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Sammanfattning 

Ond stress är ett växande problem i det västerländska samhället och det finns 

samband mellan stress och psykosocial arbetsmiljö, till exempel inom vårdsektorn. Syftet med 

den här rapporterade studien var för det första att undersöka gruppskillnader mellan 

omvårdnadspersonal vid hemtjänst och äldreboende i hur de upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och stress. För det andra studerades sambanden mellan psykosocial arbetsmiljö, 

stress och arbetsplats. En kvantitativ enkätstudie med mellangruppdesign gjordes. Resultatet 

visade att omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten skattade sin psykosociala arbetsmiljö sämre 

än omvårdnadspersonalen vid äldreboendet. Inga skillnader hittades i hur 

omvårdnadspersonalen vid de olika arbetsplatserna skattade sin upplevda grad av stress. 

Psykosocial arbetsmiljö och stress korrelerade endast inom hemtjänsten, slutsatsen var att 

omvårdnadspersonalen vid båda arbetsplatserna skattade sin psykosociala arbetsmiljö som 

relativt bra och sin upplevda stress som relativt låg. Skillnaderna tros bero på olika 

förutsättningar i arbetet utifrån rörlig eller fast arbetsplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: stress, äldreomsorg, psykosocial arbetsmiljö, arbetskrav-kontroll-stöd modell 



 

3 

 

Title 

Group differences and relationships in the psychosocial work environment and stress 

-A study between mobile and fixed working place in elderly care 

 

Abstract 

Stress is a growing problem in Western society and there is a connection 

between stress and psychosocial work environment, for example in the healthcare sector. The 

purpose of this reported study was first to examine group differences between the nursing 

staff at the homecare service and nursing home in how they experience their psychosocial 

work environment and stress. The relationship between psychosocial work environment, 

stress and workplace was also studied. A quantitative survey study with between groups 

design was made. The results showed that the nursing staff at the homecare service rated their 

psychosocial work environment worse than the nursing staff of the nursing home. No 

differences were found between the different workplaces in perceived level of stress. 

Psychosocial work environment and stress only correlated at the homecare service. The 

conclusion was that the nursing staff at both workplaces rated their psychosocial work 

environment relatively well and their perceived stress relatively low. The differences are 

believed to depend on various conditions of work based on mobile or fixed workplace. 
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Introduktion 

Stress förekommer överallt och beskrivs som oundvikligt. Stress kan definieras 

på olika sätt, en aspekt av stress är distress, vilken även kallas ond stress och är den 

ohälsosamma typen av stress. Distress bidrar till ett ohälsosamt mentalt tillstånd definierat av 

spänningar och oro orsakat av exempelvis problem i vardagen, arbetet och privatlivet. 

Distress, hädanefter benämnt som stress är en reaktion på fysiska och psykosociala 

förhållanden (Währborg, 2009). Det är den här onda formen av stress som generellt sett har 

blivit ett växande problem på arbetsplatser och arbetsrelaterad stress påverkar miljoner 

människor varje år. En fjärdedel av Europas arbetande population har visat en signifikant grad 

av stressrelaterade symptom (Balducci, 2015). Rapporter har visat på ökade stressnivåer vilka 

beskrivs ha nått epidemiliknande proportioner i västländerna (Harkness, Long, Bermbach, 

Patterson, Jordan & Kahn, 2005). I dagsläget belyser media ständigt de ökande problemen 

med stress inom äldreomsorgen, av debatterna framgår att omvårdnadspersonal mår allt sämre 

på sina arbetsplatser. 

Forskning inom vårdsektorn kring vad som har samband med stress har visat att 

en dålig psykosocial arbetsmiljö ofta bidrar till en ökad upplevelse av stress och som i 

förlängningen kan leda till psykosomatiska symptom (Piko, 2006). En möjlig definition av 

psykosocial arbetsmiljö är samspelet mellan individen och dennes omgivande miljö (Lennèer-

Axelson & Thylefors, 2005), eller, som Kaufmann och Kaufmann (2010) beskriver det, 

kvaliteten i personliga och mellanmänskliga relationer i arbetet. För att uppnå en gynnsam 

psykosocial arbetsmiljö skall arbetsplatsen erbjuda de anställda deltagande, kontroll och 

självbestämmande i arbetet samtidigt som medarbetarna skall bli sedda, hörda och känna tillit 

från chef. Arbetet skall även erbjuda utvecklingsmöjligheter för den anställde. Arbetsrelaterad 

ohälsa så som exempelvis stress kan minskas om arbetsplatsen uppfyller dessa kriterier 

(Josefsson, Åling & Östin, 2011). Rubenowitz (2004) har kartlagt ett antal faktorer som visat 

sig vara av största betydelse för upplevelserna av den psykosociala arbetsmiljön. Dessa 

faktorer är: egenkontroll i arbetet, ett positivt arbetsledningsklimat, stimulans från själva 

arbetet, god arbetsgemenskap och optimal arbetsbelastning. I desto större utsträckning dessa 

fem förhållanden upplevs som positiva, desto färre stressreaktioner har man funnit på 

arbetsplatser (Rubenowitz, 2004). En dålig psykosocial arbetsmiljö har visat samband med en 

ökad upplevelse av stress (Piko, 2006). En modell som används för att undersöka upplevd 

stress på arbetsplatsen är Karasek och Theorells ”arbetskrav-kontroll-och-stödmodell”. Denna 

modell anses vara en av de mest inflytelserika modellerna för att undersöka arbetsrelaterad 

stress, den beskriver de yttre krav personen upplever i förhållande till upplevd kontroll av 
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situationen och det stöd man kan få (Karasek & Theorell, 1990; Theorell & Karasek, 1996). 

