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Abstract 

Author: Helena Eriksson, Titel: Work environment and pain among persons working in 

elderly care, A questionnaire study Cours: Project course in master program in 

occupational health University: University of Gavle, Sweden 

Healthcare assistants / nurses working in Swedish elderly care today often present low 

level of job satisfaction. The work is often low manned with heavy lifting and the 

difficulties to influence their work. Previous research has shown an increase in the risk 

of work-related pain as well as sick leave. The aim of the study was to investigate 

whether there are differences in the assessment of work (job satisfaction, psychosomatic 

health and structural and psychological empowerment) among healthcare workers with 

pain and without pain in elderly care. The aim was also to study the relation between the 

variables pain, structural empowerment, job satisfaction, psychosomatic health and 

psychological empowerment. The study was a cross-sectional study with descriptive, 

comparative and correlative design with quantitative approach and a substudy of a 

larger longitudinal project. The study was carried out as a questionnaire survey of 498 

medical assistants / nurses, 474 women and 21 men, working in elderly care in central 

Sweden. Main results showed that health professionals in geriatric care who reported 

having pain, 387 individuals (77.7 %) , assessed statistically significantly lower in the 

scale Work satisfaction in the factor personal development, in the  scale Psychosomatic 

health factors sleep, stress, total psychosomatic health and the scale structural 

empowerment factor informal power than those without pain, 111 people (22.3 %). A 

low value indicated lower degree of personal development, lower degree of 

psychosomatic health and lower degree of structural empowerment. The scale Work 

satisfaction in the factor personal development, in the scale Psychosomatic health 

factors in sleep, stress, total psychosomatic health and the scale structural empowerment 

in informal power factor showed weak statistically significant correlations with pain. 

The logistic regression analysis showed a weak statistically significant relationship 

between pain and workload (OR = 1,03, p = 0,025) and between pain and stress 

symptoms (OR = 0,97, p = 0,005). Conclusion: The people who reported pain also 

estimated lower psychosomatic health and lower informal power. Maintaining focus on 

the working environment of health professionals and ensuring the adequate health of 

nursing staff is an important social issue. It is important that the management 



 

 

 

acknowledges the nursing staff 's physical and psychological work environment, since it 

is an important issue in society. 

Keyword: Work environment, psychosomatic health, empowerment and pain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattaning 

Författare: Helena Eriksson Titel: Arbetsmiljö och smärta bland personer som arbetar 

inom äldreomsorgen, En enkätstudie Kurs: Projektkurs arbetshälsovetenskap Lärosäte: 

Högskolan i Gävle 

Sjukvårdsbiträden/ undersköterskor som arbetar inom svensk äldreomsorgen idag 

uppger ofta låga grad av arbetstillfredsställelse. Arbetet är ofta lågt bemannat med tunga 

lyft och med svårigheter att påverka sitt arbete. Tidigare forskning har visat att risken 

för arbetsrelaterad smärta ökar och också sjukskrivningar. Syftet med studien var att 

undersöka om det fanns skillnader i skattningar av arbetsmiljö (arbetstillfredsställelse, 

psykosomatisk hälsa och strukturell och psykologisk empowerment) mellan 

vårdpersonal inom äldreomsorgen som hade respektive inte hade smärta. Syftet var 

också att studera om samband fanns mellan variablerna smärta, strukturell 

empowerment, arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa och psykologisk 

empowerment. Studien var en tvärsnittsstudie med beskrivande, jämförande och 

korrelativ design med kvantitativ ansats och var en delstudie i ett större longitudinellt 

projekt. Studien var en enkätstudie med 498 sjukvårdsbiträden/ undersköterskor, 474 

kvinnor och 21 män, som arbetar i äldreomsorgen i mellersta Sverige. Huvudresultatet 

visade att vårdpersonal i äldreomsorgen som uppgav att de hade smärta, 387 personer 

(77,7 %), skattade statistiskt signifikant lägre värden i skalan Arbetstillfredsställelse i 

faktorn personlig utveckling, i skalan Psykosomatisk hälsa i faktorerna sömn, stress, 

total psykosomatisk hälsa och i skalan Strukturell empowerment i faktorn informell 

makt än de utan smärta, 111 personer (22,3%). Ett lågt värde indikerade lägre grad av 

personlig utveckling, lägre grad av psykosomatisk hälsa och lägre grad av strukturell 

empowerment. I skalan Arbetstillfredsställelse i faktorn personlig utveckling, i skalan 

Psykosomatisk hälsa i faktorerna sömn, stress, total psykosomatisk hälsa och i skalan 

Strukturell empowerment i faktorn informell makt framkom svagt statistisk signifikant 

samband med smärta. Den logistiska regressionsanalysen visade ett svagt statistiskt 

signifikant samband mellan smärta och arbetsbelastning (OR = 1,03, p=0,025) samt 

mellan smärta och stressymptom (OR=0,97, p=0,005). Slutsats: De personer som 

uppgav smärta skattade också lägre psykosomatisk hälsa samt lägre informell makt. Det 



 

 

 

är viktigt att arbetsledningen uppmärksammar vårdpersonalens fysiska och psykiska 

arbetsmiljö då det är en viktig samhällsfråga. 

Nyckelord: Arbetsmiljö, psykosomatisk hälsa, empowerment och smärta  
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1. Inledning 

Tidigare forskning inom svensk äldreomsorg har visat på stor personalomsättning (1) 

och låg till moderat arbetstillfredsställelse (2,3). Vidare har låg arbetstillfredsställelse 

visat samband med ökad förekomst av stressymptom (3). Vårdpersonal som arbetar 

inom svensk äldreomsorg består främst av kvinnor med låg utbildningsnivå och för 

vårdbiträden/undersköterskor innefattar arbetet ofta obekväma arbetsställningar och 

tunga lyft (4). Psykosociala faktorer som att inte räcka till och att inte kunna påverka sitt 

arbete påverkar arbetstillfredsställelsen (5,6). Därför är smärttillstånd i nacke och rygg 

med sjukskrivningar som följd inte ovanliga inom denna grupp (7,8). Ett stort problem 

idag är att rekrytera och behålla välutbildad personal (4). 

1.1 Bakgrund 

1.2 Arbetsmiljö 

WHO definierar arbetsmiljö som en miljö bestående av både fysisk och psykosociala 

faktorer där personen befinner sig/vistas/deltar i under arbetstiden och som har en 

påverkan direkt på den fysiska, mentala, ekonomiska och sociala välfärden (9). Enligt 

en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (7), har ca 25 

procent av alla arbetande kvinnorna i Sverige haft fysiska arbetsrelaterade besvär de 

senaste åren. Vidare konstateras att arbetsrelaterade besvär från rygg, nacke och axlar är 

vanligt förekommande i industriländer och hälften av alla anmälda arbetsskador i 

Sverige innefattar sjukdomar i muskler och leder. Detta leder till stora kostnader för 

samhället och kan påverka den enskilde individens livskvalitet på ett negativt sätt (7). 

