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Abstrakt 

I kontrast mot internationell forskning har psykologarbete i glesbygd hittills varit 

underbeforskat i svensk kontext. Vidare kan övergången mellan utbildning och yrkesliv vara 

utmanande för psykologer. Studiens syfte var därför att kartlägga nyexaminerade psykologers 

psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa i glesbygd baserat på arkivdata från två 

mätpunkter. En kvasiexperimentell tvärsnittsdesign utformades (n = 53) med testgrupp 

(glesbygd) och jämförelsegrupp (tätort), varav 77% kvinnor och 23% män, medelålder 32 år 

(SD = 4.66). Psykosocial arbetsmiljö undersöktes via delskalor från Second Version of 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire och Professionell isolation. Psykisk hälsa och 

utmattning undersöktes via General Health Questionnaire och Shirom Melamed Burnout 

Questionnaire. Gruppjämförelser via t-test visade att testgruppen skattade en högre grad av 

professionell isolation (p = .003, Cohen’s d = 1.03) medan jämförelsegruppen skattade en högre 

nivå av utmattning (p = .006, Cohen’s d = -.78). Inga statistiskt signifikanta skillnader framkom 

gällande måtten rollkonflikter, känslomässiga krav eller psykisk hälsa. De nyexaminerade 

psykologerna i glesbygd tycks välmående i sitt arbete men den professionella isolationen 

kvarstår som en viktig resursbrist att se över. Praktiska implikationer och förslag till framtida 

forskning presenteras.  

Nyckelord: glesbygd, nyexaminerade psykologer, psykosocial arbetsmiljö, psykisk 

hälsa, utmattning    

Abstract 

In contrast to international research, working as a psychologist in rural areas is a scarcely 

researched topic in the Swedish context. Furthermore, the transition between education and 

work life can be a challenge for psychologists. Thus, the purpose of this thesis was to analyze 

the psychosocial work environment, mental health, and burnout of newly graduated 

psychologists in the rural areas of Sweden, based on archive data. The study had a quasi-

experimental cross-sectional design with a sample (n = 53) consisting of a test group (rural 

context) and a comparison group (urban context), 77% women and 23% men with an average 

age of 32 years (SD = 4.66). Psychosocial work environment was examined through Second 

Version of Copenhagen Psychosocial Questionnaire and Professional isolation. Mental health 

and burnout were examined through General health Questionnaire and Shirom Melamed 

Burnout Questionnaire. Group comparisons via t-test showed that the test group rated a higher 

score of professional isolation (p = .003, Cohen’s d = 1.03) while the comparison group rated 

a higher score of burnout (p = .006, Cohen’s d = -.78). No statistically significant differences 

concerning role conflicts, emotional demands or mental health were found. The newly 

graduated rural psychologists appear healthy in their work environment, but the professional 

isolation remains a cause for concern. Practical implications and future research areas are 

suggested. 

Keywords: rural areas, newly graduated psychologists, psychosocial work 

environment, mental health, burnout
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Nyexaminerade psykologer i glesbygd: arbetsmiljö och hälsa 

 För nyutexaminerade psykologer är övergången mellan studier och yrkesliv inte helt 

utan sina utmaningar. Ett krav för examinerade studenter från psykologprogram vid universitet 

i Sverige är att genomföra en ettårig utbildningstjänst, praktisk tjänstgöring för psykologer 

(PTP), för att erhålla sin legitimation (Socialstyrelsen, 2017). Under PTP-året och de följande 

första åren i yrket som legitimerade psykologer behöver de ofta förhålla sig till och ta sig an 

nya emotionellt utmanande arbetsuppgifter som ingår i psykologyrket (O’Connor, 2001; Wise, 

Hersh, Gibson & Roberts, 2012; Frelijj González & Hakola, 2016). I en studie av Pienaar, 

Holmström, Hauer och Schéle (2018) beskrivs hur nyexaminerade psykologers yrkesmässiga 

isolation kan vara hög i och med att deras verktygslåda kan skilja sig från andras på 

arbetsplatsen. Detta kan å ena sidan stimulera till erfarenhetsutbyte och å andra sidan skapa 

upplevelser av låg kompetens. I detta kan den nyutexaminerade psykologens uppfattning av 

sin övergång mellan studier och yrkesliv påverkas, vilket också riskerar att leda till försämrad 

hälsa och utmattning (Pienaar et al., 2018; Schéle, Hauer, Holmström, & Pienaar, 2018). 

Rudman, Gustavsson och Hultell (2013) visar i sin studie av sjuksköterskor på hur tankar på 

att lämna yrket ökar mer under de första åren i yrket jämfört med resterande yrkesliv.  

 Sveriges akademikers centralorganisation (SACO, 2018) rapporterar en ökad brist på 

såväl nyexaminerade som erfarna psykologer inom landstingen/regionerna över hela landet. 

Rekrytering av psykologer utanför storstadsregioner och centralorter beskrivs också vara svårt. 

För PTP-tjänster är konkurrensen till viss del högre i storstäder och centralorter, som högst i 

Stockholmsområdet, men i övriga landet råder en låg konkurrens (SACO, 2018). I en 

undersökning av Sveriges Psykologförbund (2016), 75.7% kvinnor (n = 2452) och 24.3 % män 

(n = 788), framkommer att 37 % av PTP-psykologerna blev anställda på tjänster som egentligen 

avsågs för legitimerade psykologer. I samma undersökning anger 44% av respondenterna att 

deras arbetsbelastning är lagom medan 46 % anger att den är hög eller för hög (Sveriges 

Psykologförbund, 2016). 