Theorell och Karaseks definition av krav poängterar mental arbetsbelastning, den mentala 

kraft som behövs för att utföra en arbetsuppgift. Kontroll avser den kompetens man har i 

arbetet och möjlighet att fatta beslut. Stress och känslan av kontroll beskrivs av Theorell och 

Karasek som nära sammankopplade, då känslan av stress tenderar att öka när man känner att 

man förlorar kontroll över situationen. Stöd är modellens tredje faktor, stöd så som 

vägledning i arbetet, återkoppling och gemenskap i gruppen har visat sig ha en dämpande 

effekt på stressymptom (Theorell & Karasek, 1996). Enligt arbetskrav-kontroll-och-

stödmodellen associeras den största risken för stress med arbeten som karaktäriseras av höga 

krav, låg kontroll och lågt socialt stöd (Guillet, Hermand, & Mullet, 2010; Karasek & 

Theorell, 1990; Theorell & Karasek, 1996). Inflytande och kontroll över det egna arbetet 

anses vara det viktigaste medlet för att individen ska kunna hantera stress i arbetslivet 

(Jakobsson, 2014). Däremot visar andra studier på att det sociala stödet har högre betydelse än 

inflytande och kontroll i fråga om förmåga att kunna hantera arbetsrelaterad stress (Guillet, et 

al., 2010). Utifrån arbetskrav-kontroll-och-stödmodellen förväntas det, att om en person 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö som positiv är stressnivån låg. Upplever samma person 

sin psykosociala arbetsmiljö negativt är stressnivån hög (Karasek & Theorell, 1990; Theorell 

& Karasek, 1996). 

En dålig psykosocial arbetsmiljö har visat sig ha samband med en ökad 

upplevelse av stress. Yrken där detta anses vara vanligt förekommande är inom 

servicesektorn, exempelvis vårdyrken inom offentlig sektor (Folkhälsorapport, 2005; Persson 

et al., 2006).  

Studier har visat att kommunal äldreomsorg i många fall anses vara arbetsplatser 

där det finns brister i det sociala stödet, låg kontroll, litet beslutsutrymme och ett monotont 

arbete vilket innebär ökade risker för stress (Lin, Lee, Yen, Loh, Hsu, Wu & Chu, 2009; 

Währborg, 2009). Inom äldreomsorgen har det visat sig att en dålig fysisk arbetsmiljö och hög 

fysisk arbetsbelastning har en direkt påverkan på omvårdnadspersonalens upplevelse av 

arbetsrelaterad stress (Lyman, 1989). Dessutom har arbetsrelaterad stress visat sig hänga 

samman med omvårdnadspersonalens egen upplevelse av kontroll, krav och stöd i arbetet. 

Omvårdnadspersonal som arbetar vid rörliga arbetsplatser har påvisat att de upplever sämre 

kontroll över sin fysiska arbetsmiljö samt osäkerhet i arbetssituationen. Detta kan vara på 

grund av långa resvägar och att omvårdnadspersonalen inte kan styra över sin egen 

arbetssituation och arbetsmiljö då den är styrd av brukarnas hemmiljö. Exempel på en rörlig 

arbetsplats inom vården är hemtjänsten, där personalen dagligen är på resande fot mellan 
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brukarna. En fast arbetsplats inom vården är exempelvis äldreboende (Amable, Benach, 

Benavides & Muntaner, 2002; Hasson & Arnetz, 2008; Lyman, 1989). Studier av Amable, et 

al. (2002) och Svensson (2011) har också visat att omvårdnadspersonal vid rörliga 

arbetsplatser inom vården upplever en sämre psykosocial arbetsmiljö än omvårdnadspersonal 

vid fast arbetsplats. Studier på rörlig arbetsplats har visat att omvårdnadspersonal inom vården 

ofta känner en sämre tillit och tilltro till sin arbetsplats och har en högre risk att drabbas av 

depression än omvårdnadspersonal vid fast arbetsplats. Omvårdnadspersonal vid rörliga 

arbetsplatser har rapporterat att deras arbetsmiljö inte känns säker och att otryggheten den 

rörliga arbetsplatsen medför kan jämföras med den känsla av stress och otrygghet en arbetslös 

upplever (Amable, et al., 2002; Svensson, 2011). Forskning har visat att omvårdnadspersonal 

vid rörlig arbetsplats är nöjda med sitt arbete men har en ökad risk för arbetsrelaterad stress 

(Denton, Zeytinoglu & Davies, 2002). Enligt Kurland och Bailey (1999) har de som arbetar 

på en rörlig arbetsplats inte samma tillgång och chans till samhörighet med kollegor, däremot 

kan ensamarbete innebära en större möjlighet till autonomi och självbestämmande i arbetet. 

Det verkar finnas samband både mellan fysisk arbetsmiljö och stress samt mellan psykosocial 

arbetsmiljö och stress. 

Den här rapporterade studien replikerar tidigare forskningsresultat där 

psykosocial arbetsmiljö och stress vid rörlig och fast arbetsplats studerats inom 

äldreomsorgen. Denna studie valde att undersöka om det fanns gruppskillnader mellan 

psykosocial arbetsmiljö och stress beroende på rörlig och fast arbetsplats inom kommunal 

äldreomsorg. De grupper som studerats är omvårdnadspersonal inom hemtjänst och 

äldreboende. Förväntningen var att det skulle finnas skillnader i upplevd stress och 

psykosocial arbetsmiljö mellan grupperna omvårdnadspersonal vid hemtjänst respektive 

äldreboende, samt att det skulle finnas samband mellan stress, arbetsmiljö och arbetsplats. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att inom kommunal äldreomsorg undersöka 

gruppskillnader mellan omvårdnadspersonal vid hemtjänst och äldreboende i hur de upplever 

sin psykosociala arbetsmiljö och stress samt att studera sambanden mellan psykosocial 

arbetsmiljö, stress och arbetsplats. 
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Frågeställningar 

1. Hur skattar omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten jämfört med 

omvårdnadspersonalen vid äldreboendet sin psykosociala arbetsmiljö? 

2. Hur skattar omvårdnadspersonalen vid de olika arbetsplatserna sin upplevda 

grad av stress? 

3. Finns det samband mellan psykosocial arbetsmiljö och upplevd stress på de 

olika arbetsplatserna och hur ser dessa samband ut? 

 

Hypoteser 

H1: Omvårdnadspersonalen vid äldreboendet upplever en bättre psykosocial 

arbetsmiljö än omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten. 

H2: Omvårdnadspersonalen vid äldreboendet upplever en lägre grad av stress än 

omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten. 

H3: Det finns likvärdiga samband mellan psykosocial arbetsmiljö och stress i 

båda grupperna.  