Den psykosociala arbetsmiljön innefattar flera delar där tillfredställelsen med arbetet 

och arbetsplatsen är en del. 

1.2.1 Arbetstillfredsställelse 

Enligt van Saane et al (10) innehåller begreppet arbetstillfredsställelse; arbetsinnehåll, 

autonomi i arbetet, utveckling i sitt arbete, finansiell belöning, främjande av karriär-

möjligheter, stöd i arbetet, god kommunikation, god sämja mellan medarbetare, 

meningsfullhet, godtagbar arbetsbelastning och rimliga arbetskrav. Vilket visar på att 
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många olika komponenter påverkar upplevelsen av arbetsmiljön. Empowerment, att 

kunna påverka, kan ses som ett delmoment i upplevelsen av arbetstillfredsställelse (10).  

1.2.2 Empowerment 

Empowerment, egenmakt, kan delas upp i strukturell och psykologisk empowerment. 

Strukturell empowerment innefattar personens upplevelse av stöd från organisationen 

genom; information, stöd, resurser och möjligheter till utveckling. Här ingår också 

informell och formel makt (5). Medan psykologisk empowerment på arbetsplatsen 

beskrivs som att personen upplever; meningsfullhet, tycker sig ha kompetens för 

uppgiften, kontroll/självbestämmande över arbetsprocessen och att kunna påverka 

arbetet (6). Leschinger at al (11) vidareutvecklade och utvärderade ett instrument för 

strukturell empowerment och ett instrument för att undersöka personers psykologiska 

empowerment har utarbetats och utvärderats av Spreitzer (6). Dessa två instrument har 

används i en studie (12) inom äldreomsorgen i Sverige. Syftet var bland annat att 

beskriva och jämföra strukturell- och psykologisk empowerment hos de med formell 

utbildning och de utan formell utbildning bland omvårdnadspersonal inom 

äldreomsorgen. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de med 

formell utbildning och de utan formell utbildning när det gällde upplevelsen av 

kompetens (psykologisk empowerment skalan). De med formell utbildning upplevde sig 

ha kompetens för arbetet i högre grad än de utan formell utbildning. Däremot visades 

ingen skillnad mellan grupperna när det gällde strukturell empowerment. 

1.3 Psykosomatisk hälsa 

Ordet psykosomatisk kommer från grekiska orden psyke (själ) och soma (kropp). Enligt 

Nationalencyklopedin (NE) (13) innebär ordet psykosomatisk: ett kroppsligt tillstånd 

som beror på psykologiska faktorer. Redan på 1930 talet framkom evidens för att stress 

kan medverka till fysiska krämpor (14). 

Hälsa definieras av WHO som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder” (15). 

Arbetsmiljöverket skriver i AFS 1980:14 att förhållandena i arbetet påverkar den 

arbetande människans självbild genom dennes upplevelser och roll i arbetslivet. 

Människans självkänsla påverkar välbefinnandet och hälsan. Därför är det viktigt för en 

positiv psykisk effekt att människor får utnyttja sina förmågor på arbetsplatsen (16). I 
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en studie av Engström et al (3) var sömnproblem och upplevd stress, faktorer för att 

mäta psykosomatisk hälsa. I studien visade faktorerna arbetsbelastning, samarbete, 

ålder, förväntningar/krav, personlig utveckling och inre drivkraft statistisk signifikant 

korrelation med personalens upplevda stressymtom. Personal som var äldre 

rapporterade mindre stressymtom och mera tillfredställelse med arbetsbelastningen, 

samarbetet, förväntningar/krav och personlig utveckling men lägre inre drivkraft. 

1.4 Smärta 

Många som arbetar/arbetat inom äldreomsorgen har någon gång drabbats av smärta i 

samband med lyft eller förflyttning av patient, en smärta som kan ha varit akut eller som 

kan ha utvecklats till kroniska besvär (>3 månader). Smärta är ett symtom på en 

interaktion i någon nerv i kroppen och definieras av International Association for the 

Study of Pain (IASP), ”som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse, 

förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan 

skada” (17,18). Enligt WHO:s klassificering, International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF; en klassificering av mänskliga 

funktionstillstånd och funktionshinder) beskrivs smärta som en förnimmelse av en 

obehaglig känsla som tyder på tänkbar eller faktisk skada i någon del av kroppens 

struktur (19). Vidare beskrivs det funktionshinder som uppkommer vid smärttillstånd 

som ett komplex samband mellan personens hälsotillstånd och personliga faktorer 

tillsammans med de omständigheter under vilka personen lever. SBU konstaterade i en 

rapport att personens egen uppfattning om och förmåga att hantera situationen 

tillsammans med t.ex. stress kan ha en avgörande betydelse för övergången från akuta 

till mer kroniska smärtor. Detta visar på den komplexa situationen där också 

psykosociala faktorer integrerar som en del i smärtan. Smärta och dess konsekvenser är 

inte enbart ett isolerat fysiskt problem utan är också involverat med andra 

omständigheter som sociala, psykologiska och arbetsplatsrelaterade faktorer (20).  

1.5 Tidigare forskning inom området 

I en studie från ett universitetssjukhus i Japan där sjuksköterskor var med i en 

enkätundersökning kring psykosocial stress och muskuloskeletal smärta (21) visade 

resultatet signifikant högre smärtfrekvens i nacke och skuldror hos kvinnliga 

sjuksköterskor än hos manliga sjuksköterskor. Resultatet visade också att de med 
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arbetsrelaterad psykosocial stress hade signifikant högre förekomst av smärta i nacke 

och skulderblad än de som inte upplevde arbetsrelaterad psykosocial stress. En annan 

studie från Taiwan, där respondenterna var undersköterskor och arbetade på olika 

äldreboenden, visade att kontroll över sitt arbete, psykologiskt krav, socialt stöd och 

arbetstillfredsställelse var relaterade till smärta i nacke, axlar eller rygg (22). Yin et al. 

(23) undersökte sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö på ett sjukhus i Kina och dess 

koppling till ryggsmärtor. De fann endast ett signifikant samband vilket var kopplat till 

smärtor i ländryggen och det var att ha relationsproblem med en arbetskamrat. Däremot 

visade en studie gjord på ett sjukhus i Korea (24), där en jämförelse mellan 

sjuksköterskor i tre grupper, från intensivavdelning, från slutenavdelning och från andra 

avdelningar, inget signifikant samband mellan psykosociala faktorer och smärta. 

Flera studier innefattande sjuksköterskor samt övrig sjukvårdspersonal utförda i 

Mellaneuropa (25–30) visade dock på samband mellan psykosocial arbetsmiljö och 

smärta. En studie av Milutinovic et al (25), med sjuksköterskor från tjugotvå 

hälsocentraler, visad att de med huvudvärk och ryggsmärtor var signifikant mera 

stressade, hade konflikter med läkare, problem med chefer, konflikter med medarbetare 

och patienter samt deras familjer, än de sjuksköterskor som inte hade smärtproblem. 