I en undersökning av svenska psykologers arbetsmiljö genomförd av Sveriges 

Psykologförbund (2014) (n = 3240 varav 24,3 % män och 75,7 % kvinnor) framkommer att 

andelen psykologer som under det senaste året haft sjukfrånvaro från en vecka och upp till en 

månad är 29.4 %. Vidare skattar 14.6 % av psykologerna sin hälsa som dålig eller mindre god. 

Hälsa definieras av Världshälsoorganisationen (WHO, 2019a) som ett tillstånd av 

fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte enbart en frånvaro av skada och sjukdom. 

Psykologiskt välmående definieras av Diener, Oishi och Lucas (2003) som närvaron av positiva 

affekter och livstillfredsställelse samt låga nivåer av negativa affekter och depressiva symptom. 

Psykologiskt välmående, eller en god psykisk hälsa, bidrar till individens möjligheter att nå 

upp till sin fulla potential, bidra till samhället, arbeta produktivt och hantera vanliga 

stressmoment i livet (WHO, 2019b). 

  Stress kan definieras som kroppens respons på ansträngning eller utmaning av olika 

slag och är ofarligt under avgränsade perioder. Om reaktionen stress är ofta förekommande 

anses den problematisk under längre ihållande perioder när återhämtning inte möjliggörs för 

kroppen (Theorell, 2003). Stress har en negativ korrelation med kognitiva funktioner samt med 

hälsa och välmående (Sugiura, Shinada & Kawaguchi, 2005). Under längre perioder av ihållen 
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stress löper individen större risk att utveckla stressrelaterad psykisk ohälsa såsom 

utmattningssyndrom (Lennartsson, Theorell, Kushnir, Bergquist & Jonsdottir, 2013; Sihag & 

Bidlan, 2014). Detta kan i sin tur leda till sjukskrivning och längre frånvaro från arbetet 

(Försäkringskassan, 2017). Höga nivåer av upplevd utmattning påverkar individens intention 

att stanna kvar inom yrket (Rudman & Gustavsson, 2011; Ellis et al., 2015). Övergången 

mellan studier och arbetsliv kan i sig utgöra en stressfaktor där omställningen till att möta sin 

professions vardag kan utgöra krav för individen, vilket gör att tidig utmattning anses särdeles 

allvarligt om det inträffar vid inträde på arbetsmarknaden eller tidigt i karriären (Rudman & 

Gustavsson, 2011).  

 Upplevda höga krav under längre tid i arbetslivet i kombination med liten möjlighet till 

återhämtning beskrivs som en stressrelaterad orsak till utmattningssyndrom (Vårdguiden & 

Johansson, 2017). Utmattningssyndrom innebär fysisk och psykisk utmattning föranlett av 

stressrelaterat psykiskt lidande under minst ett halvårs tid (Socialstyrelsen, 2003; WHO, ICD-

10, 2016). I symtombilden ingår trötthet som ej går att vila bort; sömnproblem; känslomässiga 

förändringar såsom irritabilitet, nedstämdhet och upplevd ångest; nedsatt kognition; kroppsliga 

symtom som yrsel, värk i kroppen, ljudkänslighet och problem med matsmältningssystemet 

(Socialstyrelsen, 2003; WHO, ICD-10, 2016; Vårdguiden & Johansson, 2017). 

Utmattningssyndrom utvecklas långsamt eller påtagligt akut (Vårdguiden & Johansson, 2017). 

Återhämtningsfasen kan ta flera år (Åsberg & Nygren, 2012). I den uppdaterade definitionen 

av utmattningssyndrom i ICD-11 (WHO, 2018) ingår tre dimensioner: upplevelse av 

utmattning, ökad negativ inställning till sitt arbete eller mental distansering till sitt arbete samt 

försämrad professionell effektivitet. Höga krav och små möjligheter till återhämtning antas 

förklara den ökade prevalensen (6%) av sjukskrivningar för utmattning, ångest eller depression 

under minst två veckors tid bland arbetsföra psykologer år 2014. Detta var nästan en 

fördubbling av sådan sjukskrivning bland arbetsföra psykologer mellan åren 2007 och 2014 

(Sveriges Radio, 2015). Individens upplevda utmattning, stress och psykiska hälsa påverkas 

således till stor del av individens arbetsmiljö och dess villkor (Theorell, 2003; Di Benedetto & 

Swadling, 2013). 

 Arbetsmiljö kan definieras som fysiska såväl som psykosociala arbetsförhållanden som 

arbetstagare exponeras för på arbetet (Sveriges Psykologförbund, 2017; Arbetsmiljöverket, 

2012). En stor del av arbetsmiljön angår de psykosociala aspekterna; relationer och 

organisering av arbetet samt attityder kring dessa utgör förutsättningar för att känna sig trygg 

på arbetet, kunna koncentrera sig på och utföra arbetsuppgifter samt må bra under arbetstid 

tillika fritid (Sveriges Psykologförbund, 2017).  

 En teori för att förstå psykosocial arbetsmiljö är Job Demands-Resources (JD-R; 

Bakker & Demerouti, 2014) vilken används för att förstå, förklara samt predicera anställdas 

välmående och arbetsprestation. I JD-R delas alla tänkbara arbetsmiljöaspekter och 

arbetskaraktäristika in i två kategorier: krav (job demands) och resurser (job resources). 

Kategorin krav innefattar de fysiska, psykologiska, sociala och organisatoriska aspekter av 

arbetet som för individen kräver ihållen ansträngning och därmed fysiska och psykologiska 

kostnader. Kategorin resurser innefattar de fysiska, psykologiska, sociala och organisatoriska 

aspekter av arbetet som för individen antingen är funktionella för att nå mål, reducerar arbetets 

krav eller stimulerar till personlig utveckling. 
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Enligt JD-R fungerar krav och resurser också som drivkrafter i två processer för den 

anställde: den hälsoreducerande processen och den motiverande processen (se Figur 1). Krav 

fungerar generellt som prediktorer för belastning, skada och utmattning, vilka kräver 

ansträngning och energi i den hälsoreducerande processen. Resurser fungerar istället generellt 

som prediktorer för arbetstillfredsställelse, motivation och engagemang, vilka bidrar till den 

motiverande processen genom att tillgodose basala psykologiska behov. Basala psykologiska 

behov består av autonomi, tillhörighet och kompetens (Bakker & Demerouti, 2014; Bakker & 

Demerouti, 2017; Deci & Ryan 2000).  

