppspecifika värden. 

6. Internationell och nationell vetenskaplig publicering syftande till etablering av den svenska 

versionen av COPSOQ III inklusive populationsbaserade normvärden för det samlade 

arbetsmarknaden samt för de övergripande 9 SSYK grupper.  
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Att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen: En 
implementeringsstudie på organisations-, chefs- och 

medarbetarnivå 

Projektledare 

Gunnar Bergström 

Bakgrund 

Förebyggande av psykosociala risker på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för att anställda ska 

klara av ett längre arbetsliv. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att aktivt inkludera den 

organisatoriska nivån på arbetsplatsen i det förebyggande arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. 

Däremot görs detta sällan och istället är det vanligt att fokus ligger på individinsatser, utan att 

arbetsplatsen som helhet inkluderats. I september 2015 lanserade vi det första svenska 

evidensbaserade underlaget för att stödja ett strukturerat och systematiskt förebyggande arbete av 

psykosociala risker: Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Chefer har en central roll i det här 

förebyggande arbetet. Trots att riktlinjer är ett viktigt led i att uppnå hållbara arbetsmiljöer, har 

forskning visat att en passiv spridning sällan resulterar i att de används i praktiken. För att nyttiggöra 

dessa riktlinjer fokuserar föreliggande projekt på tillämpning av dem i praktiken. För att kunna 

tillämpa riktlinjerna och förebygga psykosociala risker behöver chefer effektiva strategier för att 

kunna överbrygga hinder och att skapa möjligheter för det förebyggande arbetet. Det huvudsakliga 

syftet är att utveckla och utvärdera implementeringsstrategier för att stödja chefer inom skolor att 

tillämpa Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Lärare och fritidspedagoger står för en hög 

andel av de långa sjukfallen p.g.a. psykisk ohälsa. 

Syfte 

Det huvudsakliga syftet är att utveckla och utvärdera implementeringsstrategier för att stödja chefer 

inom skolor att tillämpa Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplat-sen. 

Projektet har tre delsyften: 

1. Att utvärdera effekten av två olika typer av implementeringsstrategier på organisationsnivå (t.ex. i 

vilken omfattning riktlinjernas arbetsmodell används), skolledarnivå (t.ex. kompetens i det 

systematiska förebyggandet av psykosociala risker på arbetsplatsen) samt på medarbetarnivå 

(t.ex. riskfaktorer för psykisk ohälsa, sjukfrånvaro och sjuknärvaro).  

2. Att utvärdera genomförbarhet, följsamhet till och andelen som nås av 

implementeringsstrategierna.  

3. Att identifiera vilka hinder och möjliggörande faktorer som kan ha påverkat 

implementeringsprocessen. 

Metod 

För att kunna utvärdera effekter av implementeringsstrategier används en randomiserad kontrollerad 

studiedesign. Detta innebär att vissa skolor randomiseras till att endast få utbildning 

(jämförelsegrupper) medan andra skolor (interventionsgrupper) får en intervention som består av 

kombinerade strategier. För att få en jämn fördelning vad gäller socioekonomisk status stratifieras 

skolorna innan randomisering. Vi kommer att genomföra en effekt- och processutvärdering. Data-

insamlingen kommer att ske på organisations-, skolledares- och medarbetarnivå och omfattar såväl 

kvantitativa som kvalitativa data.  
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Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet. Praktiska, metodologiska 
och teoretiska utmaningar 

Projektledare 

Gunnar Bergström 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Marijke Keus van de Poll och Emmanuel Aboagye 

Bakgrund 

Forskningen kring sjuknärvaro, d.v.s. att gå till arbetet trots att hälsotillståndet borde leda till 

sjukanmälan, har expanderat kraftigt. Två inriktningar dominerar: sjuknärvarons konsekvenser för 

hälsa respektive sjuknärvarons betydelse för produktivitet. Ny forskning pekar på behovet av mera 

metodiskt stringenta studier och ser det som särskilt angeläget med forskning kring relationen mellan 

sjukfrånvaro och sjuknärvaro liksom studier av om riskerna för framtida ohälsa skiljer för sjuknärvaro 

vid olika hälsoproblem. 

Syfte 

Projektet syftar till att fördjupa kunskapen både kring sjuknärvarons hälso- och produktivitetsaspekter. 

Frågeställningar 

Frågeställningarna är: (1) I vilken grad bestämmer samma faktorer både sjuknärvaro och sjukfrånvaro; 

(2) Vilken förmåga har sjuknärvaro och sjukfrånvaro var för sig, och sammantaget, att förklara 

framtida hälsa; (3) Vilken roll spelar anledningen till sjuknärvaro för sjuknärvarons omfattning och 

bestämningsfaktorer; (4) vilka produktivitetsförluster innebär sjuknärvaron; (5) kan sjuknärvaro för 

vissa grupper vara hälsofrämjande och (6) prövning av hur ohälsa och arbetsvillkor via 

hälsoförsämring och motivation kan kopplas till sjuknärvaro och sjukfrånvaro. 

Metod 

Studien baseras på fem separata undersökningsmaterial från tidsperioden 1989-2015. Två av 

materialen innehåller både individdata och arbetsplatsdata. Tre material är longitudinella, medan 

övriga är tvärsnittsstudier. Materialen har flera styrkor då mätningar gjorts av sjuknärvaro både ur 

produktivitets- och hälsoperspektiv och att hälsoskäl till sjuknärvaro efterfrågats. 

Projektet kan generera kunskaper med stor långsiktig betydelse för både samhälle och arbetsliv bl.a. 

avseende vad som bör följas upp vid utvärdering av miljö- och hälsoinriktade arbetsplatsåtgärder. 
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Informell organisering i specialiserad individ- och familjeomsorg 
– en outforskad väg till sammanhållen hjälp för klienter med 

komplexa behov 

Projektledare 

Pär Grell 

Bakgrund 

Detta postdok-projekt bygger vidare på resultat från en avhandling (HiG/Umeå universitet) om 

konsekvenser av organisatorisk specialisering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO), 

för klienter med komplexa behov. Främst påvisades att klienter möter ett fragmentiserat och 

svåröverblickat hjälpsystem.  Dock visade sig så kallad  informell organisering kunna motverka 

specialiseringens nackdelar. 

Syfte 

Att undersöka, beskriva och analysera betydelsen av informell organisering inom IFO när det gäller att 

åstadkomma en sammanhållen hjälp till klienter med komplexa behov. 

Frågeställningar 

1. Hur kommer informell organisering till uttryck i vardagsarbetet inom IFO?  

2. Hur förhåller sig den informella organiseringen till formella strukturer och policys inom IFO? 

3. Vilka faktorer inverkar på hur den informella organiseringen gestaltar sig?  

4. I vilken mån och på vilket sätt kan informell organisering bidra till sammanhållen hjälp för 

klienter med komplexa behov? 

Metod 

1. Observationsstudie på socialkontor i tre olika kommuner 

2. Gruppintervjuer med socialarbetare i dessa tre kommuner samt sex ytterligare kommu-ner.  

 

Efter att ansökan om etikprövning meddelade Etikprövningsnämnden i beslut 2018-12-03 att 

forskningsprojektet inte avser sådan forskning som kräver etikprövning.  
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Team - att leda och ledas 

Projektledare 

Bernice Skytt 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Annika Strömberg och Maria Engström  

Bakgrund 

Att skapa en god arbetsmiljö där medarbetarna har en god hälsa och producerar med en hög 

effektivitet är helt centralt på en modern arbetsplats. Chefen leder och fördelar arbetet på arbetsplatsen 

och har därigenom stor möjlighet att påverka både direkt via sina beteenden och indirekt via de 

förutsättningar (exempelvis kraven i arbetet, medarbetarnas egenkontroll och det sociala stödet) som 

chefen ger sina medarbetare. Att studera chefens ledarskap och dess förutsättningar är utifrån detta 

prioriterat för att skapa bra arbetsmiljöer. Inom ett sjukhus finns dels linjeledarskapet som utövas av 

de formella cheferna men även det kliniska ledar-skapet som utövas med bas i lagstiftning och 

professionskunskap.  

Syfte 

Det övergripande syftet är att studera ledarskap och styrning inom en klinik för att beskriva vad olika 

chefer, professioner och befattningar anser är hälsofrämjande och effektiva ledarskapsbeteenden. 

Frågeställning 

1. Hur beskriver chefer på varierande hierarkiska nivåer samt de olika professionerna och 

befattningarna inom en medicinklinik hälsofrämjande och effektivt ledarskap utifrån chefers 

linjeledarskap? 

2. Hur beskriver chefer på varierande hierarkiska nivåer samt de olika professionerna och 

befattningarna inom en medicinklinik hälsofrämjande och effektivt ledarskap utifrån det 

kliniska ledarskapet? 

Metod 

Tjugotvå intervjuer har genomförts där samtliga chefer från Verksamhetschef (VC) och nedåt samt 

alla professioner och befattningar vid en medicinavdelning har inkluderats utifrån ett både styrt och 

slumpmässigt urvalsförfarande.  
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Hållbart Arbetsliv  

Projektledare  

Lisbeth Porskrog Kristiansen 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Eva Bergsten 

Bakgrund 

Metoder för att underlätta matchningsprocessen för personer med funktionsnedsättningar alternativt 

funktionsvariationer har utvecklats. Supported Employment (SE) och Individual placement Support 

(IPS) är validerade metoder framför allt i USA och England, men har använts i Sverige i över tjugo år 

och med ganska goda resultat i svenskt kontext. SE/IPS är förespråkad av Arbetsförmedlingen och 

används rutinmässigt av deras medarbetare. SE har i slutet på 2000-talet används i arbetslivsinriktad 

rehabilitering och rekommenderas av Socialstyrelsens riktlinjer för psykosociala insatser. Metoden 

syftar bland annat till att vara en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare, men flera arbetsgivare 

kan dock känna sig pressade av dessa konsulenter och uppleva dem mer som säljare än ett stöd och 

företrädare för individerna som söker arbete. Som arbetslivsrehabiliteringsinsats har SE/IPS vänt på 

ordningen och börjar med arbetsplatsvistelse och träning efterföljande. Arbetsgivare efterlyser ett 

fortsatt handledarstöd efter att individerna övergått i anställning för att minska den ökade belastningen 

med hjälp och stöd som uppstår på flera sätt än bara i arbetet. 

Syfte 

Hållbart Arbetsliv studerar och utvärderar implementeringen av projektinsatsen med stöd av modellen 

RE-AIM med delarna i modellen (reach, effectiveness, adoption, implementation, maintenance) för att 

utvärdera om metoden har lett till de effekter man önskat uppnå på medarbetarna, invånarna 

(målgruppen), samverkansparterna involverade i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen samt 

företagarna. 

Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning har invånarna med psykisk ohälsa (målgruppen) deltagit i insat-sen? 

2. I vilken utsträckning har målgruppen gått vidare i sysselsättning, studier eller anställning samt 

andel i  målgruppen som har försörjningstöd/ej försörjningstöd efter insatsen? 

3. Hur upplever målgruppen stödet utifrån den nya metoden? 

4. Hur skattar medarbetarna själva utbildningsinterventionen SE/IPSomfattning och relevans?  

5. På vilket sätt uppfattar medarbetarna införandet av SE/IPS metoderna som ett naturligt stöd i 

det professionella arbetet?  

6. Hur uppfattar samverkansparterna (primärvården, arbetsförmedlningen, försäkringskassan, den 

kommunala socialförvaltningen eller arbetsmarkandsenheten involverade i den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen) samverkansprocessen före och efter införandet av SE/IPS 

som standardmetod? 

7. På vilket sätt uppfattar företagen att metoden har gynnat och förbättrat samverkan med 

socialtjänsten, samverkansparterna och målgruppen?  

8. På vilket sätt uppfattar arbetsgivarna skillnader efter insatsen i form av mer stöd från 

medarbetarna under hela processen? 

Metod 

En design med upprepade mätningar före och efter implementering av metoden kommer att användas 

för att jämföra utfallen av interventionen (utbildningen) med hur det såg ut innan gällande självskattat 

arbetsförmåga och resurser i förhållande till arbetes krav (Work Ability Index- ”WAI”). Effekter 

kommer att mätas på både individ och organisationsnivå. Alla samverkansparter och 

kommunmedarbetare deltar kvalitativa gruppintervjuer. Det-samma gäller ca 10 ur målgruppen.  
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Inkluderande arbetsliv 

Projektledare 

Eva Bergsten 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Lisbeth Porskrog Kristiansen 

Bakgrund 

För individer i ett långvarigt utanförskap och med en form av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning 

kan mötet med arbetslivet framstå som oöverstiglig. Forskning har också visat bristande samordning 

och liten förståelse avseende matchningsprocessen i mötet mellan arbetssökande och arbetsgivare. 

Arbetsmarknadsenheten i Ovanåker skall implementera projektet ”Ett hållbart arbetsliv” där 

metoderna Supported Employment (SE) och Individual placement Support (IPS) implementeras och 

tillämpas av medarbetarna i syfte att stötta invånare med psykisk ohälsa att etablera sig på 

arbetsmarknaden eller i annan sysselsättning. Insatsen ska leda till att målgruppen upplever personlig 

utveckling, ökad motivation och välmående, ökad integrering i samhälls- och arbetslivet samt 

förbättras samverkan mellan olika arbetslivsrehabiliteringsaktörer som kommun, arbetsförmedling, 

försäkringskassa, region samt företag. Implementeringsprocessen kommer att följas och utvärderas 

liksom effekter av insatsen på individ- och organisationsnivå. 

Syfte 

Utvärdera effekterna av metoden på invånare, medarbetare och organisation samt följa och studera 

vilken betydelse implementeringsprocessen av utbildningen och arbetsmetoden har för resultaten. 

Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning har målgruppen deltagit i insatsen och gått vidare i sysselsättning, studier eller 

anställning? 3. På vilket sätt uppfattar medarbetarna metoderna som ett naturligt stöd i det 

professionella arbetet? 4. Hur upplever invånare med psykisk ohälsa stödet utifrån den nya metoden? 

5. Hur uppfattar samverkansparterna i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen sam-verkansprocessen 

före och efter införandet av SE/IPS? 6. Hur uppfattar företagen att metoden har gynnat och förbättrat 

samverkan med socialtjänsten och individerna? 7. På vilket sätt upp-fattar arbetsgivarna skillnader 

efter insatsen? 

Metod 

I vilken utsträckning man lyckats implementera insatsen som det var tänkt utvärderas med stöd av 

variablerna reach, effectiveness, adoption, implementation, maintenance.  

Medarbetarna: utbildningen utvärderas med frågeformulär. Upplevelser och användning av metoderna 

undersökas genom fokusgruppintervjuer. Invånarna: Data från uppdragsgivarna samlas in för 

antal/omfattning i arbete/sysselsättning, demografiska data, försörjning, arbetssökande, arbete/studier, 

avslutsanledning registreras. Frågor om arbetslivserfarenhet, diagnos/er, allmän hälsa, välmående, 

motivation, smärta, fysisk aktivitet, sömn, WAI besvaras i enkät. Upp-fattningar om handledarstödet 

besvaras i enkät och individuella intervjuer. Representanter från arbetslivsaktörer: 

Fokusgruppintervjuer (4-6 personer) med kommun, arbetsförmedling, försäkrings-kassa och 

primärvård genomförs digitalt. Företag: Upplevelser och erfarenheter av samverkan och att anställa 

individer med psykisk ohälsa besvaras genom intervjuer med företag på plats eller digitalt.  

Kvalitativa data analyseras med innehållsanalyser. Kvantitativa data analyseras med beskrivande 

statistik och sambandsanalyser.  
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Mot ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten - sammanfattning 
och framåtblick 

Projektledare  

Pia Tham 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maria Engström 

Bakgrund 

Syftet med projektet är att syntetisera två decenniers forskning som ur olika perspektiv undersökt 

socialsekreterares arbetsvillkor. Resultaten av fyra forsknings-projekt innehållande sammanlagt 12 

delstudier syntetiseras och två påbörjade studier avslutas. 

Syfte 

To investigate the prevalence of office workers vision problems and the association between these 

problems and visual comfort, health, and work performance. This study will investigate how common 

these visual problems are among a population of Swedish office workers. Very few studies have 

researched the association between CVS/CI-related symptoms and work productivity and no study has 

done so using validated measurements. It is important not to limit research to only focus on the health 

effects of insufficient visual ergonomics, but also focus on the productivity aspects. Dul et al. 

emphasizes that the stakeholders, that is the employers, with power to improve the work environment, 

will only do so if there are money to be saved in the process. 

Frågeställningar 

1. Hur har arbetsvillkoren (arbetets innehåll och organisatoriska förutsättningar) för 

socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn och unga utvecklats mellan 2003 och 

2018? 

2. Hur väl rustade för yrkeslivets utmaningar upplevde sig socionomer som examinerades från två 

olika lärosäten under åren 2015–2018 vara och hur beskriver de övergången från utbildning till 

yrkesliv? 

3. Hur ser sambandet ut mellan hur den första tiden i yrket upplevts och hur motiv, förväntningar 

och den egna personligheten beskrevs då dessa studenter antogs respektive examinerades från 

socionomprogrammet? 

Metod 

Frågeställning nr 1 besvaras genom analyser av tidigare insamlat enkätmaterial åren 2003, 2014 och 

2018, bland sammanlagt drygt 940 yrkesverksamma social-sekreterare.  

Frågeställning nr 2 och 3 besvaras genom såväl tidigare insamlat enkätmaterial som genom ny 

datainsamling.  

Sammanställningen innebär att frågan om socialarbetares arbetsvillkor belyses ur nya perspektiv och 

breddas från att fokusera på hur socialsekreterare upplever arbetets innehåll och de organisatoriska 

förutsättningarna till att även undersöka vilken betydelse aspekter såsom motiv och förväntningar på 

yrket, personlighet och hur väl förberedd man upplevde sig vara för de arbetsuppgifter man inledde sin 

yrkeskarriär med kan ha för hur arbetsvillkoren upplevs. 

Forskningssammanställningen relateras till den internationella forskningsfronten och behov av 

framtida forskning som i förlängningen kan skapa ett hållbart arbets-liv för yrkesgruppen tydliggörs. 
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Att vara i frontlinjen under en pågående pandemi – 
kommunanställda sjuksköterskors och socionomers erfaren-

heter och strategier i ett framtidsperspektiv 

Projektledare  

Pia Tham 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maria Engström 

Bakgrund 

Socionomer och sjuksköterskor hör till personalgrupper som redan innan pandemin har haft höga 

sjukskrivningstal och tillhör yrkesgrupper som har en central roll i att vårda och bemöta personer som 

på olika sätt drabbas av pandemin. Samtidigt som sjuksköterskors ansträngda situation 

uppmärksammats under våren och sommaren har fokus inte lika ofta berört i vilken mån de själva har 

kunnat få stöd och möjlighet till återhämtning. En fråga som kan ställas är hur denna redan ansträngda 

yrkesgrupp ska klara av att hålla ut och bemästra en situation med fortsatt smittspridning? 