Karahan et al (26) genomförde en studie på sex sjukhus i fyra turkiska städer. 

Sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, tekniker, sekreterare och undersköterskor ingick 

i en studie som var en enkätundersökning. Resultatet visade på en signifikant positiv 

relation mellan upplevd stress och ryggsmärtor. Högst representerade med ryggsmärtor 

var sjuksköterskorna, varav hälften hade universitetsexamen, medan undersköterskor 

hade minst ryggsmärtor. I Lorusso et al (27), en litteraturstudie, omfattande tjugotvå 

studier med Italienska sjuksköterskor och undersköterskor, framkom att det var 

undersköterskorna som hade högst frekvens av rapporterad ryggsmärta. Alla studier 

som hade med psykosociala faktorer visade signifikant samband mellan psykosociala 

faktorer och ryggsmärta. Låg arbetstillfredsställelse, stressymtom och 

arbetsmiljöfaktorer hade korrelation till ryggsmärtor i en studie och psykosociala 

faktorer och nacksmärtor i en annan av de 22 studierna som Lorusso et al granskade. 

Låg arbetstillfredsställelse och arbetsrelaterad stress var signifikanta riskfaktorer för 

utveckling av ryggsmärtor i en studie av Mendelek et al (28) som gjordes på ett sjukhus 

i Libanon. I studien ingick all personal på sjukhuset förutom läkare. Violante et al (29) 
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studerade sjuksköterskor och undersköterskor vid ett stort universitetssjukhus. 

Resultatet visade signifikant lägre värde på stressrelaterade psykosomatiska symtom 

och arbetsmiljö/arbetstillfredsställelse för de utan ryggsmärtor. Solidaki et al (30) 

studerade sjuksköterskor, administrativ personal och postanställda. I studien framkom 

att ryggsmärtor korrelerade med lågt socialt stöd och hög arbetstillfredsställelse. I 

studien av Alexopoulos et al (31) ingick sjuksköterskor från sex mindre sjukhus och i 

den longitudinella studien av Smedley et al (32) ingick sjuksköterskor från två 

likvärdiga akutsjukhus i södra England. I dessa två studier framkom inget samband 

mellan ryggsmärtor och någon av de psykosociala faktorerna som de undersökt. 

En RCT-studie från Norge med vårdbiträden/ undersköterskor (33) visade resultat på att 

svagt stöd från närmaste chef var en riskfaktor för intensiv ryggsmärta. Andersen et al 

(34) genomförde en prospektiv kohort studie i 36 Danska kommuners äldrevård. 

Inkluderade var sjuksköterskor, assistenter, undersköterskor, terapeuter och 

aktiveringspersonal. Resultatet visade inga korrelationer mellan ryggsmärtor och 

psykosociala faktorer. Schenk et al (35) genomförde en case kontroll studie med 

sjuksköterskor på ett stort sjukhus i Danmark vars kontrollgrupp var administrativ 

personal. Resultatet som framkom visade ingen korrelation mellan ryggsmärtor och 

psykosociala faktorer. 

Folkhälsoinstitutets Arbetshälsorapport (36) undersökte det arbetsrelaterade hälsoläget i 

Stockholms län och konstaterade att det var vanligare bland arbetare än bland 

tjänstemän att ha smärta i rörelseorganen och också låg självskattad hälsa. Vidare 

framkom att ogynnsamma arbetsmiljöfaktorer var vanligare bland de med lägre 

utbildningsnivå. Vid undersökningar av olika yrkeskategorier framkom att 

omvårdnadspersonal i högre utsträckning hade smärta jämfört med anda 

personalkategorier inom hälso- och sjukvården som t.ex. sjuksköterskor och läkare 

vilket visade sig även i en av studierna som ingick i litteraturstudien av Lorusso et al 

(27). 

1.6 Sammanfattning av tidigare studier 

Tidigare studier har visat på korrelation mellan arbetstillfredsställelse, psykosomatisk 

hälsa och smärta bland sjukvårdspersonal. Däremot framkom inga studier gjorda kring 
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empowerment och smärta och inte heller framkom någon Svensk studie som innefattade 

arbetsmiljöfaktorer och smärta bland sjukvårdspersonal. 

 

1.7 Problemformulering 

Med bakgrund av den stora personalomsättningen och låg arbetstillfredsställelse som 

visat sig bland vårdbiträden/undersköterskor i svensk äldreomsorg fanns ett intresse av 

att undersöka denna grupp. Vårdbiträdens/undersköterskors arbete i äldreomsorgen 

innebär ofta tunga lyft och personal har många gånger låg kontroll över sin 

arbetssituation. Tidigare forskning har visat att risken för arbetsrelaterad smärta ökar 

och därmed ökar också antalet sjukskrivningar. För att kunna rekrytera yngre personer 

in i vården, vilka anser att en bra arbetsgivare måste ha en bra personalpolitik och också 

kunna ta ett samhällsansvar (37), är det viktigt att studera arbetssituationen för 

vårdbiträden/undersköterskor. Då det är önskvärt att personal inom äldreomsorgen orkar 

med arbetet och att de finns där för de äldre, som inte längre kan klara sig helt själv, är 

det viktigt att personalen är fysiskt frisk och kan känna arbetstillfredsställelse. Det var 

därför angeläget att undersöka hur personalen själv skattade sin arbetsmiljö och se om 

det fanns skillnader mellan vårdpersonal inom äldreomsorgen som har respektive inte 

har smärta. 

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader i skattningar av arbetsmiljö 

(arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa och strukturell och psykologisk 

empowerment) mellan vårdpersonal inom äldreomsorgen som har respektive inte har 

självrapporterad smärta. Syfte var också att studera om samband fanns mellan 

variablerna smärta, strukturell empowerment, arbetstillfredsställelse, psykosomatisk 

hälsa och psykologisk empowerment.  

1. Finns det skillnader i skattningar av arbetstillfredsställelse och psykosomatisk 

hälsa mellan vårdpersonal inom äldreomsorgen som har respektive inte har 

smärta?  
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2. Finns det skillnader i skattningar av strukturell- och psykologisk empowerment 

mellan vårdpersonal inom äldreomsorgen som har respektive inte har smärta?  

3. Finns samband mellan strukturell empowerment, arbetstillfredsställelse, 

psykosomatisk hälsa, psykologiskt empowerment och smärta bland personer 

som arbetar inom äldreomsorgen? 

 

 

2. Metod 

Föreliggande enkätstudie var en delstudie i ett större projekt, en longitudinell (2010-

2011) studie, av omvårdnadspersonal i äldreomsorgen i mellersta Sverige. Projektet 

omfattade utbildningsnivå och utbildningssatsningar inom äldreomsorgen i relation till 

hur personalen upplevde sin arbetssituation. Ansvarig för projektet är Annika Nilsson. 