Processerna är cirkulära på så vis att den anställdes höga belastning i den 

hälsoreducerande processen i sin tur kan påverka kraven i sig. Anställda som är belastade eller 

bortkopplade tenderar att uppvisa beteenden som ökar på kraven. Anställda som redan är 

belastade kan också uppvisa en förändrad perception av kraven med följden att de upplevs 

högre (Bakker & Demerouti, 2014). Engagerade anställda i den motiverande processen 

tenderar istället att skapa sina egna resurser över tid samt eftersträvar att behålla och utöka 

dem. Den motiverande processen ökar sannolikheten för den anställdes välmående på jobbet 

(Bakker & Demerouti, 2017). 

 
Figur 1. Job Demands-Resources-modellen (efter Bakker & Demerouti, 2014). 

 

 Resurser kan vara socialt stöd mellan den anställde och dennes chef, kollegor och familj 

samt vänner. Rollklarhet i form av tydliga mål, förväntningar och ansvarsområden kan ses som 

resurser. Resurser som socialt stöd och autonomi kan i viss utsträckning fungera som buffrar 

mot riskfaktorer för utmattning såsom hög arbetsbelastning, konflikt mellan arbets- och 

privatliv samt emotionella krav (Bakker & Demerouti, 2017). 

Emotionella krav klassas som krav i JD-R (Bakker & Demerouti, 2017) och 

sammanfattas av Xanthopoulou, Bakker och Fischbach (2013) som regler om känslor och 

känslomässiga interaktioner på arbetet; vilka känslor som får uttryckas, sätt uttrycken får ske 
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på, känslor som ska härbärgeras samt vilken betydelse känslor får ha på arbetet. Studier 

indikerar att höga emotionella krav har en negativ inverkan på arbetstagares hälsa (Hochschild, 

1983; Zapf, 2002; Hülsheger & Schewe, 2011). Vidare ses emotionella krav som en av de 

belastningar som skapar större risk för utmattning (Schaufeli & Enzmann, 1998; Leiter & 

Maslach, 1999; Di Benedetto & Swadling, 2013). Inom yrkesgrupper som arbetar med psykisk 

ohälsa förekommer utmattning oftare (Imai, Nakao, Tsuchiya, Kuroda & Katoh, 2004). 

Psykologyrkets beskaffenhet, med mellanmänsklig kontakt där psykologen ska ansvara för 

behandling och bemötande, medför i sig en specifik hög belastning av emotionella krav 

(O’Connor, 2001). Däremot indikerar annan forskning på att emotionella krav kan öka 

motivationen till arbetet om det finns tillräckligt med resurser (Zapf & Holz, 2006; Bakker, 

Hakanen, Demerouti, & Xanthopoulou, 2007). 

Professionell isolation kan i JD-R betraktas som en resursbrist (Diekema, 1992; Bakker 

& Demerouti, 2014). Begreppet professionell isolation innebär en upplevelse av att vara 

isolerad från andra på arbetet och innefattar att behov av socialt och emotionellt stöd inte är 

tillfredsställda (Baumeister & Leary, 1995). Enligt Miller (1975) kan professionell isolation 

också innebära upplevelse av att inte vara inkluderad i viktiga sociala nätverk. Professionell 

isolation summeras utifrån ovan beskrivna delar av Cooper och Kurland (2002) som 

uppfattningar om tillfredsställelse av sociala och professionella kontakter. Vissa upplever 

professionell isolation utan att det innebär fysisk distans från andra medarbetare (Miller, 1975; 

Rokach, 1997; Smith, 1998). Andra studier visar på motsatta förhållanden; individer kan 

uppleva social kontakt och stöd även utan att vara bunden till en arbetsplats på rutinmässig 

basis (Diekema, 1992; Duxbury & Neufeld, 1999; Vega & Brennan, 2000; Venkatesh & Speier, 

2000). Professionell isolation kan inverka negativt på distansarbetares arbetsprestation och öka 

intentionen att byta arbetsgivare (turn-over). Ökad ansikte-mot-ansikte-interaktion och 

kommunikationstödjande teknologi sänker den professionella isolationens inverkan på turn-

over och arbetsprestation (Golden, Veiga & Dino, 2008). Tidigare studier antyder att 

distansarbete kan skapa utrymme för produktivitet (Bailey & Kurland, 2002; Gejendran & 

Harrison, 2007). Medan studien av Golden et al. (2008) belyser att detta gäller inte de individer 

som upplever professionell isolation. O´Connors (2001) studie indikerar att de psykologer som 

drabbas av psykisk ohälsa upplever isolation på arbetet i stor utsträckning. I Sveriges 

Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning (2014) framkommer att 50 % av psykologerna är 

i kontakt med andra psykologer mindre än en gång i veckan, vilket innebär samverkan antingen 

några tillfällen i månaden, årligen eller aldrig.  

Rollkonflikt är ytterligare en resursbrist utifrån JD-R och innebär bristande rollklarhet i 

yrket och på arbetsplatsen (Podsakoff, Lepine, Lepine & Zedeck, 2007; Bakker & Demerouti, 

2017). Rollkonflikt uppstår när individen på arbetet erfar två eller fler uppsättningar av 

inkompatibla rollkrav där uppfyllandet av den ena försvårar uppfyllandet av den andra. 