 

 

Metod 

Deltagare och urval 

Två arbetsplatser inom kommunal äldreomsorg deltog i undersökningen, ett 

äldreboende och en hemtjänst. Enkäter distribuerades ut på varje arbetsplats, där frivillig 

omvårdnadspersonal fick fylla i varsin enkät. Kriterierna för urvalet var att individen arbetade 

på äldreboendet eller inom hemtjänsten och var hel- eller deltidsanställd. Studien 

genomfördes i en mindre kommun i Mellansverige. Samtycke till studiens genomförande 

inhämtades från respektive enhetschef.  

100 enkäter distribuerades, 40 vid äldreboendet och 60 vid hemtjänsten, att olika 

antal enkäter distribuerades ut vid de olika arbetsplatserna var beroende av antal anställda vid 

arbetsplatserna. Från äldreboendet återficks 31 besvarade och användbara enkäter, varav 2 

ifyllda av män. Från hemtjänsten återficks 49 besvarade enkäter, varav 38 var fullständigt 

ifyllda och användbara. Av dessa 38 enkäter var 3 ifyllda av män. Totalt bortfall av de 100 

enkäterna uppgick sammanlagt till 31%. Det fanns två skäl till bortfallet, ett externt bortfall då 

totalt 19 enkäter saknades och ett internt bortfall på 12 enkäter på grund av att alla frågor ej 
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var ifyllda. Medelålder i hemtjänstgruppen var 39.79 år (SD = 12.79). Medelålder i 

äldreboendegruppen var 48.37 år (SD = 11.00). Åldersspannet för hela deltagargruppen gick 

från 21 år till 65 år. Totalt av de som deltog i undersökningen var 76% utbildade 

undersköterskor, 16% hade ingen utbildning och 8% hade annan utbildning. Vid hemtjänsten 

uppgick andelen heltidsarbetande omvårdnadspersonal till 63% och deltidsarbetande till 37%. 

Vid äldreboendet uppgick andelen heltidsarbetande omvårdnadspersonal till 75% och andelen 

deltidsarbetande till 25%. Arbetstidsfördelningen för omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten 

var 79% dag/kvällsarbete, 8% nattarbete och 13% dag/kväll och nattarbete. Vid äldreboendet 

var arbetstidsfördelningen uppdelad på 84.4% dag/kvällsarbete, 9.4% nattarbete och 6.2% 

dag/kväll och nattarbete.  

 

Material/ Mätinstrument 

En pappersenkät utformades och användes som mätinstrument. En del av 

enkäten baserades på Percevied Stress Scale (PSS-14) (Cohen, Kamarck, Mermelstein, 1983). 

PSS-14 består av 14 frågor som behandlar hur ofta vissa upplevelser, känslor och tankar 

förekommit den senaste månaden. Testet används för att mäta den grad av stress deltagaren 

utifrån olika situationer i sitt liv uppfattar som stressande. PSS-14 har visat sig ha god 

reliabilitet och validitet (Cohen, et al., 1983; Karam et al., 2012; Nordin & Nordin, 2013). 

Den andra delen i enkäten denna rapporterade använt för att mäta psykosocial arbetsmiljö 

baserades på en checklista för psykosocial arbetsmiljö vilken bygger på frågor utifrån 

arbetskrav-kontroll-och-stödmodellen, framtagen av Prevent (Prevent, 2016). 

Arbetsmiljöverket rekommenderar att använda Prevents checklista för att undersöka och 

bedöma den psykosociala arbetsmiljön (http://www.arbetsmiljoverket.se). PSS-14-enkäten 

kompletterade denna rapporterade studie genom att mäta stress i största allmänhet (Cohen, et 

al., 1983; Karasek & Theorell, 1990). Alla frågor togs från original enkäterna, det enda som 

skiljde sig åt var frågorna 20-24. En omformulering gjordes av en tidigare kryssfråga där 

deltagarna skulle välja ett alternativ av fyra, till att istället ha fyra fristående frågor. Samt att 

en fråga adderades för att behandla fysisk arbetsbelastning. 

Frågorna i PSS-14 var allmänt formulerade, frågeformuleringarna och 

svarsalternativen var konstruerade för att vara lätta att förstå av de flesta. Ett exempel på en 

fråga var fråga 41: ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunnat 

kontrollera viktiga saker i ditt liv?” (Se bilaga 1 för hela enkäten). Det fanns fem 

svarsalternativ till varje fråga och de varierade från aldrig till mycket ofta och poängsattes 

http://www.arbetsmiljoverket.se/
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från 0 till 4. Vissa frågor berörde positiva upplevelser, medan andra berörde negativa 

upplevelser. Höga poäng gav en indikation på höga stressnivåer. 

Delen som behandlade psykosocial arbetsmiljö och byggde på Prevents 

checklista bestod av 39 frågor och mättes på en fyrgradig Likertskala graderad från Ja-ja, i 

viss mån-Nej, knappast-Nej, inte alls. Ett exempel var fråga 2: ”Har du själv möjlighet att 

påverka arbetstakten?”. Höga poäng på Prevents checklista för psykosocial arbetsmiljö 

indikerade en dålig upplevd psykosocial arbetsmiljö. 

 

Tillvägagångssätt 

Vardera enhetschef informerade sina anställda om studien veckan innan studien 

skulle ske. Enkäterna samt tillhörande missivbrev och svarskuvert distribuerades sedan ut på 

alla avdelningar/enheter under v.10. Samtidigt informerades deltagarna vad studien skulle 

handla om, att deltagandet var frivilligt och att enkäterna med tillhörande missivbrev skulle 

ligga i en mapp där de kunde ta varsitt exemplar och fylla i. När de fyllt i enkäten skulle de 

lägga den i ett gemensamt svarskuvert som fanns på varje avdelning/enhet. Deltagarna 

informerades om att uppföljning skulle ske en gång under tiden enkäterna fanns ute på 

arbetsplatserna, för att påminna dem om att de gärna fick medverka i studien samt möjlighet 

till att ställa frågor. Uppföljning gjordes måndag v.14. Enkäterna samlades in fredag v.14.  

 

Design och dataanalys 

Den här studien är en kvantitativ studie med mellangruppdesign. Enkäten 

inledes med bakgrundsfrågor för att kontrollera ovidkommande variabler (se bilaga 1). 