Projektet har publicerat en artikel från den första enkätinsamlingen (2010). Working life 

and stress symptoms among caregivers in elderly care with formal and no formal 

competence (12). Föreliggande studie fokuserade på data som samlades in 2011. 

2.1 Design 

Studien var en tvärsnittsstudie med beskrivande, jämförande och korrellativ design med 

kvantitativ ansats (38).  

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

All vårdpersonal (vårdbiträden/ undersköterskor n= 754) som arbetade inom 

äldreomsorgen i en kommun i Mellansverige år 2011 erbjöds att delta i studien. 

Äldreomsorgen innefattar både äldreboenden, demensboenden samt hemtjänst. Arbetet 

för vårdpersonalen innebär allt från personlig omvårdnad till städning av 

omvårdnadstagarnas bostäder. Arbetstiderna varierade mellan dag-, kvälls- och 

nattjänstgöring och kunde även vara kombinerade. Inklusionskriterium för att delta var 

att personalen skulle ha arbetat minst tre månader inom kommunens äldreomsorg. 

Fyrahundra nittioåtta personer (66 %) besvarade enkäterna varav 474 kvinnor och 21 

män (internt bortfall n=3). Medelåldern var 47 år (23-66 år) och deras arbetserfarenhet 

inom äldreomsorgen varierade mellan 3-43 år (m=19, SD 9,5; median 18, range 40). 
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2.3 Litteratursökning 

Sökningen i databasen Pubmed utgick från MeSh termerna Health personnel och/and 

Back Pain eller/or Neck Pain med en begränsning på 10 år för artiklarnas publicering 

(2004- 2013). MeSh termen Health personnel valdes för att täcka in olika benämningar 

på omvårdnadspersonal som använts i artiklar. Termerna Back Pain och Neck pain var 

de angivna områden som efterfrågades i enkäten. Varje vidare tillägg av ett sökord 

begränsade sökningen till ett minimalt antal artiklar varför sökningen fick utgöras av 

manuell genomgång. Sökningen resulterade i 795 artiklar där titel och sedan abstrakt på 

de titlar som var relevanta lästes. Utifrån studiens syfte genomlästes artiklar, begränsade 

till engelskspråkiga, till de abstrakt som var relevanta. Exkluderade var de artiklar som 

endast innefattade fysisk arbetsmiljö (39). Detta resulterade i 15 relevanta artiklar (21–

35). De flesta studier som framkom var enkätstudier (21–26,28–31). Fem studier var av 

annan design, en litteraturstudie (27), en case studie med kontrollgrupp (35), en RCT-

studie (33) och två longitudinella studier (32,34). Ingen artikel innehållande 

empowerment eller forskning från Sverige framkom.   

2.4 Datainsamlingsmetod 

Bakgrundsdata som kön, ålder, arbetsplats, utbildning, hur många yrkesverksamma år 

inom äldreomsorgen, sysselsättningsgrad, dag eller skiftesarbete, frågor kring 

sjukskrivning samt upplevd smärta/besvär från nacke, skuldror/axlar, ryggens övre del, 

ryggens nedre del eller annat besvarades i enkäten. I denna studie ingår 

bakgrundsvariablerna kön, ålder, hur många yrkesverksamma år inom äldreomsorgen.  

För att mäta personalens arbetstillfredsställelse användes frågeformuläret "Satisfaction 

with Work Questionnaires" (SWQ) (3). Frågeformuläret består av tre skalor; 

arbetstillfredsställelse, vårdkvalitet och psykosomatisk hälsa. I denna studie inkluderas 

inte vårdkvalitet. Skalan för arbetstillfredsställelse innehåller 49 frågor omfattande åtta 

faktorer; personlig utveckling (9 frågor), arbetsbelastning (11 frågor), kritik (5 frågor), 

förväntningar och krav (6 frågor), samarbete (5 frågor), inre drivkraft (5 frågor), yttre 

drivkraft (4 frågor) samt position i gruppen (4 frågor). Psykosomatisk hälsa innehåller 

19 frågor omfattande två faktorer; sömn (9 frågor) och upplevd stress (10 frågor). 

Svarsalternativen besvaras på en 5-gradig skala. I samtliga skalor innebär ett högt värde 

ett positivt värde. Reliabilitets test Cronbach´s alpha visade 0,70 för alla faktorer i 
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studien av Engström at al (3) och den totala arbetstillfredsställelsen 0,82 (0,82-0,84) och 

för total psykosomatisk hälsa 0,82 (0,82-0,84) i föreliggande studie. Fem frågor om 

smärta var tillagda där individen fick kryssa i om han/ hon hade smärta/besvär från; 

nacke, skuldror/axlar, ryggens övre del, ryggens nedre del eller ”annat”.  

För att mäta strukturell empowerment har frågeformulärtet Conditions of Work 

Effectiveness Questionnaire- II (CWEQ II) använts (11). Frågeformuläret innehåller 21 

frågor omfattande sex faktorer; information (3 frågor), möjligheter (3 frågor), stöd (3 

frågor), resurser (3 frågor), informell makt (4 frågor) och formell makt (3 frågor). 

Svarsalternativen besvaras på en 5-gradig skala, ett högt värde indikerar ett positivt 

värde. Cronbach´s alpha 0,86 för alla faktorer i Engström et al (12) studie. I 

föreliggande studie var Cronbach´s alpha för total strukturell empowerment 0,84 (0,84-

0,84). 

Spreitzers empowerment questionnaire (6) har använts för att mäta psykologisk 

empowerment. Skalan består av 12 frågor omfattande 4 faktorer: mening (3 frågor), 

kompetens (3 frågor), självbestämmande (3 frågor) och påverkan (3 frågor). 

Svarsalternativen besvaras på en 7-gradig skala och ett högt värde indikerar hög 

psykologisk empowerment. Cronbach´s alpha visade 0,72 för alla faktorer i Spreitzers 

empowerment questionnaire och i föreliggande studie för total psykologisk 

empowerment 0,84 (0,84-0,84).  

Enkäten bestod av 130 frågor förutom bakgrundsfrågor. Då 24 frågor tillhörande 

vårdkvalitet exkluderades i föreliggande studie, ingick 106 frågor samt 

bakgrundsfrågor. 

2.5 Tillvägagångssätt 

Socialchefen i aktuell kommun kontaktades för att få tillstånd att få genomföra studien. 

Namn och födelsedata på vårdpersonalen inhämtades från kommunens 

personalavdelning. Distributionen av enkäterna skedde via personalavdelningen. En 

person från respektive arbetsplats kodade, delade ut samt samlade in enkäterna. Två 

påminnelser över mail gick ut till alla. Då enkäterna inbegrep olika delar gavs möjlighet 

att ur befintligt material avgränsa denna studie omfattande arbetsmiljö och smärta. 

