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Sammanfattning 

Den psykosociala arbetsmiljön har inverkan på vår psykiska och fysiska hälsa. Fysiska 

hälsobesvär kan vara i form värk från nacke och rygg. Psykiska hälsobesvär kan bland annat 

handla om trötthet, sömnproblem eller oro. Syftet med föreliggande studie var främst att 

bedöma hur omvårdnadspersonal inom psykiatrisk vård upplevde sin psykosociala arbetsmiljö 

och hälsa, men även att beskriva eventuella samband mellan dessa. Studien är av 

tvärsnittskaraktär och bygger på enkätsvar från 395 personer (sjuksköterskor n= 166, skötare 

n= 229) från en nationell studie. Resultatet visade att sjuksköterskorna i högre grad uppgav 

stöd från kollegor, inflytande över arbetstider och hur arbetet skulle utföras jämfört med 

skötarna. Skötarna skattade lägre angående psykisk trötthet, lärande samt arbetstid vid datorn 

än sjuksköterskorna. Värk från nacke förekom oftare hos sjuksköterskorna. Signifikanta 

samband fanns mellan att ha värk i nacken och att känna sig psykiskt trött. Inga samband sågs 

mellan besvär från nacken och krav på att arbeta fort eller arbetstid vid datorn. Konklusioner 

som kan dras av resultatet är att sjuksköterskorna uppgav mer kontroll, lärande, stöd och 

inflytande på arbetet än skötarna samt upplevde de oftare psykisk trötthet och värk från 

nacken. Skötarna rapporterade värk i lägre utsträckning trots att de skattat lägre på inflytande, 

krav och stöd. 
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Abstract 

The psychosocial work environment can effect on our psychological and physiological health. 

Physical health problems often manifest as pain in the neck and back. Psychological problems 

include difficulty sleeping, fatigue and anxiety. The purpose of the study was to investigate 

how nurses and assistant nurses within psychiatric care, experience their psychosocial work 

environment and their own health, and to explore any relationship between health and 

psychosocial work environment. The study was based on answers supplied from a previous 

national questionnaire (n=395, 166 nurses and 229 carers). The result showed that nurses 

were significantly more likely to experience that they learned new things at work compared to 

carers. Nurses felt, to a larger extent they could influence how to perform a work task and 

could influence on working hours and had more support from colleagues, compared to carers. 

Nurses worked longer hours in front of a computer than carers did. Mental fatigue was 

reported more often by nurses and nurses also more often reported problems with the neck. 

There were significant correlations between neck problems and feeling mental fatigue. No 

significant correlations were found between neck problems and working at the computer. The 

conclusions are that nurses considered themselves having more control and influence over 

work than carers did, although they reported a higher degree of mental fatigue and neck 

problems. Carers experienced lesser degree of mental fatigue, influence, demand and support 

but they reported less neck problems than nurses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  work environment, psychiatry, mental health nurses, assistant nurses. 



 

Innehållsförteckning                       Sid.  
1. Introduktion     1 
  

1.1 Hälsa i arbetslivet   1 

1.2 Den psykosociala arbetsmiljön  2 

1.2.1 Arbetsvillkor, arbetstider och  

        stämningen på arbetet 3  

1.3 Modeller som beskriver hur arbetslivet 

      påverkar hälsan    5 

1.4 Psykisk hälsa   7 

1.5 Fysisk hälsa   8 

1.6 Problemformulering   10 

    
1.7 Syfte     10 
1.8 Frågeställningar    10 

2. Metod      11 
2.1 En beskrivning av HAKuL- projektet 11 

2.2 Den planerade uppsatsens design   12 

2.3 Urval/undersökningsgrupp   12 
2.4 Datainsamlingsmetod   13 
2.5 Tillvägagångssätt    13 
2.6 Dataanalys    14 
2.7 Forskningsetiska överväganden  14 

3. Resultat     14 
3.1 Psykosocial arbetsmiljö  15 

3.1.1 Arbetsvillkor  15 

3.1.2 Arbetstider  17 

3.1.3 Stämningen på  

         arbetsplatsen  18 

3.1.4 Förflyttning av patienter  

        och arbetstid vid datorn 19 

3.2 Den psykiska och fysiska hälsan  20 

 3.2.1 Psykisk hälsa  20 

 3.2.2 Fysisk hälsa  22 

3.3 Samband mellan den psykosocial  

       arbetsmiljön och hälsa  23 

4. Diskussion     23 

4.1 Huvudresultat    23 
4.2 Resultatresultat    24 

4.3 Metoddiskussion    27 
4.4 Allmändiskussion     27 

5. Referenser      29 

 



 

Bilaga 1  

Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1. Introduktion 

1.1 Hälsa i arbetslivet 

De typer av ohälsa som är störst inom arbetslivet i Sverige idag är besvär i form av värk från 

rörelseorganen och psykisk ohälsa (Arbetsmiljöundersökningen 2007, Statens 

folkhälsoinstitut 2005, Vingård 2006). Detta återspeglar sig i statistiken kring 

långtidssjukskrivningarna där den största diagnosgruppen som leder till sjukskrivning är 

muskuloskeletala besvär, följt av psykisk ohälsa. Den diagnosgrupp som däremot har ökat 

mest under de senaste åren är psykiska besvär i olika grader (Vingård 2006). Inom arbetslivet 

ses att ohälsa är starkare relaterat till dem som har kortare utbildning än till de med längre 

samt att kvinnor oftare rapporterar arbetsrelaterad ohälsa eller besvär än vad män uppger. 

Kvinnor anger mer värk från bland annat rygg och axlar jämfört med männen, samma mönster 

gäller även för den psykiska ohälsan som till exempel oro, ängslan och ångest 

(Arbetsmiljöundersökningen 2007, Statens folkhälsoinstitut 2005, Vingård 2006).  

 

Denna bild av ohälsan i arbetslivet är inte unik för Sverige, utan visar sig även internationellt. 

EU har gjort en stor undersökning av bland annat hälsa och ohälsa relaterat till arbetet. Den 

gjordes 2005 och antal deltagande europeiska länder var 31, varav Sverige var ett. En 

intressant fråga som studien tog upp var om informanten ansåg att arbetet hade någon 

inverkan på sin hälsa.  

De som svarat att arbetet påverkade hälsan fick i en följdfråga besvara vilka symtom de kände 

av, 16 symtom fanns att välja mellan och det som rapporterades av flest var ryggbesvär och 

muskelvärk, följt av trötthet, stress, huvudvärk och irritation. Resultatet hade även brutits ner 

till att redovisa olika sammanslagna yrkesgruppers upplevelse om att arbetet påverkade hälsan 

och de som låg över genomsnittet var bland annat professioner inom hälsosjukvården (Fourth 

European Working Conditions Survey 2007). En studie som gjordes i Grekland påvisade att 

yrkesgruppen sjuksköterskor upplevde sin hälsa mer negativt än andra, bland annat var 

andelen rökare hög i denna grupp (Pappas, Alamanos & Dimoliatis 2005). 

 

Betydande resurser har lagts ner för att förbättra den fysiska arbetsmiljön i Sverige genom att 

t.ex. ändra arbetssätt eller använda hjälpmedel för att undvika tunga lyft. Trots dessa insatser 

kvarstår problemen med värk från rörelseorganen, vilket påskiner att det är flera olika faktorer 

som ger upphov till muskelsmärtor (Lundberg & Wentz 2004). En ökning hos både män och 

kvinnor som rapporterar värk i rygg eller nacke har också konstaterats inom både industrin 
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(Arbetslivsinstitutet och Statistiska Centralbyrån 2001) och inom yrken som inte är fysiskt 

krävande (Lundberg & Wentz 2004). Även den psykiska ohälsan har ökat som redan nämnts 

och det finns belägg för att det är stressen i arbetslivet som är en starkt bidragande orsak. 

Anledningen till den ökade stressen i arbetslivet hänger ihop med att fler upplever ökade höga 

krav som i sin tur startade i och med effektiviseringen i arbetslivet i början på 90-talet 

(Theorell 2006).   

 

Arbetsrelaterad ohälsa är något som Statens folkhälsoinstitut fokuserar på. De har på 

regeringens uppdrag framlagt 11 nationella folkhälsomål för att nå en bättre folkhälsa och det 

fjärde målområdet fokuserar på hälsa i arbetslivet. I beskrivningen av målområdet 

framkommer att de anser att kraven i arbetslivet måste ta hänsyn till att personen ska kunna 

arbeta och må bra under ett helt arbetsliv samt kunna förena familjeliv och fritid på ett 

hälsofrämjande sätt. De skriver att arbetsmiljön måste vara god och att arbetsgivaren ska följa 

arbetsmiljölagen. Det ska eftersträvas en arbetsmiljö som är säker och trygg såväl psykiskt, 

fysiskt och socialt. Viktiga faktorer som främjar hälsa på arbetet är då medarbetarna har 

kontroll, känner delaktighet och har inflytande att påverka sitt arbete utifrån aktuell 

arbetskapacitet. Andra viktiga delar i den psykosociala arbetsmiljön är att bli sedd av sina 

kollegor och chefer samt ha möjligheter till att kunna utvecklas (Statens folkhälsoinstitut 

2009).  

 

1.2 Den psykosociala arbetsmiljön 

Vikten av en god psykosocial arbetsmiljö avspeglas även i vår lagstiftning. I arbetsmiljölagen 

(1977:1160) finns regler som syftar till att uppnå en god arbetsmiljö samt att förebygga ohälsa 

och olycksfall i arbetet. Arbetsförhållandena ska anpassas efter både de fysiska och psykiska 

förutsättningar som den anställde har. Det beskrivs att arbetet ska erbjuda möjligheter till 

sociala kontakter, ett varierande arbete, möjligheten till att kunna utvecklas både yrkesmässigt 

och personligt samt innehålla självbestämmande och ansvar. Enligt lagen ska det också vara 

möjligt för den anställde att kunna delta i planering kring sin arbetssituation och även i det 

förändringsarbete och utvecklingsarbete som rör dennes arbete (Arbetsmiljöverket 2008).  