Dataanalys har skett genom SPSS där två t-test gjordes för att se på eventuella 

gruppskillnader för varje index samt en Pearson r korrelationsanalys för att studera eventuella 

samband. Signifikansnivån studien krävt för att betrakta svaren i analyserna som statistiskt 

signifikanta var (p<0.05).  

Vid ett Cronbach´s alpha-test kontrollerades reliabiliteten, alltså om frågorna i 

en kategori mäter samma sak så att index kunde utformas. Tumregeln för ett reliabelt index 

var 0.70 (Cho & Kim, 2015). Två totalindex skapades utifrån enkätens två delar, den första 

delen psykosocial arbetsmiljö och den andra delen stress. För indexet psykosocial arbetsmiljö, 

fråga 1-39 uppgick reliabiliteten till 0.81. Reliabiliteten för indexet stress blev 0.79 och 

innefattade fråga 40-53. Båda indexen var reliabla utifrån Cronbach´s alpha. Vidare utfördes 

ett test för att se om data var normalfördelad. Testet visade att data för psykosocial 

arbetsmiljö och stress var normalfördelad. Två oberoende T-test gjordes för att jämföra 
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medelvärdena mellan två variabler. Ett oberoende t-test för att se om det fanns skillnader i 

medelvärde mellan grupperna hemtjänst och äldreboende i fråga om psykosocial arbetsmiljö. 

Ett oberoende t-test för att se om det fanns skillnader i medelvärde mellan grupperna 

hemtjänst och äldreboende i fråga om upplevd stress, samt en Pearson r korrelationsanalys för 

att undersöka styrkan i förhållandet mellan två variabler, psykosocial arbetsmiljö och stress 

samt en variabel för fysisk arbetsbelastning. Korrelationsanalysen gav en indikation på både 

riktning och styrkan i sambandet mellan variablerna. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I missivbrevet som inledde varje enkät informerades deltagarna att det var 

frivilligt att delta, att svaren skulle behandlas anonymt och att de kunde avbryta deltagandet 

utan motivering. Vidare informerades deltagarna också om att enskilda personers svar inte 

skulle kunna komma att identifieras, svaren behandlades enbart av studiens författare samt 

uppsatshandledare. 

De etiska aspekterna som studien beaktade i fråga om könstillhörighet var att enkätdeltagarna 

kunde välja könstillhörighet mellan kvinna, man och hen för att inte någon skulle känna sig 

diskriminerad.  

Någon etisk prövning av enkäten genomfördes ej då denna rapporterade studie 

använt två sedan tidigare erkända och väl utprövade enkäter. Författarnas bedömning var att 

det inte förelåg några risker för deltagarnas fysiska eller psykiska välbefinnande. 

 

Resultat 

Resultatavsnittet inleds med en redogörelse för gruppskillnader mellan 

omvårdnadspersonal på äldreboendet och hemtjänsten, först i fråga om psykosocial 

arbetsmiljö och sedan upplevd stress. Vidare presenteras en Pearson r korrelationsanalys för 

samvariation mellan psykosocial arbetsmiljö och upplevd stress. 

Gruppskillnader 

Figur 1 visar att omvårdnadspersonalen på äldreboendet skattade sin 

psykosociala arbetsmiljö som bättre (M = 70.39, SD = 8.07) än omvårdnadspersonalen hos 

hemtjänsten (M = 75.84, SD = 11.29). Ett t-test (Equal variances not assumed) visade att 

denna skillnad var signifikant t(67) = -2.34, p = 0.023. Vilket är i linje med H1. 
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Figur 1. Totalindex på hur omvårdnadspersonalen på äldreboendet vs hemtjänst skattar sin 

psykosociala arbetsmiljö. Notera att y-axeln är trunkerad. 

 

Figur 2 visar att omvårdnadspersonalen vid äldreboendet skattar sin upplevda 

stress (M = 20.94, SD = 5.76) lika som omvårdnadspersonalen i hemtjänsten (M = 22.39, SD 

= 8.20). Ett t-test visade att de inte fanns några signifikanta gruppskillnader t(67) = -0.84, p = 

0.406, därmed förkastas H2. 

 

 

Figur 2. Totalindex på hur omvårdnadspersonalen på äldreboendet vs hemtjänst skattar sin 

upplevda grad av stress. 
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Samband mellan psykosocial arbetsmiljö, stress och fysisk arbetsbelastning 

Bivariata korrelationsanalyser mellan variablerna psykosocial arbetsmiljö och 

stress för varje arbetsplats visade att det fanns positiva samband mellan psykosocial 

arbetsmiljö och stress för omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten r(36) = 0.45, p = 0.005. 

Inga andra samband hittades mellan psykosocial arbetsmiljö och stress därför ansågs det vara 

intressant att även studera fysisk arbetsbelastning. Bivariata korrelationsanalyser mellan 

variablerna fysisk arbetsbelastning, psykosocial arbetsmiljö och stress för varje arbetsplats 

visade att det fanns positiva samband mellan stress och fysisk belastning för 

omvårdnadspersonalen på äldreboendet r(29) = 0.52, p = 0.003; mellan psykosocial 

arbetsmiljö och fysisk belastning för omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten r(36) = 0.33, p = 

0.045. Inga övriga signifikanta samband hittades (se tabell 1), därmed förkastas H3. 

 

      Hemtjänst   Äldreboende 

    1 2 3 4 5 6 

 
1. Totalindex psykosocial 

 
.449** .327* 

   Hemtjänst arbetsmiljö 
      

 
2. Totalpoäng stress 

  
.311 

   

 
3. Fysisk arbetsbelastning 

      

 
4. Totalindex psykosocial 

    
.098 .211 

Äldreboende arbetsmiljö 
      

 
5. Totalpoäng stress 

     
.518** 

  6. Fysisk arbetsbelastning             

** Korrelationen är signifikant vid 0.01 

      * Korrelationen är signifikant vid 0.05 

       

Tabell 1. Visar en Pearson r korrelationsanalys för variablerna psykosocial arbetsmiljö, stress 

och fysisk arbetsbelastning mellan grupperna äldreboende och hemtjänst. 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns skillnader mellan 

grupperna omvårdnadspersonal vid kommunalt äldreboende och kommunal hemtjänst i fråga 

om variabeln psykosocial arbetsmiljö och variabeln upplevd stress, samt undersöka om det 

fanns ett samband mellan psykosocial arbetsmiljö och stress på de olika arbetsplatserna och 

iså fall hur sambandet såg ut. Resultatet visade att omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten 

skattade sin psykosociala arbetsmiljö sämre än omvårdnadspersonalen vid äldreboendet. 