Sannolikheten för rollkonflikt är högre när förvirrande, bristfälligt uppstöttade eller 

motsägelsefulla krav krockar med värderingar och uppfattningar (Rizzo, House & Lirtzman, 

1970; Mayo, Sanchez, Pastor & Rodriguez, 2012). Rollkonflikt associeras positivt till 

skattningar av emotionell utmattning bland vårdpersonal (Piko, 2006) men motverkas genom 

ett tydligare etiskt arbetssätt inom organisationen och praktiserande av medveten närvaro 

(Valentine, Godkin & Varca, 2010). Psykologer verksamma i Sverige behöver följa de 
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yrkesetiska riktlinjerna formulerade av Sveriges Psykologförbund (1998). Dessa riktlinjer har 

också en samstämmighet med den etiska koden stipulerad av American Psychological 

Association (APA, 2017a). I dessa yrkesetiska riktlinjer ingår bland annat att psykologer ska 

upprätthålla konfidentialitet i klientärenden, arbeta under tystnadsplikt, undvika multipla 

relationer som kan leda till rollkonflikt och maktutnyttjande, praktisera inom sin kompetens 

gränser samt hantera yrkesetiska dilemman genom att rådgöra med andra kollegor eller 

Sveriges Psykologförbund. Syftet med de etiska riktlinjerna är att ge ett etiskt ramverk åt 

psykologyrket som ofta innebär en maktobalans mellan vårdgivare och vårdtagare till 

psykologens fördel (Sveriges Psykologförbund, 1998). Rollkonflikt, medföljande etiska 

dilemman och nödvändig gränssättning inom arbetet samt mellan arbete och privatliv är 

aspekter som kan aktualiseras i vårdgivaryrken generellt, för psykologer specifikt och i små 

eller avlägsna sammanhang som glesbygdsorter (Roberts, Battaglia & Epstein, 1999; Helbok, 

2003; Schank, Helbok, Haldeman & Gallardo, 2010; Cosgrave, Hussain & Maple, 2015; 

Samios 2018).  

Idag varierar Sveriges befolkningstäthet över landet och allt färre bor i vad som brukar 

kallas glesbygden (SCB, 2015). Glesbygd kan generellt definieras som ett stort geografiskt 

område där befolkningsmängden är låg och/eller utspridd (Nationalencyklopedin [NE], 2019a). 

Glesbygd brukar i befolkningsstatistiken definieras som tätortens motsats (NE, 2019b), där 

tätorten i de nordiska länderna definieras som ett tätbebyggt område med minst 200 invånare 

och högst 200 meter mellan husen (NE, 2019c). Konsensus kring hur glesbygd definieras 

ytterligare verkar i dagsläget inte finnas enligt glesbygdspsykologen Eva-Lena Lindström, 

verksam vid Glesbygdsmediciskt centrum inom Region Västerbotten (personlig 

kommunikation, 2019-01-25).  

Definitionerna varierar istället beroende på avsändare och problemformulering; 

landareal, administrativ indelning, befolkningsmängd, befolkningstäthet, 

befolkningsfördelning, bebyggelse, sysselsatt dagbefolkning, pendlingsmönster samt 

tillgänglighet till service och sjukvård är några av de parametrar som tas i beaktning i olika 

försök att klassificera Sveriges olika områden och att definiera glesbygden (Tillväxtanalys, 

2010; Jordbruksverket, 2015; SKL, 2017a; Tillväxtverket, 2018;  Europakomissionen Eurostat, 

2019). Arbetet med att definiera glesbygd innebär ytterligare komplexitet beroende på var i 

världen det sker i och med varierande klimat, geografi, demografi och samhällsstruktur. I en 

internationell kontext cirkulerar bland annat termerna rural och remote (Malone, 2011; 

Sutherland & Chur-Hansen 2014); alltså motsvarande svenskans landsbygd, ruralitet, jordbruk 

och avlägsenhet. I Sverige använder sig Jordbruksverket (2015) av databasen Regional Balans, 

pendlingsmönster och befolkningstäthet för att dela in Sveriges kommuner i regiontyper. 

Glesbygd, eller gles landsbygd, definieras därför som att kommunen har en befolkning med 

färre än fem invånare per kvadratkilometer och inte ingår i någon av de övriga tre 

klassificeringarna (för fullständig lista se Jordbruksverket, 2015). Forskare betonar vikten av 

att olika typer av glesbygd och uppfattningar av dessa existerar i och med inverkan av andra 

faktorer såsom kön, etnicitet/ras, socioekonomisk status och sysselsättningsgrad (Fraser et al., 

2002; Andersson, 2008). Fraser et al. (2002) argumenterar därför för att överge en dikotom 

uppdelning av urbana och rurala miljöer vid studier av geografisk plats. 
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Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 2017:30) menar att målet med svensk sjukvård 

ska vara en god hälsa och lika vård för hela befolkningen, samt att vården ska vara 

lättillgänglig. I frågan om att leva upp till HSL (SFS 2017:30) står landsting/regioner i Sverige 

inför särskilda förhållanden och utmaningar framöver, vilket också påverkar berörda 

glesbygdskommuner (Mörk, Erlingsson & Persson, 2019; Region Norrbotten, 2019). Antalet 

små kommuner beräknas öka i och med en låg nativitet. Ett sjunkande födelsetal och en 

åldrande befolkning gör att andelen sysselsatta och skatteinbringande individer minskar, vilket 

gör att kommunernas försörjningskvot ökar. Den negativa försörjningskvoten får konsekvenser 

för kommunernas ekonomiska bärkraft och därmed förutsättningarna för att uppfylla uppdraget 

att tillhandahålla kommunala välfärdstjänster och service åt invånarna (Parlamentariska 

landsbygdskommittén, 2017). Tillväxtanalys (2010) belyser också de långa avstånden till 

service och vård för vissa glesbygdskommuner. Trots dessa utmaningar är kommunerna ålagda 

av staten att tillhandahålla obligatoriska verksamheter som kräver olika typer av 

specialistkompetenser, däribland yrkeskategorin psykologer (Mörk et al., 2019). 