 

Vad den psykosociala arbetsmiljön är förklarar Theorell (2003) med att den innehåller 

förutom den fysiska arbetsmiljön och personens sociala situation, även isolering, ensamhet, 

konflikter på arbetsplatsen, känsla av meningsfullhet och sammanhang. Något som påverkar 
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upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön är om arbetet upplevs tillfredställande eller ej, 

vilket stöd som finns samt grad av stress och oro (Karasek & Theorell 1990).  

 

1.2.1 Arbetsvillkor, arbetstider och stämningen på arbetet 

Antalet landstingsanställda har minskat stadigt, 1987 var antalet knappt 800 000 jämfört med 

2003 då antalet var knappt 600 000 personer, detta kan möjligen påverka de anställdas 

psykosociala arbetsmiljö negativt, t.ex. genom att det skapar en ökad arbetsbelastning för dem 

som arbetar kvar (Gustavsson & Lundberg 2004). Enligt vad Hasselhorn, Tackenberg och 

Müller (2003) och Friis, Ekholm och Hundrup (2007) fann i sina studier är det ett problem 

med bristen på omvårdnadspersonal i Europa. I NEXT - studien med deltagare från 10 länder 

i Europa, Sverige var inte inkluderat men det var däremot både Finland och Norge, framkom 

att den vanligaste orsaken till bristen var att omvårdnadspersonalen är en åldrande yrkeskår 

och att det är svårt att rekrytera yngre personer till vårdyrket (Hasselhorn, Tackenberg & 

Müller 2003). Andra orsaker till brist på omvårdnadspersonal är att de väljer en annan 

yrkeskarriär eftersom omvårdnadsyrket har bristande karriärmöjligheter, låg status och 

arbetsplatsen har flera och återkommande omorganisationer (Sjögren, Fochsen, Josephson & 

Lagerström 2005).  

 

En svensk studie har också belyst vad i arbetsmiljön som leder till att omvårdnadspersonalen 

(sjuksköterskor och skötare/undersköterskor) slutat arbeta inom vården. Det som framkom var 

att en för stor arbetsbörda, minskad arbetstillfredställelse, att inte kunna påverka sina 

arbetstider, personalbrist och omorganisationer var faktorer som låg till grund för beslutet att 

byta arbete (Sjögren, Fochsen, Josephson & Lagerström 2005). En annan orsak till att 

sjuksköterskor slutar arbeta inom vården är att de förtidspensioneras på grund av sitt arbete. 

En studie från Danmark jämförde sjuksköterskor som arbetade ständiga kvällar eller nätter 

med sjuksköterskor som enbart arbetade dagtid, de fann att risken var signifikant högre för de 

som arbetade kvällar och nätter att få förtidspension jämfört med den andra gruppen (Friis, 

Ekholm & Hundrup 2008). 

 

Vad den psykiatriska omvårdnadspersonalens (sjuksköterskor och skötare/undersköterskor) 

arbetsuppgifter innehåller beskriver Lesinskiene, Jegorova och Rancew (2007) i deras studie 

från Litauen. Personalen hade flera olika arbetsuppgifter, men viktiga kunskaper som ligger 

som grund i arbetet ansåg informanterna var att det krävdes en god kommunikationsförmåga 

samt att kunna bedöma och värdera information om patienten. Den psykiatriska 
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omvårdnadspersonalen mötte många olika patienter med olika symtom såsom oro, 

sömnproblem, aggressivitet, hallucinationer, social isolering och inadekvata beteenden. De 

aggressiva och suicidala beteenden var de som upplevdes mest obehagliga och skrämmande 

men trots det och att personalen ständigt behövde tänka på att säkra arbetsmiljön ansåg 

majoriteten att de var mycket nöjda med sitt arbete (Lesinskiene, Jegorova & Rancew 2007).  

 

Josephson och Vingård (2002) undersökte omvårdnadspersonal (sjuksköterskor och 

skötare/undersköterskor) i Sverige och deras arbetslust och hälsa. 58 % av de tillfrågade 

(n=1919) svarade att den arbetslust de kände var tillfredställande. Arbetslust visade sig ha ett 

signifikant samband med krav, stimulans, kontroll och skicklighet i arbetet. Det som gynnade 

arbetslusten var att ha låga krav, relativt mycket stimulans, ha kontroll och uppleva att arbetet 

utförs skickligt. En slutsats de drar är att de psykosociala arbetsförhållandena har ett samband 

med arbetslust, de med låg arbetslust rapporterade sämre psykosociala arbetsförhållanden än 

övriga.  

 

Nielsen, Rugulies, Christensen, Smith-Hansen, Bjorner och Kristensen (2004) har studerat 

omvårdnadspersonal i Danmark. De kunde utifrån sin studie påvisa ett signifikant samband 

mellan att ha möjligheten att påverka beslut på arbetet och minskad frånvaro hos både män 

och kvinnor. Gällande sjukfrånvaro visade Rugulies, Christensen, Borritz, Villadsen, 

Bültmann och Kristensen (2007) i sin studie där bland annat personal inom psykiatrin ingick, 

klara samband mellan sjukfrånvaro och krav på att inte visa känslor, hot och våld, lågt 

inflytande, låg meningsfullhet på arbetet, rollkonflikter och då kvaliteten på ledarskapet var 

dåligt.  

 

En annan studie som även den inriktade sig på omvårdnadspersonalen och deras arbetsmiljö i 

Danmark visar bland annat att omvårdnadspersonalen (sjuksköterskor, undersköterskor och 

barnmorskor) i jämförelse med laboratorieassistenterna generellt skattade att de hade högre 

krav och lägre inflytande på arbetet samt framkom att omvårdnadspersonalens arbete hade en 

hög arbetstakt och innehöll rollkonflikter, trots detta upplevde de ändå en hög meningsfullhet 

på sitt arbete. De upplevde också att arbetet innehöll högre emotionella och kognitiva krav 

jämfört med laboratorieassistenter. De konsekvenser som sågs vid höga krav, låg tilltro till 

arbetsorganisationen samt problem med personliga relationer på arbetet var lägre självskattad 

psykisk hälsa (Aust, Rugulies, Skakon, Scherzer & Jensen 2007).  
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1.3 Modeller som beskriver hur arbetslivet påverkar hälsan 

Krav och kontroll är två faktorer som framkommer vara av vikt inom arbetslivet som påverkar 

vår hälsa. De krav som finns på arbetet kan var av både fysisk och psykisk karaktär. Kontroll 

på arbetet handlar om att de anställda har inflytande över sitt arbete, vilket kan innebära att 

möjligheten finns att själv kunna påverka hur arbetsuppgifterna utförs, i vilken ordning och 

när raster kan tas (Jeding, Marklund, Nygren, Theorell & Vingård 1999, Karasek & Theorell 

1990) 

 

Krav och kontroll modellen som Karasek och Theorell (1990) utvecklat bygger på att beskriva 

hur höga eller låga krav samspelar med hög eller låg kontroll på arbetet och hur detta samspel 

kan påverka personalens hälsa i både positiv och negativ riktning.  I modellen fokuseras det 

på fyra arbetssituationer: avspänt, spänt, passivt och aktivt arbete (figur 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kravkontrollmodellen, fritt efter Karasek och Theorell 1990. 

 

Det optimala arbetet enligt Karasek och Theorell (1990) utifrån synsättet att minska ohälsa är 

det avspända arbetet. I denna typ av arbete är kraven låga och kontrollen hög. Detta möjliggör 

att personen kan ta sig an de utmaningar som kan komma på bästa sätt eftersom 

förutsättningarna är gynnsamma (Karasek & Theorell 1990, Vetenskapsrådet 2002).  

Dess motsats, den typen av arbete som kan leda till ohälsa är den spända arbetssituationen. 

Kraven är höga och kontrollen liten. Arbetssituationen kan leda till ohälsa i form av stress, 

trötthet, oro och depression. Även det passiva arbetet då både kontrollen och kraven är låga 

kan medföra hälsorisker eftersom personen i sitt arbete inte har möjlighet att använda sina 
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resurser fullt ut. Den fjärde arbetssituationen som Karasek och Theorell (1990) beskriver är 

det aktiva arbetet som innehåller möjlighet till att ha kontroll, kunna påverka och fatta beslut 

samt innefattar höga krav. Denna arbetssituation kan ofta vara positiv eftersom personer som 

har ett aktivt arbete ofta uppfattar att möjligheter finns för att utföra arbetet och anser att det 

är stimulerande och ger en känsla av självständighet. Men det finns tillfällen då ett så kallat 

aktivt arbete leder till stress och ökad risk för ohälsa. Det har visat sig att då kravnivåerna 

stiger, vilket kan innebära för hög arbetstakt eller för stor arbetsbelastning, leder det ofta till 

att personen inte utnyttjar sin möjlighet till kontroll och möjligheten till att fatta beslut. I dessa 

fall innebär det att även de aktiva arbetena kan ge upphov till ohälsa (Karasek & Theorell 

1990).  

 

Krav och kontroll samt socialt stöd är tre olika faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som 

påverkar vår hälsa. Det krävs en balans mellan dem för att inte hälsan ska påverkas negativt 

(Theorell 2003, Karasek & Theorell 1990, Währborg 2002). I en studie fann man att då 

balansen är god, det vill säga då personen upplever sig ha kontroll och inflytande på sitt arbete 

minskar upplevelsen av stress, det psykiska välmåendet blev bättre och personalen 

rapporterade färre fysiska ohälsosymtom (Jeding, Marklund, Nygren, Theorell & Vingård 

1999, Wallin & Wright 1986). Då krav och kontroll är i obalans till varandra, samt om det 

sociala stödet är svagt ses en försämrad arbetstrivsel, risken för sjukfrånvaro ökar och hälsan 

kan försämras (Karasek & Theorell 1990).  