Frågor som väcks är hur länge dessa yrkesgrupper orkar stå i frontlinjen. Hur har man orkat under 

pandemin och vad händer med hälsan när den mest kritiska perioden är över? Vad kan arbetsgivare 

göra för att skapa bättre förutsättningar för de anställda? Vilka lärdomar kan vi dra inför kommande 

pandemier när det gäller att stötta dessa yrkesgrupper som även då kommer att stå i frontlinjen? 

Syfte 

Studiens övergripande syfte är att utifrån sjuksköterskors och socionomers erfarenheter av sin 

arbetssituation under Covid-19 pandemin skapa förutsättningar för verksamheter att utveckla strategier 

för att hantera den pågående situationen samt bemästra framtida pandemier. 

Frågeställningar 

- Hur beskriver sjuksköterskor och socionomer de utmaningar de ställts inför under den pågående 

pandemin, sin arbetsmiljö och sitt välbefinnande, vilka strategier har de använt för att bemästra 

dessa utmaningar och hur ser de på planeringen för den närmaste tiden?   

- Hur beskriver sjuksköterskorna och socionomerna sina möjligheter att få stöd, avlastning och 

återhämtning? 

- Vilka samband finns mellan verksamhetsområde, olika roller, utsatthet för Covid-19, 

strukturella förutsättningar (stöd, resurser, information mm), psykosocial arbetsmiljö, egenvård, 

coping-strategier, tillgång till professionellt stöd och personalens hälsa, välbefinnande och 

arbetstillfredsställelse?  

- Vilka lärdomar kan dras utifrån studiens resultat inför den fortsatta situationen samt inför 

kommande pandemier? Vad har fungerat bra och vilka förbättringsområden finns? 

Metod 

Frågeställning nr 1 besvaras genom analyser av tidigare insamlat enkätmaterial åren 2003, 2014 och 

2018, bland sammanlagt drygt 940 yrkesverksamma social-sekreterare. Frågeställning nr 2 och 3 

besvaras genom såväl tidigare insamlat enkätmaterial som genom ny datainsamling. 

Sammanställningen innebär att frågan om socialarbetares arbetsvillkor belyses ur nya perspektiv och 

breddas från att fokusera på hur socialsekreterare upplever arbetets innehåll och de organisatoriska 

förutsättningarna till att även undersöka vilken betydelse aspekter såsom motiv och förväntningar på 

yrket, personlighet och hur väl förberedd man upplevde sig vara för de arbetsuppgifter man inledde sin 

yrkeskarriär med kan ha för hur arbetsvillkoren upplevs. Forskningssammanställningen relateras till 

den internationella forskningsfronten och behov av framtida forskning som i förlängningen kan skapa 

ett hållbart arbets-liv för yrkesgruppen tydliggörs. 



Organisation och ledning för hållbar arbetshälsa och produktion - doktorandprojekt 

68 
 

Doktorandprojekt: Leadership, Working Environment and 
Health in Profitable Growth SMEs – a Manager and 

Subordinate Perspective  

Doktorand 

Elena Ahmadi 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Gloria Macassa, biträdande handledare: Gunnar Bergström 

Bakgrund 

There is an increasing global interest in organizational health across small businesses, since they 

represent a large share of jobs. However, there is little knowledge regarding occupational health in 

small companies as compared to larger businesses. Working environment and leadership are im-

portant 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 increase understanding of how leadership impacts subordinates` and managers' 

own health as well to understand managers working environment and conditions for leadership. This 

thesis investigates leadership, working environment and health in profitable growth small companies. 

Syfte 

The overall aim of the thesis is to explore how managers and subordinates experience leadership, their 

working environment and health in small and medium-sized companies with different levels of 

profitable growth. 

Frågeställningar 

a) To explore managers’ work and behaviour patterns in profitable growth small and medium-

sized Swedish companies. Additionally, to investigate if leadership behaviours, manager and 

or-ganization characteristics explain the extent and nature of managers´ work. (Paper I) 

b) To investigate managers’ perceived well-being and working environment in small companies 

with different levels of profitable growth. In addition to explore managers’ and subordinates’ 

experiences of the role that managers’ health plays for leadership. (Paper II) 

c) To explore employees’ perceived well-being and working environment in small companies 

with different levels of profitable growth. (Paper III) 

d) To investigate the association between leadership and profitable growth in small companies.  

(Paper IV) 

Metod 

Study I: Quantitative approach, cross-sectional design. Type of data: managers´ time allocation to 

different activities, total working time, leadership behavior orientation, socio-demographic and 

situational characteristics. Data collection: semi-structured questionnaire. Data analysis: Descrip-tive 

statistics and regression models. 

Study II: Qualitative approach. Type of data: managers´ perceptions of own health, wellbeing, 

working environment; organizational factors important for wellbeing and consequences of man-agers´ 

health on leadership and workplace; their leadership behaviours. Data collection: Semi-structured 

qualitative interviews with managers. Data analysis: Qualitative content analysis. 

Study III: Qualitative approach. Type of data: employees perceptions of own health, wellbeing, 

working environment, and organisational factors of importance for their health. Data collection: Semi-

structured qualitative interviews. Data analysis: Qualitative content analysis. 

Study IV: Selection of companies: Same as in study II. Data collection: questionnaire. Data ana-lysis: 

descriptive and regression analysis   
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Doktorandprojekt: Arbetsrelaterad identitet och dess effekter på 
arbetsrelaterad rättvisa, motivation och hälsa 

Doktorand 

Ola Nordhall 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Igor Knez, biträdande handledare: Per Lindberg, Johan Willander 

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 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).   

I första hand har social/organisatorisk arbetsidentitet studerats tidigare varför förliggande 

avhandlingsarbete är relevant då det primärt 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 predicera arbetsrelaterad motivation, rättvisa och mental 

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).  

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 krav- och resurser i 

arbetet. Dessutom kommer de emotionella och kognitiva processernas roll i formationen av personlig 

och kollektiv arbetsidentitet att undersökas. 

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? Hur relaterar de 

emotionella och kognitiva processerna till varandra i formationen av personlig och kollektiv 

arbetsidentitet?  

Metod 

All data kommer insamlas med hjälp av enkätmetodik (självskattningsskalor) och kommer analyseras 

med hjälp av multipla regressionsanalyser, multivariat variansanalys, strukturekvationsmodeller och 

medieringsanalyser.  
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Doktorandprojekt: Staff members' psychosocial work 
environment, organizational trust, and well-being in different 

types of nursing home governance 

Doktorand 

Tomas Lindmark 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Sven Trygged, biträdande handledare: Maria Engström 

Bakgrund 

Over the past few decades, extensive reforms have taken place within eldercare in Sweden (Szebehely, 

2011) and in numerous other countries (Misra, Woodring & Merz, 2006). In Sweden, the numbers of 

eldercare providers have increased considerably, and alternative ways of organizing eldercare has been 

established (Szebehely, 2011). The changed composition of structure for nursing home staff has been 

associated with increased workload and mental fatigue (Stranz, 2013). Therefore, from a sustainable 

work-health life perspective, it is of importance to investigate the psychosocial work environment and 

well-being of staff members’ and managers within nursing homes. Furthermore, a study by Lambert et 

al. (2012) found that staff members’ trust in management (organizational trust) was associated with 

reduced turnover and burnout rates, which is something that has not been scrutinized in previous 

studies regarding nursing homes.  

Syfte 

The overall aim is to investigate first line managers’ and staff members’ psychosocial work 

environment, well-being, and organizational trust in different types of nursing home governance.  

Frågeställningar 
 

i. What differences has been found regarding nursing home staff members’ psychosocial work 

environment and well-being in different types of ownership? 

ii. The aim is to explore how the psychosocial work environment of staff and managers’ in nursing 

homes are regulated in procurement and tender documents. Also, how participation and 

empowerment of the care recipient are described in the documents. 

iii. The aim is to investigate what job demands and job resources that private sector managers 

consider to be important for their own as well as their staff members’ psychosocial work 

environment, well-being, and organizational trust. Also, their perception of working in different 

types of nursing home governance.  

iv. The aim is study associations between different types of nursing home governance, staff-

assessed job demands, job resources, well-being, and organizational trust.  

Metod 

Study 1 will be a systematic review concerning nursing home staff. The method is based on PRISMA 

guidelines for writing systematic reviews (Liberati et al., 2009). Study 2 will have a descriptive 

qualitative approach. Municipalities from three Swedish regions will be contacted regarding nursing 

home procurements and ten-der documents. Approximately 10-15 recent procurements will be 

collected and analyzed. Study 3 will also have a qualitative approach. Interviews will be conducted 

with approximately 10-20 nursing home managers with experience from both public and private 

homes. The study will be based on stratified purposive sampling from three municipalities in Sweden. 

Study 4 will be a quantitative survey using cross-sectional correlative design, with foundation in the 

job-demands and resource model (JD-R) (Bakker & Demerouti, 2017). Data from stratified sample of 

staff members in private and public nursing homes from three municipalities in Sweden will be 

included.  
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Doktorandprojekt: The health promotion aspects of the district 
nurse´s work 

Doktorand 

Kristina Lundberg  

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Lisbeth Porskrog Kristiansen 

Bakgrund 

District nurses’ reports of stress and lack of meaning in work duties due to structural and other work 

conditions cause the nurses bad conscience. Not being able to work with such one have the skills and 

knowledge for, create dissatisfaction and, at worst, ill health and escape from the profession. This 

PhD-project focuses on and strives to generate a sustainable and healthy working life for district 

nurses, and to better balance the structural barriers and opportunities in the profession-al area. One 

way to ease the transformation towards durable health-promoting working life, might be taking a point 

of departure in theories or models that highlight and emphasize staff’s own working health and 

wellbeing as prerequisites also to generate and provide authentic care in primary health care for 

patients. One such model is The Attending Nurse Caring Model (ANCM) by Jean Watson. A non-

experimental intervention was developed and piloted in accordance with the Medical Research 

Council guidance for complex interventions. 

Syfte 

The thesis as a whole aims to describe the health promotion aspects of and enhance the health of the 

district nurse’s work in primary health care.  

Frågeställningar 

1. To describe district nurses׳ experiences of working with health promotion actions among patients 

with risk factors for cardiovascular disease, and to identify opportunities and barriers in health 

promotion practice. 

2. To test the feasibility and pilot the implementation of a combined intervention with Motivational 

Interviewing (MI) and Physical Activity on Prescription (PAP) among district nurses, and through a 

pre-posttest monitor its effects in patients with mild to moderate hypertension. 

3. To adapt Jean Watson's transpersonal and relationship-centered nursing model ANCM to a Swedish 

context, and to test its feasibility, and further, to assess and descriptively evaluate the district nurses' 

working life and working health. 

4. To post intervention evaluate the process of changes in terms of patients’ experiences of the caring 

encounter and its influences on health behavior regarding risk of CVD.   

Metod 

Substudy I: Individual semi-structured interviews with district nurses. Analysis by manifest content 

analysis.  

Substudy II: Quasi-experimental pre-posttest design, testing and piloting an intervention of MI and 

PAP and its effectiveness. Analysis by descriptive and comparative statistics. 

Substudy III: Intervention pilot study with pre-posttest design using mixed methods. Questionnaires 

regarding stress, burnout, empathy and interpersonal reactivity and by individual interviews. The 

analysis will use descriptive statistics and thematic phenomenological analysis. 

Substudy IV: Individual semi-structured interviews with patients at risk of CVD. Analysis by 

deductive and inductive latent content analysis. 
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Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa: kan det få framtida 
konsekvenser, och spelar kön, yrkesgrupp, hälso- och 

livsstilsfaktorer roll? 

Projektledare 

Gunnar Bergström 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa har blivit ett växande problem i samhället och det är nu den vanligaste orsaken till 

långvarig sjukskrivning för både kvinnor och män och de vanligast förekommande diagnoserna är 

depression, ångest och stress-relaterade. Att sjukskriva en individ är en del av vård och behandling, 

men huruvida sjukskrivningen hjälper individen att tillfriskna och komma tillbaka i arbete eller om det 

finns oönskade sidoeffekter är hittills lite studerat. Endast ett fåtal studier om potentiella risker med 

lång sjukskrivning finns publicerade. 

Syfte och frågeställningar 

1) Att studera om sjukskrivning i psykiska diagnoser har ett samband med framtida sjukersättning, 

dödlighet, arbetslöshet och vårdkonsumtion, även vid kontroll i analysen för familjära faktorer.  

Frågeställningar: 

a) Har sjukskrivningslängden betydelse för styrkan på sambanden?  

b) Finns det könsskillnader?  

2) Att studera i vilken utsträckning yrkesgrupp, livsstil, kronisk smärta, utbrändhet och annan sjukdom 

bidrar till risken för framtida återfall i sjukskrivning och eventuell övergång till sjukersättning, 

sjukhusvård och förtida död, och hur dessa faktorer påverkar längden på sjukskrivning på grund av 

psykisk ohälsa.  

Frågeställningar: 

a) Finns det interaktionseffekter mellan faktorerna?  

b) Finns det könsskillnader?  

Metod 

Flera prospektiva kohortstudier kommer att genomföras baserade på omfattande och unika register-

och enkätdata. Sjukfrånvaro på grund av stressrelaterade och andra psykiska diagnoser och risk för 

framtida sjukersättning, långtidsjukskrivning, sjuklighet (vård) och arbetslöshet bland kvinnor och 

män kommer att undersökas med epidemiologiska metoder i ett populationsbaserat tvillingmaterial.  

För detta forskningsprojekt används data från alla tvillingar födda 1925-1990, identifierade i det 

populationsbaserade Svenska Tvillingregistret. Totalt ingår 120 000 tvillingar i databasen. Till 

samtliga tvillingar har data kopplats från Försäkringskassans MiDAS databas om 

långtidssjukskrivning; >14 dagar (grad och datum när sjukskrivningen började och slutade samt 

diagnos) och sjuk- och aktivitetsersättning (datum, typ, grad, samt diagnos). 
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Jämställd arbetshälsa? Genus, arbetsorganisation och fysisk 
belastning inom detaljhandeln 

Projektledare 

Svend Erik Mathiassen 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Thomas Rudolfsson 

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 finansierats av Arbetsmiljöverket, studerar vi 

arbetsvillkor, arbetsuppgifter och arbetsbelastningar inom detaljhandeln i ett genusperspektiv. 

Branschen är stor i Sverige, och lämpar sig väl för studier som kombinerar ergonomi och 

genusforskning, i och med att det finns en 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 av jämställdhet (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 påbörjades 2016 och avslutas 2021, ämnar 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 

Datainsamling har ägt rum i två butiker (A och B) med drygt 50 anställda vardera. Baslinjedata är 

insamlad i båda butikerna, uppföljningsdata efter 1 år finns för butik A, men inte för butik B på grund 

av corona. Vi har gjort semi-strukturerade intervjuer med chefer som analyseras med utgångspunkt i 

teori om ojämlikhetsregimer. Samtliga anställda bjöds in att besvara en enkät med frågor om bl.a. 

arbetsfördelning, psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Enkätresultaten var utgångspunkt för 

fokusgruppintervjuer med anställda, där data analyseras med tematisk analys för att nå en fördjupad 

insikt i arbetsroller, arbetsvillkor och arbetsmiljö. Fysiska belastningar dokumenterades i samtliga 

arbetsuppgifter, dels genom direkta mätningar med accelerometri, dels genom videobaserad 

obervation av arbetet, och vi kan genom att kombinera dessa mätresultat med dagboksdata uppskatta 

belastningen överlag i samtliga anställdas jobb. Det som kvarstår i studien är vetenskaplig publicering 

av resultat. 
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Betydelsen av psykosociala förhållanden i arbetsmiljön för 
fysisk belastning, smärta och sjukfrånvaro i äldreomsorgen 

Projektledare 

David Hallman 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Svend Erik Mathiassen, Leticia Januario och Gunnar Bergström 

Bakgrund 

Äldreomsorgen är en kvinnodominerad bransch med höga fysiska och psykosociala krav i arbetet, 

vilket bidrar till muskuloskeletala besvär (MSD) och sjukfrånvaro. Ökad kunskap om samspelet 

mellan psykosocial och fysisk arbetsmiljö i äldreomsorgen kan vara av särskild betydelse för att 

utveckla konkreta riktlinjer för hur arbetsmiljön kan utformas för att förebygga besvär. 

Syfte 

Syftet med detta AFA-finansierade projekt är att ta fram kunskap om vilka specifika psykosociala 

faktorer på olika nivåer i organisationen som bör beaktas för att förebygga MSD hos anställda inom 

äldreomsorgen. 

Frågeställning 

1. Vilka psykosociala faktorer i arbetsmiljön har ett direkt samband med fysisk belastning hos 

anställda inom äldreomsorgen, inklusive användningen av hjälpmedel, och bör därför beaktas 

för att minska risker i arbetet?  

2. Vilka psykosociala faktorer i arbetsmiljön har ett samband med förekomst av MSD (smärta i 

nacke-skuldra och ländrygg) och smärtrelaterad sjukfrånvaro, och bör därför beaktas för att 

minska dessa utfall? 

Metod 

Projektet bygger på omfattande data från en longitudinell kohortstudie (DOSES 2013-16). Materialet 

består av 550 medarbetare inom äldreomsorgen kopplade till 1500 brukare, 20 arbets-platser, 17 

chefer, 42 avdelningschefer och 126 avdelningar. Studien innefattar ingående information om 

psykosocial arbetsmiljö hos chefer och medarbetare. Observationer och objektiva tekniska mätningar 

av fysisk arbetsbelastning i fält (t.ex. lyft och vändningar, användning av hjälpmedel, arbetsställningar 

och fysisk aktivitet) och täta uppföljningar av belastning, MSD och smärtrelaterad sjukfrånvaro över 1 

år. Rekommendationer om åtgärder i arbetsmiljön kommer att tas fram och kommuniceras till 

verksamheter, medarbetare och fackliga organisationer.  



Arbete och återhämtning: fysiskt och mentalt arbete för hälsa, prestation och produktivitet 

77 
 

Arbetsrotation för bättre arbetsmiljö och ökad jämlikhet 

Projektledare 

Svend Erik Mathiassen  

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Jennie Jackson och Thomas Rudolfsson 

Bakgrund 

Tillräcklig fysisk och mental variation anses av både forskare och praktiker vara en förutsättning för 

att ett arbete kan vara hälsofrämjande. Arbetsmiljöverkets ergonomiföreskrift (2012:2) pekar på 

arbetsutvidgning (arbetsrotation) som ett av flera sätt att skapa variation. Samtidigt har både vi själva 

och andra visat att den befintliga kunskapen om effekten av arbetsrotation är mager och 

motsägelsefull. Det finns få studier som använt gedigna metoder för att bedöma i vilken grad en 

arbetsrotation kan påverka den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och de anställdas hälsa, och då 

alldeles särskilt i en kontext av jämlikhet och social rättvisa. Den här studien äger rum på tvätteriet 

Berendsen i Ockelbo, där ungefär 15 ton sjukhus-, restaurang- och hotelltvätt tas emot varje dag, 

sorteras, tvättas, manglas, paketeras och skickas tillbaka till kund av ungefär 60 an-ställda. 