Vidare fanns inga skillnader i hur omvårdnadspersonalen vid de olika arbetsplatserna skattade 

sin upplevda grad av stress. Resultatet visade en korrelation mellan psykosocial arbetsmiljö 
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och stress endast vid hemtjänsten, inte vid äldreboendet. En korrelation hittades mellan fysisk 

arbetsbelastning och stress vid äldreboendet men inte vid hemtjänsten. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av analyserna konfirmerade H1 och visade på statistiskt signifikanta 

gruppskillnader i avseende psykosocial arbetsmiljö. Omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten 

upplevde en sämre psykosocial arbetsmiljö (M = 75.84) än omvårdnadspersonalen vid 

äldreboendet (M = 70.39). Detta var samstämmigt med tidigare studier av Amable, et al. 

(2002) och Svensson (2011) som sagt att just personal inom äldreomsorgen vid rörliga 

arbetsplatser ofta upplever en sämre psykosocial arbetsmiljö. Tidigare rapporter av Amable, et 

al. (2002) och Kurland och Bailey (1999) och Svensson (2011) har visat att personal vid rörlig 

arbetsplats ansett att deras psykosociala arbetsmiljö var dålig på grund av att arbetsmiljön inte 

kändes säker och att de inte hade tillgång till socialt stöd, så som samhörighet med kollegor. 

Enligt Theorell och Karasek (1996) arbetskrav-kontroll-stöd modell är stöd, exempelvis 

gemenskap i gruppen, en viktig faktor för att uppleva att man har en bra psykosocial 

arbetsmiljö. Anledningen till att omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten upplevde en sämre 

psykosocial arbetsmiljö än omvårdnadspersonalen vid äldreboendet kan således bero på att 

arbete inom hemtjänsten innebär mycket ensamarbete vilket kanske inte gynnar gemenskapen 

i arbetsgruppen och således leder till brist i det viktiga sociala stödet. Vidare har inte 

omvårdnadspersonal vid hemtjänsten samma tillgång till hjälp och stöd från kollegor vid 

ensamarbete hos brukare om de skulle behöva det, som omvårdnadspersonalen vid ett 

äldreboende har. Att omvårdnadspersonalen vid äldreboendet skattade sin psykosociala 

arbetsmiljö bättre kan bero på att de har kontinuitet i det dagliga sociala stödet på sin 

arbetsplats, både i form av socialt umgänge på arbetsplatsen och hjälp i arbetet från kollegor.  

Trots att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna i psykosocial 

arbetsmiljö kan det diskuteras vad denna skillnad egentligen innebär, medelvärdena (M = 

75.84 för hemtjänsten och M = 70.39 för äldreboendet) är en poäng som var beräknad över 39 

frågor med en svarsskala på 1-4. Minimipoäng som deltagarna kan ha på enkäten var alltså 39 

och maximumpoäng var 156. Medelvärden kring 70-75 innebär alltså att de flesta svaren låg 

på ”1: ja” och ”2: ja, i viss mån”. Så trots att det fanns en skillnad mellan grupperna, verkade 

båda grupperna ganska positiva kring sin arbetsmiljö, omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten 

var dock lite mindre optimistiska än omvårdnadspersonalen vid äldreboendet. 

Vidare visade resultatet av analysen för gruppskillnader mellan äldreboendet 

och hemtjänst i fråga om upplevd grad av stress att det ej fanns statistiskt signifikanta 
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gruppskillnader i medelvärde mellan äldreboendet (M = 20.94) och hemtjänst (M = 22.39) och 

därmed att H2 förkastas. Upplevd stress var beräknat över 14 frågor med en svarsskala på 0-4. 

Minimipoäng som deltagarna kunde ha på enkäten var alltså 0 och maximumpoäng var 56. 

Medelvärden kring 20-23 innebär alltså att de flesta svaren låg på ”1: nästan aldrig” och ”2: 

ibland”. Så medelvärdena för både omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten och äldreboendet 

visar att ingen av grupperna upplevde en särskilt hög grad av stress. Enkäten PSS-14 som 

använts i studien för att mäta stress inriktas mot den grad av stress personer upplever i största 

allmänhet och var inte direkt kopplad mot stress personer upplever i sitt arbete. Både 

omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten och äldreboendet ansåg sig ha en relativt bra 

psykosocial arbetsmiljö, det i sin tur kan bidra till att personalen skattade sin upplevelse av 

stress lågt. Det bekräftade tanken bakom Karasek och Theorells (1990) arbetskrav-kontroll-

stöd modell då de förutsätter att en positiv skattning i de olika kategorierna för arbetskrav-

kontroll-stöd innebär att personer har en bra psykosocial arbetsmiljö och därmed även en låg 

grad av arbetsrelaterad stress. 

Pearson r korrelationsanalys visade ingen korrelation mellan psykosocial 

arbetsmiljö och stress vid äldreboendet. Vid hemtjänsten fanns en signifikant korrelation 

mellan psykosocial arbetsmiljö och stress. Den signifikanta korrelationen som visades vid 

hemtjänsten mellan psykosocial arbetsmiljö och stress stöds av tidigare forskning 

(Folkhälsorapport, 2005; Persson et al., 2006; Piko, 2006). Trots att det fanns samband 

skattade omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten sin psykosociala arbetsmiljö som relativt bra, 

detta stämde inte överens med studiens förväntningar då media rapporterat en motsatt bild av 

läget. Resultatet kan ha berott på att Prevents enkät för psykosocial arbetsmiljö var allmän och 

inte riktad mot just arbete inom äldreomsorgen. Vissa frågor i Prevents enkät kanske inte var 

applicerbara för arbete inom äldreomsorgen, frågor som var relevanta för just det arbetet 

kanske inte fanns med alls i enkäten. Prevents enkät baserades på kategorier för psykosocial 

arbetsmiljö, kategorierna i enkäten innehöll olika många frågor vilket kan ha inneburit att 

kategorier som för äldreomsorgen var extra viktiga inte fått tillräckligt med plats och tvärtom. 