Glesbygdskommuner kan dock uppleva svårigheter att rekrytera och behålla specialister 

(Parlamentariska landsbygdskommittén, 2017). 

De särskilda förhållandena och utmaningarna i svensk glesbygd kan tänkas skapa 

särskilda förutsättningar för att bedriva psykologisk vård och arbeta som verksam psykolog i 

en glesbygdskontext. Malone (2011) föreslår en definition av kanadensisk psykologpraktik i 

landsbygd, rural Canadian professional psychological practice: en nödvändighet att behandla 

ett stort spann av psykisk ohälsa, behov av anpassad vård för att överbrygga geografiska 

avstånd och begränsade resurser samt behov av hantering av de etiska dilemman som kan 

uppstå i relation till detta. Någon svensk definition av glesbygdspsykologisk praktik finns idag 

inte (E-L. Lindström, personlig kommunikation, 2019-01-25). 

Amerikanska och kanadensiska studier identifierar ett behov av specifik utbildning av 

psykologer för att kunna möta de krav som ställs i amerikansk och kanadensisk landsbygd då 

den befintliga inte anses rusta de nyexaminerade psykologerna (Harowski et al., 2006; Boulton-

Olson, 2008; Malone, 2011). Conomos, Griffins & Baunin (2013) visar i sin studie hur 

psykologstudenters och psykologers inställning till att arbeta i glesbygd formas av deras 

karriär- och arbetsvärderingar samt av deras uppfattning av arbetsmiljön i glesbygd. Samios 

(2018) argumenterar för att riskfaktorer i glesbygdpsykologers arbetsmiljö behöver beaktas för 

att minska risken för utmattning och utflyttning. Vid en enkätundersökning av Lindström 

(personlig kommunikation, 2019-01-25) undersöktes om institutionerna som tillhandahåller 

psykologutbildning i Sverige forskar kring psykologers arbetssituation i glesbygd, om 

institutionerna erbjuder kurser med fokus på psykologarbete i glesbygd eller om det planeras 

att genomföras framöver. Samtliga institutioner svarade nekande och vissa kommenterade att 

de tillhandahåller kurser gällande internetbehandlingar. Sammantaget framstår 

”glesbygdspsykologi” och ”glesbygdspsykologer” som hittills oanvända termer, outforskade 

forskningsområden samt ej ingå i psykologutbildningar i en svensk kontext.  

Harowski, Turner, Levine, Schank och Leichter (2006) uppmärksammar hur landsbygd 

och geografiskt läge inte ingick i APA:s Guidelines on Multicultural Education, Training, 

Research, Practice and Organisational Change for Psychologists från 2002. I de uppdaterade 

riktlinjerna från APA (2017b), Multicultural Guidelines: An Ecological Approach to Context, 
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Identity, and Intersectionality, finns ett något ökat fokus på kontext: psykologer ska bland annat 

eftersträva att vara medvetna om hur den sociala och fysiska miljön påverkar klienter och olika 

exempel eller case i landsbygdskontext presenteras. Efter en sökning på det svenska 

Psykologförbundets hemsida återfinns inga riktlinjer, föreningar eller nätverk kring 

glesbygdspsykologi eller för glesbygdspsykologer i svensk kontext 

(https://www.psykologforbundet.se/). 

Arbete som psykolog i amerikansk, kanadensisk och australiensisk glesbygd tycks ske 

under särskilda förutsättningar med krav på specifika kunskaper och färdigheter (Helbok, 2003; 

Harowski et al., 2006; Boulton-Olson, 2008; Chipp et al., 2011; Malone, 2011; Sutherland & 

Chur-Hansen, 2014). Förutsättningarna kan vara hög komplexitetsgrad i patientärenden, hög 

nivå av professionell isolation, brist på professionellt stöd och rollkonflikt (Cosgrave et al., 

2015). Krav på specifik kunskap kan vara fördjupade generalistkunskaper, kunskap om 

glesbygdens olika psykosociala förutsättningar inklusive kunskap om minoritetsgruppers 

behov samt medvetenhet om psykologens egen kompetensnivå och -gränser. Nödvändiga 

färdigheter kan vara god kommunikationsförmåga, förmåga att samarbeta interdisciplinärt och 

med yrken utanför vårdsfären, förmåga att inta olika roller i arbetet som ibland kan gå bortom 

psykologrollen, hantera att vara mer privat synlig i ett litet samhälle, gränssätta gentemot 

klienter samt hantera olika etiska, sekretessmässiga och konfidentialitetsmässiga dilemman 

som med större sannolikhet uppstår på liten ort (Helbok, 2003; Harowski et al., 2006; Boulton-

Olson, 2008; Chipp et al., 2011; Malone, 2011; Sutherland & Chur-Hansen, 2014).  

Rollkonflikt och höga emotionella krav kan utgöra risker för arbetsrelaterad stress och 

utmattning hos yrkesverksamma psykologer i glesbygd (Cosgrave et al., 2015; Samios, 2018). 

Schank et al. (2010) argumenterar dock för att överlappande relationer i små eller avlägsna 

sammanhang som glesbygd kan omvandlas till resurser om de hanteras etiskt. Psykologen kan 

få en större lokalkännedom, kontextualiserad kompetens och större möjligheter att på nära håll 

se resultatet av sitt arbete med klienter. Detta kan upplevas som belönande för psykologen och 

kan få klienter i glesbygd att bli mer benägna att söka vård just på grund av de överlappande 

relationerna.   