Genom telefonkontakt med ansvarige forskare upprättades denna studie inom det av 

respondenterna godkända användningsområdet. 
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2.6 Dataanalys 

För att beskriva bakgrundsfrågor och studievariablerna användes beskrivande statistik 

så som medelvärde, median, standardavvikelse (SD) samt range (r). För att undersöka 

om något samband förelåg mellan arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa, 

strukturell och psykologisk empowerment och smärta genomfördes Spearmans rho och 

logistiska regressionsanalyser (40). Skillnaden mellan grupperna testades med Mann 

Whitney U-test (p<0,05). Bonferroni-korrektion räknades manuellt enligt Holm (41). I 

logistiska regressionsanalyserna var smärta beroende variabeln, att ha smärta=1 och att 

inte ha smärta=0. Oberoende variabler var arbetstillfredsställelse; personlig utveckling, 

arbetsbelastning, kritik, förväntningar/krav, samarbete, inre motivation, yttre 

motivation, position i gruppen och total arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa; 

sömn, stressymtom och total psykosomatisk hälsa, strukturell empowerment; 

möjligheter, information, support, resurser, informell makt, formell makt och total 

strukturell empowerment och psykologiskt empowerment; mening, kompetens, 

självbestämmande, påverkan och total psykologisk empowerment. Data bearbetades i 

Statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 20 (SPSS Inc., Chicago, 

IL, USA) (42). Reliabilitetstest Cronbach´s alpha testades för de olika faktorerna. I 

denna studie ligger den övre gränsen för signifikanta värden på p<0,05. 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Godkännande för studien erhölls från Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (Dnr 

2009/430) Alla deltagare tilldelades skriftlig information i ett följebrev, om studiens 

syfte, förfarandena, att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta sitt deltagande 

när de så önskade (43). Materialet behandlades konfidentiellt vilket betyder att 

enkäterna avidentifierades och behandlades i enlighet med bestämmelser i 

Sekretesslagen (44) så att ingen enskild deltagare kan identifieras i resultatet.  När 

studien avslutats kommer enkäterna arkiveras vid akademin. Namn och kodnummer 

finnas på en CD skiva samt i utskrivet format och förvaras i ett kassaskåp på Akademin 

för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle (HiG). Frågeformulären förvaras åtskilt 

från kodlistan och förvaras inlåst på särskild plats där arkivering av forskningsdata sker 

på Akademin i ca 10 år för att sedan förstöras av ansvarig forskningsledare. 
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3. Resultat 

Resultatet presenteras i tabeller och i löpande text under följande rubriker: skillnader i 

skattad arbetstillfredsställelse och psykosomatisk hälsa mellan vårdpersonal med 

respektive utan smärta, skillnader i skattad strukturell- och psykologisk empowerment 

mellan vårdpersonal med respektive utan smärta och samband mellan strukturell 

empowerment, arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa, psykologiskt empowerment 

och smärta. 

 Av de 498 personer som besvarade enkäten 2011 hade 387 personer (77,7 %) 

smärta/besvär. Smärtan/besvären kom från en eller flera områden såsom; nacke (n= 231, 

46 %), skuldror/axlar (n=278, 56 %), ryggens övre (n=164, 33 %), respektive ryggens 

nedre del (n= 238, 48 %). En del av vårdpersonalen uppgav också/eller enbart smärta/ 

besvär från annat område som fötter, knän mm (n=396, 80 %). Hundraelva personer 

(22,3%) svarade att de inte hade smärta/ besvär 2011.   

3.1 Skillnader i skattad arbetstillfredsställelse och psykosomatisk hälsa mellan 
vårdpersonal med respektive utan smärta 

För personer med smärta visade resultatet för skalan arbetstillfredsställelse i faktorn 

Personlig utveckling statistiskt signifikant lägre värde (p=0,044) jämfört med de 

personer som inte hade smärta. Personer med smärta skattade också statistisk signifikant 

lägre värden i skalan för psykosomatisk hälsa i faktorerna; Sömn (p<0,001), 

Stressymtom (p<0,001) och för Total skalan psykosomatisk hälsa (p<0,001). För de 

övriga faktorerna förelåg inga statistisk signifikanta skillnader (se tabell 1). Lägre 

skattade värden indikerade på lägre grad av personlig utveckling samt lägre grad av 

psykosomatisk hälsa. Manuella Bonferroni-korrektioner utfördes för faktorerna: 

Personlig utveckling (p=0,004), Sömn (p<0,001), Stressymtom: (p<0,001) och Total 

psykosomatisk hälsa: (p<0,001) (signifikansnivå p=0,004; p<0,05).  
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Tabell 1. Skattad arbetstillfredsställelse och psykosomatisk hälsa hos personal med/utan 
smärta; medelvärde (M), standardavvikelse (SD), median (Md), range (R) och p-värde, 
N=498 
Faktorer Personal med smärta  

(n= 387) 
Personal utan smärta 
(n=111) 

p-värde 

Arbetstillfredsställelse M (SD)             Md (R) M (SD)           Md (R)  
Personlig utveckling 65,4 (12,4)        66,7 (72) 68,2 (12,7) 66,7 (83) 0,044 
Arbetsbelastning 61,3 (11,8)         61,4 (68) 61,2 (13,7) 61,3 (70) 0,863 
Kritik 74,6 (12,2) 75,0 (60) 74,1 (12,5) 75,0 (60) 0,847 
Förväntningar/ krav 70,6 (10,1) 70,8 (58) 70,8 (12,2) 70,8 (54) 0,574 
Samarbete 71,9 (12,5) 75,0 (65) 71,3 (14,7) 75,0 (70) 0,825 
Inre drivkraft 77,8 (11,5) 78,2 (55) 79,7 (12,1) 80,0 (65) 0,102 
Yttre drivkraft 44,4 (14,1) 43,5 (100) 46,1 (14,2) 43,8 (81) 0,350 
Position i gruppen 55,0 (11,4) 54,1 (75) 56,3 (14,6) 56,3 (81) 0,218 
Total Arbetstillfredsställelse 65,4   (7,9) 65,8 (54) 66,3   (9,5) 65,8 (57) 0,305 
Psykosomatisk hälsa      
Sömn 61,6 (22,9) 63,9 (97) 70,4 (25,3) 77,8 (94) 0,001 
Stressymtom 61,5 (17,1) 62,5 (93) 68,4 (17,1) 67,5 (88) 0,001 
Total. Psykosomatisk hälsa 61,5 (18,0) 62,5 (88) 69,3 (19,5) 75,0 (74) 0,001 

Feta siffror= statistiskt signifikanta värden. Ett högt värde indikerar på högre grad av 
arbetstillfredsställelse och psykosomatisk hälsa. 