Detta kan ha gett ett missvisande resultat i medelvärde i fråga om den totala psykosociala 

arbetsmiljön vid äldreomsorgen. Svarsskalan som användes i delen för psykosocial 

arbetsmiljö i enkäten för denna rapporterade studie var uppdelad i fyra svarsalternativ och kan 

tolkas på olika sätt.  

Då det inte fanns någon korrelation mellan psykosocial arbetsmiljö och stress 

vid äldreboendet blev det intressant att göra en korrelationsanalys mellan fysisk 

arbetsbelastning och stress. På grund av att tidigare forskning visat på samband mellan fysisk 
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arbetsbelastning och stress (Lyman, 1989). Korrelationsanalysen mellan fysisk 

arbetsbelastning och stress visade på en signifikant korrelation vid äldreboendet. Samma 

korrelationsanalys vid hemtjänsten visade inte på något signifikant samband mellan fysisk 

arbetsbelastning och stress. Kanske dessa resultat berodde på att brukarna vid äldreboendet 

var i behov av mer fysisk hjälp, så som tunga lyft vid förflyttning än brukarna som bor kvar i 

sina hem. Tidigare forskning har visat att en tung fysisk arbetsbelastning har direkt påverkan 

på upplevelsen av stress vid arbete inom äldreomsorgen (Amable, et al., 2002; Hasson & 

Arnetz, 2008; Lyman, 1989). Korrelationen mellan psykosocial arbetsmiljö och fysisk 

arbetsbelastning vid äldreboendet var inte signifikant. En korrelationsanalys vid hemtjänsten 

visade på en signifikant korrelation mellan psykosocial arbetsmiljö och fysisk 

arbetsbelastning. Denna samvariation stöds av tidigare studier av Lyman (1989) där det visats 

att den fysiska arbetsmiljön har en påverkan på hur omvårdnadspersonal vid rörlig arbetsplats 

upplever sin psykosociala arbetsmiljö, dels att omvårdnadspersonal vid rörliga arbetsplatser 

har sämre kontroll över sin fysiska arbetsmiljö än omvårdnadspersonal vid fast arbetsplats 

samt att det leder till osäkerhet i arbetssituationen. Lyman (1989) rapporterar även att en dålig 

fysisk arbetsmiljö kan leda till frustration i arbetet.  

H3 förkastas då resultatet av korrelationsanalysen visade att det fanns ett 

samband mellan psykosocial arbetsmiljö och stress endast vid hemtjänsten. 

Sammanfattningsvis visade studiens analyser ett motsatt resultat till den bild som skildrats i 

media. Skildringen media gett var att omvårdnadspersonal i dagsläget mår allt sämre på sina 

arbetsplatser, till skillnad mot resultat i denna studie som visat att omvårdnadspersonalen vid 

båda arbetsplatserna skattade sin psykosociala arbetsmiljö som relativt bra och sin upplevda 

stress som relativt låg. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till vidare studier inom området är att göra en mer omfattande studie på 

psykosocial arbetsmiljö och stress genom att exempelvis ha ett större urval, inkludera fler 

äldreboenden och hemtjänster för att kunna generalisera på området äldreomsorg. För att 

möjliggöra en större studie måste den utföras i en större kommun eller inkludera flera 

kommuner i studien. En kommunöverskridande studie skulle kunna leda till 

förbättringsförslag om det visar sig att någon kommun har en bättre psykosocial arbetsmiljö 

och en lägre stressnivå än andra kommuner. Studier kan även göras som en jämförelse mellan 

kommunal och privat sektor inom äldreomsorg för att se om skillnader finns beroende på 

sektor. Ett annat alternativ är att göra en kombinerad studie där man dels gör en större 
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kvantitativ del samt en kvalitativ studie som bygger på semistrukturerade intervjuer. Det vore 

intressant att se om den kvalitativa och den kvantitativa delen skulle skilja sig åt, och vad det i 

så fall kan bero på. Då Prevents checklista bygger på olika kategorier för psykosocial 

arbetsmiljö vore det intressant att bryta ner dessa kategorier i index. Olika index skulle kunna 

visa om en viss kategori har någon speciell betydelse i relation till upplevd stress. 

 

Resultatens praktiska relevans 

Våra resultat visade att den psykosociala arbetsmiljön upplevdes sämre vid 

hemtjänsten jämfört med äldreboendet, detta ger en indikation på att hemtjänsten behöver 

arbeta vidare med sin psykosociala arbetsmiljö och kanske kan samarbeta mer med 

äldreboendet för att se om man arbetar på olika sätt och kunna ta råd från äldreboendets 

psykosociala arbetsmiljöarbete. Båda grupperna upplever i nuläget sin psykosociala 

arbetsmiljö som relativt bra men arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön får 

aldrig stanna av. En ständig strävan efter förbättring är enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) 

viktigt och behövs för att hålla arbetsmiljöarbetet levande och för att förebygga risk för ohälsa 

i de organisatoriska och sociala förhållandena i arbetsmiljön. 

 

Metoddiskussion 

Resultatet hade kunnat se annorlunda ut och varit mer rättvisande om studien 

haft ett större urval. En pilotenkät hade med fördel kunnat distribueras ut till ett antal personer 

för att kontrollera enkätens innehåll och uppbyggnad. I enkäten blev fråga 6 av misstag 

duplicerad vid tryckning, endast en av dessa räknades med i resultatet och alla deltagare hade 

svarat lika på den fråga som blev duplicerad. Även relevansen av fråga 13 ”Arbetar du deltid 

men skulle önska utökad arbetstid?” kan ifrågasättas. För omvårdnadspersonal som redan 

arbetade heltid (63%) kan denna fråga ha varit förvirrande och irrelevant. Trenden var att de 

som redan arbetade heltid kryssade i svarsalternativ ”4: Nej, inte alls”, detta gav missvisande 

höga poäng i fråga om total psykosocial arbetsmiljö. Även fråga 22 ”Jag känner vanligtvis 

vare sig positiva eller negativa känslor inför mitt arbete” kan vara missvisande, denna fråga 

var inte vriden åt något håll och svaret blev inte rätt på skalan i förhållandet till totalindex, där 

höga siffror motsvarade en dålig psykosocial arbetsmiljö.  
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Bilaga 1. 