Arbetsuppgifterna är till en stor del enahanda, men det förekommer även tyngre manuell hantering. 

Både fack och arbetsgivare oroades av betydande belastningsbesvär, av att de an-ställda hade 

kompetens endast för någon enstaka arbetsuppgift, och av att uppgifterna var ojämlikt fördelade, 

särskilt mellan svensk- och utrikesfödda. Vi har gemensamt med företaget utvecklat arbetsrotationen 

och identifierat variabler som kan beskriva både innan- och efterläget för arbetsmiljö, produktion och 

jämlikhet. Själva rotationen drogs igång 2020, men försenades sedan av coronapandemin. 

Syfte 

Syftet med studien är att utvärdera en arbetsrotation, som företaget utvecklat i samarbete med 

forskarna. Arbetsrotationen har, i sin tur, som mål att förbättra den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön genom ökad variation, främja jämlikhet och jämställdhet i arbetsvillkor, och öka 

personalens engagemang. Dessa mål ska uppnås utan att produktionen påverkas negativt. 

Frågeställningar 

Studien kommer att besvara följande frågor: 

- Hur ser fysiska och psykosociala arbetsförhållanden ut på tvätteri, med särskilt avseende på 

jämlikhet i fördelning av arbetet mellan anställda? 

- I vilken grad leder en ändrad arbetsfördelning (arbetsrotation) till bättre fysiska och 

psykosociala arbetsvillkor för den enskilde, och till ökad jämlikhet och jämställdhet inom 

organisationen? 

Metod 

Vi har 2019-2020 samlat in baslinjedata innan arbetsrotationen drog igång, och kommer att samla in 

motsvarande data ungefär ett halvår efter att den förverkligats, i 2021. Samtliga anställda kommer vid 

båda tillfällena att uppmanas besvara enkäter om bl.a. arbetsroller, arbetsmiljö och hälsa. Vi mäter 

arbetsställningar och muskelaktivitet i samtliga arbetsuppgifter, och kan genom att detta kombineras 

med data om arbetsfördelning mellan anställda uppskatta belastningsnivå och variation i samtliga 

anställdas jobb, både före och efter att rotationen genomförts. Effekter av rotationen kommer att 

utvärderas med sedvanliga statistiska metoder. Vi kommer dessutom att tillämpa en 

fokusgruppbaserad metod för att förstå kompletterande orsaker till resultaten, utöver det som kan 

förklaras av arbetsrotationen i sig.   
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Identifying causes of musculoskeletal disorders and the long-
term consequences using Swedish registers  

Projektledare 

Jennie Jackson 

Bakgrund 

Musculoskeletal disorders (MSD) are common in society and, together with mental illness, cause the 

majority of sickness absence and disability pension in Sweden. In the construction industry it has been 

estimated that 45% of workers will exit the workforce on disability pension, with MSDs being the 

most common cause (Järvholm et al., 2014). Understanding the occupationally related causal factors 

for MSDs is important for primary prevention. Studies linking occupational expo-sure to disability 

outcomes are scarce, likely due, at least in part, to the costly data required to address such questions. 

In Sweden, the ‘Bygghälsokohorten’ maintained by Umeå University comprises more than 389 000 

construction workers who participated in health examinations be-tween 1971-1992. Using the 

‘Bygghälsokohort’ database together with Swedish hospital records, occupational physical exposures 

were shown to be associated with increased risk for hospitaliza-tion due to lumbar disc herniation in 

construction workers (Wahlström et al., 2012). These data provide a unique source for assessing 

occupational physical exposure and other disorder out-comes, including cervical spondylosis, lumbar 

disc herniation, carpal tunnel syndrome and shoul-der impingement syndrome. 

Syfte 

To assess the association between occupational biomechanical exposures and onset of MSDs in the 

neck, shoulder and arm, and to study the long-term consequences of MSDs for paid employ-ment in 

terms of ‘survival’ and ‘workability’ in the construction industry using the ‘Bygghälsoko-horten’. 

Metod 

In 2021 we will investigate the specific occupational biomechanical factors associated with the 

following MSD outcomes: (i) shoulder impingement syndrome; (ii) cervical spondylosis; (iii) carpal 

tunnel syndrome. We will continue to develop methods to assess the long-term impact of hospital-

isation due to lumbar disc herniation on income and survival in the construction industry. 
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Belastningsbesvär hos hemodialyssjuksköterskor i Sverige och 
Danmark  

Projektledare 

Magnus Lindberg 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Eva Westergren 

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 belastnings-besvär 

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? Vilka reflektioner kring handhavande av hemodialysmaskin och slangset, 

arbetsställningar och fysiska förutsättningar har personalen? 

Metod 

En litteraturstudie, en tvärsnittsstudie om arbetsförmåga, muskeloskeletala besvär och smärtintensitet, 

belastningsergonomisk riskbedömning. Relation mellan typ av engångsmaterial och belastningsskador 

analyseras. Kvalitativ analys av reflektioner.  
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Förbättrad livskvalitet och informerat stöd för egenvård - 
kartläggning av livsstilsråd vid behandling av narkolepsi 

Projektledare 

Kajsa Jerlinder 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Sven Blomqvist och Anna Efverman 

Bakgrund 

Narkolepsi är en kronisk neurologisk och autoimmun sjukdom där funktionen som styr vakenhet och 

sömn i hjärnan är skadat (brist på sömnreglerande hormonet hypokretin/orexin). Det innebär en 

livslång sömnstörning där nattsömnen är uppsplittrad och den återhämtande djupsömnen är påverkad. 

Sömnstörningen yttrar sig i en rad olika symtom vilka sin tur leder till betydande in-skränkningar på 

funktionsförmågan och livskvalitetssänkningar.  

Behandlingen för narkolepsi är endast symtomhämmande och består av medicinering tillsammans med 

livsstilråd. Medicineringen ger dock varken komplett eller fullgod effekt på alla symtom som är 

associerade med narkolepsi, samt att medicinerna ger kraftfulla och oönskade bieffekter. Det finns 

starka rekommendationer för livsstilsförändringar för målgruppen, såsom vikten av regelbunden fysisk 

aktivitet. Det finns däremot inga riktade och evidensbaserade rekommendationer för varken duration, 

intensitet, typ av aktivitet eller eventuellt stöd och uppföljning kring fysisk aktivitet. En samlad 

rekommendation för fysisk aktivitet för personer med narkolepsi saknas i dagsläget, trots att fysisk 

aktivitet förordas som en behandlingsinsats.  Vetenskapsrådet (2012) efterlyser forskning som kan 

förbättra behandlingen för personer med narkolepsi.  

Detta leder sammanfattningsvis fram till ett forskningsprojekt som kan genomföras i tre steg för att 

förbättra livskvaliteten för målgruppen och att utveckla ett bättre behandlingsstöd. 

Syfte 

I det första steget, och som denna ansökan enbart avser, görs en kartläggning med syftet att belysa 

forskningsläget vad gäller livsstilsråd med fysisk aktivitet för personer med narkolepsi och att 

undersöka om det finns några rekommendationer kring intensitet, duration etc. kring fysisk aktivitet 

och kostråd för målgruppen.    

Det andra steget som planeras efter kartläggningen kommer att vara en datainsamling med unga vuxna 

med narkolepsi och deras vanor kring fysisk aktivitet och tankar kring sjukdomshanteringen. Det 

avslutande tredje steget är en pilotstudie där en intervention om fysisk aktivitet kommer att genomförs 

utifrån resultaten från de två tidigare stegen.  Projektbeskrivningen önskar vi utveckla i en 

projektansökan om extern finansering under 2021. 

Metod 

Litteraturöveriskt utifrån systematisk sökning i ett antal elektroniska databaser utifrån utvalda 

nyckelord och MeSH termer i  söksträngar som kombineras med boolska operatorer. 

Inkluderingskriterier kommer nogsamt att utarbetas. Granskningsprogrammet Rayyan kommer att 

användas för att samla och administrera artiklarna som kommer ut från sökningen. Sorteringen av 

relevanta artiklar efter sökningen sker sedan dubbelblint av två av projektmedlemmarna utifrån de 

uppsatta inkluderings- och exkluderingskriterierna. Kvalitetsbedömningen av artiklarna bedöms 

genom för projektet relevant uppsatta kriterier Utfallet av resultatextraheringen av de inkluderade 

artiklar som håller kvalitetsmåtten presenteras i översiktliga tabeller.   
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Direct determination of concurrent ciliary and neck/scapular 
area muscle activity during visually demanding near work 

conditions  

Projektledare  

Hans Richter 

Bakgrund 

Recent advancements in quantification of ciliary muscle activity (the focusing muscle of the eye) has 

opened up new and important avenues for investigations on eye-neck/scapular area functional linkages 

during visually demanding near work. The research team has designed so called “scleral coils” which 

eventually will measure ciliary muscle activity in a direct way. The project is still in a startup phase. 

The first objective is to complete the design process of the scleral coil and to verify that the coil can be 

worn safely and comfortably over the eye for an extended period of time. The next step is to validate 

that the ciliary muscle impedance measurements reflect linear changes in eye-lens diopters. One of the 

long-term purposes, is to address eye-neck/scapular area muscles coupling that may arise during 

visually strenuous near work conditions using electrophysiological measurements of ciliary muscle 

activity together with conventional electromyographic (EMG) recordings of neck/shoulder muscles. 

This new scelar coil technique allows, for the first time, both young (<43 years) participants as well as 

pres-byopic subjects to be included in studies of direct determination of ciliary muscle activi-ty. The 

unique features of the new scleral coil technology is that measurements of eye-muscle load can be 

obtained during ecologically valid “everyday” viewing conditions, e.g. during Smartphone usage, i.e., 

during very close viewing distances and during on-going naturalistic head and arm movements. 

Syfte 

To test and validate a new method for direct recording of ciliary muscle activity during strenuous near 

work at close range. 

Frågeställningar 

During 2021 lens fitting trials will be carried out at School of Optometry, Karolinska Institute. 

Metod 

A classical near-far viewing condition will be used, for the purpose of validating the impedance signal 

coming from the sclear coil. In brief, the distant stimuli will be placed at 3 m and the near stimulus at 

the individually determined near point of accommodation. The distance and the near targets will be 

alternatively illuminated for 2 s each representing a 2-s near accommodative stimulus with a 2-s far 

stimulus (2 x 2) (i.e., a 4 s period with a 0.5 s duty cycle), for 15 minutes to get 225 responses in each 

experimental condition. Ethical permit for the first testing phase of the scleral coil is already in place. 
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Konsekvenser av samtidiga samsynsproblem och närarbete 
studerad med hjärnavbildning (NIRS) och arbetsminnestester  

Projektledare 

Hans Richter 

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 study is to continue to identify hemodynamic changes over the prefrontal 

cortex during the additional convergence load under conflicting stimulus-to-accommodation and 

stimulus-to-vergence eye-movements, with and without added cognitive load. 

Frågeställning 

A pertinent long-term research aim of our visual neuroergonomic research agenda is to deliver novel 

information relating to the extent to which both young and old brains work to meet contemporary 

visual physical/mental work demands. 

Metod 

For a detailed description of the general methods and statistical procedure for data analysis, see 

Richter et al., (2018).  
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Hälso- och produktivitets-konsekvenser av visuellt krävande 
närarbete 

Projektledare  

Hans Richter 

Bakgrund 

Visual stress, which may interact with other pre-existing stressors, are relevant to office worker 

populations who regularly are requested to read, comprehend, and memorize vast volumes of 

compulsory work material. Two leading sources to visual stress are Conver-gence Insufficiency (CI) 

and/or Computer Vision Syndrome (CVS).  

CI is a sensory and neuromuscular anomaly of the binocular vision system, character-ized by a 

reduced ability of the eyes to turn towards each other, to sustain convergence, or to accommodate the 

eye-lens for near vision. CI may cause some office workers to avoid demanding near work and thus 

report no symptoms. An association between CI and inferior reading or poorer academic performance 

and mental stress has been report-ed.  

CVS refers to visual and eye symptoms that develop after reading written material displayed 

electronically on IT applications. The symptoms most commonly associated with CVS are “eyestrain”, 

“headaches”, “blurred vision”, “dry eyes” and “neck and shoulder pain”. Causes to CVS may be a 

combination of inappropriate lighting, glare on the dis-play unit, improper viewing distances, poor 

posture, and uncorrected vision problems. 

Syfte 

To investigate the prevalence of office workers vision problems and the association between these 

problems and visual comfort, health, and work performance. This study will investigate how common 

these visual problems are among a population of Swedish office workers. Very few studies have 

researched the association between CVS/CI-related symptoms and work productivity and no study has 

done so using validated measurements. It is important not to limit research to only focus on the health 

effects of insufficient visual ergonomics, but also focus on the productivity aspects. Dul et al. 

emphasizes that the stakeholders, that is the employers, with power to improve the work environment, 

will only do so if there are money to be saved in the process. 

Frågeställningar 

1. What is the prevalence of CVS and CI-related symptoms in the study population? 

2. Is there an association between CVS and/or CI-related symptoms and self-assessed productivity 

loss? 

Metod 

The cross-sectional epidemiological survey will include self-assessed measures of prevalence of near 

work visual problems via the Convergence Insufficiency Symptom Survey (CISS) (sensitivity: 97%; 

specificity: 87%) and the Computer Vision Syndrome Questionnaire (CVS-Q) (sensitivity and 

specificity: 70%). Academic performance will be measured via the WLQ - Work Limitations 

Questionnaire (License 238832). Participants will be recruited from a population of Swedish office 

workers. Questions related to demographic data, such as age, gender, and earlier eye/vision diagnosis, 

along with pos-sible confounding factors will be included in the survey. Participants will also assess 

their general health, via  SF-36. A control question concerning sleep quality from the Swedish version 

of the Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) will be included. Multiple regression analyses will be 

conducted using WLQ scale scores converted into self-assessed productivity loss and then used as the 

dependent variable.  
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Fysisk aktivitet och inaktivitet hos kontorsanställda 

Projektledare 

Svend Erik Mathiassen 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

David Hallman 

Syfte 

Uppdraget innebär att, enligt önskemål från AFA försäkring, ta fram en systematisk kunskapsöversikt 

om fysisk aktivitet och inaktivitet hos kontorsanställda.   
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Tidsmönster av fysisk belastning, prestation och 
muskuloskeletala besvär – en studie av manliga och kvinnliga 

stråkmusiker 

Projektledare 

Svend Erik Mathiassen 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Jennie Jackson 

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. För stråkmusiker innebär musicerandet repetitiva arm- 

och handrörelser, höga precisionskrav och till synes 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 förut-sättningar att undersöka könsskillnader i 

rörelsemönster, upplevd stress och muskuloskeletala besvär. Projektet finansieras genom projektanslag 

från Forte, och har sin hemvist vid Arbets- och miljömedicin på Uppsala universitet. HiG:s bidrag i 

projektet är att medverka vid insamling, analys och dokumentation av data, 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, genom ett inledande kontrollerat experiment och därpå följande mätningar i 

fält under 12 månader på violinister, studera betydelsen av variation i fysisk belastning, dvs. 

tidsmönstret av arbetsbelastning och återhämtning, för välbefinnande, prestation och muskuloskeletala 

besvär. Syftet inkluderar också att undersöka om belastning, utfall och samband dem emellan är olika 

för kvinnor och män. 

Frågeställning 

Tre delstudier (se nedan) besvarar tillsammans följande frågor: 

- I vilken grad skiljer sig den fysiska belastningen mellan olika individer, samt mellan kvinnor 

och män, som spelar samma standardiserade musikstycken av olika svårighetsgrader? 

- Hur står sig violinisters belastning och belastningsbesvär jämfört med andra yrkesgrupper? 

- I vilken grad finns det samband mellan, å ena sidan fysisk belastning – med särskilt beaktande 

av belastningens variation – och, å den andra, prestation, välbefinnande och muskuloskeletala 

besvär i nacke, skuldror, arm och hand? 

Metod 

Projektet inkluderar tre delstudier. Tjugo violinister deltar i delstudie 1, där datainsamling kommer att 

ske i laboratoriemiljö med tekniska mätningar, observation, samt frågor om fysisk ansträngning. I 

delstudie 2 kommer fysisk arbetsbelastning under en arbetsdag i fält att undersökas med hjälp av 

tekniska mätningar på tio violinister. Även förekomst av eventuella symtom från nacke, skuldror, arm 

och hand kommer att identifieras genom att försökspersonerna genomgår en klinisk (fysioterapeutisk) 

undersökning. I delstudie 3 kommer femtio violinister att följas med upprepade mätningar under tolv 

månader. Datainsamling kommer att ske med tekniska mätningar (rörelse-mätare kopplad till 

instrumentet), och enkätfrågor om arbetsmiljö, fysisk trötthet, prestation samt besvär relaterade till 

arbetet.  
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Guldlocksprincipen: bättre hälsa och fysisk kapacitet genom 
produktivt arbete  

Projektledare 

Svend Erik Mathiassen 

Bakgrund 

I traditionell ergonomi har en central princip för att förebygga besvär varit att reducera belastningar, 

’less is better’. Det kan fungera i tunga jobb, men i många yrken har belastningen i dag blivit så pass 

låg att det i sig leder till hälsoproblem och dålig fysisk kapacitet. En åtgärd kan vara träning på 

arbetstid, men idén begränsas av att den anställda då inte är produktiv. Med inspiration från 

träningsfysiologi har Holtermann, Straker och Mathiassen argumenterat för ett nytt paradigm, 

Guldlocksprincipen, som uttalar att ett arbete bör läggas upp som en kombination av tyngre och lättare 

uppgifter i ett tidsmönster som ger en ”träningseffekt”, samtidigt som att den anställde är produktiv 

(https://nfa.dk/GoldilocksWork). 

Guldlocksprincipen har tagits väl emot i arbetslivet, men det krävs nu en omfattande forsknings-insats 

för att utröna i vilka yrken det är möjligt att skapa kombinationer av arbetsuppgifter enligt 

Guldlocksprincipen, hur principen praktiseras av företagen och de anställda, vilka fysiska, men-tala 

och produktionsrelaterade resultat man kan nå i Guldlocksarbete, och i vilken mån det går att sprida 

paradigmet inom t.ex. Företagshälsan. 

Med finansiering från danska Arbejdsmiljøforskningsfonden genomförs nu ett projekt i København, 

där forskarna inlett en långsiktig forskningsinsats genom att i två yrkessektorer – industrin och 

förskolan – undersöka om det är möjligt att skapa om arbetsuppgifter och arbetsdagar till att vara mera 

”Guldlocks-trogna”, och om dessa förändringar verkligen leder till önskat resultat, dvs. arbetsdagar 

som bokstavligen kan förbättra anställdas hälsa och fysiska kapacitet. 

Syfte 

Detta ramprogram vill genom ett antal enskilda projekt ta fram evidens som kan förklara i vilka yrken, 

på vilka sätt och med vilken framgång Guldlocksprincipen kan förverkligas i arbetslivet. 