 

 

3.2 Skillnader i skattad strukturell- och psykologisk empowerment mellan 
vårdpersonal med respektive utan smärta 

För personer med smärta visade resultatet för Strukturell empowerment i faktorn 

Informell makt statistiskt signifikant lägre värde (p=0,030) än för de personer utan 

smärta, se tabell 2. För de andra faktorerna förelåg inga statistiska signifikanta 

skillnader. Ett lägre skattat värde indikerade lägre grad av informell makt. Manuell 

Bonferroni-korrektion utfördes för faktorn: Informell makt (p=0,002) (signifikansnivå 

p=0,004; p<0,05).  
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Tabell 2. Skattad strukturell- och psykologisk empowerment hos personal med/utan 
smärta; medelvärde (M), standardavvikelse (SD), median (Md), range (R) och p-värde, 
N=498  
Faktorer Personal med smärta  

(n= 387) 
Personal utan smärta 
(n=111) 

p-värde 

Strukturell empowerment M (SD)             Md (R) M (SD)           Md (R)  
Möjligheter 3,1 (0,7)        3,0 (4) 3,2 (0,8) 3,1 (4) 0,462 
Information 3,2 (0,8)         3,2 (4) 3,3 (0,8) 3,2 (4) 0,680 
Stöd 3,2 (0,7) 3,0 (4) 3,4 (0,7) 3,3 (4) 0,225 
Resurser 3,3 (0,7) 3,3 (4) 3,4 (0,8) 3,3 (3) 0,083 
Informell makt 2,9 (0,7) 3,0 (4) 3,1 (0,7) 3,0 (4) 0,030 
Formell makt 3,0 (0,7) 3,0 (4) 3,2 (0,8) 3,1 (4) 0,102 
Total Strukturell Empowerment 18,8 (2,9) 18,8 (16) 19,5 (3,2) 19,3 (17) 0,051 
Psykologisk empowerment      
Mening 5,8 (1,1) 6,0 (5) 5,9 (1,0) 6,0 (5) 0,400 
Kompetens 6,5 (0,7) 6,7 (3) 6,4 (0,7) 6,7 (3) 0,490 
Självbestämmande 4,7 (1,2) 4,7 (6) 4,8 (1,3) 4,7 (6) 0,701 
Påverkan 4,8 (1,1) 5,0 (6) 4,9 (1,2) 5,0 (6) 0,165 
Total Psykologisk Empowerment 5,4 (0,8) 5,5 (4) 5,5 (0,8) 5,5 (4) 0,341 

Feta siffror= statistiskt signifikanta värden. Ett högt värde indikerar på högre grad av strukturell- och 
psykologisk empowerment. 

 

3.3 Samband mellan arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa och smärta. 

Resultatet av Spearmans rangkorrelation test mellan faktorerna i skalan 

arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa och smärta redovisas i tabell 3. Faktorerna 

Personlig utveckling (rs= -0.09, p=0,043), Sömn (rs= -0,17, p < 0,01), Stressymtom (rs= -

0,16, p < 0,01) och Total psykosomatisk hälsa (rs= - 0,18, p < 0,01) korrelerade negativt 

med smärta. Resultaten visade på svaga samband då 0,00-0,20 innebär svagt samband, 

0,30-0,60 moderat samband och 0,70-1 visar på starkt samband (42). 
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Tabell 3. Samband mellan faktorerna i arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa och 
smärta hos personal (N=498). 

Skalor/Faktorer Smärta/(rs)^ p-värde 
Arbetstillfredställelse   
Personlig utveckling -0,09* p=0,043 
Arbetsbelastning 0,01 p=0,863 
Kritik 0,01 p=0,847 
Förväntningar/ krav -0,02 

 
p=0,575 

Samarbete 0,01 p=0,826 
Inre drivkraft -0,07 p=0,102 
Yttre drivkraft -0,04 p=0,351 
Position i gruppen -0,06 p=0,219 
Total Arbetstillfredsställelse -0,05 p=0,306 
Psykosomatisk hälsa   
Sömn -0,17** p < 0, 01 
Stressymtom -0,16** p < 0, 01 
Total. Psykosomatisk hälsa -0,18** p < 0, 01 

^Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs);*p<0,05;**p<0,01 

 

3.3.1 Samband mellan strukturell- psykologiskt empowerment och smärta. 
Resultatet av Spearmans rangkorrelation test mellan Strukturell empowerment, 

Psykologiskt empowerment och smärta redovisas i tabell 4. Faktorn Informell makt (rs= -

0,10, p=0,030) korrelerade negativt med smärta. . Resultaten visade på svagt samband 

då 0,00-0,20 innebär svagt samband, 0,30- 0,60 moderat samband och 0,70-1 visar på 

starkt samband (42). 
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Tabell 4. Samband mellan faktorerna i strukturell empowerment, psykologisk empowerment och smärta  

hos personal (N=498). 

    

Skalor/Faktorer Smärta/(rs)^ p-värde 
Strukturell empowerment   
Möjligheter -0.03 p=0,463 
Information -0,02 p=0,681 
Support -0,05  p=0,225 

Resurser -0,08  p=0,083 

Informell makt -0,10* p=0,030 

Formell makt -0,07 p=0,102 

Total strukturell empowerment -0,09 p=0,051 

Psykologisk empowerment   

Mening -0,04 p=0,400 

Kompetens 0,03 p=0,491 

Självbestämmande -0,02 p=0,702 

Påverkan -0,06 p=0,165 

Total psykologisk empowerment -0,04 p= 0,341 

^Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs);*p<0,05 

3.3.2 Logistisk regressionsanalys 

En logistisk regressionsanalys utfördes för att undersöka vilka faktorer som hade 

samband med smärta. Beroendevariabeln var smärta (smärta=1) och oberoende 

variablerna var; arbetstillfredsställelse; personlig utveckling, arbetsbelastning, kritik, 

förväntningar/krav, samarbete, inre drivkraft, yttre drivkraft, position i gruppen och total 

arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa; sömn, stressymtom och total 

psykosomatisk hälsa, strukturell empowerment; möjligheter, information, support, 

resurser, informell makt, formell makt och total strukturell empowerment och 

psykologisk empowerment; mening, kompetens, självbestämmande, påverkan och total 

psykologisk empowerment se tabell 5. Totalt var 498 personer med i analysen (n= 111 

utan smärta, n=387 med smärta). Klassifikationstabellen visade 78,3%  korrekt. 

Resultatet av analysen presenteras i tabell 5 och visar att de oberoende variabler som 

hade svagt statistiskt signifikant samband med smärta var arbetsbelastning (OR = 1.03, 

p=0,025) och stressymptom (OR=0.97, p=0,005). För variabeln arbetsbelastning ökade 

oddset med 3 % att hamna i gruppen med smärta medan oddset minskade med 3 % i 
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variabeln stressymptom. Inga andra statistiskt signifikanta samband med smärta 

framkom. 

Tabell 5. Koefficient, (B), odds ratio (OR), frihetsgrad (df), p-värde och 
konfidentsinterval (CI) för varje oberoende variabel med smärta som beroende variabel 
Personal inom äldreomsorgen (N=498).  