 

Hej, 
Vi vill fråga dig som omvårdnadspersonal om att delta i en enkätstudie. Studien kommer att jämföra 
arbetsmiljö mellan personal vid kommunal hemtjänst och äldreboende. Det är frivilligt att delta, alla 
svar är anonyma och du kan när som helst välja att avbryta utan motivering.  Det är viktigt att du 
svarar så ärligt som möjligt på alla frågor i enkäten. Fundera inte för länge utan välj det alternativ 
som känns bäst.  
 
Vi ber dig läsa igenom varje påstående/fråga och därefter välja det svarsalternativ, som stämmer 
bäst överens med din upplevelse. Enkäten består av två delar med ett antal påståenden/frågor som 
tar ca 10 minuter att besvara. 
 
Besvarar du enkäten ber vi dig lägga den i bifogat svarskuvert i personalrummet. Svarskuvertet 
kommer att inhämtas den 8 april 2016. 
 
Enkätstudien kommer att presenteras i vårt examensarbete. Enskilda personers svar kommer inte att 
kunna identifieras, de kommer endast behandlas av oss samt vår handledare. Ni kommer att få ta del 
av det färdiga arbetet, exemplar kommer att lämnas ut till varje avdelning/enhet samt respektive 
enhetschef. Vi beräknar kunna distribuera ut exemplaren under slutet av juni månad. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin Lindberg & Caroline Nordlund 
Studerande på Personal och arbetslivsprogrammet, Högskolan i Gävle 
 
Har du några funderingar kontakta oss gärna via mail: 
eselindberg@outlook.com carolinenordlund@hotmail.se 
 

Handledare Marijke Keus 

marijke.keus@hig.se 
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Enkät för psykosocial arbetsmiljö och stress vid Äldreboende 
 

Personal och arbetslivsprogrammet, Högskolan i Gävle 
Elin Lindberg & Caroline Nordlund 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
Kön:  ( ) Man ( ) Kvinna ( ) Hen 
_____________________________________________________________________________ 
Ålder:  ………. 
_____________________________________________________________________________ 
Sysselsättningsgrad: ( ) Heltid ( ) Deltid 
_____________________________________________________________________________ 
Utbildning:  ( ) Undersköterska ( ) Outbildad ( ) Annan utbildning 

                                                                                                                                        
………………………………. 

_____________________________________________________________________________ 
Arbetstider:  ( ) Dag/Kväll ( ) Natt ( ) Både Dag/Kväll och Natt 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Följande frågor handlar om arbetsmiljön på ditt arbete. Vänligen välj det alternativ som bäst 

beskriver hur du känt den senaste månaden. 
      

Ja Ja, i viss mån Nej, knappast Nej, inte alls 
_________________________________________________________________ 

 
1. Har du intressanta och  ( ) ( ) ( ) ( ) 
meningsfulla arbetsuppgifter? 
______________________________________________________________________________________________ 
2. Har du själv möjlighet att  ( ) ( ) ( ) ( ) 
påverka arbetstakten? 
______________________________________________________________________________________________ 
3. Anser du att din arbets- ( ) ( ) ( ) ( ) 
belastning är rimlig? 
______________________________________________________________________________________________ 
4. Hinner du med dina ( ) ( ) ( ) ( ) 
arbetsuppgifter inom din  
normala arbetstid? 
______________________________________________________________________________________________
5. Uppfattar du dina arbetsupp- ( ) ( ) ( ) ( ) 
gifter som ensidiga? 
______________________________________________________________________________________________ 
6. Brukar du känna dig trött och ( ) ( ) ( ) ( ) 
slut när du kommer hem från 
arbetet? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
      
  Ja Ja, i viss mån Nej, knappast Nej, inte alls 
______________________________________________________________________________________________ 
6. Brukar du känna dig trött och ( ) ( ) ( ) ( ) 
slut när du kommer hem från  
arbetet? 
______________________________________________________________________________________________ 
7. Tar du med dig arbetet hem ( ) ( ) ( ) ( ) 
i tankarna så det påverkar  
fritiden negativt? 
______________________________________________________________________________________________
8. Har du under det senaste ( ) ( ) ( ) ( ) 
året råkat i en hot- eller 
våldsituation? 
______________________________________________________________________________________________
9. Har ni tydliga och gemen- ( ) ( ) ( ) ( ) 
samma mål för er enhet? 
______________________________________________________________________________________________
10. Vet du vilka befogenheter ( ) ( ) ( ) ( ) 
och vilket ansvar du har? 
______________________________________________________________________________________________
11. Har du möjlighet att påverka ( ) ( ) ( ) ( )  
planering och utförande av 
arbetet? 
______________________________________________________________________________________________
12. Har du i ditt arbete möjlig- ( ) ( ) ( ) ( ) 
het att använda dina anlag,  
förutsättningar och kunskaper?  
______________________________________________________________________________________________
13. Arbetar du deltid men skulle ( ) ( ) ( ) ( ) 
önska utökad arbetstid? 
______________________________________________________________________________________________
14. Är arbetet upplagt så att du ( ) ( ) ( ) ( ) 
har möjligheter till sammarbete 
och en god kontakt med dina 
arbetskamrater?  
______________________________________________________________________________________________
15. Får du hjälp och stöd av  ( ) ( ) ( ) ( ) 
dina arbetskamrater om du har 
problem i arbetet? 
______________________________________________________________________________________________
16. Upplever du trivsel och ( ) ( ) ( ) ( ) 
gemenskap med dina arbets- 
kamrater? 
______________________________________________________________________________________________
17. Upplever du att du bemöts ( ) ( ) ( ) ( ) 
med respekt av dina arbets- 
kamrater? 
______________________________________________________________________________________________
18. Ger du andra arbetskamrater ( ) ( ) ( ) ( ) 
beröm för en god arbetsinsats? 
______________________________________________________________________________________________ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