Frågeställning 

I den aktuella, tidiga fasen av ramprogrammet ställs forskningsfrågorna: 

- I vilken grad är det möjligt att modifiera arbetsuppgifter i industrin, respektive förskolan så att 

de lever upp till Guldlocksprincipen? 

- I vilken grad och med vilken framgång kan dessa arbetsuppgifter introduceras som en del av 

arbetet? 

- I vilken grad leder de modifierade uppgifter till önskade effekter på fysisk belastning och 

trötthet? 

Metod 

Studier i industrin och i förskolan har visat att förekomsten av arbete som kan ge positiv effekt på 

fysisk kapacitet är mycket begränsad. I en participativ process kommer anställda på ett industri-företag 

och i ett antal förskolor därför att omforma de befintliga arbetsuppgifter som bedöms – av både 

anställda och forskare – att erbjuda en potential för ökad kardiorespiratorisk belastning. Sedan läggs 

de nya arbetsuppgifterna in i en arbetsdag. Fysisk aktivitet (accelerometri), belastning 

(pulsregistrering), ansträngning, trötthet och smärta kommer sedan att jämföras mellan vanliga dagar 

och Guldlocksdagar. 

I ett nästa steg genomförs interventionsstudier på större grupper av anställda över längre tid, for att se i 

vilken grad Guldlocksuppgifterna accepteras på sikt, och faktiskt leder till bättre kapacitet och hälsa. 
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Doktorandprojekt: Pilots’ decision-making and cognitive 
performance: strengthening resilience 

Doktorand 

Eduardo Rosa 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Johan Willander, biträdande handledare: Igor Knez 

Bakgrund 

The aviation environment is a distinctive setting for understanding human-environment relations. The 

ecological context of aircrew workplaces, particularly pilots, comprises of unique aspects and 

conditions not commonly present in other work environments.  

Particular characteristics of the organizational context involve factors that challenge social conditions, 

such as the possible necessity of relocation to where the airline has its base, recurrent pressure 

regarding performance assessments and physical checks, the distinctiveness of training and of frequent 

line checks. There are also aspects directly related to the workplace itself – the aircraft –, and where 

pilots spend most of their working time. Its context and settings is characterized by environmental 

stressors that impacts pilots’ physical and mental strength, such as operating in a confined space for 

prolonged periods of time, displaced work schedules, circadian disruptions and insufficient sleep due 

to time-zone transitions, environmental noise (Dawson & McCulloch, 2005) and vibrations (Ciloglu, 

Alziadeh, & Mohany, 2015), temperature and humidity variations (Maier & Marggraf-Micheel, 2015), 

light alterations (Avers & Johnson, 2011) and pressure changes. These exceptional conditions result in 

increased levels of subjective and physiological stressors that can result in fatigue and may imply in 

errors that can affect safety and its associated risks (Mallis, Mejdal, Nguye, & Dinges, 2004).  

We aim at investigating pilots’ resilience in 1) decision-making in unknown flight conditions and 2) 

fatigue development and cognitive performance in the JAS39 Gripen aircraft. Resilience is about 

enhancing pilot’s adaptive capacity so that they can recognize and counter unanticipated threats 

(unknown tasks – Project 1) or anticipated unusual conditions (long-duration missions in the Gripen – 

Projects 2, 3 and 4). 

Syfte 

The proposed study aims at assessing pilots’ resilience, considering questions related to decision-

making in unusual flight conditions and fatigue development on cognitive performance. 

Frågeställningar 

1. Which decision-making strategies pilots adopt when facing unusual conditions? 

2. How does long-duration flight missions contributes to fatigue increase and degrade information 

processing for non-executive and executive cognitive functions? 

Metod 

1. Assessment of strategy profiles and performance in microworlds   

1. Assessment of strategy profiles and performance in microworlds   

2. Assessment of cognitive performance through cognitive test battery inside a dynamic flight 

simulator/centrifuge during 12-hours mission in the Gripen aircraft.  
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Doktorandprojekt: Alternerande fysisk och mental belastning 
och dess effekter på trötthet, stress och återhämtning 

Doktorand 

Susanna Mixter 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Svend Erik Mathiassen, biträdande handledare: David Hallman 

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. En enkätstudie på 

olika företag där det normalt förekommer alterneringar mellan fysiska och mentala arbetsuppgifter 

visade att personal föredrar sådana alterneringar, och att de i allmänhet önskar fler alterneringar än de 

har. Det behövs dock mer kunskap om hur sådana alterneringar ska utformas för att bidra till minska 

trötthet och öka återhämtning.   

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 pau-ser mellan 

upprepade arbetscykler av ett repetitivt fysiskt arbete trötthet och åter-hämtning? 

 I vilken grad påverkar svårighetsgraden av en kognitiv arbetsuppgift utförd i pau-ser mellan 

upprepade arbetscykler av ett repetitivt fysiskt arbete indikatorer på stress? 

 I vilken grad påverkar tidsmönstret av upprepade arbetscykler med alternerande fysiskt 

repetitivt och kognitivt arbete trötthet och återhämtning?  

 I vilken grad påverkar tidsmönstret av upprepade arbetscykler med alternerande fysiskt 

repetitivt och kognitivt arbete indikatorer på stress?  

Metod 

De första tre delarbeten i avhandlingen baseras på två kontrollerade laboratoriestu-dier där 

försökspersoner utför arbetspass av en fysisk arbetsuppgift omväxlande med en mental arbetsuppgift. 

Den mentala arbetsuppgiften utförs med olika belast-ningsnivåer under olika dagar, och i en studie 

med olika tidsmönster för omväxling-en. Under försöken samlas mätdata som mäter muskelaktivitet, 

hjärtfrekvens, själv-skattad trötthet och smärta och stresshormoner in, som ett mått på trötthet, stress 

och återhämtning. 

Det fjärde delarbetet är en systematisk översikt över litteraturen om samtida och alternerande fysiska 

och kognitiva belastningar. Den genomförs enligt good practice för systematiska reviews.   
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Doktorandprojekt: Tidigt utvecklande av nacksmärta: en 
prospektiv kohortstudie 

Doktorand 

Tina Rönnlund Borg 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Fredrik Hellström, biträdande handledare Martin Björklund 

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. Metoderna som används i projektet bygger på tidigare 

forskning från AHA. 

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. Projektet har genomgått etikprövning. 
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Problemlösningsbaserade samtal mellan medarbetare och chef: 
kan insatsen minska sjukfrånvaro? 

Projektledare 

Gunnar Bergström 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa innebär en förhöjd risk att bli långvarigt sjukskriven, vilket i sin tur genererar 

omfattande lidande och kostnader. Det är mycket angeläget att finna interventioner som minskar risk 

för sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Det är också viktigt att få kunskap om samspelet mellan krav och 

resurser i arbetssituationen och medarbetarens totala livssituation. Tidigare studier har genomförts där 

insatsen har givits av företagshälsa. Föreliggande program har däremot arbetsplatsen som huvudaktör, 

vilket är unikt. 

Syfte och frågeställningar 

Att utvärdera en problemlösningsbaserad intervention avseende dess effekter på sjukfrånvaro bland 

medarbetare som är i riskzon för sjukskrivning i samband med psykisk ohälsa, få kunskap om 

implementeringsprocessen och de organisatoriska förutsättningar för att arbeta stressförebyggande 

samt hur medarbetarens livssituation kan inverka på resultat av insatsen 

Syfte 1: Att utvärdera en problemlösningsbaserad intervention för medarbetare i riskzon för 

sjukskrivning vid psykisk ohälsa avseende interventionens effekt på registrerad sjukfrånvaro.  

Syfte 2: Att i en processutvärdering studera följsamheten till interventionen bland berörda chefer, 

innehållet i sedvanlig insats som ges till kontrollgruppen, samt möjliggörande och hindrande faktorer 

av betydelse för hur insatsen ges av chefer och mottas av medarbetare.  

Syfte 3: Att undersöka betydelsen av (a) de organisatoriska förutsättningarna och (b) den anställdes 

hemsituation i form av balans arbete/privatliv för resultatet av insatsen.  

Metod 

Kluster-randomiserad design. Programmet kommer genomföras på företag inom privat sektor med 

randomisering på chefsnivå. Två stora arbetsgivare har ställt sig positiva till medverkan i programmet. 

Population: kollektivanställda, 18-59 år som med hjälp av screening identifieras vara i riskzon för 

sjukskrivning vidpsykisk ohälsa 

Intervention: problemlösningsbaserade samtal mellan medarbetare och chef 

Kontroll: sedvanlig insats som erbjuds av arbetsgivaren 

Primärt utfall: andelen med registrerad sjukfrånvaro minst 20 dagar (inkl 14 da-garsperioden som 

ersätts av arbetsgivaren) under uppföljningstiden 12 månader. 40 chefer och 120 medarbetare 

inkluderas. Data insamlas med mixade metoder för att på bästa sätt belysa komplexa samband. Studien 

kan generera viktiga kunskaper för kollektivanställda och arbetsgivare.  
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Hållning och styrka i nacken hos kvinnor med långvarig 
nacksmärta 

Projektledare 

Mats Djupsjöbacka 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Thomas Rudolfsson och Martin Björklund 

Bakgrund 

Ett vanligt fynd hos personer med långvarig nacksmärta är nedsatt styrka och uthållighet i den 

cervikala muskulaturen samt cervikala rörelsenedsättningar och avvikande hållning. Det är dock oklart 

vad som ligger bakom dessa funktionsnedsättningar, något som behöver klargöras för att förbättra 

undersökningarnas kliniska relevans. 

Syfte 

Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar kring hållning, 

rörelseförmåga och styrka i nacken hos kvinnor med långvarig nacksmärta för att förbättra tidig 

identifiering och rehabilitering av denna målgrupp. 

Frågeställningar 

 Har kvinnor med långvariga nackbesvär en mer framskjuten (protraherad) hållning i nacken 

vid sittande jämfört med kvinnor utan nackbesvär? 

 Föreligger det skillnader i cervikal styrka mellan kvinnor med respektive utan nacksmärta, och 

vilken sensitivitet och specificitet har styrketrest? 

 I vilken uträckning kan saggitalt rörelseomfång i nackens övre- respektive nedre region 

förklaras utifrån nackmuskulaturens styrka, smärtskattningar samt självskattad funktion och 

hälsa hos kvinnor med långvarig nacksmärta?  

Metod 

Tvärsnittsdesign med data från en RCT-studie. Kvinnor med långvariga nackbesvär (n=120) och utan 

besvär (n=40). Samtliga har genomgått mätningar av nackens aktiva rörelseomfång, hållning och 

styrka. Statistisk analys av skillnader mellan grupper, regressionsanalyser samt diskriminanalyser. 
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Cervikalt rörelseomfång som prognostisk faktor vid nacksmärta 

Projektledare 

Thomas Rudolfsson 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Fredrik Hellström 

Bakgrund 

Arbetsrelaterad långvarig nacksmärta är ett fortsatt stort problem i samhället. Re-habilitering av 

individer med besvär sker ofta med sjukgymnastisk behandling, men effekten av denna är vanligtvis 

bara måttlig. En sätt att förbättra utfallet av sjukgymnastisk behandling vid ospecifik nacksmärta är att 

utreda olika individuella faktorers prognostiska påverkan på resultatet.  

Den absolut övervägande delen av undersökta prognostiska faktorer vid ospecifik nacksmärta rör 

socio-demografiska, fysiska, psykosociala och arbetsrelaterade om-råden som samtliga besvaras 

genom frågor och frågeformulär. Det saknas däremot kunskap om biologiska individfaktorer 

relaterade till nackfunktion. En sådan faktor som erhållit alltmer uppmärksamhet är cervikalt 

rörelseomfång (C-ROM). Det prognostiska värdet av C-ROM vid behandling av nacksmärta är dock 

fortfarande oklart och detta kan klargöras med longitudinella sambandsstudier.  

Sammantaget så finns klara indikationer, både från CBF’s egen forskning och från andra 

forskargrupper, på att C-ROM har betydelse för det upplevda tillståndet hos personer med ospecifik 

nacksmärta. Det är däremot oklart om C-ROM är en oberoende prognostisk faktor. Det är också okänt 

om rörelseriktning eller rörelseförmåga i övre respektive nedre del av cervikalen har olika prognostisk 

betydelse. Kunskap om detta skulle vara ny och betydelsefull både för klinik och inom forskningen av 

prognostiska faktorer vid ospecifik nacksmärta. Projektet är nytt för året men data är redan insamlat 

vid två tidigare RCT-studier. Genom att kombinera dessa två dataset får vi stor stickprovsstorlek vilket 

är en förutsättning för den här typen av studier. 

Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka om aktiv cervikal rörlighet är en prognostisk faktor hos kvinnor 

med långvarig ospecifik nacksmärta. 

Frågeställningar 

Är aktiv cervikal rörlighet en prognostisk faktor för förbättrad kroppsfunktion, aktivitet och 

delaktighet efter sjukgymnastisk behandling och träning hos kvinnor med långvarig ospecifik 

nacksmärta? 

Metod 

Designen är en kohortstudie där vi använder pre- och postmätningar från två genomförda RCT-studier. 

Till den planerade studien selekteras interventionsgrupperna från RCT-studierna, vilka genomförde 

olika typer av sjukgymnastisk be-handling och träning. Utfallsvariabler: Beroende faktorer är 

förändring av ICF-komponenterna kroppsfunktion samt aktivitet och delaktighet.  

Potentiella prognostiska faktorer: Tre C-ROM variabler är oberoende faktorer: sagittal rörlighet 

(framåt-bakåtböjning) övre respektive nedre cervikal , samt axial C-ROM (rotation). Utöver detta så 

använder vi faktorer med empiriskt stöd för betydelse och som redogörs för i bakgrunden: Andra 

muskuloskeletala problem-områden och ålder; smärtintensitet, funktionsnedsättning och 

smärtduration; katastroftankar och förväntan på behandling. Slutligen används faktorn intervention 

(fem olika interventionsgrupper från de två RCT-studierna). Analys: Regressionsanalys för varje 

utfallsvariabel.   
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IMMPACT-Well  

Projektledare  

Birgitta Wiitavaara 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Annika Nilsson 

Bakgrund 

Projektet bygger vidare på data insamlad inom FAS-center program E ”Diagnos och rehabilitering av 

belastningsbesvär”, projektet IMMPACT-PHC. Fokus är relationen mellan välbefinnande och olika 

bakgrundsfaktorer bland personer som deltar i multimodal rehabilitering för muskuloskeletala besvär. 

Tanken är att söka kunskap som har betydelse för en hälsofrämjande ansats i rehabilitering och 

prevention, snarare än en behandlande som oftast är fallet idag.  

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. I projektet har data samlats in med en rad 

frågeformulär som täcker bland annat de tre första punkterna. Bland dessa finns WAI (Work Ability 

Index) för att mäta arbetsförmåga, RPWS (Ryff Psychological Wellbeing Scale) för att mäta 

välbefinnande, MADRS-S (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) för att mäta depression, 

MPI (Multidimensional Pain Inventory) för att mäta smärta, besvär, funktionsned-sättning och 

omgivningens respons, samt en rad bakgrundsfrågor kring hemförhållanden, arbete, sjukskrivning 

m.m. Baserat på dessa avser vi göra analyser med fokus på positiva, hälsofrämjande aspekter, 

välbefinnande och arbetsförmåga. Att fokusera på de hälsofrämjande aspekterna kan förhoppningsvis 

ge ett användbart bidrag till promotion och hälsofrämjande för ett till-stånd där inget direkt botemedel 

eller effektiv specifik behandlingsstrategi finns till hands. 

Frågeställningar 

1. To what extent can low or high wellbeing be related to pain intensity, sleep, physical and mental 

health and limitations in daily life among working-aged men and women under-going 

rehabilitation for non-specific musculoskeletal disorders? 

2. (Preliminärt) To what extent can low or high workability be related to pain intensity, sleep, 

physical and mental health and limitations in daily life among working-aged men and women 

undergoing rehabilitation for non-specific musculoskeletal disorders? 

Metod 

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. Statistiska analyser planeras 

preliminärt att bli multipel regression. Etiskt godkännande finns och data är redan insamlad.  
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Visst vill jag vara chef! En studie av unga chefer ur ett individ- 
och organisationsperspektiv 

Projektledare 

Gunnar Bergström 

Bakgrund 

Ungas ovilja att ta på sig ett chefsuppdrag har rapporterats i olika undersökningar. Även Ledarnas 

framtidsbarometer visade att intresset för individer under 35 att leda minskade mellan åren 2001-2012. 

Dock tycks viljan ha ökat under de senaste åren, vilket tidningen Chef presenterat i en nyligt utgiven 

upplaga där en undersökning visade att 56 procent av unga män och 45 procent av unga kvinnor var 

positivt inställda till att ta på sig ett ledaruppdrag. Detta har också andra under-sökningar kunnat 

påvisa. Ett generationsskifte håller på att ske på arbetsmarknaden. När den äldre generationen går i 

pension skall viktiga chefspositioner fyllas av den yngre generationen. Trots att trenden vänt något 

gällande viljan att ta på sig ett ledarskap finns det indikationer på att yngre generationer anser att de 

krav och förväntningar som organisationer ställer på dagens chefer inte är eftersträvansvärda.  

För att fördjupa och utveckla kunskapen kring unga chefer kommer denna studie fokusera både på 

individuella faktorer och på organisatoriska faktorer. När det gäller individnivå undersöker vi 

anledningar till att de tagit på sig en chefsroll, deras föreställningar om chefskap, hur de upplever sig 

själva som chefer samt hur de skattar sin hälsa. På organisationsnivå fokuserar vi på deras arbetsmiljö 

utifrån risk och främjande faktorer samt hur organisationen stödjer och skapar förutsättningar för unga 

chefer. I studien kommer även könsperspektivet att beaktas. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka unga chefer ur ett individ- och organisationsperspektiv. 

Denna kunskap kommer sedan att bidra till utveckling av åtgärdsförslag för att organisationer skall 

kunna vara en attraktiv arbetsgivare för unga chefer.  Samtliga av frågor nedan kommer att analysera 

utifrån ett könsperspektiv samt frågeställningar kring arbetsmiljön och självskattat ledarskap kommer 

att kunna jämföras med chefer över 35 år med redan insamlade data. 

Frågeställningar 

1. Vad är det som får unga att ta på sig en chefsroll? 

2. Vilka föreställningar har de om chefskap? 

3. Hur skattar unga chefer sitt egna ledarskap?  

4. Hur ser unga chefers hälsa ut? 

5. Vilka faktorer är de främsta riskfaktorerna i unga chefers arbetssituation/arbetsmiljö? 

6. Vilka faktorer är det främst som får unga att utvecklas och välja att fortsätta i chefsuppdrag 

(främjande faktorer)? 