 

Ett annat sätt att se på hur yrkeslivet kan påverka på vår hälsa är genom modellen som 

Johannes Siegrist arbetat fram. Den är enligt honom ett komplement till krav och kontroll 

modellen. Modellen som han kallar The effort-reward imbalance model (ERI), handlar om att 

personen drivs av belöningen som kan komma efter att ha ansträngt sig. Belöningen som 

modellen fokuserar på, kan vara bland annat högre lön, högre status, respekt och 

uppskattning. Ansträngningen för att utföra arbetet bygger på två faktorer, de inre och yttre. 

De inre faktorerna är t.ex. hur personen hanterar stress och vilket kontrollbehov personen har. 

Yttre faktorer berör t.ex. de krav och skyldigheter som finns på arbetet. Om det råder en 

obalans mellan grad av insats/ansträngning och belöning kan det leda till att självkänslan 

försämras och välbefinnandet minskar. Status är ett begrepp som Siegrist anser vara av stor 

betydelse, att mista sin statuskontroll kan leda till ohälsa. De sammanhang då statuskontrollen 

kan upplevas hotad kan vara vid t.ex. omorganisationer på arbetet, hot om uppsägning, 

degradering eller brist på karriärmöjligheter (Siegrist 1996). 
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Ytterligare ett sätt att se på hur människans hälsa påverkas av yttre och inre stimuli är den 

stressteori som McEwan utvecklat, den allostatiska stressteorin. De allostatiska systemen som 

finns i vår kropp innefattar bland annat hjärt-kärlverksamheten, hormoner, 

ämnesomsättningen och immunförsvaret. Allostas är förmågan kroppen har att snabbt anpassa 

sig eller svara på olika stimuli, t.ex. att kliva ur sängen på morgonen, gå upp för trappor eller 

utsättas för en stressor. Dessa olika stimuli leder till att kroppen svarar med att bland annat 

öka mängden av stresshormoner och blodtrycket och pulsen stiger, med syfte att uppnå balans 

i systemet. Att i dessa situationer mobilisera energi är friskt och sunt och har till uppgift att 

skydda, men de allostatiska systemen måste få tillfälle att återhämta sig. I vila återgår de 

allostatiska systemen till homeostas, dvs. kroppen ägnar sig åt bland annat återuppbyggnad 

och tillväxt. Om kroppen utsätts för ständigt upprepad obalans utan återhämtning eller om 

kroppen inte klarar av att stänga av reaktionen i vila uppstår en påfrestning på kroppen och 

hjärnan som kallas för allostatisk belastning och risken för ohälsa ökar. Det är alltså kroppens 

egna försvar mot ohälsa som skapar ohälsa eftersom det inte fungerar som det är tänkt. Olika 

typer av besvär såsom kroniskt trötthetssyndrom, kronisk värk och mag- tarm besvär är alla 

kopplade till en obalans i de allostatiska systemen (McEwen 2007, McEwen 2008).  

 

1.4 Psykisk hälsa 

Psykisk ohälsa förekommer ofta hos personal inom hälso- och sjukvården, de tecken som kan 

ses vid lågt psykiskt välbefinnande är t.ex. trötthet, sömnbesvär, oro eller ängslan. Besvär i 

form av trötthet har ökat i Sverige, 1986 ansåg 30 % av svenskarna att de kände av trötthet, 

siffran 2001 var 47 %. Mellan samma år ökade också sömnbesvären från 16 % till 26 % samt 

även känslan av oro eller ängslan ökade från 12 % till 21 %. Förutom att det är viktigt för 

individen att den psykiska hälsa förbättras påverkas också verksamheten positivt av om 

personalen inom hälso- och sjukvården mår bra i form av ökad vårdkvalité och 

patientsäkerhet (Gustafsson & Lundberg 2004). En studie som jämförde sjuksköterskor på 

olika avdelningar och deras hälsa visade att sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk 

vård signifikant oftare uppvisade känslomässig utmattning jämfört med sjuksköterskor inom 

andra sjukvårdsområden (Sahraian, Fazelzadeh, Mehdizadeh & Toobaee 2008). 

 

2007 kom Statens folkhälsoinstitut med positiva resultat genom de självskattningar som 

samlat in via enkäter mellan 2004 och 2007. Det visade sig att fler bedömde sitt psykiska 

välbefinnande bättre 2007, jämfört med tidigare år. Även besvär och värk i kroppen och 
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sömnproblem rapporterades i lägre utsträckning. Den psykosociala arbetsmiljön undersöktes 

också och den har under de senaste åren förbättrats och numera upplever fler att de har ett 

ökat stöd och att de får uppmuntran på arbetet (Arbetsmiljöundersökningen 2007).  

 

 Eriksson, Starrin och Jansson (2008) undersökte i deras studie vad som skapade ohälsa på 

arbetsplatsen och vilka konsekvenser som sågs. Informanterna uppgav att få en ny 

arbetsgivare, nya arbetsuppgifter, nedskärningar, att inte känna arbetstillfredsställelse och att 

ha höga krav på arbetet gav upphov till psykosomatiska besvär och problem i form av 

huvudvärk, återkommande förkylningar, ont i magen, kraftigt försämrat minne, ökad 

hjärtfrekvens och bröstsmärtor. Den psykisk ohälsa som framkom var emotionell stress, 

minskat självförtroende och självkänsla, trötthet, utmattning, sömnproblemen och 

nedstämdhet (Eriksson, Starrin & Janson 2008) 

 

Att arbetet påverkar vår sömn visar Arbetslivsinstitutet och Statistiska Centralbyrån (2001) i 

deras studie där resultaten pekar mot att både män och kvinnor fått mer svårt att sova på grund 

av att de tänker på sitt arbete. Sömnen har en central roll i vårt mående, är kvaliteten på den 

dålig förhindras den viktiga återhämtningen. En störd nattsömn kan även härledas till 

långvarig smärta vilket i sin tur kan härledas till stress och personen kan hamna i en ond cirkel 

där de tre faktorerna påverkar varandra negativt. Vad som utlöser stress är individuellt och 

olika faktorer spelar in i hur vi uppfattar stressorer. Symtom som kan ses vid både kortvarig 

och långvarig stress är trötthet, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, värk och smärtor 

speciellt i rygg, nacke och skuldror (Vetenskapsrådet 2002, Währborg 2002). 

 

1.5 Fysisk hälsa 

Trapeziusmuskeln är den muskel i kroppen som främst svarar på den stress som upplevs och 

som smärtor förekommer oftast i. Den sträcker sig från nacken på båda sidor och ner till 

skuldrorna och är den muskel i kroppen som smärtor förekommer oftast i. Det är svårt att hitta 

objektiva fynd som stärker personens upplevelse av smärtor från detta område men likväl har 

personen ändå smärtor därifrån och det som kan bli ett problem i sammanhanget är att 

smärtan utvecklas snabbt och kan bli långvarig (Melin 2008). Rissén, Melin, Sandsjö, Dohns 

och Lundberg (2000) har i sin studie undersökt personal inom handels i relation till 

muskelaktivitet och funnit klara samband mellan negativ stress och aktivitet i 

trapeziusmuskeln. I studierna mättes muskelaktiviteten med EMG (elektromyografi). Ju 

starkare upplevelsen var av negativ stress (att känna sig stressad, uttröttad och spänd) desto 
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mer ökade aktiviteten i muskeln. Upplevd positiv stress (att känna sig glad, stimulerad och 

koncentrerad) och aktivitet i trapeziusmuskeln mättes också och där kunde inget signifikant 

samband ses alls. 

 

Även fysiska belastning påverkar upplevelsen av värk och smärtor. Det visar  

Trinkoff, Lipscomb, Geiger-Brown, Storr och Brady (2003) samt Smedley, Inskip, Trevelyan, 

Buckle, Cooper och Coggon (2003) i sina studier på sjuksköterskor. De fann tydliga samband 

mellan muskuloskeletala problem i relation till fysisk belastning. Bland annat var problem 

från nacke och skuldror starkt förknippat med belastande arbetsställningar, med framför allt 

huvudet, armarna och kroppen.  

 

Simon, Tackenberg, Nienhaus, Estryn-Behar, Conway och Hasselhorn (2008) belyser också 

ämnet omvårdnadspersonal dock i relation till endast rygg eller nackvärk i samband med 

psykosociala och fysiska faktorer. De psykosociala variablerna bestod av krav och kontroll, 

och insats och belöning på arbetet. De fysiska variablerna de fokuserade på var lyft och 

förflyttningar samt att använda hjälpmedel vid förflyttningar. Resultaten visade att det 

starkaste och mest tydliga sambandet sågs mellan psykosociala faktorer och rygg eller 

nackvärk. Hur personalen upplever sig ha kontroll och höga eller låga krav och om det är en 

obalans mellan arbetsinsatsen och belöning kan alltså ge upphov till värk i rygg eller nacke. 

Andra forskar som även de framhåller att det finns samband mellan både fysiska och 

psykosocial faktorer på arbetsplatsen och muskuloskeletala problem är Lundberg (2002), 

Warming, Precht, Suadicani och Ebbehøj (2009) och Ming, Närhi, Siivola (2004). 

 
Annat som gav upphov till långvarig muskuloskeletal smärta fann Nilsson (2008) var att 

uppleva sig vara nedstämd, ha en rädsla för rörelse och att ha en föreställning av att inte 

komma tillbaka till arbetet inom sex månader. Dessa resultat framkom då hon studerade 

muskuloskeletal smärta hos omvårdnadspersonal inom offentlig hälso- och sjukvård i Sverige. 

Samt fann hon att förekomst av denna typ av smärta var vanligare hos personalgrupperna 

undersköterska och sjukvårdsbiträde, dvs. de som hade en kortare utbildning.  