Arbete i glesbygd kan också erbjuda positiva och belönande aspekter som bidrar till 

minskad stress, ökad fysisk och psykisk hälsa såsom känsla av tillhörighet, närhet till andra 

människor och sitt sammanhang samt närhet till naturen (Wainer & Chesters, 2000; Andersson, 

2008; Chipp et al., 2011).  Psykologarbete i glesbygd har också möjlighet att bidra till 

psykologens professionella utveckling inom innovativ och integrativ vård, teknologiska 

lösningar, korta vårdvägar och interdisciplinära samarbeten (E-L. Lindström, personlig 

kommunikation, 2019-01-25). Ur ett JD-R-perspektiv kan detta ses som resurser i glesbygd 

(Bakker & Demerouti, 2014). 

 

Syfte och frågeställningar 

Sammantaget finns det goda skäl att anta att det förekommer olika premisser för 

psykologers arbete i glesbygd jämfört med övriga landet utifrån ekonomiska förutsättningar, 

geografiska och sociala förhållanden, demografiska variationer samt internationell forskning.  

Sambandet mellan psykisk hälsa och psykosocial arbetsmiljö är väl etablerat (Karasek 

& Theorell, 1990; Theorell, 2003; Di Benedetto & Swadling, 2013). Psykologers psykosociala 
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arbetsmiljö i form av krav och resurser är också utforskat (Connor, 2011; Sveriges 

Psykologförbund, 2014). Likaså har en kartläggning av de allra nyaste i psykologyrket 

påbörjats; hur de nyexaminerade psykologerna uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö i 

övergången mellan studier och de första åren i yrkeslivet (Frelijj González & Hakola, 2016; 

Olby & Wallin, 2017; Pienaar et al., 2018). Vidare är glesbygdspsykologi och 

glesbygdspsykologers förutsättningar i amerikansk, australiensisk och kanadensisk kontext 

forskningsområden under uppbyggnad sedan decennier tillbaka (Sterling, 1992; Helbok, 2003; 

Malone, 201; Sutherland & Chur-Hansen, 2014). Glesbygdspsykologi och psykologers 

förutsättningar i glesbygd är däremot till dags dato outforskat i svensk kontext. Avsaknad av 

sådan kunskap kom att bli huvudargumentet för studiens uppkomst. Studien är avgränsad till 

att undersöka svenska nyexaminerade psykologers uppfattning av sin psykosociala arbetsmiljö 

och psykiska hälsa i glesbygd.  

Denna studie är en del av forskningsprojektet Samspelet över tid mellan individuella 

och kontextuella faktorer gällande stress och välbefinnande bland psykologer och 

socialsekreterare (hädanefter refererat till som SVPS; AFA Försäkring, 2016) vid Institutionen 

för psykologi vid Umeå universitet. Syftet med studien är att undersöka den psykosociala 

arbetsmiljön för nyexaminerade psykologer som arbetar i glesbygd. Detta avser aspekterna 

emotionella krav, rollkonflikt och professionell isolation. Studien avser också att undersöka de 

nyexaminerade psykologernas psykiska hälsa och risk för utmattning i glesbygd. Detta genom 

att besvara följande frågeställningar: 

1. Skiljer sig skattningar av psykosociala arbetsmiljöaspekter för nyutexaminerade 

psykologer i glesbygd jämfört med i tätort? Om så, hur? 

2. Skiljer sig skattningar av psykisk hälsa och utmattning för nyutexaminerade 

psykologer i glesbygd jämfört med i tätort? Om så, hur? 

Metod 

Deltagare 

Studien genomfördes på arkivdata i forskningsprojektet SVPS (AFA Försäkring, 2016) 

där båda mätpunkterna från åren 2017 och 2018 inkluderades. 

SVPS:s (AFA Försäkring, 2016) population bestod av alumner (examinerade ≤ 3 år) 

vid åtta av de elva lärosäten som tillhandahåller psykolog- och socionomutbildningar i Sverige. 

Samtliga lärosäten med minst tre årskullar examinerade från en psykologutbildning ingick.  

Vid forskningsprojektets första mätpunkt år 2017 skickades en enkät per post till 

alumnerna som tagit examen mellan vårterminen 2014 och vårterminen 2017 (n = 5213). Efter 

tre påminnelser erhölls 2514 svar, varav 103 exkluderades då de ej tillhörde urvalet, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 49%. De alumner som angett ett nuvarande yrke som inte 

överensstämde med dennes högskoleutbildning och data saknades i viktiga variabler 

exkluderades. Av de inkluderade alumnerna (n = 2091) var 1742 kvinnor (83.3%), 331 män 

(15.8%) och 14 av annat kön eller avstod från att svara (0.7%). Av alumnerna var 1248 (59.7%) 

socionomer och 843 (40.3%) psykologer, antingen legitimerade eller PTP.  
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Vid forskningsprojektets andra mätpunkt år 2018 skickades en reviderad version av 

enkäten ut per post till alumnerna som tagit examen mellan höstterminen 2015 och vårterminen 

2018 (n = 4876). Tre påminnelser skickades ut. Då 307 individer inte mötte urvalskriterierna 

exkluderades de direkt. Av de alumner som mottog enkäten svarade 1819 stycken, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 37.3%. Av dessa var 1523 kvinnor (83.8%), 279 män (15.4%) 

och 15 av annat kön eller avstod från att svara (0.8%).  

Utifrån denna studies syfte behövde urvalet arbeta aktivt som psykologer eller 

åtminstone ha arbetslivserfarenhet nära i tid. Därför formulerades inklusionskriterier för test- 

såväl som jämförelsegrupp: arbete som legitimerad psykolog eller PTP-psykolog; den 

huvudsakliga sysselsättningen antingen i arbete, föräldraledig eller sjukskriven samt en 

tjänstgöringsgrad på minst 75 %.  