7. Vad är en attraktiv arbetsplats för unga chefer?  

8. Vilket stöd får unga chefer av organisationen?  

9. Hur ser de unga cheferna på organisationens engagemang för deras arbetsmiljö och hälsa? 

Metod 

Denna studie kommer att bestå av tre delar. I den första delen består av kvantitativa studier där redan 

insamlade data finns. Vi kommer också att samla in nya data där vi kommer att vända oss till chefer 

med övre gränsen är 35 år. När det gäller den kvantitativa delen finns redan insamlade data kring 

arbetsmiljö och hälsa från 4 000 chefer inom olika branscher inom den privata sektorn där ca 10% 

består av chefer med övre gränsen 35 år. Kvantitativa och kvalitativa metoder kommer att användas i 

analyserna.  
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Hälsofrämjande fysisk (in)aktivitet 24/7  

Projektledare  

David Hallman och Svend Erik Mathiassen 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Letaicia Januario 

Bakgrund 

Man är allmänt överens om att fysisk aktivitet på fritiden är hälsofrämjande, och att för mycket 

stillasittande är av ondo. Detta speglas i både nationella (t.ex. Kanada, Australien) och internationella 

(t.ex. WHO) riktlinjer för ”rätt” fysisk aktivitet, som med eftertryck för fram budskapet ”sit less, move 

more”, även då det gäller aktiviteten under hela dygnet, 24/7. Ur en arbetshälsovetenskaplig synpunkt 

är detta både överraskande och olyckligt, eftersom budskapet inte tar någon hänsyn alls till att stora 

delar av befolkningen har arbeten 8 timmar varje dag som är fysiskt tungt belastande, och som – 

tvärtemot självstyrd fysisk aktivitet under fritiden – ger negativa effekter på hälsa och välbefinnande. 

Kanske borde budskapet till dessa grupper, åtminstone under arbets-tid, vara ”move less, sit more”. 

Vår grupp och flera andra inom arbetshälsa har pekat på, att det är nödvändigt att förstå fysisk 

(in)aktivitet både på arbetet och på fritiden, inklusive sömn, och förena dessa domäner i en holistisk 

24/7-syn på hur de påverkar varandra och interagerar i att skapa förutsättningar för en god hälsa, med 

hänsyn tagen till individens kön, ålder och livssituation. I det här paraplyprojektet sammanför vi ett 

antal studier med detta 24/7 perspektiv som vi bedriver i samarbete med andra grupper. Det rör sig då 

både om studier som utgår från HiG och studier där vi är samarbetspart. Större enskilda projekt i vår 

forskningsportfölj med en närliggande inriktning beskrivs i separata projektbeskrivningar. 

Syfte 

Det övergripande syftet med vår forskning inom området är att bidra till utveckling av rättvisande 

riktlinjer för hälsofrämjande, som integrerar evidens om effekten av fysisk (in)aktivitet på arbete och i 

fritiden, 24/7. 

Frågeställningar 

Under 2021 kommer studier att äga rum med följande inriktningar: 

 Effekten av fysisk aktivitet på arbete och i fritiden på nacke/skuldersmärta i bygg- och 

vårdsektorn 

 Balanserad fysisk (in)aktivitet på arbete och fritid i arbetaryrken: betydelsen för återhämtning och 

hälsa  

 Samband mellan fysisk arbetsintensitet i jobbet och graden av återhämtning efterföljande natten 

 Betydelsen av Covid-föranlett hemarbete för fysisk (in)aktivitet bland kontorsarbetare 

 Interventioner för minskat sittande och ökad fysisk aktivitet bland kontorsarbetare: effekter på 

arbetet och i fritiden 

 Vidareutveckling av metoder för att korrekt redovisa och analysera 24/7 data  

Metod 

Studierna bygger genomgående på data om fysisk (in)aktivitet som samlats in under många da-gar för 

varje deltagare genom accelerometri och pulsregistrering. Accelerometridata analyseras med moderna 

metoder som dokumenterar tid i olika aktiviteter (t.ex. sova, sitta, stå, gå, springa), som utifrån 

dagböcker hänförs till arbete, fritid och sömn. Pulsdata delas upp på samma sätt, och analyseras i 

termer av intensitet (pulsnivå) och autonom aktivitet (heart rate variability). Detta ger underlag för att 

jämföra (in)aktivitetsmönster t.ex. mellan kön och mellan yrkesgrupper, liksom för att ta fram 

samband mellan (in)aktivitet och relevanta hälsoutfall.  
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Kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning i arbetslivet  

Projektledare  

Svend Erik Mathiassen 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Marina Heiden och Annika Strömberg 

Bakgrund 

Tillförlitlig information om fysisk belastning är ett vitalt behov i studier som dokumenterar eller 

intervenerar i arbetsmiljön. Under senare år har en dramatisk utveckling skett vg. instrument för att 

objektivt mäta belastning, medan mindre uppmärksamhet har ägnats åt hur dessa mätningar kan läggas 

upp så att de ger tillförlitliga resultat. Den forskning som finns – varav en del från vår egen grupp – 

har ägnats åt riktlinjer för effektiva datainsamlingsstrategier, som tar hänsyn till spridningen i 

belastning inom och mellan individer, och till själva mätinstrumentets egenskaper.  

Men både forskare och praktiker verkar inom ramar som sätts av den budget som tilldelats data-

insamlingen. Det räcker alltså inte att veta hur väl en mätstrategi presterar i en statistisk mening, utan 

behovet av prestanda måste vägas mot den kostnad som datainsamlingen betingar; man behöver 

bedöma kostnadseffektiviteten. Utmaningen blir då att använda budgeten så smart som möjligt: få en 

så tillförlitlig information som möjligt för den budget som står till buds, eller – omvänt – skaffa 

information av den kvalitet man önskar så billigt som möjligt. 

Vi har forskat i aspekter av denna fråga under flera år med fina framgångar. Men många frågor 

återstår, särskilt vg. vilken kostnadseffektivitet som olika mätinstrument erbjuder i olika typer av 

arbete, och då man gör en gedigen bokföring av alla de kostnader som datainsamlingen innebär. 

Syfte 

Det övergripande syftet med den långsiktiga forskningen inom detta område är att utveckla 

evidensbaserade riktlinjer för kostnadseffektiv registrering av data om fysisk belastning, som på ett 

optimalt sätt, anpassat till yrke, population och mätmetod, kombinerar krav på tillförlitlighet med 

ekonomiska hänsyn. 

Frågeställningar 

Den här studien riktar sig mot att i ett antal praxisrelevanta scenarier beskriva och jämföra 

kostnadseffektiviteten vid mätning av arbetsställningar för armar och rygg, antingen genom 

videoobservation eller med mätinstrument (inklinometri). Båda metoder används av forskare och 

praktiker, men i dagsläget vet vi inte säkert vilken som är mest kostnadseffektiv.  

Metod 

Projektet bygger på data från en tidigare studie av arbetsmiljön på ett pappersbruk. Vi registrerade 

arbetsställningar för armar och rygg, både genom videoobservation och inklinometri, och vi noterade 

samtliga kostnader för studiens alla delar, inklusive t ex rekrytering av deltagare, datainsamling på 

plats, bearbetning av data, och administrativ overhead. De ergonomiska resultaten har publicerats 

internationellt, likaså kostnadsberäkningarna för de två mätmetoderna. I den här studien kommer vi att 

föra samman dessa data genom att räkna fram förhållandet mellan statistisk prestanda (information) 

och kostnad för ett antal strategier för att mäta arbetsställningar ge-nom observation och inklinometri. 

Strategierna varieras med avseende på antal arbetare, antal skift per arbetare och (för observation) 

antal observatörer. På så sätt kan vi avgöra vilken strategi som ger bäst prestanda vid en viss kostnad, 

eller är billigast vid ett visst krav på prestanda. 



Effektiva redskap för att bedöma och utveckla arbetsmiljö och arbetshälsa - doktorandprojekt 

99 
 

Doktorandprojekt: Välfärdsteknik i äldreomsorgen – möjligheter 
och konsekvenser för personal och brukare 

Doktorand 

Andreas Örnehag 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Peter Öberg, biträdande handledare: Annakarin Olsson 

Bakgrund 

Utifrån ett personal- och brukarperspektiv få kunskap om vad det kan innebära att implementera 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Även få kunskap om attityder till de förändringar 

välfärdstekniken kan medföra – före och efter implementeringen, samt även att få kunskap om vilka 

konsekvenserna kan vara för personalens hälsa, välbefinnande och trivsel på arbetet. Deltagarna som 

ingår i undersökningarna har varierande kunskap och erfarenheter utifrån sin yrkeskompetens om 

praktisk användning av välfärdsteknik. Detta är av vikt att ta tillvara för att skapa en förståelse för hur 

implementeringen kan genomföras. De teoretiska utgångspunkterna ger även tillämpningsmöjligheter 

för framtida interventioner för att kunna uttala sig om betydelsen av personalens och brukarnas 

delaktighet i förändringsprocessen. I avhandlingsarbetet undersöks personalens och brukarnas egna 

föreställningar för att skapa en förståelse för användarnas perspektiv på välfärdsteknikens 

implementering. Regeringen har i ett kommittédirektiv 2018 fått i uppdrag att lämna förslag på 

åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen och hur verksamheterna 

bättre kan ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik. Därför är det i avhandlingsarbetet är av 

vikt att bidra med kunskap till politiker, beslutsfattare i övrigt den offentliga sektorn inom vård- och 

omsorg för att förbättra möjligheterna att i framtiden implementera välfärdsteknik i verksamheten. 

Avhandlingsarbetet förväntas generera ny kunskap om vilka möjligheter och konsekvenser 

välfärdstekniken har för att minska ohälsa för undersköterskor/vårdbiträden inom vård- och omsorg, 

men även vilka konsekvenserna för brukarna kan vara. 

Syfte 

Det övergripande syftet är att studera hur välfärdsteknik kan implementeras i äldreomsorgen och vilka 

möjligheter och konsekvenser implementeringen har för personal och brukare. Genom att i första hand 

kartlägga personalens och i andra hand brukarnas upplevelser och erfarenheter skapas möjligheter till 

att analysera hur processen går till, samt vilka hinder och möjligheter som finns i 

implementeringsprocessen. 

Frågeställningar 

1. Vilken välfärdsteknik har implementerats i äldreomsorgen och hur har implementeringsprocessen 

inverkat på personal och brukare? (Studie 1) 

2. Hur implementeras välfärdsteknik i äldreomsorgen? (Studie 2) 

3. Vilka konsekvenser har implementeringen av välfärdsteknik för personal i äldreomsorgen, och 

hur påverkas deras hälsa och välbefinnande? (Studie 3) 

4. Vilka konsekvenser har implementeringen av välfärdsteknik för brukare i äldreomsorgen? 

(Studie 4) 

Metod 

 Studie 1: Systematisk litteraturstudie. 

 Studie 2: En etnografisk studie med en explorativ/deskriptiv design.  

 Studie 3: Deskriptiv design med en kvalitativ ansats.  

 Studie 4: Deskriptiv design med en kvalitativ ansats.
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Prevention and Management of Stroke and TIA and Stroke in 
primary health care – A Complex Intervention 

Projektledare 

Annika Nilsson 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv  

Marja-Leena Kristofferzon, Magnus Lindberg, Ingela Enmarker, Emelie Mälstam, Maria Wejåker 

Bakgrund 

Stroke och transitorisk ischemisk attack (TIA) är ett stort folkhälsoproblem. Risken för stroke har 

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. Genom att tidigt identifiera 

personer som löper ökad risk att insjukna i stroke kan hälso- och sjukvården erbjuda förebyggande 

insatser. Detta kan bidra till ökad livstillfredställelse samt minska sam-hällskostnader som är förenade 

med stroke. Karolinska Institutet (KI) och Stockholms Läns landsting har under 2019 genomfört en 

pilotstudie med ett nyligen utvecklat preventionsprogram för att främja hälsosamma aktivitetsmönster 

i vardagslivet med hjälp av ICT-applikationer och eHälso-koncept för personer med risk för stroke. I 

Stockholmsregionen har KI genomfört intervjuer med personer med risk för stroke eller som fått TIA 

och önskar nu ett samarbete för att genomföra intervjuer i Gävleborgs vårdkontext, som karaktäriseras 

av mellanstora och små städer, samt landsbygd. Ambition och potential finns för att även utveckla 

program och metoder för prevention och promotion i primärvården. 

Syfte 

Övergripande syfte med projektet är att utveckla en förebyggande och hälsofrämjande intervention i 

primärvården för personer i arbetsför ålder som är i riskzonen att drabbas av tia och stroke. 

Frågeställningar 

 Vilka erfarenheter och åsikter har personer med TIA eller andra riskfaktorer för stroke kring 

risk-screening och strokeförebyggande insatser?  

 Vad kännetecknar det interprofessionella teamets kliniska resonemang kring riskscreening och 

preventiva insatser för att förebygga stroke i primärvården?  

Metod 

Om pandemin tillåter kommer under våren 2021 två intervjustudier att genomföras: en studie med 15 

till 20 personer/patienter med risk för stroke eller som fått en TIA och en studie med 15 till 20 hälso- 

och sjukvårdspersonal inom primärvården. Intervjuerna kommer att belysa om engagerade aktiviteter 

kan användas som utgångspunkt för att långsiktigt förändra levnadsvanor i var-dagen för personer med 

TIA som har en ökad risk att insjukna i stroke. Data kommer att bearbetas med kvalitativ metod. Etiskt 

godkännande har inhämtats av KI och ett personuppgiftsbiträdesavtal är upprättat 

mellanforskargruppen vid HiG och KI. 
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Uppföljning IDA-projektet; 20-års uppföljningsstudie av “The 
Swedish longitudinal cohort study of Investigation of Dieting 

behaviors in Adolescent girls” 

Projektledare 

Josefin Westerberg Jacobson 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Magnus Lindberg, Mikaela Willmer och Marie Bjuhr 

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. 

Syfte 

Det övergripande syftet, med denna 20 år longitudinella studie, var att studera risk- och skyddsfaktorer 

för utvecklingen av ÄS i relation till studieresultat, ar-betslivserfarenhet, 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). Del-tagare i ursprungsstudien (år 1995) 

rekryterades genom ett stratifierat slumpmäss-igt 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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Effekten av akupunktur och vårdgivarens kommunikation vid 
cytostatikainducerat illamående och kräkningar: en 

randomiserad shamkontrollerad studie 

Projektledare 

Anna Efverman 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Magnus Lindbergoch Marit Silén 

Bakgrund 

Illamående och kräkningar, emesis, sänker ofta livskvaliteten och arbetsförmågan under 

cytostatikabehandling och svår emesis kan äventyra terapins genomförande. Det är inte känt om en 

potentiell effekt av akupunktur mot cytostatikautlöst emesis beror på akupunkturen i sig, eller om 

effekten är relaterad till vårdpersonalens kommunikation och till patientens förväntan att erhålla 

positiva effekter. 

Syfte 

Syftet är att utforska betydelsen av ospecifika behandlingsfaktorer i vårdmötet i relation till 

vårdpersonals arbetstillfredsställelse och patienters behandlingseffekter på emesis, livskvalitet och 

arbetsförmåga. 

Frågeställningar 

 Om behandlingseffekter så som emesis, livskvalitet och arbetsförmåga skiljer sig mellan 

patienter med cancer som under cytostatikabehandling erhåller ordinarie vård med läkemedel 

mot emesis jämfört med patienter som i tillägg till ordinarie vård får simulerad eller genuin 

antiemetisk akupunktur av vårdpersonal som betonar de förväntade positiva antiemetiska 

effekterna jämfört med en vårdpersonal som kommunicerar neutralt? 

 Vilka sociodemografiska, kliniska, emesisrelaterade, funktionella och individuella faktorer (så 

som livskvalitet, ångest och nedstämdhet) som är relaterade till patienters arbetsförmåga under 

och efter cytostatikabehandling mot cancer?  

Metod 

Studien har en randomiserad, kontrollerad faktoriell design. Patienter (n=198) som vid 

cytostatikabehandling på onkologiklinik randomiseras till att under cytostatikabehandlingen få: A) 

ordinarie vård; inga förändringar, dvs läkemedel mot emesis enl ordinarie rutin, jämfört med patienter 

som i tillägg till ordinarie vård får B) simulerad akupunktur med en teleskopisk trubbig "placebo"-nål 

eller C) genuin akupunktur omedelbart före och efter cytostatikainfusionen. Patienterna inom 

respektive behandlingstyp randomiserats till att erhålla behandlingarna till en av två 

kommunikationsstilar 1. En vårdpersonal som betonar de förväntade positiva emesislindrande 

effekterna jämfört med en vårdpersonal som inte betonar de positiva effekterna. Patienterna registrerar 

dagligen illamående och kräkningar och skattar sin livskvalitet och aktivitet (inklusive 

sjukskrivningsgrad) med frågeformulär. Huvudsakligt utvärderingsmått är medelintensiteten av 

illamående under dag 1-5, dvs cytostatikabehandlingsdagen och de fyra efterföljande dagarna.  
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Symptom, aktivitet, kinesiofobi och förmåga i vardag och arbete 
under cancerbehandling 

Projektledare 

Anna Efverman 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maria Engström, Marina Heiden Sven Blomqvist, Kerstin Stake-Nilsson, Tove Bylund Grenklo 

Bakgrund 

Allt fler överlever cancersjukdom idag, men ofta med konsekvenser av cancerbehandlingen i form av 

olika symptom, nedsatt funktion, aktivitet i vardag och arbete och livskvalitet. Hur canceröverlevare 

kan stödjas till ett gott liv under och bortom cancersjukdom, med återupptagen aktivitetsnivå och 

arbetsförmåga i vardag och arbete har därav vuxit fram som en viktig fråga. Efter att i en tidigare 

studie samlat in data under cancerbehandling finns behov av en uppföljning efter cancerbehandling, 

för att bidra med kunskap om vad som bidrar till god aktivitetsnivå och arbetsförmåga och hur 

cancervården kan identifiera individer som riskerar tappa mycket funktion och arbetsförmåga under 

och efter sin cancersjukdom på grund av symptom och inaktivitet. 

Syfte 

Syftet är att studera arbetsförmåga, vardaglig och fysisk aktivitet, kinesiofobi (”överdriven” 

rörelserädsla), symptom, egenvård och livskvalitet ut under och efter cancerbehandling. 

Frågeställningar 

 Hur ser arbetsförmåga, vardaglig och fysisk aktivitet, kinesiofobi (”överdriven” rörelserädsla), 

symptom, egenvård och livskvalitet ut under och efter cancerbehandling?  

 Vilka sociodemografiska, kliniska och individuella faktorer är  relaterade till arbetsförmåga, 

vardaglig och fysisk aktivitet, kinesiofobi (”överdriven” rörelserädsla), symptom, egenvård 

och livskvalitet under respektive vid uppföljning efter cancerbehandling och till grad av 

förändring efter jämfört med under cancerbehandlingen?  

Metod 

Under sin pågående cancerbehandling svarade 457 patienter på ett frågeformulär. Patienterna fick sin 

cancerbehandling på en av fyra onkologiska kliniker som deltog i studien. Canceröverlevarna planeras 

nu få svara på frågeformuläret igen fem år efter sin cancerbehandling. Arbetsförmågan, vardaglig och 

fysisk aktivitet, kinesiofobi, symptom, egenvård och livskvalitet efter cancerbehandlingen jämförs 

med under cancerbehandlingen, för att följa upp kvarstående symptom och nedsättningar i förmågan i 

vardag och arbete, fysisk aktivitetsnivå och livskvalitet. Canceröverlevarna jämförs också med ålders- 

och könsmatchad referensgrupp bestående av personer överlag, från generella befolkningen. 