 

I en sammanställning som Melin (2008) gjort utifrån ett större antal studier om olika faktorer 

som kan relateras till värk i nacke och skuldror framkom att upplevda höga krav hade ett 

positivt samband med besvär i nacke och skuldror. Andra faktorer som han fann hade ett 

samband med värk i övre delen av ryggen var att inte ha kontroll på arbetet, ett lågt socialt 
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stöd från sin omgivning, oro, psykosociala problem, missnöjsamhet på sitt arbete samt 

problem på och utanför arbetet.  

 

1.6 Problemformulering 

Att arbeta inom psykiatrin ställer många och höga krav på personalen. De krav som finns kan 

komma från patienter, närstående, arbetsgivare, andra aktörer kring patienten samt de egna 

krav som personalen har på sig. Men det är inte bara olika krav som påverkar hälsan, hela den 

psykosociala arbetsmiljön påverkar. Både nationella och internationella studier påvisar 

samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och fysisk och psykisk hälsa. Det är därför 

viktigt att få information om hur skötare och sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin 

upplever sin hälsa och sin psykosociala arbetsmiljö för att få kunskap om hur deras 

arbetsmiljö kan förbättras. 

 

1.7 Syfte 

Syftet med den planerade studien är att undersöka hur sjuksköterskor och skötare som arbetar 

inom psykiatrin upplever sin psykiska och fysiska hälsa, samt hur de upplever sin 

psykosociala arbetsmiljö. Ett ytterligare syfte är att beskriva eventuella samband mellan hälsa 

och den psykosociala arbetsmiljön.  

 

1.8 Frågeställningar 

1. Hur upplever sjuksköterskorna och skötarna den psykosociala arbetsmiljön på sin 

arbetsplats? 

2. Kan någon skillnad ses mellan de två personalgruppernas upplevda psykosociala 

arbetsmiljö? 

3. Hur är den självskattade psykiska och fysiska hälsan bland sjuksköterskorna och 

skötarna? 

4. Finns det skillnader mellan personalgrupperna gällande självskattad psykisk och fysisk 

hälsa? 

5. Hur ser sambanden ut mellan den upplevda psykosociala arbetsmiljön och självskattad 

fysisk hälsa och självskattad psykisk hälsa? 
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2. Metod   

2.1 En beskrivning av HAKuL- projektet 

Projektet som enkätmaterialet är hämtat från heter Hållbar arbetshälsa i kommuner och 

landsting inför 2000-talet (HaKul), och drevs mellan 1999- 2003. Projektet var indelat i tre 

faser där enkäter skickades ut vid starten 1999, efter 1,5 år och efter tre år. Sammanlagt 

erbjöds all personal i utvalda kommuner och landsting som hade fast anställning eller hade 

längre vikariat att delta. Ett krav var att deltagande kommuner och landsting skulle var 

geografiskt spridda varvid ett slumpvist urval inte var möjligt. De som varit sjukskrivna, 

tjänstlediga eller barnlediga längre än tre månader exkluderades från studien.  

Innan projektet startades förankrades det hos de politiska ledningarna, verksamhetschefer, 

fackligt förtroendevald personal, rehab ansvariga, samtliga arbetsgrupper, försäkringskassa 

och företagshälsovård. Samtliga fick både muntlig och skriftlig information. 

Verksamhetscheferna på de olika enheterna informerade i sin tur personalen. Enkäter samt 

skriftlig information om projektet, frivillighet, möjlighet att avbryta samarbetet och 

information kring sekretess skickades därefter hem till berörd personal och ett frankerat 

svarskuvert medföljde. Två veckor senare skickades en påminnelse ut, den andra påminnelsen 

gick ut efter ytterligare en vecka och den sista påminnelsen tillsammans med en enkät, efter 

ytterligare en vecka. Slutdatum för insamling av enkäterna var två veckor efter sista 

påminnelsen. Deltagandet var frivilligt och genomfördes under full sekretess. Varje enkät var 

dock försedd med ett löpnummer, endast forskningsassistenten kände till vilket löpnummer 

som kunde kopplas ihop med enskilda personer. Löpnummer på enkäterna användes för att 

veta vilka som påminnelse skulle skickas ut till.  

Studiepopulationen uppkom till cirka 9000 personer i åldrarna 19 till 65 år, varav 80 % var 

kvinnor. Svarsfrekvensen vid baslinjemätningen var 84 % (7533). Motsvarande siffror vid 18 

och 36 månaders uppföljningar var 75 % (6969) respektive 71 % (6617). Drygt 46 % 

besvarade alla tre enkäterna. De kommuner som deltog var Boden, Uppsala, Olofström, 

Malung och Falun. Deltagande landsting var Norrbotten, Uppsala, Blekinge och Region 

Skåne (Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting 2004). 

Projektet leddes av Sektionen för Personskadeprevention vid Karolinska Institutet i 

Stockholm och projektledare var professor Eva Vingård. Det finansierades av AFA-

försäkringar och några av de andra aktörerna kring projektet var: Svenska Kommunförbundet, 

Landstingsförbundet, Svenska Kommunalarbetareförbundet, SACO och OFR (Hållbar 

arbetshälsa i kommuner och Landsting 2004).  
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Ett samarbete har fortgått under uppsatsens progress med Arbets- och miljömedicin vid 

Uppsala universitet. Ett befintligt samarbete finns sedan tidigare mellan Landstinget 

Gävleborg och Uppsala universitet genom Centrum för forskning och utveckling, Uppsala 

universitet/Landstinget Gävleborg. 

2.2 Den planerade uppsatsens design  

Föreliggande studie har en komparativ design med kvantitativ ansats.  

 

2.3 Urval/ undersöksgrupp 

Inklusionskriteriet för att delta i studien var att de tillfrågade var omvårdnadspersonal, det vill 

säga sjuksköterska, skötare eller undersköterska, som arbetade inom psykiatrin, 

bekvämlighetsurval tillämpades. De informanter som då återstod arbetade på 

universitetssjukhuset i Lund, division psykiatri och inom division vuxenpsykiatri på Synderby 

sjukhus. Enkätsvar från den tredje och sista uppföljningen i HAKuL- studien som gjordes 

2003 valdes ut till att användas eftersom den innehöll det färskaste materialet. Bortfallet var 

minimalt och innebar att någon informant ibland hoppat över eller låtit bli att svara på någon 

fråga.  

Det sammanlagda antalet deltagare efter urvalsprocessen uppkom till 395 personer.  

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation om respondenterna, sjuksköterskor och skötare uppdelade samt totalt 

i procentform. 

n: Sjuksköterskor n: Skötare Totalt % 
Ålder  
Mean   48 49                                                    
Sd   10 9 

Range   39 39 
Minimum   25 25 
Maximum   64 64 

Kön      
Man   28 75 26 % 
Kvinna   138 154 74 % 

Ort 
Sunderby sjukhus  36 51 22 % 
Universitetssjukhuset i Lund                                 130                    178                    78% 

Typ av anställning 
Fast/tillsvidare                                                    161                  221 98 % 
Vikarie   4 5 2 % 

Arbetsfunktion  
Sjuksköterskor/skötare  166 229 41 %/ 58 % 
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Är du fn. sjukskriven? 
Nej   143 201 88 % 
Ja   20 27 12 % 

Hur många tim/v arbetar du? 
<20 tim/v   4 14 5 % 
21-40 tim/v   157 205 92 % 
>41tim/v   1 3 1 % 

Arbetar du natt regelbundet? 
Ja   30 56 22 % 
Nej   135 170 78 % 

Röker du? 
Ja   56 91 38 % 
Nej   109 13 62 % 

 

 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Information samlades in via enkäter, dessa användes i HAKuL- studien och materialet 

tillhandahölls av Arbetsmiljö- och miljömedicin i Uppsala. Arbetsmiljö- och miljömedicin har 

i HAKuL- projektet använt validerat och beprövat material till att skapa sin enkät, från bland 

annat SF36 (Sullivan & Karlsson 2002) som rör frågor om självskattad hälsa och livskvalitet, 

Karasek och Theorells frågor om krav, stimulans och inflytande (Karasek & Theorell 1990, 

Theorell, Michélsen & Nordmar 1991) och från Previa (2001) kommer frågan om 

datoranvändning. 

Antalet frågor uppkom till 33 samt nio bakgrundsfrågor. I bilaga 2 finns en beskrivning av de 

enkätfrågor och svarsalternativ som använts som inte presenteras i sin helhet i resultatdelen.  

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Kontakt togs med Malin Josephson, docent och gruppchef vid Arbets- och miljömedicin vid 

Uppsala universitet för att efterfråga om det fanns möjlighet att använda material från dem. 

Tillstånd erfordrades och beviljades (bilaga 1). Ett begränsat antal frågor med relevans till 

syfte och frågeställningarna valdes ut utifrån områdena psykosocial arbetsmiljö, psykisk och 

fysisk hälsa, för att därefter bearbetas genom statistiska analyser. Begränsningar gjordes i 

urvalet av frågor för att materialet skulle bli rimligt till studiens omfattning. Vad den 

psykosociala arbetsmiljön består av presenteras i inledningen, i föreliggande studie har inte 

alla de faktorer som Theorell (2003) anser innefattar den psykosociala arbetsmiljön 

inkluderats.  
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Bland annat har personens sociala situation och känsla av meningsfullhet exkluderats. Se syfte 

och frågeställningar för att se vilka områden som innefattas i denna studie.  

 

Alla frågor som ingår i psykisk hälsa och vitalitet har analyserats för att se skillnader mellan 

grupperna. Ett mindre antal frågor har valts ut att presenteras i den beskrivande delen i 

resultatet.  

 

2.6 Dataanalys 

Statistikprogrammet SPSS 17,0 användes för bearbetning av data (Wahlgren 2008). 