Oberoende variabler      B OR df p-värde 95% CI 

Arbetstillfredställelse      
Personlig utveckling -0.03 0,97 1 0,072 0,94-1,00 

 

 

Arbetsbelastning 0,03 1,03 1 0,025 1,00-1,06 

Kritik 0,01 1,01 1 0,309 0,99-1,03 

Förväntningar/ krav 0,00 1,00 1 0,996 0,98-1,03 

Samarbete 0,02 1,02 1 0,080 1,00-1,04 

Inre drivkraft -0,00 1,00 1 0,719 0,97-1,02 

Yttre drivkraft 0,01 1,01 1 0,243 0,99-1,04 

Position i gruppen -0,01 0,99 1 0,503 0,97-1,02 

Psykosomatisk hälsa      

 Sömn -0,01 0,99 1 0,309 0,98-1,01 

Stressymtom -0,03 0,97 1 0,005 0,95-0,99 
Strukturell 
empowerment 

     

 Möjligheter 0,32 1,38 1 0,140 0,90-2,13 

 Information 0,07 1,07 1 0,646 0,79-1,46 

 Support -0,10 0,90 1 0,630 0,60-1,37 

 Resurser -0,19 0,82 1 0,342 0,55-1,23 

 Informell makt -0,22 0,80 1 0,309 0,52-1,23 

 Formell makt -0,22 0,80 1 0,286 0,53-1,21 
Psykologisk 
empowerment 

     

 Mening 0,01 1,01 1 0,951 0,76-1,34 

 Kompetens 0,34 1,40 1 0,105 0,93-2,10 

Självbestämmande 0,04 1,04 1 0,761 0,81-1,33 

 Påverkan -0,03 0,97 1 0,812 0,73-1,28 

Full modell chi-square = 39,31, df= 20, p = 0.006 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Det resultat som framkom visade att vårdpersonal, inom äldreomsorgen, som uppgav att 

de hade smärta, 387 personer (77,7 %), skattade statistiskt signifikant lägre värden i 

skalan Arbetstillfredsställelse faktorn personlig utveckling samt i skalan Psykosomatisk 

hälsa i faktorerna sömn, stress, total psykosomatisk hälsa och i skalan Strukturell 

empowerment i faktorn informell makt än de utan smärta, 111 personer (22,3%). Ett 

lågt värde indikerade lägre grad av personlig utveckling, lägre grad av psykosomatisk 

hälsa samt lägre grad av strukturell empowerment. I skalan Arbetstillfredsställelse 

faktorn personlig utveckling, i skalan Psykosomatisk hälsa i faktorerna sömn, stress, 

total psykosomatisk hälsa och i skalan Strukturell empowerment i faktorn informell 

makt framkom svagt statistisk signifikant samband med smärta. Den logistiska 

regressionsanalysen visade ett lågt statistiskt signifikant samband mellan smärta och 

arbetsbelastning (OR = 1,03, p=0,025) samt mellan smärta och stressymptom 

(OR=0,97, p=0,005).  

4.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i skattningar av arbetsmiljö 

(arbetstillfredsställelse, psykosomatiks hälsa och strukturell och psykologisk 

empowerment) mellan vårdpersonal inom äldreomsorgen som hade respektive inte hade 

smärta. Syfte var också att studera om samband fanns mellan variablerna smärta, 

strukturell empowerment, arbetstillfredsställelse, psykosomatisk hälsa och psykologisk 

empowerment.  

Resultatet som framkom i föreliggande studie visade att de med smärta skattade 

signifikant lägre arbetstillfredsställelse på faktorn, personlig utveckling, än de utan 

smärta. Med personlig utveckling menas att arbetet ska stimulera individens egen 

utveckling så att arbetet känns meningsfullt och att individen får möjlighet att visa sina 

förmågor och färdigheter. Liknande resultat (utan precisering av innehållet) som visat 

samband mellan smärta och låg arbetstillfredsställelse har också framkommit i flera 

internationella studier (22,27,28). Tvärtemot var hög arbetstillfredsställelse korrelerat 

till smärta i studien av Solidaki et al (30). Kan det vara så att arbetet är så stimulerande 
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och intressant att personer med smärta uthärdar sin smärta i de fall där 

arbetstillfredsställelsen är hög? Medan de med lågt skattad arbetstillfredsställelse och 

smärta arbetar trots sin smärta.  

I föreliggande studie skattade personer med smärta också statistiskt signifikant lägre 

värden i alla faktorer (sömn, stressymtom och Totala psykosomatiska hälsan) i skalan 

Psykosomatisk hälsa än personer utan smärta. Ett lågt värde indikerade lägre grad av 

psykosomatisk hälsa. Detta kan jämföras med studien av Iizuka et al (21) där 

vårdpersonal med arbetsrelaterad psykosocial stress skattade signifikant högre 

förekomst av smärta i nacke och skulderblad än de som inte upplevde arbetsrelaterad 

psykosocial stress. Andra studier (25,26,29) med vårdpersonal som deltagare har visat 

korrelationer mellan stress och ryggsmärtor. I review studien av Lorusso et al (27) 

framkom korrelationer mellan smärta och psykosociala faktorer i de 5 av 22 studier som 

inkluderade psykosociala faktorer. Resultatet från studier gjorda i Korea, Grekland, 

England och två gjorda i Danmark (24,31,32,34,35) visade dock ingen korrelation 

mellan psykosociala faktorer och smärta. De jämförande studier som inkluderas i 

föreliggande studie representerar olika länder så det ger ingen förklaring till att det ser 

så olika ut.  Resultatet i föreliggande studie beskriver läget för vårdpersonal i ett 

mellansvenskt samhälle och någon jämförande Svensk studie har inte hittats vilket 

skulle ha varit av intresse. 

Då det gäller skattningen av strukturell empowerment och psykologisk empowerment 

framkom i föreliggande studie att de med smärta skattade statistisk signifikant lägre 

värde på strukturell empowerment, faktoren Informell makt, än de utan smärta. Hos 

personal med smärta visade resultatet ett värde som var på gränsen till att vara 

signifikant för total strukturell empowernent. Då inga studier hittats där smärta och 

empowerment studerats så gavs inte möjlighet att jämföra resultatet men studier har 

visat att både strukturell- och psykologisk empowerment (45) var prediktorer för 

nyskapande beteende. Nyskapande beteende; ett arbetssätt där problem identifieras, 

idéer tas fram och stöd mobiliseras fram till ett genomförande av en arbetsuppgift. I 

studien(45) visade resultatet att den starkaste prediktorn för nyskapande var faktorn 

informell makt (att innovationer belönas, möjlighet till flexibilitet och arbetsinsatser 

görs synliga). Vilket också visade sig i studien av Davies et al (46) där strukturell 

empowerment var statistiskt signifikant och positivt relaterat till att utbyta kunskap 
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mellan personalen där informell makt hade den starkaste korrelationen. I föreliggande 

studie skattade de med smärta lågt värde på informell makt vilket då skulle kunna 

innebära att de inte fanns med bland de som var nyskapande eller delaktiga i utbyte av 

kunskap mellan personalen. Detta är hypotetiskt och det finns ingen studie som 

understöder detta men det skulle kunna vara konsekvensen av att arbeta med smärta.  