 



Leva med långvarig ohälsa - doktorandprojekt 

106 
 

Doktorandprojekt: Vägen tillbaka  

Doktorand 

Åsa Hedlund 

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Annika Nilsson, biträdande handledare: Eva Boman, Marja-Leena Kristofferzon 

Bakgrund 

Långtidssjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa har ökat sedan 2009, 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. Yttre 

faktorer som arbetsmiljöns och ledarskapets betydelse är relativt väl belysta, men forskning saknas 

som de egna föreställningarnas betydelse. I föreliggande projekt kommer kvinnor med 

förstämningssyndrom och neurotiska stressrelaterade besvär samt somatoforma syndrom att delta. 

Projektet utgår från Teorin om Planerat Beteende (TPB) – som är en användbar modell för att 

undersöka föreställningar om ett beteende och förutsäga beteendeförändring. Beteendet som avses i 

föreliggande projekt är återgång i arbete.  

Syfte 

Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka föreställningar om kvinnors återgång 

i arbete samt välbefinnande efter en långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa.  

Frågeställningar 

1. 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. Identifiera samband mellan attityd, subjektiv norm, beteendekontroll och intentionen att gå 

tillbaka i arbete samt välbefinnande. 

3. Undersöka vilken betydelse de tre prediktorerna attityd, subjektiv norm och beteendekontroll 

har för återgång i arbete och välbefinnande efter en sjukskrivning.  

4. Beskriva samhällsaktörers föreställningar om att stödja kvinnors återgång i arbete efter en 

långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa. 

Metod 

Design: Tre tvärsnittsstudier (Studie 1, 2 och 4) och en prospektiv studie (Studie 3). 

Undersökningsgrupp: 1400 kvinnor sjukskrivna för psykisk ohälsa >2 månader. i varierande grad 

inom bestämda diagnosgrupper kommer att via Försäkringskassan Gävleborg och Dalarna att tillfrågas 

om deltagande. Kvinnorna ska vara över 18 år och förstå svenska språket. De som är arbetslösa eller 

varit sjukskrivna >2 år kom-mer att exkluderas. Datainsamlingsmetod: Enkäter (Studie 1, 2, 3) och 

fokusgrupps intervjuer (Studie 4). Dataanalys: Psykometriska tester med klassisk testteori (Studie 1), 

multipel och logistisk regressionsanalys (Studie 2, 3), och Tematisk analys (Stu-die 4). Etisk ansökan 

är godkänd för studie 1-3. 
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Doktorandprojekt: ”Make My Day”- en icke-farmakologisk, 
personcentrerad, digital preventions intervention med syfte att 

stödja ett hälsosamt aktivitetsmönster hos personer med risk för 
stroke 

Doktorand 

Emelie Mälstam 

Huvudhandledare 

Huvudhandledare: Ann-Helen Patomella (KI) 

Bakgrund 

Hjärt- och kärlsjukdomar så som stroke är en av våra största folksjukdomar och årligen drabbas i 

Sverige ca 25 000. Tidigare forskning har visat att förändringar av levnadsvanor och aktivitetsmönster 

genom nyttjandet av personcentrerade, meningsfulla och engagerade vardagsaktiviteter har positiva 

effekter på äldre friska personers hälsa. Preventionsprogrammet som utforskas har därför sin teoretiska 

grund i hur dessa typer av aktiviteter kan stödja en förändringsprocess gällande levnadsvanor och 

aktivitetsmönster, samt i Medical Research Council (MRCs) riktlinjer för att utveckla och utvärdera 

komplexa interventioner. I projektet används även eHälsa, vilket är ett sätt att göra information och 

vård tillgängligt via teknik, för att understödja förändringsprocesser i relation till levnadsvanor. I 

preventionsprogrammet Make My Day kombineras eHälsa och ett fysiskt preventionsprogram i grupp 

som bygger på gruppdynamik, och gemensamt och interaktivt lärande för vuxna. 

Syfte 

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att: 

1. Generera kunskap om hur hållbara och hälsosamma levnadsvanor och aktivitetsmönster kan 

inkorporeras i vardagslivet bland personer med stroke risk som deltar i 

preventionsprogrammet Make My Day. 

2. Utvärdera genomförbarheten av preventionsprogrammet Make My Day i svensk primärvård 

och bland personer med ökad risk för stroke. 

Frågeställningar 

 Vad kännetecknar förändringsprocessen av att inkorporera och vidmakthålla nya vanor 

och rutiner i vardagen hos personer med ökad risk för stroke som deltar i ett 

personcentrerat digitalt preventionsprogram? 

 Vilka erfarenheter om eHälsa som stöd i förändring av levnadsvanor har personer med 

risk för stroke som genomgått ett personcentrerat och digitalt preventionsprogram?  

 Vad är genomförbarheten av ett personcentrerat och digitalt preventionsprogram med 

fokus på hållbara och hälsosamma aktivitetsmönster för personer med risk för stroke? 

Metod 

Avhandlingen bygger främst på en randomiserad kontrollerad pilotstudie (studie 2) där rekrytering av 

deltagare till preventionsprogrammet Aktivare vardag sker via primärvården. Blockrandomisering 

allokerar hälften av deltagarna till preventionsprogrammet och kontrollgruppen. Före och efter tester 

genomförs vid baslinje, 11 veckor, 6 och 12 månader med kvantitativa mått, tex: stroke risk (Stroke 

Risk Score Card), antropometriska mätningar (BMI, vikt etc), levnadsvanor (Levnadsvaneenkäten), 

aktivitetsmönster (PPR profilen) och livstillfredställelse (LiSat-11). Kvalitativa studier (studie 1, 3, & 

4) studerar deltagarnas erfarenheter av programmet och den digitala applikationen, levnadsvanor och 

aktivitetsmönster, samt förändringsprocessen i relation till livsstil och stroke risker. Hela 

forskningsprogrammet har etikgodkännande av etikprövningsnämnden i Stockholm (D.nr 2015/834-

31).
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Sjuksköterskestudenters upplevelse av kompetens, lärande och 
välbefinnande 

Projektledare 

Maria Engström 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Annica Björkman och Bernice Skytt 

Syfte 

Sjuksköterskestudenters upplevelse av sin kompetens, lärande och välbefinnande. 

Metod 

Projektet består av flera delprojekt som genomförs i Kina i samverkan mellan Högskolan i Gävle och 

Lishui University. I delstudie 1 har data samlats in via enkäter för att beskriva kinesiska sjuk-

sköterskestudenters ”self-regulated-learning”. Studien är publicerad 2019. I delstudie 2 har en 

kvasiexperimentell studie genomförts med en experiment- och en kontrollgrupp. Syftet var att 

beskriva effekter av ”flipped classroom”. Studien är publicerad 2020. I delstudie 3 var syftet att 

beskriva sjuksköterskestudenters upplevelser av att vid sidan om studierna arbeta med omsorg i livets 

slutskede. Studien är publicerad 2019. I delstudie 4 är syftet att beskriva sjuksköterskestudenters 

upplevelse av sin kompetens och sitt välbefinnande. Studien har en longitudinell design och följer 

studenterna ut i arbetslivet. Två datainsamlingar är genomförda, en i slutet av sista terminen och en 

uppföljning efter ett år. Ett manus kommer att skickas till tidskrift i december 2020 och analys av data 

över tid kommer att påbörjas under 2021.  I delstudie 5 är syftet att beskriva patienters upplevelser av 

”bedside handover”. Varje delstudie har forskningsetiskt godkännande i Kina. 
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Omvårdnad, patientsäkerhet och kvalitet 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. Prioriteringar inom vården sker till stor del utan att vara kunskapsbaserade och 

diskuteras sällan i relation till verksamhetens mål. Enligt världshälsoorganisationen finns det behov av 

att genomföra flera olika typer av forskningsstudier för att bygga en kunskapsbas gällande 

kvalitetsförbättringar i vården. Nationella kvalitetsregister, såsom 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 i stor utsträckning emellertid forskningsbaserade 

omvårdnadsvariabler/kvalitetsindikatorer och därmed försvåras möjligheten till förbättringsarbete 

inom omvårdnad. 

Syfte 

Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprogram är att generera kun-skap som på sikt kan 

förbättra det kliniska omhändertagandet inom dialysvården. 

Frågeställningar 

- Föreliggande forskningsprogram inkluderar flera olika delprojekt varav några är inriktade på 

följande frågeställningar: 

- Vilka forskningsbaserade omvårdnadsvariabler och kvalitetsindikatorer för om-vårdnad inom 

dialysvården kan identifieras och valideras? 

- Kan ett beslutsstöd för subjektiv bedömning av vätskestatus bidra till förbättring av kvalitet i 

omhändertagandet av patient som genomgår hemodialys? 

- Vilka likheter och skillnader i omvårdnadsrutiner finns mellan dialysenheter och vilken 

relation finns mellan vald rutin och kvalitetsutfall? 

Metod 

Genom litteraturstudier samt empiriska undersökningar (enkäter/intervjuer/registerdata) insamlas fakta 

för att besvara frågeställningar i en mängd olika delprojekt.  
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Virtual reality inom hälso- och sjukvård 

Projektledare 

Kati Knudsen och Kerstin Stake-Nilsson 

Bakgrund 

Virtual Reality (VR) är en teknik som skapar en virtuell tredimensionell verklighet. Head Mounted 

Display (på svenska; huvudburen display HMD) är vidare ett VR verktyg för att presentera 3-

dimensionell grafik. VR skapar en interaktiv upplevelse för personer i en simulerad miljö. En person 

som använder VR ”Head Mounted” display kan passivt interagera genom att lyssna på ljud och titta 

genom glasögon. HMD VR registrerar med olika sensorer personers rörelser och speglar sedan dessa i 

den digitala miljön personen har framför ögonen och ger därigenom möjlighet att interagera med en 

skapad virtuell verklighet. Idag används HMD VR inom ett flertal områden för behandling av 

exempelvis personer med fobier, ångest och personer i behov av rehabilitering. Litteraturen beskriver 

HMD VR som en enkel, säker och kostnadseffektiv teknologi. Utbildningssektorn; utmaningar och 

behov relaterade till användning och samordning som finns beskrivet i den nationella handlingsplanen 

för digitalisering av skolväsendet. Nya digitala teknologier kan förändra förutsättningar för 

undervisning och lärande och skapa nya möjlig-heter för genomförande och utveckling av 

undervisning inom Vård & Hälsa, Socialt arbete: Nya utmaningar kopplat till behandling & 

rehabilitering som tex. gällande balans och kognitiv förmåga samt inom psykiatrin, att träna och 

hantera fobier. 

Syfte 

Att identifiera, utvärdera och sammanställa forskningsstudier om hur Virtual Reality (VR) används 

inom Hälso- och sjukvård. 

Att göra en forskningsöversikt över hur Virtual reality (VR) då man använder ”glasögon/headset” - 

(Head Mounted Displays) upplevs av patienter inom hälso- sjukvård. 

Frågeställningar: 

- Hur upplever patienter inom hälso- och sjukvård användandet av HMD VR? 

- Vilken typ av utrustning används i studierna? 

- Vad lyfts fram som fördelar/mervärden med användandet, utmaningar problem med 

användandet, utmaningar/problem möjligheter att implementera HMD VR?  

Metod 

Med hjälp av bibliotekarie vid högskolan i Gävle kommer forskargruppen att söka och identifiera 

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 samt rekommendationer.   
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Anmälningsfall inom 1177 – jämförelse av Lex Maria 
anmälningar 10 år senare 

Projektledare 

Annica Björkman  

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maria Engström  

Bakgrund 

Sjukvårdsrådgivning per telefon är ett snabbt växande område såväl nationellt som internation-ellt. 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  . Sjuk-sköterskans 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 grindvakts-funktion 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 kart-läggande 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 avse-ende 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 

Frågeställning 

1. Hur många anmälningsfall gällande 1177 har registrerats under tidsperioden 2011-2018? 

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 har en beskrivande och jämförande design 

Urval: totalurval har använts tillämpas.  

Datainsamling: Samtliga Lex Maria anmälningar gällande Sjukvårdsrådgivningen 1177 perioden 

2011-2017 har samlats in via IVOs registratorer. Data avseende 2018 har samlats in under första 

kvartalet 2019. Dessa anmälningar är betraktade som allmänna handlingar och innehåller inga 

personuppgifter på personer involve-rade i ärendet.  

Dataanalys Materialet har analyseras med kvalitativ innehållsanalys och med be-skrivande och 

jämförande statistik.  
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Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning – 
telefonsjuksköterskors arbetsmiljö 

Projektledare 

Annica Björkman  

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maria Engström  

Bakgrund 

1177 är befolkningens första kontakt med sjukvården. Sjuksköterskorna där arbetar i ett call-center, 

framför en dator med ett headset. Telefonsjuksköterskorna 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 1177 saknas denna 

återkoppling helt då telefonsjuksköterskorna aldrig får följa patienten. Telefon-sjuksköterskorna 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 livs-avgörande 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 kö tid för 

inkommande samtal registreras, monitoreras och utvärderas. Idag saknas helt förståelse och kunskap 

om den arbetsmiljö och de strukturella förutsättningar telefonsjuksköterskorna arbetar i. 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. 

Frågeställning 

Studien syftar till att studera samband mellan strukturella förutsättningar (organisatoriska likväl som 

individens skattning av strukturella förutsättningar), arbetstillfredsställelse, fysisk och psykisk hälsa, 

sjukskrivning samt personalomsättning. Förekomst av kontextspecifika stressorer, hämmande och 

främjande faktorer (individrelaterade likväl som strukturella förutsättningar i organisationen) som 

framkommer i studie I kommer också att ingå. 

Metod 

Studien använder en korrelativ design. Data har samlats in från samtliga anställda 

telefonsjuksköterskor inom 1177 via validerade instrument tillsammans med det kontextbundna 

instrument som har utvecklas i tidigare studie. 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 analyseras via multivariata analyser.  
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Validering av reell kompetens för yrket personlig assistent  

Projektledare  

Annika Nilsson 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maria Engström, Malin Söderberg och Marina Heiden 

Bakgrund 

I Region Gävleborg pågick under 2019-2020 projektet ”Validx” där syftet var att bygga grunden för 

en branschmodell för validering av tidigare kunskaper/ färdigheter och kompetenser som håller 

nationell giltighet där individen ges möjligheter att visa fram sina kunskaper/färdigheter, få dem 

värderade och därefter möjlighet att komplettera de kunskaper som saknas. Under projekttiden var 

fokus på personliga assistenter och målgruppen var nyanlända, personer som varit arbetslösa under en 

längre period men med erfarenhet av området samt företag med rekryteringsbehov. Projektet 

genomfördes i samverkan med arbetsgivare och arbetsförmedling för att identifiera relevanta 

kompetenskrav som ställs inom området. Ett utkast till en kompetensbeskrivning för personliga 

assistenter togs fram i samverkan med projektgruppen för ValidX samt representanter från olika 

aktörer inom området. För att nå nationell giltighet sammanställdes vid två tillfällen en webbenkät 

som skickades till arbetsgivare inom personlig assistans i Sverige för att värdera hur viktig de ansåg 

varje baskompetens vara. Individerna validerades mot de nationellt framtagna baskompetenserna. 

Syfte 

Syftet är att beskriva upplevelse av valideringen av reell baskompetens för yrket, 

kompetensutvecklingen och välbefinnande hos validanderna samt undersöka samstämmigheten mellan 

bedömarna som validerar individens reella kompetens. Syftet är även att undersöka om samband finns 

mellan personliga assistenters upplevda kompetens, välbefinnande och psykosociala arbetsmiljö samt 

validitets- och reliabilitetstesta ett frågeformulär om hur personliga assistenter skattar sin kompetens. 

Frågeställningar 

1. Hur upplevs valideringen av reell baskompetens för yrket, kompetensutveckling och 

välbefinnande bland validanderna?  

2. Vilken grad av samstämmighet finns mellan bedömarna som validerar individens reella 

kompetens? 

3. Vilka samband finns mellan personliga assistenters upplevda kompetens, välbefinnande och 

psykosociala arbetsmiljö? 

4. Vilka psykometriska egenskaper har ett frågeformulär som är utvecklat utifrån framtagna 

baskompetenser för personliga assistenter  

Metod 

Studie 1: Intervjustudie med kvalitativ metod.  

Studie 2: Mätning av interbedömarreliabilitet.  

Studie 3: Enkätstudie. Regressionsmodellering kommer att användas  

Studie 4: Validitets- och reliabilitetstest, av en enkät som är utvecklat utifrån framtagna 

baskompetenser för personliga assistenter, med psykometriska analys-metoder som faktoranalys och 

intern konsistens. 
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Digitaliseringens betydelse för studenter och lärare med 
avseende på hälsa, arbetsmiljö och lärande 

Projektledare 

Birgitta Wiitavaara 

Bakgrund 

Utbildningar på avancerad nivå vid universitet och högskolor har det senaste årtiondet i allt högre grad 

utvecklats mot att bli distansutbildningar där hela, eller stora delar av, undervisningen genomförs på 

olika sätt med hjälp av digitala hjälpmedel (Anderson & Dron 2011; Lee, 2017). Detta medför andra 

möjligheter och utmaningar än den traditionella campusundervisningen, för såväl studenter som lärare. 

För studenten kan det innebära en möjlighet att kombinera arbete, familjeliv och studier (Östlund, 

2009), samt att man har möjlighet att studera oberoende av tid och fysisk plats. Utmaningar kan vara 

att distansutbildning innebär en stor del ensamarbete, ställer krav på studenten att disponera sin tid 

(Valasek, 2001; Östlund, 2009) och kan innebära konflikter mellan studier och arbete, familje- och 

socialt liv (Valasek, 2001; Östlund, 2009). 

Många distansutbildningar har lägre grad av retention i kurserna än campusförlagda utbildningar 

(Berlin Kolm, Gustavsson & Stening, 2019), vilket får konsekvenser ekonomiskt och praktiskt både 

för student och lärosäte. Att undersöka möjliga orsaker till avhopp och hur dessa kan minskas blir 

därför viktigt. Undervisningens digitaliseringen innebär en didaktisk utmaning för lärare då planering 

och genomförande av distansutbildningar ställer andra krav på läraren än de traditionella 

campusförlagda kurserna (Tait, 2000; Dzakiria, 2008; Yang, 2017). Det förutsätts att lärare utvecklar 

en professionell digital lärarkompetens vilket bland annat innefattar bemästrandet av ett antal digitala 

”verktyg” för undervisning (Lund et al., 2014). Universitet och högskolor är den dagliga arbetsmiljön 

för ett stort antal lärare och studenter. Den ökade digitaliseringen inom utbildningsväsendet ger 

förändrade förutsättningar för såväl lärare som studenter vilket kan vara en källa till stress och annan 

arbetsrelaterad ohälsa. Ökad kunskap om dessa förändringar, och vad de innebär för individen, är 

nödvändig för ett hälsofrämjande (digitaliserat) arbete vid universitet och högskolor. 