Studiens testgrupp (nyexaminerade psykologer i glesbygd, NPG) bestod av de alumner 

som vid mätpunkt 1 och 2 angett att deras arbetsort ligger i kommuner med färre än fem 

invånare per kvadratkilometer, enligt Jordbruksverkets definition av gles landsbygd och 

baserat på 2018 års befolkningstäthetsdata från SCB (Jordbruksverket, 2015; SCB, 2019). Vid 

mätpunkt 1 arbetade nio deltagare i glesbygdskommuner. Vid mätpunkt 2 arbetade ytterligare 

nio deltagare i glesbygdskommuner. Fem deltagare som eventuellt hade kunnat ingå i studien 

exkluderades på grund av att information om ort saknades. Det totala antalet deltagare blev 18 

stycken. 

Vidare utifrån studiens syfte matchades en jämförelsegrupp (nyexaminerade 

psykologer i tätort, NPT) mot testgruppen. Jämförelsegruppen mötte studiens 

inklusionskriterier och arbetade vid mätpunkt 1 och 2 i övriga kommuner (> 5 invånare per 

kvadratkilometer). Då upplevelse av arbetsmiljö, stress och psykisk hälsa kan påverkas av 

aspekter utanför arbetsmiljöns specifika arbetsmiljöfaktorer1 matchades jämförelsegruppen 

mot testgruppen efter variablerna arbetsgivare, anställningsform, kön, ålder, civilstånd, barn 

samt eventuell sjukskrivning och föräldraledighet. I ett fall kunde inte arbetsgivare matchas 

(stat), vilket hanterades med att matcha utifrån närmaste löneläge (kommun) (Sveriges 

Psykologförbund, 2019). Utöver matchningen bestod jämförelsegruppen av två individer per 

individ i testgruppen, med ett undantagsfall där endast en individ gick att matcha. Det totala 

antalet deltagare i jämförelsegruppen blev 35 stycken. 

Instrument och material 

I SVPS (AFA Försäkring, 2016) användes två självskattningsenkäter, en för år 2017 

och en reviderad version år 2018, för att undersöka de nyexaminerade psykologernas 

psykosociala arbetsmiljö. Enkäterna bestod av 56 respektive 58 frågor kring teman såsom 

utbildning, upplevd övergång mellan studier och yrkesliv, nuvarande arbete och arbetsmiljö 

samt upplevd hälsa. De flesta av frågorna baserades på Likert-skalor och några besvarades i 

fritext. De första 33 respektive 35 frågorna behandlade demografi, upplevelse av utbildningens 

                                                           
1 Anställningsform (Samuelsson, Houkes, Verdonk & Hammarström, 2012); arbetsgivare (Samuelsson et al., 

2012; Olby & Wallin, 2017); könsidentitet (Schéle, Hedman & Hammarström, 2012; Elwér, 2013); ålder 

(Thorsen, Jensen & Bjørner, 2016); civilstånd (Lund, Iversen & Poulsen, 2001; Artazcoz, Cortès, Borrell, Escribà-

Agüir & Cascant, 2011); barn (Trzebiatowski & Triana, 2018); föräldraledighet (Avedano, Berkman, Brugiavini 

& Pasini, 2015) och sjukskrivning (Catalina-Romero et al., 2015) indikeras påverka individens uppfattning av 

arbetsmiljö, stress och hälsa.  
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relevans för det nuvarande yrket, upplevelse av övergång mellan studier och yrkesliv samt 

tankar om framtiden.  

Utifrån studiens syfte valdes specifika skalor ut ur enkäterna och endast dessa relevanta 

delar presenteras i det följande (se även Bilaga 1). För att undersöka deltagarnas upplevelse av 

den psykosociala arbetsmiljön användes de utvalda skalorna Rollkonflikt och Känslomässiga 

krav som är delar ur arbetsmiljöenkäten Second Version of Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire (COPSOQ-II; Pejtersen, Søndergård Kristensen, Borg & Bjorner, 2010) och 

skalan Professionell isolation (Golden, Veiga och Dino, 2008). För att undersöka deltagarnas 

upplevda psykiska hälsa valdes skalan som baseras på självskattningsformuläret General 

Health Questionnaire (GHQ-12; Romppel, Braehler, Roth & Glaesmer, 2013). För att 

undersöka deltagarnas upplevda grad av utmattning användes skalorna Känslomässig/fysisk 

trötthet och Mental trötthet ur självskattningsformuläret Shirom Melamed Burnout 

Questionnaire (SMBQ; Grossi, Perski, Evengård, Blomkvist & Orth-Gomér, 2003).  

Rollkonflikter och Känslomässiga krav. Den långa/medellånga versionen av 

COPSOQ-II valideras i flertalet studier (Pejtersen et al., 2010; Berthelsen, Hakanen & 

Westerlund, 2017; Dicke et al., 2018). COPSOQ-II uppvisar en godtagbar intern konsistens (α 

= .7 till .95) med undantag för skalan Rollkonflikter som uppvisar en intern konsistens (α = 

.65) (Berthelsen et al., 2017) under rekommenderat gränsvärde (α = .7) (Nunnally & Bernstein, 

1994; Tavakol & Dennick, 2011). I SVPS (Pienaar, 2018) uppvisar skalorna Rollkonflikter och 

Känslomässiga krav en godtagbar intern konsistens (α = .72 respektive α = .78). Skalan 

Rollkonflikter består av frågor som exempelvis “Ställs det krav som strider mot varandra i ditt 

arbete?” och “Måste du ibland gör något som egentligen borde ha gjorts annorlunda?”. 