Signifikansprövningar gjordes med olika statistiska metoder (Körner & Wahlgren 2002), den 

analys som användes för att undersöka skillnader mellan de båda personalgrupperna då 

frågans svarsalternativ var färre än sex var chi2 test. På frågor som hade sex eller fler 

svarsalternativ användes Mann-Whitney test. För att undersöka samband mellan den 

psykosociala arbetsmiljön och psykisk och fysisk hälsa användes Spearmans rho 

korrelationer. I analyser och presentationen av samband har frågan om besvär från nacke 

analyserats mot andra variabler från de olika områdena. Att endast analysera frågan om 

besvär från nacke mot övriga frågor, valdes ut utifrån att problem från nacke är vanligt 

förekommande i arbetslivet oavsett fysisk arbetstyngd (Lundberg & Wentz 2004). De frågor 

som analyserats mot besvärsfrågan valdes utifrån att de olika områdena psykosocial 

arbetsmiljö och psykisk hälsa ska finnas representerade.  

Data var nominal- och ordinaldata. Signifikansnivån sattes till p < 0.05 

 

2.7 Forskningsetiskta överväganden 

HAKuL- projektet har i dess inledande fas prövats och godkänts hos dåvarande 

Etikkommittén vid Karolinska Institutet (nr. 99-242). De data som behandlas är 

avidentifierade och resultaten kommer endast att redovisas på gruppnivå, informanterna 

förblir alltså anonyma.  

 

3. Resultat 

Resultatets deskriptiva del presenteras genom figurer och text, analyserande skillnader 

presenteras i textform och sambanden återfinns i tabellform samt text. De deskriptiva figurer 

om hur omvårdnadspersonalen skattat sin psykosociala arbetsmiljö och hälsa som inte finns 

med i resultatdelen återfinns i bilaga 2.  
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3.1 Psykosocial arbetsmiljö  

3.1.1 Arbetsvillkor 

Krav, stimulans och inflytande återfinns under denna rubrik.  

På frågan om det förekom krav att arbeta fort svarade 5 % av sjuksköterskor att de upplevde 

det kravet ofta, 3 % av skötarna skattade samma svarsalternativ. Flertalet (48-59 %) av både 

sjuksköterskorna och skötarna upplevde att de ibland hade krav på att arbeta mycket fort.  

Svarsalternativet nej så gott som aldrig skattades av 9 % av sjusköterskorna och 13 % av 

skötarna. En tendens (Chi2=7.221, df= 3, p= 0.065) sågs mot att sjuksköterskorna i större 

utsträckning ansåg sig ha krav på sig att ibland arbeta mycket fort jämfört med skötarna. 

Om arbetet krävde att personalen arbetade mycket hårt svarade personalen ungefär som ovan, 

10 % av sjusköterskorna och 13 % av skötarna upplevde det kravet så gott som aldrig. De 

flesta ur båda grupperna (44-47 %) skattade att de ibland kände det kravet. Att arbetet ofta 

kräver en för stor arbetsinsats upplevde 5-6 % av både sjuksköterskorna och skötarna. De 

flesta (44-47 %) ur båda grupperna värderade att de ibland hade krav på för stor arbetsinsats. 

Det var 14 % av sjusköterskorna och 9 % av skötarna som svarat nej så gott som aldrig.  

 

50 % av sjuksköterskorna och 53 % av skötarna ansåg att de ofta hade tillräckligt med tid till 

att hinna med sina arbetsuppgifter. Ett mindre antal (1- 2 %) ur båda grupperna ansåg att de så 

gott som aldrig hade tillräckligt med tid. Om det förekom motstridiga krav på arbetet 

efterfrågades, det svarsalternativ de flesta ur båda grupperna svarat var att de upplevde det 

ibland (42-45 %). 12 % av sjusköterskorna och 8 % av skötarna ansåg att de ofta förekom 

motstridiga krav.  

 

35 % av sjuksköterskorna uppgav att de ofta fick lära sig nya saker på sitt arbete, skötarna 

uppkom till 16 % på samma svarsalternativ. På andra svarsalternativet ja, ibland uppgav 55 % 

av sjuksköterskorna och 69 % av skötarna att de fick det, se figur 2. Signifikanta skillnader 

förelåg mellan grupperna, ett större antal sjuksköterskorna ansåg att de ofta fick lära sig nya 

saker på sitt arbete och skötarna uppgav i större utsträckning att de ibland fick det, (Chi2= 

18.961, df= 3, p= 0.000). 
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Figur 2. Hur grupperna uppgatt att de fått lära sig nya saker på arbetet.  

 

Att arbetet ofta krävde skicklighet ansåg 75 % av sjuksköterskorna, siffran för skötare var  

59 %. Att arbetet ibland krävde det ansåg 23 % av sjuksköterskorna och 37 % av skötarna, se 

figur 3. På denna fråga kan skillnader ses, sjuksköterskorna skattade att de oftare hade det 

kravet jämfört med skötare, skillnader framkom även på svarsalternativ ja, ibland, 

sjuksköterskorna uppgav det alternativet i lägre utsträckning än skötarna (Chi2= 12.753,  df= 

3, p= 0.005).  
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Figur 3. Skattningar om arbetet kräver skicklighet mellan grupperna.  

 

Om arbetet krävde påhittighet ansåg ca 95 % av båda grupperna att det ofta och ibland 

krävdes det. 70 % av sjuksköterskorna ansåg att arbetet ofta eller ibland innebar att de fick 

göra samma sak om och om igen, 74 % av skötarna ansåg samma sak. På frågan om de 

upplever att de hade inflytande att bestämma hur sitt arbete skulle utföras svarade 51 % av 

sjuksköterskorna att de ofta hade det jämfört med 36 % av skötarna. På svarsalternativet ja 

ibland skattade 39 % av sjuksköterskorna och 54 % av skötarna (figur 4). Analys av skillnader 

mellan grupper i denna fråga visade att sjuksköterskorna i signifikant högre grad (Chi2= 
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10.001, df= 3, p= 0.018) ansåg att de hade inflytande över hur arbetet skulle utföras jämfört 

med skötarna. 
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Figur 4. Omvårdnadspersonalens uppfattning om de har inflytande att bestämma hur arbetet ska 

genomföras. 

 

På frågan om de ansåg sig ha inflytande att bestämma vad som ska utföras på arbetet svarade 

majoriteten av sjuksköterskorna och skötarna att de ansåg sig ha det ofta eller ibland 

(sjuksköterskor, ofta: 27 %, ibland: 48 %, skötare, ofta: 25 %, ibland: 49 %). Svarsalternativet 

nej, sällan ansåg 21 % av sjuksköterskorna och 22 % av skötarna passa in på deras arbete.  

 
Gällande övriga frågorna kring arbetsvillkor framkom inga signifikanta skillnader.  

 

3.1.2 Arbetstider 

De allra flesta inom båda grupperna var nöjda med sina arbetstider. 21-25 % av både 

sjuksköterskorna och skötarna var inte nöjda. Att ha inflytande över arbetstidernas 

förläggning ansåg en större grupp (77 %) sjuksköterskor att de hade jämfört med (52 %) 

skötarna (figur 5).  

Några signifikanta skillnader sågs inte då det gällde förnöjsamhet av arbetstider, däremot 

gällande inflytande över förläggningen av arbetstider upplevde sjuksköterskorna i större 

utsträckning än skötarna att de hade inflytande (Chi2= 24.515, df= 1, p= 0.000). 
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Figur 5. Beskrivning av gruppernas uppfattning om att ha inflytande över förläggningen av sina 

arbetstider.  

  

3.1.3 Stämningen på arbetsplatsen 

49-54 % av både sjuksköterskorna och skötarna menade att beskrivningen av att deras 

arbetsplats hade en lugn och behaglig stämning stämde ganska bra.  5 % av sjuksköterskor 

och 6 % av skötarna tyckte att den beskrivningen inte alls stämde in på deras arbetsplats. 

Samma trend sågs på frågan om det var god sammanhållning på arbetsplatsen, 45 % av 

sjuksköterskorna och 53 % av skötarna skattade svarsalternativ stämmer ganska bra. 

Svarsalternativet stämmer inte alls skattades av 5 % sjuksköterskor och 3 % skötare.  

 

På frågan som gällde om de ansåg sig ha arbetskamrater som ställde upp för dem svarade 41 

% av sjuksköterskorna och 29 % av skötarna att det påståendet stämmer. På svarsalternativet 

stämmer ganska bra, svarade 48 % sjuksköterskorna och 62 % av skötarna, se figur 6.  

Signifikanta skillnader sågs som visade att sjuksköterskorna i högre grad uppgav att deras 

arbetskamrater ställde upp för dem jämfört med skötarna (Chi2= 10.217, df= 3, p= 0.017). 
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Figur 6 . Hur sjuksköterskor och skötare svarat på påståendet om de har arbetskamrater som ställer 

upp för dem. 

 

Flertalet av sjuksköterskorna (92 %) och skötarna (93 %) valde svarsalternativen det stämmer, 

samt det stämmer ganska bra gällande att de kom bra överens med sina överordnade. Övriga 

ansåg att det inte stämmer så bra eller stämmer inte alls.  

 

Inom området stämning på arbetsplatsen framkom i övriga frågor inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna förutom de som redovisats.   

 

 

3.1.4 Förflyttningar av patienter och arbetstid vid datorn 

Att arbeta vid datorn uppgav 8 % av sjuksköterskorna att de nästan aldrig gjorde, för skötare 

var siffran 16 %. Datortid mindre än 30 minuter uppgav 53 % av sjuksköterskorna och 68 % 

av skötarna. De som arbetade vid datorn mellan 30-120 minuter/dag var 30 % av 

sjuksköterskorna och 14 % av skötarna (figur 7). En signifikant skillnad sågs mellan 

grupperna (Chi2= 29.766, df= 3, p= 0.000), sjuksköterskorna uppger att de spenderar mer 

arbetstid vid datorn än vad skötarna uppgav.   
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Figur 7.  Sjuksköterskor och skötares uppskattade arbetstid vid datorn.  