    
Ja Ja, i viss mån Nej, knappast Nej, inte alls 

______________________________________________________________________________________________ 
19. Diskuterar ni öppet era  ( ) ( ) ( ) ( ) 
eventuella samarbetssvårigheter 
och meningsmotsättningar på 
din arbetsplats? 
______________________________________________________________________________________________ 
20. Jag känner mig vanligtvis glad ( ) ( ) ( ) ( ) 
och tillfreds vid tanken på att på- 
börja mitt arbete 
______________________________________________________________________________________________
21. Jag känner vanligtvis en  ( ) ( ) ( ) ( ) 
ganska positiv känsla inför mitt  
arbete 
______________________________________________________________________________________________
22. Jag känner vanligtvis vare sig ( ) ( ) ( ) ( ) 
positiva eller negativa känslor 
inför mitt arbete 
______________________________________________________________________________________________
23. Jag känner vanligtvis viss ( ) ( ) ( ) ( ) 
olust inför mitt arbete 
______________________________________________________________________________________________
24. Jag känner vanligtvis stark ( ) ( ) ( ) ( ) 
olust inför mitt arbete 
______________________________________________________________________________________________
25. Kan du leva upp till de ( ) ( ) ( ) ( ) 
förväntningar som ställs på dig 
från arbetsgivaren? 
______________________________________________________________________________________________
26. Kan du leva upp till de  ( ) ( ) ( ) ( ) 
förväntningar som ställs på dig 
från brukaren? 
______________________________________________________________________________________________
27. Kan du leva upp till de ( ) ( ) ( ) ( ) 
förväntningar som ställs på dig 
från arbetskamrater? 
______________________________________________________________________________________________
28. Kan du leva upp till de ( ) ( ) ( ) ( ) 
förväntningar som ställs på dig 
från dig själv? 
______________________________________________________________________________________________
29. Får du beröm och konstruktiv ( ) ( ) ( ) ( ) 
kritik av din chef? 
______________________________________________________________________________________________
30. Får du hjälp och stöd av din ( ) ( ) ( ) ( ) 
chef när du behöver? 
______________________________________________________________________________________________
31. Upplever du att du bemöts ( ) ( ) ( ) ( ) 
med respekt av din chef? 
______________________________________________________________________________________________
32. Hanterar din chef mot- ( ) ( ) ( ) ( ) 
sättningar och konflikter på ett 
bra sätt? 
______________________________________________________________________________________________ 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ja Ja, i viss mån Nej, knappast Nej, inte alls 
______________________________________________________________________________________________ 
33. Är din chef öppen och lyhörd ( ) ( ) ( ) ( ) 
för förslag till förändringar? 
______________________________________________________________________________________________
34. Diskuterar chefen med er ( ) ( ) ( ) ( ) 
inom arbetsgruppen innan beslut 
fattas som berör er i gruppen? 
______________________________________________________________________________________________
35. Gör ni uppföljningar så att ( ) ( ) ( ) ( ) 
det ni bestämt verkligen blir 
gjort? 
______________________________________________________________________________________________
36. Har din chef haft utvecklings- ( ) ( ) ( ) ( ) 
samtal med dig det senaste  
året? 
______________________________________________________________________________________________
37. Har du en individuell ( ) ( ) ( ) ( ) 
kompetensutvecklingsplan? 
______________________________________________________________________________________________
38. Ges du möjlighet till yrkes- ( ) ( ) ( ) ( ) 
mässig utveckling och/eller 
fortbildning? 
______________________________________________________________________________________________ 
39. Har ni meningsfulla ( ) ( ) ( ) ( ) 
arbetsplatsträffar? 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Följande frågor handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. 

Vänligen fyll i det svar som passar bäst in. 
   

Aldrig Nästan aldrig Ibland          Ganska ofta          Ja,Väldigt ofta
 0 1 2 3 4 

 
______________________________________________________________________________________________ 
40. Hur ofta har du under den  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden känt dig  
upprörd på grund av att  
något oväntat har inträffat? 
______________________________________________________________________________________________ 
41. Hur ofta har du under den ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden känt att du  
inte kunnat kontrollera viktiga  
saker i ditt liv?  
______________________________________________________________________________________________
42. Hur ofta har du under den ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden känt dig nervös 
och stressad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

Aldrig Nästan aldrig Ibland             Ganska ofta        Ja,Väldigt ofta 
  0 1 2 3  4 
______________________________________________________________________________________________
43. Hur ofta har du under den  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden framgångsrikt  
hanterat vardagsproblem och  
irritationsmoment? 
______________________________________________________________________________________________
44. Hur ofta har du under den  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden känt att du  
effektivt kunnat hantera viktiga 
förändringar i ditt liv? 
______________________________________________________________________________________________
45. Hur ofta har du under den  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden känt tilltro  
till din egen förmåga att hantera 
personliga problem? 
______________________________________________________________________________________________
46. Hur ofta har du under den  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden känt att saker 
och ting gått din väg? 
______________________________________________________________________________________________
47. Hur ofta har du under den ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden tyckt att du 
inte kunnat klara av allt du skulle  
ha gjort? 
______________________________________________________________________________________________
48. Hur ofta har du under den  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden kunnat  
kontrollera irritationsmoment  
i ditt liv? 
______________________________________________________________________________________________
49. Hur ofta har du under den  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden känt att du har  
haft kontroll på saker och ting? 
______________________________________________________________________________________________
50. Hur ofta har du under den  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden blivit arg på  
saker som har hänt och som du  
inte kunnat kontrollera? 
______________________________________________________________________________________________
51. Hur ofta har du under den  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden kommit på  
dig själv med att tänka på saker  
som du måste göra? 
______________________________________________________________________________________________
52. Hur ofta har du känt under  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
den senaste månaden att du haft  
kontroll över hur du andvänder  
din tid? 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Aldrig Nästan aldrig Ibland           Ganska ofta       Ja, Väldigt ofta
  0 1 2 3 4 
 
______________________________________________________________________________________________
53. Hur ofta har du under den  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
senaste månaden tyckt att  
svårigheter har tornat upp sig så  
så mycket att du inte kunnat  
hantera dem? 
______________________________________________________________________________________________ 
54. Hur ofta upplever du ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
fysiska besvär efter en arbets- 
dag? 
______________________________________________________________________________________________ 
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