I studien av Iizuka et al (21) från Japan framkom att kvinnor hade högre frekvens av 

rapporterad smärta. I föreliggande studie fanns övervägande kvinnor så ingen 

jämförelse mellan könen var möjlig men det skulle vara intressant att studera om samma 

resultat skulle framkomma i Sverige. 

I studien Karahan et al (26) framkom korrelation mellan stressymtom och ryggsmärtor. 

Högst representerade med ryggsmärtor var sjuksköterskorna, varav hälften hade 

universitetsexamen, medan undersköterskor hade minst ryggsmärtor. I Lorusso et al 

(27) framkom att det var undersköterskorna som hade högst frekvens av rapporterad 

ryggsmärta. I Folkhälsoinstitutets Arbetshälsorapport (36) från Stockholms län 

framkom att det var vanligare bland arbetare än bland tjänstemän att ha smärta i 

rörelseorganen. Föreliggande studie involverade enbart vårdbiträden/undersköterskor 

medan många av de jämförande studierna involverade vårdbiträden/undersköterskor 

men mest sjuksköterskor. Detta gör jämförelser svårare då arbetsuppgifterna ser olika ut 

för de olika yrkeskategorierna. En annan försvårande omständighet är att i många länder 

sträcker sig yrkesbenämningen sjuksköterska över flera nivåer. I studien av Karahan et 

al (26) står att hälften av sjuksköterskorna var universitetsutbildade vilket kan tyda på 

att de andra var undersköterskor (i vår yrkesbenämning) och att undersköterskorna i den 

undersökningen kanske inte arbetar med omvårdnad av patienter utan med andra 

uppgifter.  

Resultatet som framkom vid de logistiska regressionsanalyserna visade att det endast 

var två variabler som ökade respektive minskade risken för att få smärta. Resultatet 

visade att faktorn arbetsbelastning ökade oddsen med 3 % för att hamna i gruppen 

smärta medan faktorn stressymtom minskade chansen för att hamna i gruppen smärta 

med 3 %. Sambandet var svagt så det torde inte innebära någon inverkan i praktiken. I 

tidigare studier framkom inte arbetsbelastning som något resultat.  Däremot korrelerade 

stressymtom med smärta i flera studier (21,22,25–29) men då de var tvärsnittsstudier 
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visade de ingen prediktion åt något håll. De studier som var longitudinella (31,34) 

visade inga korrelationer mellan psykosociala faktorer och smärta. 

4.3 Metod diskussion 

Denna studie var en delstudie (en tvärsnittsstudie) i en longitudinell studie med en 

beskrivande, jämförande och korrelativ design. Då smärtfrågorna var tillagda i den 

senaste enkätundersökningen (2011) så var detta första studien kring arbetsmiljö och 

smärta i projektet. I denna studie fanns ett internt bortfall på 3 personer vilket torde ha 

en marginell inverkan på resultatet. Tvåhundra femtiosex personer (34 %) avstod från 

att besvara enkäten. I och med att det inte genomfördes en bortfallsanalys så 

framkommer inte vilka orsaker som gjorde att personerna avstod att besvara enkäten. 

Det kan ha berott på tidsbrist i arbetet, ovilja att ingå i studien (47) eller att de upplevde 

det svårt att koppla frågorna till deras vardag (ekologisk validitet). I och med att 

övervägande delen av studiedeltagarna var kvinnor kunde inte några jämförelser mellan 

könen göras. 

Då studien bara genomfördes i en kommun ger det inte möjlighet att överföra resultatet 

till andra kommuner och dess personal i äldreomsorgen (intern validitet) eller till andra 

områden (extern validitet) men det skulle vara intressant att studera om liknande resultat 

framkom i andra kommuner. Dock är studiedeltagarna i denna studie ”typiska” d.v.s. att 

det är vanligt förekommande att sjukvårdsbiträden/undersköterskor som arbetar inom 

äldreomsorgen idag har smärta/besvär från nacke/axlar- och skuldror. 

Styrkan med enkäterna var att de har används i tidigare studier (3,6,11,12) och att 

begreppsvaliditeten var kontrollerad och justerad i tidigare studier. Samma enkäter gör 

jämförelsen bättre mellan olika studieresultat. 

En svaghet med föreliggande studie var att det inte fanns så många studier med 

undersköterskor/ vårdbiträden som studiedeltagare för jämförelse utan oftast var det 

sjuksköterskor som var populationen i studierna. Sjuksköterskor är benämningen i 

många länder men kan innebära olika nivåer av utbildad eller outbildad personal och 

därmed olika arbetsuppgifter vilket påverkar möjligheten till jämförelse. Ingen studie 

som hittades var gjord i Sverige vilket var en brist. 
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4.4 Kliniska implikationer och fortsatt forskning 

Resultatet som framkom, i föreliggande studie, visade att 77,7 % av vårdpersonalen 

hade smärta/besvär. Enkäten som besvarades innehöll frågor om smärta i nacke, 

skuldra/axel, övre delen av ryggen eller nedre delen av ryggen. De flesta hade smärta 

från skuldra/axel, 278 (56 %) personer. Möjlighet fanns också att själv skriva in var 

man hade smärta/besvär såsom fötter och knän mm (då ökade antalet till 80 % med 

smärta/besvär). Resultatet av studien torde vara i paritet med hur det ser ut bland 

personalen i äldreomsorgen i Sverige och andra studier. Resultatet skulle kunna ligga 

till grund för diskussioner och kunna föras ut på arbetsplatserna för att lyfta frågor om 

arbetsmiljön för omvårdnadspersonalen i äldreomsorgen. Att göra personalen delaktiga, 

att få egna ansvarsområden, att personalen får känna att de är lyssnade på att de har 

kunskap att dela med sig av stärker självkänslan och kan göra att arbetstillfredsställelsen 

därmed ökar. Föreliggande studie skulle också kunna vara en bas för jämförelse för 

kommande studier.  

Framtida forskning kring undersköterskor/vårdbiträdens arbetsmiljö, vilket är en brist 

nu, skulle vara av intresse. Hur orkar de arbeta med smärta? Om en intervention gjordes 

med mera delaktighet, ansvarsfördelning mm hur skulle smärtsituationen, 

arbetstillfredsställelsen och empowerment upplevas då? 

De flesta studier som framkom var enkätstudier. Resultaten visade ibland olika Fem 

studier var av annan design, en litteraturstudie, en case studie med kontrollgrupp, en 

RCT-studie och två longitudinella studier. Case-studien och de två longitudinella 

studierna visade ingen korrelation mellan smärta och psykosociala faktorer. Därför vore 

det intressant också med flera studier av dessa typer för att se om samma resultat 

framkom då.  

5. Slutsats 

De personer som uppgav smärta skattade också lägre psykosomatisk hälsa samt lägre 

informell makt. Det är viktigt att arbetsledningen uppmärksammar vårdpersonalens 

fysiska och psykiska arbetsmiljö då det är en viktig samhällsfråga. 
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