 

Både sjuksköterskorna (93 %) och skötarna (88 %) ansåg att de nästan aldrig lyfte eller 

förflyttade patienter under en arbetsdag. De som lyfte eller förflyttade 1-5 ggr/dag uppkom till 

6 % av sjuksköterskorna och 12 % av skötarna. En tendens till skillnad (Chi2=5.243, df= 2, 

p= 0.073) mellan grupperna kan ses på skattningen att lyft eller förflyttningar sker 1-5 ggr/dag 

i större utsträckning hos skötarna.  

 

3.2 Den psykiska och fysiska hälsan  

3.2.1 Psykisk hälsa 

Gällande psykisk trötthet efter ett arbetspass uppmanades informanterna att besvara frågan 

utifrån hur de känt sig de senaste fyra veckorna. 27 % av sjuksköterskorna och 41 % av 

skötarna skattade att de kände sig det någon/några gånger/v. På svarsalternativet att de kände 

sig psykisk trött flera gånger/v efter arbetet svarade 45 % av sjuksköterskorna och 27 % av 

skötarna att de kände sig det, se figur 8. Efter analys framkom en signifikant skillnad, 

sjuksköterskorna skattade i högre grad att de flera gånger i veckan kände sig psykiskt trött 

efter ett arbetspass, än vad skötarna skattade (Chi2= 15.810, df= 4,  p= 0.003).  
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Figur 8.  Sjuksköterskors och skötares upplevelse av psykisk trötthet efter ett arbetspass.  

Svarsalternativ: 1: Aldrig, 2: Sällan, några ggr/år, 3 Några/någon ggr/mån, 4: Flera ggr/v, 5: Alltid, 

varje dag. 

 

Även på nedanstående frågor om vitalitet och psykisk hälsa fick informanterna uppge hur de 

känt sig den största delen de senaste fyra veckorna. Kände sig pigg och stark hela tiden gjorde 

4 % av sjuksköterskorna och 5 % av skötarna. De flesta ur båda grupperna (28-31 %) uppgav 

att de kände sig pigg och stark den största delen av tiden. De som ansåg att de ingen del av 

tiden var det uppkom till 5 % av sjuksköterskorna och 8 % av skötarna. Gällande att känna sig 

full av energi var det mellan 2-4 % av båda grupperna som kände sig så hela tiden. På 

svarsalternativet att de känt sig full av energi större delen av tiden svarade 16 % av 

sjuksköterskorna och 24 % av skötarna att de kände sig det. 13 % av båda grupperna kände att 

de ingen del av tiden var full av energi. Glad och lycklig efterfrågades också och där svarade 

4-5 % av både sjuksköterskorna och skötarna att de känt sig så hela tiden. De som svarat att 

känslan fanns där till största delen av tiden var 25 % sjuksköterskor och 31 % skötare. Att inte 

känna sig glad och lycklig alls gjorde 6 % inom båda grupperna. De som kände sig dyster och 

ledsen ingen del av tiden uppkom till 39 % av sjuksköterskorna och 48 % av skötarna. En 

liten del av tiden angav 41 % av sjuksköterskorna och 28 % av skötarna att de var dystra och 

ledsna. Skattningar på svarsalternativet att känna sig så hela tiden uppkom till 1-2 % i båda 

grupperna. Att känna sig utsliten gjorde 2 % av sjuksköterskorna och 4 % av skötarna hela 

tiden. Mellan 26-34 % av båda grupperna skattade att de känt sig utsliten liten eller ingen del 

av tiden.  

Ytterligare frågor kring vitalitet som handlade om de känt sig mycket nervös, mycket 

nedstämd, lugn och harmonisk, och trött inkluderades i analyserna av skillnader mellan 

grupperna. Några signifikanta skillnader mellan grupperna sågs inte på någon av alla 

vitalitetsfrågor.  
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3.2.2 Fysisk hälsa 

På frågan om hur informanterna i allmänhet skulle vilja säga att sin hälsa är svarade 9-10 % 

av både sjuksköterskorna och skötarna att den var utmärkt. Mycket god hälsa ansåg 29 % av 

sjuksköterskorna och 20 % av skötarna att de hade. Dålig hälsa rapporterade 2 % av 

sjuksköterskorna och 5 % av skötarna. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

framkom.  

 

En fysisk trötthet efter arbetspasset upplevde ca 27 % av både sjuksköterskorna och skötarna 

varje dag eller flera ggr/vecka. 19 % av sjuksköterskorna och 12 % av skötarna upplevde 

aldrig att de var fysiskt trött efter ett arbetspass. Några signifikanta skillnader sågs inte mellan 

grupperna. Informanterna uppmanades att besvara denna fråga utifrån hur de känt sig de 

senaste fyra veckorna. 

 

Besvär (värk, smärta, obehag) från nacke och skuldror/axlar som informanterna haft någon 

gång de senaste 12 månaderna skattades. Besvär från nacken rapporterade 60 % av 

sjuksköterskorna och 44 % av skötarna att de hade. Besvär från skuldror/axlar uppgav 54 % 

av sjuksköterskorna och 47 % av skötarna att de hade, se figur 9. Signifikanta skillnader 

framkom gällande besvär från nacken (Chi2= 9.421, df= 1, p= 0.002), det var fler 

sjuksköterskor som uppgav besvär än vad skötarna uppgav. Inga skillnader sågs mellan 

grupperna och besvär från skuldror/axlar.  
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Figur 9. Andelen informanter som uppgett att de har besvär från nacke och skuldror/axlar.  
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3.3 Samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och hälsa 

Korrelationsanalyser (Spearman`s rho) gjordes för att se om signifikanta samband förekom. 

Analyserna gjordes på hela gruppen och utgick från frågan om informanten haft besvär i 

nacken de senaste 12 månaderna.  

Något samband mellan att ha besvär i nacken och att uppleva krav på att arbeta mycket fort 

framkom inte, inte heller i relation till arbetstid vid datorn. Däremot sågs positiva signifikanta 

samband mellan besvärsvariabeln och att lyfta/förflytta patienter och att känna sig psykiskt 

och fysiskt trött efter ett arbetspass. Detta innebär att besvär från nacke sättas i samband med 

att lyfta och förflytta mycket och att upplevd trötthet efter arbetet sätts i samband med att ha 

värk i nacken. Ytterligare ett positivt signifikant samband sågs mellan besvär från nacke och 

att känna sig utsliten, vilket betyder att det finns ett samband mellan att känna sig utsliten och 

ha besvär från nacken (tabell 2). 

 
 
Tabell 2. Spearman´s rho korrelationer mellan besvär i nacken senaste 12 mån bland sjuksköterskor 
och skötare (n= 365-385, antalet varierar i de olika analyserna) och ett antal av de studerade 
arbetslivsrelaterade variablerna. 
 
Variabel  Besvär i nacken senaste 12 mån 
_________________________________________________________________________ 
  
Krav att arbeta   -.086  
mycket fort 
 
Datorarbete   .015  
     
Förflyttar/lyfter   .116*  
Patienter 
Känt sig utsliten   .271** 
Senaste 4 veckorna 
 
Upplevd fysisk trötthet   .269** 
efter arbetsdagens slut  
 
Upplevd psykisk trötthet   .277**  
efter arbetsdagens slut 
 

* rho<.05, ** rho<.01 (2-tailed) 

 
 
 
4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat   

Resultatet visade att sjuksköterskorna i högre grad uppgav stöd från kollegor, inflytande över 

arbetstider och hur arbetet skulle utföras jämfört med skötarna. Skötarna skattade lägre 

angående psykisk trötthet, lärande samt arbetstid vid datorn än sjuksköterskorna. Värk från 

nacke förekom oftare hos sjuksköterskorna. Signifikanta samband fanns mellan att ha värk i 
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nacken och att känna sig psykiskt trött. Inga samband sågs mellan besvär från nacken och 

krav på att arbeta fort eller arbetstid vid datorn. Konklusioner som kan dras av resultatet är att 

sjuksköterskorna uppgav mer kontroll, lärande, stöd och inflytande på arbetet än skötarna 

samt upplevde de oftare psykisk trötthet och värk från nacken. Skötarna rapporterade värk i 

lägre utsträckning trots att de skattat lägre på inflytande, krav och stöd. 

 

4.2 Resultatdiskussion    

Den psykosociala arbetsmiljön skattades mycket lika i vissa frågor av grupperna. Krav på att 

arbeta mycket fort och hårt ansåg 44 % till 59 % av både sjuksköterskor och skötare att de 

ibland upplevde att arbetsgivaren ställde på dem i denna fråga framkom en tendens till 

skillnad i grupperna, sjuksköterskorna skattade kravet något oftare än skötarna. Gällande 

inflytande framkom att de flesta ansåg att de kunde påverka sitt arbete. Dessa resultat är 

positiva och gällande skötare ligger resultaten av inflytande i linje med tidigare forskning 

(Eriksen 2006). Kraven uppges inte vara högt ställda under längre perioder och att 

möjligheten till inflytande fanns, att ha kontroll och inflytande på arbetet medför positiva 

effekter så som känsla av mindre stress, psykiskt välmående och färre fysiska ohälsosymtom 

(Jeding, et.al. 1999, Wallin & Wright 1986). Även att (ca 50 %) informanterna ansåg sig ha 

tid till sina arbetsuppgifter är mycket positivt, trots de förändringsarbeten som ständigt pågår i 

landstinget. Sjuksköterskorna i studien upplevde att de ofta hade möjlighet att lära sig nya 

saker samt att det krävdes skicklighet på sitt arbete, vilket inte skötarna tyckte i samma 

utsträckning. Kan orsaken till skillnaderna ligga i att de har något olika arbetsuppgifter och 

olika utbildningsnivåer? En studie som gjordes på olika personalgrupper som arbetade på 

sjukhus framhöll att lärande var en del i det dagliga arbetet för all personal (Nilsson, Hertting, 

Petterson & Theorell 2005). Men kan resultatet angående lärande, i föreliggande studie ändå 

bero på att sjuksköterskorna har mer kontakt med andra yrkeskategorier och då har möjlighet 

att förkovra sig därigenom? Åteg, Hedlund och Pontén (2004) framhåller att det är viktigt 

med en stimulerande arbetsmiljö för att personalen ska trivas och må bra på arbetsplatsen. Att 

arbetstiderna var bra framkom, samt att sjuksköterskorna upplevde att de kunde påverka 

arbetstidernas förläggning i större utsträckning än skötarna, vad skillnaden kan bero på är 

svårt att gissa, men klart är att upplevelsen av inflytande påverkar vår hälsa.  En liten del av 

de tillfrågade, ca 5 %, ansåg att stämningen på arbetsplatsen inte var lugn och behaglig. 