Syfte 

Det övergripande syftet är att studera olika aspekter på arbetsmiljö och retention vid distansutbildning 

med fokus på: 

I. Studenters upplevelse av utmaningar och möjligheter relaterade till studier på distans.  

II. Studenters syn på orsaker till retention eller avhopp. 

III. Att vara lärare i den digitaliserade eran;  

IV. Pedagogiska/didaktiska utmaningar och möjligheter i undervisning och lärarroll. 

V. Lärarens arbetssituation vid distansundervisning. 

Metod 

I: Fokusgrupps- och enskilda intervjuer (Kreuger & Casey, 2009) med ett urval av studenter som 

bedriver distansstudier på avancerad nivå. II: Semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkman, 2009) 

med ett urval av studenter som valt förtida avhopp från sina distansstudier på avancerad nivå. III + IV: 

Fokusgruppsintervjuer (Kreuger & Casey, 2009) och semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkman, 

2009) med ett urval av universitetslärare som arbetar med distansundervis-ning på avancerad nivå. 

Insamlat intervjumaterial transkriberas och analyseras med hjälp av fenomenografisk analysmetod 

(Larsson, 1986; Sjöström & Dahlgren, 2002; Kroksmark, 2007) (studie I-III) och Kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005; Elo & Kyngä, 2008) (Studie 

IV). Etikansökan kommer göras för samtliga studier.  
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”Should I stay or should I go”: En studie om lärares motivation 
att stanna kvar på sin arbetsplats 

Projektledare 

Gunnar Bergström 

Bakgrund 

Att behålla lärare är en av de stora utmaningar som många skolor står inför idag. I vissa kommuner i 

Sverige slutar så många som 15-25 % av lärare varje år, vilket innebär 5 till 10 lärarbyten under en 

elevs högstadietid. Konsekvenserna för de skolorna med hög läraromsättning är stora; t.ex. blir 

elevernas undervisning inkonsekvent vilken påverkar elevers resultat och kraven på lärare som redan 

är en utsatt yrkesgrupp blir ändå högre. Behovet att minska läraromsättning är därför stort. Majoriteten 

av tidigare studier har emellertid varit tvärsnittsstudier på registerdata som har genomförts i länder 

med annat skolsystem och andra kontextuella faktorer jämfört med svenska förhållanden. Dessa 

studier har främst undersökt faktorer som bidrar till varför lärare väljer att lämna läraryrket. Få studier 

har däremot undersökt vilka faktorer som främjar lärares motivation och vilja att stanna kvar på sin 

arbetsplats. Dessutom är kunskap begränsat om vilka åtgärder skolor tillämpar för att behålla lärare. 

Syfte 

Att öka kunskapen om hur läraromsättning på skolor kan minskas, samt kring vilka specifika åtgärder 

som behövs för att behålla lärare. 

SYFTE 1: Att explorativt undersöka vilka faktorer på individnivå, arbetsnivå samt social- och 

organisatorisk nivå som har ett positivt/negativt samband med lärarom-sättning. 

SYFTE 2: Att prospektivt utifrån Job Demands- Resources-modellen undersöka vilka faktorer som 

minskar läraromsättning på individnivå samt aggregerad nivå (skolnivå) vid 12 och 24 månaders 

uppföljning.  

SYFTE 3: Att kvalitativt undersöka åtgärder och strategier som tillämpas inom skolor, som trots 

bortstötande omständigheter har låg läraromsättning samt om, och i så fall hur, de påverkar lärares 

beslut att stanna. 

Metod 

Analyser görs både på individnivå (lärarnivå) och aggregerad nivå (skolnivå). Ansökan bygger på ett 

omfattande gediget befintligt tvärsnittsmaterial insamlat av AFA-försäkring (n=5000 lärare) samt från 

iSkol-projektet, där vi har en unik möjlighet att över 24 månader följa 700 lärare från 20 kommunala 

grundskolor. Under projektet kommer även en ny datainsamling göras som består av intervjuer med 

utbildningsförvaltningar, rektorer samt lärare. Projektets resultat kommer att ligga till grund för 

rekommendationer för hur beslutsfattare och skolor kan göra för att behålla lärare. Nästa steg är att 

utveckla och utvärdera insatser för att minska lära-romsättning. Ingen av frågeställningarna som berörs 

i denna ansökan är finansierade sedan tidigare.  
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I frontlinjen vid Covid-19 pandemin - sjuksköterskor & chefers 
skattningar och upplevelser av arbetsmiljö, hälsa, lärande och 

samverkan vid 1177 Vårdguiden 

Projektledare 

Annica Björkman  

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maria Engström och Ylva Pålsson 

Bakgrund 

Befolkningens behov av en fungerande sjukvårdsrådgivning påvisades tydligt i samband med Covid-

19 utbrottet under våren 2020. Såväl Folkhälsomyndigeten, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap samt de olika sjukvårdsregionerna hänvisade till 1177 Vårdguiden på telefon frågor 

gällande Covid-19. Under 2019 hade 1177 VG på telefon mellan 270 000 till 318 000 inkommande 

samtal/månad. Under Covid-19 utbrottet i mars 2020 uppgick samtalen till 450 000 för att därefter 

succesiv minska. Vi avser att studera hur sjuksköterskorna och chefer vid 1177 upplevde denna tid 

samt hur de mår efter den intensiva period som har varit. 

Syfte 

Det övergripande syftet med studie är att undersöka telefonsjuksköterskor samt chefers upplevelser av 

att vara i frontlinjen vid en pandemi samt deras upplevelser och skattningar av arbetsmiljö, hälsa, 

lärande och samverkan under Covid-19 pandemin. 

Frågeställning 

• Att beskriva telefonsjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljö, hälsa, välbefinnande och lärande 

under pågående Covid-19 pandemi samt samverkan med andra vårdinstanser/myndigheter. 

• Att beskriva chefers upplevelser av arbetsmiljö, hälsa, välbefinnande och lärande. Vidare att 

beskriva deras upplevelser av samverkan med andra vårdinstanser/myndigheter, förutsättningar 

för ledarskap samt arbetsmiljöarbete under pandemin  . 

• Att undersöka i vilken omfattning telefonsjuksköterskors arbetsmiljö, hälsa, välbefinnande och 

lärande har förändrats jämfört med mätningar genomförda innan pandemin (2017).  

• Att kartlägga vilka samverkansformer som var etablerade mellan olika regioners 1177 

verksamheter innan (och under) Covid-19 pandemin samt att undersöka vilka samband som 

finns mellan grad av samverkan, telefonsjuksköterskor arbetsmiljö och 1) hälsa och 2) 

välbefinnande och 3) lärande (thriving). 

Metod 

Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med regionernas 1177-verksamheter samt Inera. Projektet är 

förankrat och med positiv respons hos samtliga verksamhetschefer/enhetschefer samt företrädare för 

Inera. Delstudie I är en kvalitativ intervjustudie med telefonsjuksköterskor (n=15–20) inom 1177 VG 

på telefon med fokus på upplevelser av att arbeta under Covid-19 pandemin, de förändringar som har 

genomförts och hur de upplever att dessa har påverkat deras arbetsmiljö, välbefinnande och lärande, 

samt samverkan med andra vårdinstanser/myndigheter. Data analyseras med kvalitativ 

innehållsanalys. Delstudie II är en intervjustudie med verksamhetschefer och vårdenhetschefer från 

samtliga regioner (n=21) inom 1177 Vårdguiden som fokuserar på ledarskap, lärande, arbetsmiljö, 

arbetsmiljöarbete samt förändringsarbete/omställningar som har genomförts för att möta de 

utmaningar som Covid-19 pandemin medfört samt egen hälsa och välbefinnande. Data kommer 

analyseras med kvalitativ innehållsanalys.  
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Sjuksköterskors intention att sluta 

Projektledare 

Maria Engström 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Gunilla Mårtensson, Ylva Pålsson och Annika Strömberg 

Bakgrund 

I ett globalt perspektiv finns stort behov av sjuksköterskor (WHO) och den globala bristen på 

sjukvårdspersonal, inklusive sjuksköterskor, beskrivs som en risk för en världsomspännande 

sjukvårdskris. Olika studier visar att runt en tredjedel av alla sjuksköterskor överväger att lämna sin 

anställning. Det finns därför ett behov av att bättre förstå varför utbildade sjuksköterskor väljer att 

lämna yrket. Personalomsättning är i vissa fall naturlig (t ex på grund av föräldraledig-het eller 

pensionering) och kan också ses som positiv om man till exempel vill vidareutbilda sig eller utvecklas 

genom erfarenhet av att arbeta i flera olika kontexter. Andra orsaker är mindre önskvärda. Om 

personalomsättningen beror på orimlig arbetsbelastning, löneläge, ledning eller psykosocial 

arbetsmiljö finns behov av att påverka dessa förhållanden för att säkra att sjuksköterskor stannar i 

yrket. 

Syfte 

Syftet är att beskriva och undersöka samband mellan sjuksköterskors skattning av sin psykosociala 

arbetsmiljö, byte av arbetsplats och valet att sluta yrket. 

Metod 

Enkätdata har samlats in från ca 350 sjuksköterskor som har valt att säga upp sig från sitt arbete – 

varav några har bytt arbetsplats och några har valt att helt lämna yrket. Kompletterande intervjuer har 

genomförts med några av de sjuksköterskor som har valt att helt lämna yrket.  
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Övergången till aktivitetsbaserade kontor på Trafikverket: 
Processen och resultatet 

Projektledare 

David Hallman 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Eva Bergsten, Katarina Wijk, Svend Erik Mathiassen 

Bakgrund 

Detta projekt följer upp resultaten från tidigare projekt på AHA om aktivitetsbaserade arbetsplatser på 

Trafikverket. Vi fann att resultaten av flytten till aktivitetsbaserade kontor (ABkontor) skilde sig 

väsentligt mellan kontor på olika geografiska platser. I två av de fyra 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 hur förändringen implementeras kan ha 

betydelse 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. Målet med föreliggande 

projekt är att utvärdera resultatet av de nya förändringarna jämförelse med resultaten från den 

inledande studien, samt att generera ny kunskap om hindrande och främjande faktorer att beakta 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. 

Frågeställning 

1. Hur ser implementeringsprocessen av ABkontor ut på organisations- och individ-nivå? 

2. Vilka hindrande och främjande faktorer i implementeringsprocessen av ABkontor upplever de 

anställda? 

Metod 

Detta är en prospektiv studie där vi följer övergången från traditionella kontor till ABkontor med 

upprepade mätningar över tid på två Trafikverkskontor på olika orter. Vi följer implementerings-

processen av de nya kontoren på olika nivåer i organisationen och i olika faser över tid. Metoder 

innefattar dokumentation från organisationen, enkäter till chefer och medarbetare och intervjuer med 

nyckelpersoner som arbetsgrupper, chefer, medarbetare och skyddsombud. Upplevelser av 

kontorsmiljön, hälsa och prestation hos chefer och medarbetare samlas in via enkäter både före och 

efter flytt till ABkontor.  
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Chefers uppfattning och erfarenhet av att implementera 
ledarskapsmodell 

Projektledare 

Maria Lindberg 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Bernice Skytt, Magnus Lindberg, Annika Strömberg 

Bakgrund 

Ett aktivt deltagande ledarskap från chefen är en stark prediktor för medarbetares välmående och 

arbetsförmåga. Ett gott ledarskap kännetecknas av att på ett effektivt sätt uppnå verksamhetsmålen och 

ständigt förbättra verksamheten utifrån de resurser som organisationen förfogar över. För att 

arbetsbelastningen för chefer ska bli hanterbar krävs att resurserna är anpassade till den förändring 

som ska genomföras. Chefer upplever i dagsläget det motsatta då de beskriver att de ofta arbetar under 

tidspress med många olika göromål, hög personalomsättning och många medarbetarsamtal. Cheferna 

beskriver att de ofta har en känsla av att inte hinna utveckla verksamheten. Tillgång till administrativ 

assistans vid stora kontrollspann medför förbättrade förutsättningar för chefer att leda och utveckla 

verksamheten. Kontinuitet bland både chefer och medarbetare blir särskilt viktigt när det ständigt sker 

förändringar inom organisationer. En nyckelfaktor för hur organisationen klarar av förändringar kan 

vara hur chefen utövar sitt ledarskap i kombination med vilka förutsättningar som han eller hon har i 

sin ledande roll. 

Syfte 

Syftet är att utforska chefers uppfattning om, erfarenhet av, och förutsättning att implementera 

beslutad ledarskapsmodell i en sjukvårdsregion. 

Metod 

En Grounded theory approach på beskrivande nivå tillämpas med avsikten att förmedla kärnan i 

chefens funktion i implementeringen. Genom ett teoretiskt urvalsför-farande rekryteras 

andralinjechefer i ett första steg. Uppfattningar, erfarenheter och förutsättningar relaterade till 

implementeringsprocessen insamlas genom individuella intervjuer. I analysprocessen kommer 

forskningspersonernas uttalanden att bearbetas induktivt och hypoteser kommer skapas från en 

intervju innan nästa intervju genomförs. I urvalet kommer maximum variation att tillämpas för att 

fånga och beskriva fenomenet utifrån så många sammanhang som möjligt. Urvalet fortgår tills 

teoretisk mättnad anses vara uppnådd. I ett andra steg kommer eventuellt även stödpersoner i 

implementeringen, vilka kan identifieras i andralinjechefernas uttalanden, att inkluderas i urvalet. 

Genererade data kommer analyseras enligt de tre stegen i Grounded Theory metodiken, 1) öppen 

kodning, 2) axial kodning och slutligen 3) selektiv kodning för att begränsa datamängden runt den 

identifierade kärnan.  
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Stillasittande och (in)aktivitet i kontorsmiljöer – en 
kunskapsöversikt 

Projektledare 

Svend Erik Mathiassen och David Hallman 

Bakgrund 

Under senare år har man blivit mera uppmärksam på att inte bara tunga fysiska belastningar kan vara 

ett problem i arbetslivet, utan att även för mycket stillasittande och inaktivitet kan leda till dålig hälsa, 

särskilt vad gäller metabola och kardiovaskulära utfall. Många anser att arbetslivet utvecklas mot 

ständigt mera inaktivitet, till en stor del på grund av digitalisering, där arbeten som tidigare var fysiskt 

krävande nu sker framför en dator. Problem med stillasittande och inaktivitet är dock fortfarande mest 

frekventa inom kontorsyrken. Därför har en ganska omfattande forskning – där även vår grupp vid 

HiG gett viktiga bidrag – ägnats åt att förstå både förekomsten av (in)aktivitet i kontorsmiljöer, vilka 

faktorer som påverkar graden av (in)aktivitet bland kontorsarbetare, och vilka initiativ som skulle 

kunna minska stillasittande och öka fysisk aktivitet i kontorsmiljöer. En stor del av den forskning som 

kartlagt (in)aktivitet har vilat på självrapporterade data, vilka bl.a. vi har visat inte är rättvisande. Man 

behöver därför registrera stillasittande och (in)aktivitet med objektiva mätinstrument, t.ex. 

accelerometrar. Teknologin för att göra detta har utvecklats dramatiskt senaste decenniet, och ständigt 

större studier genomförs där (in)aktivitet mäts över flera dagar, dygnet runt, på anställda i olika 

yrkesgrupper, bl.a. då kontorsarbetare. 

AFA försäkring har nu gett oss i uppdrag att sammanfatta och diskutera den forskning om stilla-

sittande och (in)aktivitet i kontorsmiljöer, där man använt sig av objektiva mätningar. AFA öns-kar 

dels en översikt över förekomsten av (in)aktivitet, dels en genomgång av kunskapen om vilka faktorer 

på en organisationsnivå som påverkar de anställda beteende när det gäller (in)aktivitet. 

Syfte 

Uppdragets syfte är att ge en översyn av befintlig kunskap om stillasittande och fysisk (in)aktivitet i 

kontorsmiljöer, som en utgångspunkt för vidare arbete mot en bättre arbetshälsa. 

Frågeställning 

Enligt avtal med uppdragsgivarna är kunskapsöversiktens arbetstitel ”Vilka mönster av fysisk 

(in)aktivitet ser man i kontorsmiljöer, och vilka faktorer på en organisationsnivå har ett inflytande på 

dessa mönster?” 

Metod 

När det gäller att svara på kärnfrågan kommer rapporten att bygga på en genomgång av litteraturen, 

enligt riktlinjer för systematiska litteraturöversikter. Sökprofiler för litteratur kommer att läggas upp i 

samarbete med HiG:s bibliotek, och identifierad litteratur kommer att relevans- och kvalitetsgranskas 

enligt beprövad metodik. I tillägg till denna kärna i kunskapsöversikten kommer den att inkludera 

narrativa översikter över metoder för att mäta stillasittande och (in)aktivitet, över faktorer på en 

individnivå som kan ha samband med (in)aktivitet på jobbet, över samband mellan (in)aktivitet och 

hälsa, och över interventioner som föreslagits för att minska stillasittande och öka aktivitet bland 

kontorsanställda.  
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Sjuksköterskestudenters väg in i arbetslivet under pågående 
coronaviruspandemi 

Projektledare 

Ylva Pålsson 

Medarbetare vid Akademin för hälsa och arbetsliv 

Maria Engström och Ann-Sofi Östlund 

Bakgrund 

Den första tiden för nyutexaminerade sjuksköterskor i arbetslivet beskrivs som en känslig tid då de 

fattar beslut om de vill stanna i professionen och/eller inom organisationen. Hur sjuksköterske-

studenter som är på väg in i yrkeslivet som nyutexaminerade sjuksköterskor upplever och påver-kas av 

en pågående pandemi är sparsamt studerat. Känner man oro i samband med en pandemi, risk för egen 

smitta, otillräcklig kompetens eller känner man sig extra motiverad att få komma ut i arbetslivet i 

samband med den situation som världen befinner sig i där sjuksköterskeyrket lyfts fram som centralt. 

Hur upplevs den sista verksamhetsförlagda praktiken när den har genomförts under den pågående 

pandemin och den första tiden i yrket? 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelse av att genomföra sin sista 

verksamhetsförlagda utbildning och första tiden i yrket under en pågående pandemi. 

Frågeställning 

1. Vilka upplevelser har sjuksköterskestudenter av att genomföra en verksamhetsförlagd 

utbildningsperiod under pågående pandemi? 

2. Vilka upplevelser har nyutexaminerade sjuksköterskor av första tiden i yrket under pågående 

pandemi? 

3. Hur hanterar de nyblivna sjuksköterskorna de utmaningar som finns under en pågående 

pandemi? 

Metod 

Ett ändamålsenligt urval av 16 sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Gävle som hade genom-fört sin 

sista verksamhetsförlagda utbildning under pågående pandemi (våren 2020) inkluderades och har 

redan intervjuats om den verksamhetsförlagda utbildningen. Samma deltagare har också intervjuats 

efter 4 månader i yrket och dessa planeras också intervjuas efter 12 månader i yrket. För att få en 

spridning i undersökningsgruppen togs hänsyn till kön, ålder, och bostadsort när de första (ca tio) 

tillfrågades och därefter för att få en spridning vad gällde kommande arbetsplatser/kliniker 

genomfördes ett snöbollsurval, dvs. forskningspersoner som intervjuades tillfrågades om de kände till 

möjliga forskningspersoner från klassen som skulle börja arbeta vid andra kliniker än de själva. Data 

samlas in via upprepade intervjuer vilka har skett/sker via internet, telefon eller fysiska möten (utifrån 

informanternas önskemål). En öppen övergripande fråga angående deltagarnas upplevelse av att 

befinna sig mitt i en pandemi under deras sista verksamhetsförlagda utbildningsperiod respektive 

första år i yrket har ställts och kommer att ställas vid de upprepade intervjuerna vilken följs upp av 

följdfrågor. Intervjuerna spelas in på ljudfil och transkriberas ordagrant. Dataanalys: Data bearbetas 

med kvalitativ innehållsanalys. 
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Doktorandprojekt: Vårdpersonals och första linje chefers 
arbetssituation inom svensk akutsjukvård: förutsättningar, chef- 

och ledarskap, välbefinnande och effektivitet 

Doktorand 

Karin Lundin 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Bernice Skytt, biträdande handledare: Maria Engström, Annika Strömberg, Marit 

Silén  

Bakgrund 

Första linje chefer inom vård och omsorg ger signaler om en hög arbetsbelastning, ansträngd 

bemanningssituation och bristande stödfunktioner samtidigt som den svenska hälso- och sjukvården 

står inför stora utmaningar gällande en hållbar kompetensförsörjning. Forskning visar att personalens 

välmående påverkas av chefens ledarskap och välmående samtidigt som chefens välmående och 

ledarskap i sin tur är kopplat till personalens välmående och till strukturella förutsättningar.  

Syfte 

Det övergripande syftet är att inom svensk akutsjukvård studera medarbetarnas och första linje 

chefernas strukturella förutsättningar i arbetet samt deras välbefinnande och effektivitet. 

Frågeställningar 

Hur agerar första linje chefer vid enheter där medarbetarna skattat högst gällande tillgången till 

strukturella förutsättningar och hur beskriver medarbetare och chefer medarbetarnas tillgång till 

strukturella förutsättningar? Vilka samband finns mellan medarbetarnas skattningar av chef- och 

ledarskapet, medarbetarnas strukturella förutsättningar, välbefinnande och effektivitet? Hur skattar 

första linje chefer strukturella förutsättningar samt hur beskriver och reflekterar de över vilka 

möjligheter och begränsningar dessa förutsättningar har för deras arbete, välbefinnande och 

effektivitet? Vilka strukturella förutsättningar anser verksamhetschefer ha betydelse för första linje 

chefers arbete, välbefinnande och effektivitet? 

Metod 

Delstudie I Observations- och intervjustudie med deskriptiv design. Datainsamlingsmetod: 

Observationer av chefens arbete och intervjuer med chefen samt 1-3 medarbetare genomfördes hösten 

2017 vid 5 enheter där medarbetarna i enkätundersökningen som ingår i delstudie II skattat högst 

gällande tillgången på strukturella förutsättningar. Dataanalys: Observationsanteckningar och 

intervjuer analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Delstudie II Enkätstudie med korrelativ design. 

Datainsamlingsmetod: Enkät sammansatt av validerade instrument som mäter förutsättningar, 

välbefinnande och effektivitet besvarades hösten 2016 av 331 medarbetare (sjuksköterskor och 

undersköterskor) vid 35 enheter. Dataanalys: Insamlad data bearbetas med regressionsanalys. 

Delstudie III Deskriptiv design med kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamlingsmetod: 

Telefonintervjuer med första linje chefer (n.35) vid de enheter som ingått i enkätundersökningen från 

delstudie II. Data från enkätundersökningen i delstudie II. Dataanalys: Intervjuerna analyseras med 

kvalitativ innehållsanalys, data från enkäterna bearbetas med beskrivande statistik. Delstudie IV 

Deskriptiv design med kvalitativ ansats. Datainsamlingsmetod: Intervjuer med verksamhetscheferna 

vid de enheter som ingått i enkätundersökningen. Dataanalys: Intervjuerna analyseras med kvalitativ 

innehållsanalys.   
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Doktorandprojekt: Riskbeteende för smittspridning – betydelsen 
av vårdpersonals arbetsförhållanden  

Doktorand 

Lisa Arvidsson 

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Bernice Skytt, Biträdande handledare: Magnus Lindberg, Maria Lindberg 

Bakgrund 

Omkring en av tio patienter i svensk slutenvård drabbas av vårdrelaterade infektioner. Det leder till 

lidande och i värsta fall dödsfall hos de som drabbas samtidigt som det inverkar på personalens 

arbetsmiljö. Antalet överbeläggningar på svenska sjukhus ökar samtidigt som verksamheter vittnat om 

att de har svårt att rekrytera vårdpersonal. Tidigare forskning som gjorts i forskargruppen har visat att 

vårdpersonal tenderar att göra avsteg från hygienrutiner när de blir avbrutna i sina arbetsuppgifter. För 

att möjliggöra främjandet av en god arbetsmiljö för personalen där en patientsäker vård kan bedrivas 

är det viktigt att studera området. 

Syfte 

Det övergripande syftet är att skapa ökad kunskap om vilken betydelse vårdpersonals 

arbetsförhållanden har för förekomst av riskbeteende för smittspridning i vårdarbete. 

Frågeställningar 

 Vilken betydelse har arbetsförhållanden för förekomst av vårdpersonals riskbeteenden vilka 

kan medföra att smitta sprids i vårdarbete?   

 Vilka samband finns mellan vårdpersonals tilltro till att bedriva aseptiskt omvårdnadsarbete, 

strukturella förutsättningar, psykologisk empowerment, psykosocial arbetsmiljö samt 

självskattad arbetsrelaterad stress? 

 Leder en intervention till mindre självskattad arbetsrelaterad stress, förbättrad tilltro att 

bedriva aseptiskt omvårdnadsarbete samt reducerad risk att smitta sprids i vårdarbete? 

 Vad har vårdpersonal för reflektioner kring interventionen och interventionens resultat 

relaterat till strukturella förutsättningar, arbetsförhållanden så som personalbemanning, 

vårdtyngd, beläggningsgrad samt psykosocial arbetsmiljö? 

Metod 

I delstudie 1 har sjuksköterskor och undersköterskor observerats och intervjuats. Deras vårdenhetschefer 

har intervjuats gällande avdelningens situation. Analysmetod är kvalitativ innehållsanalys samt analytisk 

statistik. I delstudie 2 har drygt 400 sjuksköterskor och undersköterskor besvarat en enkätstudie. Data 

kommer bearbetas och presenteras med beskrivande och analytisk statistik. Delstudie 3 är en 

kvasiexperimentell studie där interventionen kommer att baseras på resultat från de första delstudierna. 

Undersökningsgruppen är vårdpersonal vid två interventions- samt två kontrollavdelningar. Analysmetod 

är kvalitativ innehållsanalys samt beskrivande och jämförande statistik. I delstudie 4 kommer ca 20 

deltagare från interventionsavdelningarna att intervjuas och analyseras med kvalitativ innehållsanalys. 

Godkänd etikansökan finns för delstudie 1 och 2 och en ny kommer att skickas för delstudie 3 och 4 

under 2021.  
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Doktorandprojekt: Chefers förutsättningar för ett hållbart 
arbetsliv 

Doktorand 

Rekrytering pågår 

Huvudhandledare, biträdande handledare  

Huvudhandledare: Magnus Lindberg, biträdande handledare: Bernice Skytt, Maria Lindberg 

Bakgrund 

Sedan 1990-talet har det skett en stor förändring av rollen som förstalinjechef inom hälso- och 

sjukvården. Från att tidigare ha varit en aktiv medlem i teamet kring patienten verkar numera 

förstalinjechefen i en allt mer distanserad administrativ roll med ansvar för personal, ekonomi och 

vårdkvalitet. Förstalinjechefernas förändrade roll med ständigt ökande kontrollspann betrak-tas som 

komplex och otydlig vilket medför att rollen anses innebära en hög risk för arbetsrelaterad stress. 

Enligt Adriaenssens (2017) råder det brist på forskning inom området arbetsrelaterad stress bland 

förstalinjechefer, men det har framkommit att en av sex förstalinjechefer upplever mycket hög 

emotionell utmattning i yrkesutövningen. 

Syfte 

Att generera kunskap om och förståelse för vilken betydelse implementering av en ledarskaps-modell 

har för ett hållbart arbetsliv bland förstalinjechefer och deras underställda. 

Frågeställningar 

1. Vilka förutsättningar är av betydelse för att förstalinjechefer stannar på sina uppdrag efter 

implementering av beslutad ledarskapsmodell? 

2. Vilka anledningar finns till att förstalinjechefer avslutat sitt chefsuppdrag efter 

implementering av beslutad ledarskapsmodell? 

3. Vilken arbetstillfredsställelse, arbetsrelaterad stress, sjukfrånvaro och vilken uppfattning har 

förstalinjechefer om det egna chefs- och ledarskapet och hur varierar dessa egenskaper under 

implementeringen av beslutad ledarskapsmodell? 

4. Vilken arbetstillfredsställelse och arbetsrelaterad stress upplever medarbetarna före, under och 

efter implementeringen av beslutad ledarskapsmodell samt vilken sjukfrånvaro har de? 

Metod 

Kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsmetod kommer att tillämpas liksom kvantitativ 

ansats med enkäter och registerdata som datainsamlingsmetod. Kvalitativ innehållsanalys respektive 

statistisk inferens kommer att tillämpas. 
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Doktorandprojekt: Strukturella och organisatoriska faktorers 
betydelse för socialsekreterarnas självskattade arbetsrelaterade 

och generella hälsa  

Doktorand 

Karin Stevie 

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Pia Tham 

Bakgrund 

Forskning indikerar en hög arbetsrelaterad stress inom välfärdssektorn, där socialsekreterare inom den 

sociala barnavården rapporterar såväl högre arbetsbelastning som högre krav än andra 

välfärdsarbetare. Påfrestningar i form av höga krav och bristande resurser och svårigheter att rekrytera 

så väl som behålla personal har sedan länge rapporterats internationellt och på senare år även i 

Sverige. 

Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka strukturella och organisatoriska faktorers betydelse för 

socialsekreterarnas självskattade arbetsrelaterade och generella hälsa, med fokus på vad som utmärker 

friska arbetsplatser. 

Frågeställningar 

1) strukturella faktorers samvariation med socialsekreterarnas självskattade hälsa 

2) organisatoriska faktorers samvariation med socialsekreterarnas självskattade hälsa 

3) Att undersöka hur arbetsgrupper som särskilt utmärker sig vad gäller självskattad hälsa beskriver 

sin arbetssituation, med fokus på: 

a) arbetsvillkor  

b) det praktiska sociala arbetet med klienter 

Metod 

En enkät baserad på mätinstrumentet QPS Nordic samlades in år 2003 (n=309, 97% svarsfrekvens) 

samt 2014 (n= 349, 81% svarsfrekvens). Deltagare i studien är socialsekreterare från hälften av 

kranskommunerna i Stockholms län samt hälften av stadsdelarna i Stockholms stad. I enkäten ingår 

även mått på hälsa (GHQ 12, emotionell utmattning ur MBI, fysiska symtom samt allmänt 

hälsotillstånd (GSRH). Kvalitativa intervjuer genomförs med arbetsgrupper som visat sig skatta sin 

hälsa högre än medelvärdet för samtliga.  
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Doktorandprojekt: Hälsofrämjande ledarskap för 
socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn-och 

unga; innebörd, villkor och förutsättningar 

Doktorand 

Amanda Norrgård 

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Pia Tham, biträdande handledare: Annika Strömberg och Sven Svensson 

Bakgrund 

Socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn-och unga är en utsatt yrkesgrupp med 

problematiska arbetsvillkor (ex forskning av Pia Tham, docent socialt arbete, AHA). Sådan 

problematik kan påverka socialsekreterarnas psykiska hälsa negativt och även kvaliteten i arbetet de 

utför. Ledarskapet är en viktig förutsättning för goda arbetsvillkor på en arbetsplats, och ledarskapet 

kan därigenom verka hälsofrämjande. Dock är forskningen kring hälsofrämjande ledarskap begränsad. 

För att kunna skapa förståelse om-och utveckla ett hälsofrämjande ledarskap inom 

arbetsorganisationer i socialt arbete behövs följaktligen mer forskning som berör dess innebörd, 

villkor och förutsättningar. 

Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka innebörden av ett hälsofrämjande ledarskap för 

socialsekreterare som arbetar med utredningar av barn-och unga, samt undersöka villkor och 

förutsättningar för ett sådant ledarskap. 

Frågeställningar 

I Undersöka hur socialsekreterare som år 2003, 2014 och 2018 arbetade med utredningar av barn-och 

unga beskriver den närmaste arbetsledarens ledarskap utifrån de hälsofrämjande ledarskapsaspekterna; 

stödjande- uppmuntrande- rättvist ledarskap, samt undersöka om beskrivningarna förändrats över tid. 

II Undersöka samband mellan olika organisatoriska förhållanden och hur socialsekreterare som år 

2003, 2014 och 2018, arbetade med utredningar av barn-och unga beskriver sin närmaste arbetsledares 

ledarskap utifrån de hälsofrämjande ledarskapsaspekterna; stödjande, uppmuntrande, rättvist ledar-

skap. III Undersöka hur arbetsgrupper där de hälsofrämjande ledarskapsaspekterna; stödjande, upp-

muntrande, och rättvist ledarskap skattats högt av socialsekreterarna, reflekterar kring innebörden av 

dessa aspekter, samt studera om ytterligare hälsofrämjande ledarskapsaspekter lyfts fram. IV Under-

söka hur arbetsledare för arbetsgrupper där de hälsofrämjande ledarskapsaspekterna; stödjande, upp-

muntrande, och rättvist ledarskap skattats högt av socialsekreterarna, själva reflekterar kring innebör-

den av dessa aspekter, samt studera om ytterligare hälsofrämjande ledarskapsaspekter lyfts fram. 

Metod 

I-och II Baseras på insamlat datamaterial (av Pia Tham) med mätinstrumentet QPS Nordic på samma 

på samma arbetsplatser; 2003 n= 309, 2014 n =349 och 2018, n= cirka 420, sammanställning ej klar. I 

mätinstrumentet ingår tre aspekter av ledarskap; stödjande, rättvist- och uppmuntrande ledarskap som 

blir huvudfokus. I: Deskriptiv jämförelse, förmodligen chi-2 eller t-test. II Sambandsanalys, 

förmodligen regressionsanalys. III Gruppintervjuer med arbetsgrupper som skattar 

ledarskapsaspekterna högre än genomsnittet vid mättillfället 2018. Förmodligen innehållsanalys. IV 

Enskilda intervjuer med arbetsledarna för de berörda arbetsgrupperna från delstudie III. Förmodligen 

innehållsanalys. Ansökan till Etikprövningsnämnden i Uppsala ska göras. 
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Doktorandprojekt: Client violence towards social workers with 
statutory decision-making responsibilities in Swedish individual 

and family social services 

Doktorand 

Jimmy Munobwa 

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Fereshteh Ahmadi, biträdande handledare: Peter Öberg 

Bakgrund 

Research shows that violence from clients and their accomplices towards social workers is highly 

prevalent globally (e.g. Enosh & Tzafrir, 2015; Koritsas et al., 2010; B Littlechild et al., 2016; 

Macdonald & Sirotich, 2005; Radey & Wilke, 2018; Shin, 2011; Zelnick et al., 2013). A similar trend 

exists among Swedish personal social service workers. In the Swedish context, violence and threats 

are among the leading causes of reported occupational injury or illness (Arbetsmiljöverket, 2020). 

Social workers are among the most affected, with violence and threats accounting for about 40% of 

reported cases (AFA Försäkring, 2018).  

Although client violence in statutory social worker in Sweden had been topical over the last two 

decades, there continues to exist a paucity of research from the Swedish context. Most Swedish 

research on service user violence in human service organisation has focused on health care 

professional groups. Social workers, by the nature of their training and professional relationships with 

clients may experience client violence in a way that is not similar to other professions. More so, some 

efforts have been made to investigate prevalence of workplace violence among social workers, and its 

correlation with occupational and health outcomes. However, little has been done to study client 

violence from a phenomenological perspective, taking advantage of the lived experiences of the 

Swedish social workers. It is through a phenomenological approach that we can extend the 

understanding of client violence beyond objective definitions. 

Syfte 

To explore how social workers with statutory decision-making responsibilities in Swedish individual 

and family social services experience and deal with violence from clients. 

Frågeställningar 

1. How do social workers describe the manifestations of client violence? 

2. In what situations is client violence most stressful for social workers? 

3. What influence does client violence have on power dynamics in the client-social worker 

professional relationship? 

4. What organisational conditions facilitate or impede prevention and management of client 

violence? 

Metod 

A hybrid of narrative and semi-structured interviews were conducted with 19 purposefully selected 

social workers with statutory decision-making responsibilities. Informants, who, according to their 

own understanding were victims of violence from clients, were recruited. Ethical clearance was 

granted for the study (Dnr 2017/429). Additionally, the research plans to use occupational injury 

reports registered with the Swedish Work Environment Authority. A supplementary application for 

ethical clearance will be submitted before accessing data from the Swedish Work Environment 

Authority. 
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Doktorandprojekt: Health-promoting work life and inter-
professional communication at psychiatric out-patient units 

Doktorand 

Rekrytering pågår 

Huvudhandledare, biträdande handledare 

Huvudhandledare: Martin Salzmann-Erikson, biträdande handledare: Annakarin Olsson 

Bakgrund 

Nurses’ working environment is affected by organizational and interpersonal di-mension. Psychiatric 

and mental health nurses are more prone to report depression and emotional exhaustion than general 

nurses. The vast majority of research in nurse-physician relationships is conducted in non-psychiatric 

settings, thus leaving a gap in the theoretical body of knowledge regarding how inter-professional 

communication intersects psychiatric and mental health nurses’ working environment. Based on the 

reviewed literature, and in favor of this project, we argue that the way different professions in 

psychiatric out-patient units communicate is of utmost relevance for creating a healthy working 

environment. The outcome of this project endeavors to unfold hidden structures and to provide 

managers with in-depth understanding into the relational complexity between different professions and 

thus, a pabulum to strategically develop healthier work environments. 

Syfte 

The overall aim of this project is to explore and describe how inter-professional communication 

intersects a health-related working environment in psychiatric out-patient units and to examine the 

feasibility of an educational intervention to explore professionals inter-professional communication 

and how it impacts health-related workplace environment. 

Frågeställningar 

How do staff with different professions interact on daily basis and how do inter-actions intersect the 

health-related working environment? 

Metod 

Institutional ethnographic study; focus group study; interpretive case study; a feasibility study 
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