Samma trend ses på frågan om sammanhållning, endast ett fåtal informanter skattade att den 

inte var god. Även en mindre del av deltagarna (ca 7 %) kom mindre bra överens med sina 

överordnade eller trivdes inte med sina arbetskamrater. Att trivas på sitt arbete är viktigt, 
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Hasson (2005) konstaterar att bland annat dåliga arbetsförhållanden och ett lågt socialt stöd 

kan förknippats med psykosocial stress. Känslor som ilska, otillfredsställelse och hopplöshet 

är vanligt vid psykosocial stress och leder i längden till ökad stress (Hasson 2005).  

Förutom det personliga lidandet som en dålig psykosocial arbetsmiljö för med sig kan den 

också bidra till att personal slutar arbeta inom vården. Sjögren, Fochsen, Josephson och 

Lagerström (2005) framhåller vikten av att behålla personalen inom vården och påpekar att 

flexibla arbetstider och ökat inflytande är några av flera faktorer som måste förbättras för att 

behålla personal. Även Åteg, Hedlund och Pontén (2004) menar att inflytande är en viktig del 

i arbetsmiljön, andra betydande faktorer som de framlade var bland annat att ha ett bra stöd 

från chef och arbetskamrater. Att arbetsmiljön även kan bidra till sjukfrånvaro visar Eriksen, 

Bruusgaard och Knardahl (2003) i sin studie av undersköterskor/skötare. De fann att brist på 

engagemang och lågt stöd hos personalen kunde relateras till sjukfrånvaro. I föreliggande 

studie var de flesta nöjda med sin chef samt ansåg att de hade arbetskamrater som ställde upp 

för dem, men en skillnad sågs angående arbetskamraterna. Skötarna skattade signifikant lägre 

på frågan, dvs. de ansåg i lägre utsträckning än sjuksköterskorna att de hade arbetskamrater 

som ställer upp. Resultatet att sjuksköterskorna upplevde att de hade ett gott stöd från sina 

kollegor stämmer överrens med tidigare forskning (Murrells, Robinson & Griffiths 2008). I en 

annan studie som berör undersköterskor/skötare och stöd visade att stöd inte kunde relateras 

till psykisk stress, men de fann att den psykiska stressen ökade då stödet och uppmuntran var 

lågt då förändringar på arbetet gjordes (Eriksen, Tambs & Knardahl 2006). Hur skötarna har 

skattat är mycket intressant, de upplever lägre inflytande gällande arbetsuppgifter och 

arbetstider, de anser i lägre grad att de har kollegor som ställer upp för dem, de skattar även 

lägre gällande att lära sig nya saker på arbetet samt att arbetet kräver skicklighet och de 

lyfter/förflyttar patienter i något större utsträckning än sjuksköterskorna. Trots detta uppger de 

mindre besvär från nacken. Vad är det i skötargruppen som leder till mindre besvär i nacke 

trots lägre skattningar inom nyss nämnda områden? Flera faktorer som påverkar hälsan är inte 

undersökta i den föreliggande studien, bland annat det sociala stödet från hemmet, inte heller 

känslan av sammanhang eller konflikter på arbetet. Det finns många faktorer som skapar 

hälsa, därav Theorells (2003) beskrivning av den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Att arbeten som inte är fysiskt tunga kan ge upphov till värk i nacke och rygg är klarlagt 

(Lundberg & Wentz 2004), något i studien som är intressant är att fler sjuksköterskor 

rapporterar mer besvär från nacken än skötarna, de lyfter/förflyttar sina patienter i mycket 

liten utsträckning, men de sitter vid datorn längre än skötarna. Samband framkom mellan 



26 

besvär och lyft/förflyttningar, men inget samband sågs mellan datortid och besvär från nacke, 

vilket egentligen kunde förväntas. Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning som 

framhåller att det är flera olika faktorer som skapar muskelsmärtor (Lundberg & Wentz 

2004). Kan det vara så att orsaken till besvär i nacken hos sjuksköterskorna kommer utav att 

de upplever höga krav på att vara skicklig i arbetet och att vara social och därtill även att 

möjligheten att lära sig nya saker upplevs som en belastning? Psykosocial stress kan leda till 

en ökad muskelspänning som kan kvarstå under en längre tid, vilket personen inte behöver 

vara medveten om. Denna ständiga psykiska belastning skapar en obalans i de allostatiska 

systemen som i sin tur kan ge upphov till värk och besvär (Lundberg & Wentz 2004). Även 

Simon et. al (2008) har i deras studie funnit starka samband mellan psykosociala faktorer 

såsom krav, kontroll, insats och belöning med rygg och nackbesvär.  

 

En annan sida av forskningen kring muskuloskeletala besvär påvisar vilka i samhället som har 

mer besvär än andra och det har visat sig vara de med lägre utbildning (Nilsson 2008, 

Arbetsmiljöundersökningen 2007, Statens folkhälsoinstitut 2005, Vingård 2006).  I 

föreliggande studie framkommer att skötarna har mindre besvär än sjuksköterskorna, vilket 

inte stämmer överens med tidigare forskning. Båda grupperna (ca 27 %) kände sig fysiskt trött 

efter arbetet ofta, men psykiskt trött upplevde sjuksköterskorna (45 %) i större utsträckning än 

skötarna (27 %) flera gånger i veckan. Sambandsanalysen visade att känna sig fysiskt och 

psykisk trött efter ett arbetspass kan sättas i samband med att uppleva besvär från nacken, 

vilket även stöds av tidigare forskning (Josephson, Lagerström, Hagberg, Wigaeus Hjelm 

1997). Sjuksköterskorna som har en längre utbildning rapporterade alltså mer besvär från 

nacke än vad skötarna gjorde, vilket leder till psykisk trötthet. Alla informanter har i stor 

utsträckning skattat sin hälsa i positiva ordalag, trots att så många som 38 % var rökare. 

Faktorer som kan inverka på detta resultat är att sjuksköterskegruppen består av fler kvinnor 

än skötarna och återigen, krav och inflytande är också variabler som kan påverka 

sjuksköterskornas nackbesvär. I en undersökning från Arbetsmiljöverket och Statistiska 

centralbyrån (2001) framkom att andelen landstingsanställda som arbetar under hög 

anspänning dvs. har höga krav på arbetet och liten möjlighet till kontroll över sitt arbete, har 

ökat markant vilket kan leda till både fysisk och psykisk trötthet. Nu framträdde visserligen 

inga extremvärden på varken krav eller inflytande i uppsatsens resultat men det är väl värt att 

ta i beaktning. Ett signifikant samband som framkom på hela undersökningsgruppen är det 

mellan att känna sig utsliten och ha besvär från nacken, vilket skapar en ond cirkel av besvär 

från nacken som leder till psykisk trötthet som leder till en känsla av att vara utsliten, som i 
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sin tur skapar mer värk och ohälsa eftersom de allostatiska systemen (McEwan 2007) ständigt 

utsätts för obalans.  

 

4.3 Metoddiskussion 

En styrka med studien är att den har en kvantitativ ansats vilket i detta fall innebär att det 

stora antalet deltagare gör resultatet trovärdig. Analyser av samband och skillnader får en 

starkare statistisk power då underlaget är stort. Att enkäten som användes i studien var prövad 

och vetenskapligt validerad är en annan styrka, något som förutom det var positivt var att 

bortfallet kunde ses innan den föreliggande studien startade och då tas i beaktning. En nackdel 

som kan tyckas med att använda material från en tvärsnittsundersökning av HAKuL- projektet 

är att resultatet endast ger en överblick av rådande läge, att uttala sig om orsak och verkan går 

inte (Polit & Hungler 1999), men det var inte rimligt att för denna studie använda fler delar av 

det tidigare insamlade material med tanke på studiens omfattning och avsatt tid. Enkäter är för 

övrigt bra att använda eftersom det stärker informanternas känsla av anonymitet. Detta ökar 

möjligheten att de svarade ärligt utan att de behöver känna att de är ett hot mot sin 

arbetsgivare eller att privat information sprids. Annat som enligt Polit och Hungler (1999) är 

en fördel är att risken för feltolkningar minskar då enkäter används. Vid intervjuer kan 

informantens svar påverkas av den som intervjuar. Men det som kan vara positivt med 

intervjuer kan vara att följdfrågor och öppna frågor kan ställas för att få ett djupare svar och 

ytterliggare information (Polit & Hungler 1999). Utifrån syftet i föreliggande studie valdes att 

samla in material via enkäter eftersom ett djup på svaren inte var det primära.  

I valet av frågor fick syfte och frågeställning vara vägledande. Det kan alltid tyckas att det 

fattas viktiga frågor som borde vara med, vilket är troligt. Även att endast välja vissa frågor 

och inte använda alla frågor i ett frågebatteri kan vara en nackdel men då inget index räknades 

ut på dessa ansågs det möjligt att göra så. Samt fick återigen begränsningar göras relaterat till 

tid och studiens omfattning. 

 

4.4 Allmändiskussion   

Föreliggande studie ger en bild av ett komplext område där olika faktorer påverkar varandra, 

främst krav och inflytande. Organisatoriska, psykosociala och individuella faktorer påverkar 

vår hälsa, vilket arbetsgivaren och den anställde måste ta hänsyn till varje dag på arbetet.  

Att göra en större studie inom området vore intressant, då fler frågor skulle inkluderas för att 

få en bredare beskrivning av omvårdnadspersonalens hälsa och psykosociala arbetsmiljö. 

Samt genom att även utföra intervjuer undersöka vad omvårdnadspersonalen anser skapar 
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hälsa på arbetet vore intressant att studera vidare. En annan viktig faktor som också finns i 

den psykosociala arbetsmiljön är hot och våld. Att inkludera det i en framtida studie är viktigt 

eftersom det är ett återkommande inslag i arbetet som påverkar personalen, en studie som 

gjordes i Italien på inneliggande psykiatripatienter visade att 3 % våld och 41 % hot 

rapporterades under studietiden som varade sex år (Raja & Azzoni 2005).  
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Bilaga 1 

 

 

 
Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 
 
 
 

Till Verksamhetschef/gruppchef 
 
vid  Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet 
            klinik, sjukhus, vårdenhet 

 
Härmed anhålles om tillstånd att i uppsatsarbete, som ingår som del i utbildning 
vid Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Högskolan i Gävle, söka 
uppgifter enligt den beskrivning som ges nedan.  
 
Kort beskrivning av studiens uppläggning  
 
Introduktion 
Folkhälsan har blivit bättre och fortsätter att förbättras i Sverige. Trenden är att livslängden 
ökar och dödligheten minskar (Arbetsmiljöundersökningen 2007). Men inom alla områden ser 
det inte lika positivt ut, bland annat då det gäller hälsoproblem som övervikt, värk av olika 
slag samt psykisk ohälsa som ängslan, oro, ångest, trötthet och sömnproblem ses en ökning 
under senare år (Folkhälsorapport 2005). Denna bild av ohälsoproblem ses också inom 
arbetslivet, där värk och psykisk ohälsa utgör de största besvärsgrupperna och människor med 
kortare utbildning har sämre hälsa än de med längre. Kvinnor uppger också mer besvär än vad 
män uppger (Arbetsmiljöundersökningen 2007). En avhandling som berör ämnet 
muskuloskeletal smärta hos personal inom offentlig hälso- och sjukvård visar att just den 
typen av smärta är vanligt förekommande hos personalgrupperna undersköterska och 
sjukvårdsbiträde. Författaren fann även olika faktorer som gav upphov till långvarig smärta, 
vilka var att uppleva sig vara nedstämd, ha en rädsla för rörelse och att ha en föreställning av 
att inte komma tillbaka till arbetet inom sex månader (Nilsson 2008).  
Då det handlar om den psykosociala arbetsmiljön är det ett känt faktum att denna miljö 
påverkar vår hälsa i stor utsträckning. Theorell (2003) beskriver att den psykosociala 
arbetsmiljön innehåller förutom den fysiska arbetsmiljön och personens sociala situation, även 
isolering, ensamhet, konflikter på arbetsplatsen, känsla av meningsfullhet och sammanhang.  
 
Kristensen (2004) gjorde en studie i Danmark där bland annat omvårdnadspersonal deltog. De 
kunde utifrån den påvisa ett signifikant samband mellan att ha möjligheten att påverka beslut 
på arbetet och minskad frånvaro hos både män och kvinnor.  
En annan positivt rapport inom arbetslivet som Statens folkhälsoinstitut (2007) samlat in 
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genom enkäter mellan 2004 och 2007 visar att fler bedömde sitt psykiska välbefinnande högre 
2007 jämfört med tidigare år. Även personer som har ont i kroppen eller har sömnproblem har 
minskat i antal de allra senaste åren. Den psykosociala arbetsmiljön, som försämrades under 
1990-talet, har under de senaste åren också förbättrats och numera upplever fler att de har ett 
ökat stöd och att de får uppmuntran på arbetet (Arbetsmiljöundersökningen 2007).  
 

Frågeställning 
Problemformulering och frågeställningar 
Att arbeta inom psykiatrin ställer många och höga krav på personalen. De krav som finns kan 
komma från patienter, närstående, arbetsgivare, andra aktörer kring patienten samt de egna 
krav som personalen har på sig. Men det är inte bara olika krav som påverkar hälsan, hela den 
psykosociala arbetsmiljön påverkar. Både nationella och internationella studier påvisar 
samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och fysisk och psykisk hälsa. Det är därför 
viktigt att få information om hur skötare och sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin 
upplever sin hälsa och sin psykosociala arbetsmiljö för att få kunskap om hur deras 
arbetsmiljö kan förbättras. 
 

6. Hur upplever sjuksköterskorna och skötarna den psykosociala arbetsmiljön på sin 
arbetsplats? 

7. Kan någon skillnad ses mellan de två personalgruppernas upplevda psykosociala 
arbetsmiljö? 

8. Hur är den självskattade psykiska och fysiska hälsan bland sjuksköterskorna och 
skötarna? 

9. Finns det skillnader mellan personalgrupperna gällande självskattad psykisk och fysisk 
hälsa? 

10. Hur ser sambanden ut mellan den upplevda psykosociala arbetsmiljön och självskattad 
fysisk hälsa och självskattad psykisk hälsa? 

 
Syfte 
Syftet med den planerade studien är att undersöka hur sjuksköterskor och skötare som arbetar 
inom psykiatrin upplever sin psykiska och fysiska hälsa, samt hur de upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö. Ett ytterligare syfte är att beskriva eventuella samband mellan hälsa 
och den psykosociala arbetsmiljön.  
 
Metod 
Den planerade uppsatsen kommer att vara en tvärsnittsstudie. Utifrån lånat material som 
insamlats genom HAKuL- projektet från Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, 
planeras att användas endast vissa delar, utifrån syfte och frågeställningar. De enkätfrågor och 
svar som kommer att användas berör områden såsom: muskuloskeletala besvär, sömn och 
återhämtning, psykiskt välbefinnande, livsstilfaktorer, arbetsrelaterade frågor, krav, kontroll 
och stöd. Statistikprogrammet SPSS kommer att användas för bearbetning av data. De 
analyser som blir aktuella är bland annat korrelationsanalyser och oparat t- test för att 
undersöka samband och skillnader mellan olika variabler.  
 
Urval 
I den planerade uppsatsen kommer alla sjuksköterskor och skötare som arbetade i psykiatrin 
inom deltagande landsting i HAKuL- projektet att inkluderas.  
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Etiska aspekter 
HAKuL- projektet som ligger till grund för det material som planeras att användas har i dess 
inledande fas prövats och godkänts hos dåvarande Etikkommittén vid Karolinska Institutet 
(nr. 99-242). I den planerade studien kommer de tidigare informanterna, det vill säga 
omvårdnadspersonalen, att förbli anonyma. De data som behandlas är avidentifierade och 
resultaten kommer endast att redovisas på gruppnivå. 
 
 
 
Studerandes namn  Handledares namn 
 
 

  

   
 
 
 

Tillstånd erhålles         �  Ja                � Nej 
 
 

Ort och datum 

 

 

 

 

Verksamhetschef 
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Bilaga 2 

Figurer som beskriver hur sjuksköterskorna och skötarna skattat de olika frågorna, samt 

frågornas svarsalternativ.  
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Figur 10. Informanternas mening om hur ofta krav på att arbeta mycket fort förekom.  
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Figur 11. Deltagarnas uppfattning om krav på att arbeta mycket hårt förekom.  
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Figur 12. Hur informanterna svarat angående deras uppfattningn om krav på för stor arbetsinsats 

förekom.   
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Figur 13. Skattningar om deltagarna hade tillräckligt med tid att utöra sina arbetsuppgifter.    
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Figur 14.  Upplevdes det att motstridiga krav förekom på arbetet?  
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Figur 15. Svar på om sjuksköterskorna och skötarna ansåg att deras arbete kräver påhittighet.  
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Figur 16. Skattaningar om arbetet innebar att göra samma saker om och om igen.  
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Figur 17. Hur sjuksköterskorna och skötarna upplevde att de hade inflytande över vad som skulle 

utföras på arbetet.  
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Arbetstider 
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Figur 18. Beskrivning av om de båda grupperna är nöjd eller inte med sina arbetstider.  
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Figur 19. Informanternas uppfattning om stämningen på arbetsplatsen.  
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Figur 20. Vad deltagarna skattat kring hur de uppfattar sammanhållningen på arbetet.  
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Figur 21. Visar de olika skattningarna angående hur de kommer överrens med sin överordnade.  
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Figur 22. Svar på frågan om hur ofta lyft/förflyttningar av patienter förekom under en dag.  
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Psykisk hälsa 

På frågorna om de känt sig pigg och stark, full av energi, dyster och ledsen, utsliten, mycket 

nervös, mycket nedstämd, lugn och harmonisk, och trött uppmanades de svarande att skatta 

hur de känt sig den största delen av tiden de senaste fyra veckorna.  
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Figur 23. Skattningar av grupperna om de känt sig pigg och stark de senaste fyra veckorna.  
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Figur 24. Hur de svarande angående om de upplevt sig vara full av energi eller inte.  
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Figur 25. Informanternas upplevelse av om de var glada och lyckliga.  

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Hela

tiden

Största

delen

av

tiden

En hel

del av

tiden

En del

av

tiden

Litet av

tiden

Inget

av

tiden

Dyster och ledsen de senaste 4 v Sjuksköterskor

Skötare

 

Figur 26. Skattningar av hur grupperna känt sig dyster och ledsen de senaste 4 v.   
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Figur 27. Respondenternas skattningar hur ofta de känt sig utsliten.  
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Figur 28.  Visar båda gruppernas skattningar hur de upplever sin hälsa i allmänhet.  

Svarsalternativ: 1: Utmärkt, 2: Mkt god, 3: God, 4: Någorlunda, 5: Dålig. 
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Figur 29. Informanternas upplevelse av hur ofta de kände sig fysiskt trött efter ett arbetspass.  

Svarsalternativ: 1: Aldrig, 2: Sällan några ggr/år, 3: Några/någon ggr/mån, 4: Flera ggr/vecka, 5: 

Alltid, varje dag.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