Samtliga frågor i skalan Rollkonflikter samlades under rubriken “Nedan kommer några frågor 

om din roll i ditt arbete och på din arbetsplats”. Skalan Känslomässiga krav består av frågor 

som exempelvis “Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt påfrestande situationer?” och 

“Är ditt arbete känslomässigt krävande?”. Samtliga frågor i skalan Känslomässiga krav 

samlades under rubriken “Nedan kommer några frågor om din upplevelse av ditt arbete och 

din arbetsplats”. Svaren i skalorna Rollkonflikter och Känslomässiga krav graderades på 

Likertskalor (1-5) från “I mycket låg grad” till “I mycket hög grad”. Låga skattningar på 

respektive skala anses önskvärt där +/-5 anses vara en märkbar skillnad på en hundragradig 

skala (COPSOQ, u.å.a). Referensvärden för Rollkonflikter är 42 och Känslomässiga krav är 41 

i COPSOQ:s nationella danska studie (n = 5626) och i samma studie för gruppen “psykologer 

med flera” (n = 68; 63 % kvinnor och 37 % män) är det 37 för Rollkonflikter och 77 för 

Känslomässiga krav (COPSOQ, u.å.b; COPSOQ, u.å.c). Rollkonflikter skattas M = 3 och SD 

= .88 samt Känslomässiga krav skattas M = 4.14 och SD = .73 i SVPS (Pienaar, 2018).   

Professionell isolation. Självskattningsskalan Professionell isolation valideras via en 

explorativ faktoranalys som summerats till sju items istället för de ursprungliga åtta (Golden 

et al., 2008). Konvergent validitet där Professionell isolation korreleras (Golden et al., 2008) 

med UCLA Loneliness Scale (Version 3; Russell, 1996) bekräftar en stark positiv linjär relation 

dem emellan (r = .74, p < .01). Innehållsvaliditet undersöks med en informerad 

bedömningsgrupp (n =15) som delger en definition av begreppet professionell isolation och 

som individuellt kategoriserar items och självskattar tillförlitligheten i kategoriseringarna på 

en femgradig skala. Bedömningsgruppens individuella kategoriseringar av items 
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överensstämmer på en genomsnittlig nivå med 90 % och har en genomsnittlig självskattad 

tillförlitlighet på fyra av fem (Golden et al., 2008). Ytterligare faktoranalys av Golden et al. 

(2008) påvisar att 60 % av svarsvariansen förklaras av sju items som en enhetlig faktor, vilket 

innefattar en faktorladdning över .68 för var enskilt item. En konfirmatorisk faktoranalys visar 

även på god begreppsvaliditet 𝜒²(14, N = 261) = 106.6, p < .000, comparative fit index .90, 

incremental fit index  .90, Tucker–Lewis index  .80, normed fit index  .89. Den interna 

konsistensen är godtagbar (α = .89) för den slutgiltiga versionen av skalan Professionell 

isolation (Golden et al., 2008). I SVPS (Pienaar, 2018) är den interna konsistensen godtagbar 

(α = .82) för Professionell isolation. Den korrelerar moderat negativt r(2089) = -.51, p = .01. 

med delskalan Socialt stöd från kollegor i COPSOQ-II (Pejtersen et al., 2010) i SVPS (Schéle, 

2018). Detta indikerar att Professionell isolation i SVPS (Schéle, 2018) kan bekräfta 

resonemanget hos Golden et al. (2008) om att professionell isolation innebär att behovet av 

socialt stöd är icke tillfredsställt. Vidare korrelerar Professionell isolation i SVPS (Pienaar, 

2018) svagt positivt med: GHQ-12  r(2089) = .34, p = .01; Känslomässig/fysisk trötthet r(2089) 

=  .35, p = .01; Mental trötthet r(2089) = .33, p = .01. Vilket indikerar att deltagare i SVPS 

(Pienaar, 2018) med upplevd hög professionell isolation också upplever försämrad psykisk 

hälsa och utmattningssymtom. Skalan Professionell isolation består av frågor som exempelvis 

“Jag känner mig isolerad i min profession” och “Jag saknar informell interaktion med andra i 

min profession”. Samtliga frågor samlades under rubriken “Hur ofta upplever du följande 

aspekter i ditt arbete i allmänhet?”. Svaren graderades på en Likertskala (1-5) från “Aldrig” till 

“Alltid”. Ett riktmärke för skattning av Professionell isolation är i SVPS M = 2.11 och SD = 

.73 (Pienaar, 2018).   

GHQ-12. GHQ-12 valideras genom flertalet studier (Romppel et al., 2013; Ruiz, 

Garcìa-Beltrán & Suàrez-Falcón, 2017). GHQ korrelerar från angränsande moderat till starkt 

positivt med Depression, Anxiety and Stress Scales-21 (r = .47 till .79), korrelerar svagt 

negativt med Satisfaction With Life Survey (SWLS; r = -.44) och uppvisar en godtagbar intern 

konsistens (α = .88 till .91) (Ruiz et al., 2017). Vidare i en svensk normeringsstudie av GHQ 

är intern konsistens godtagbar för flera grupper: α = .83 för ungdomar, α = .88 för 

sjuksköterskestudenter och α = .84 för ingenjörsstudenter (Sconfienza, 1998). I SVPS 

korrelerar GHQ angränsande till moderat negativt med Livstillfredsställelse (r(2089) = -.46, p 

= .01) (Schéle, 2018) och uppvisar en godtagbar intern konsistens (α = .86) (Pienaar, 2018). 

Samtliga frågor ur GHQ samlades under rubriken “Har du under de senaste veckorna...” och 

bestod av frågor som exempelvis “...kunnat koncentrera dig på det du gjort?” och “...känt att 

du kunnat uppskatta det du gjort om dagarna?”. Svaren graderades på en Likertskala (1-4) från 

“I mycket mindre utsträckning än vanligt” till “I mycket större utsträckning än vanligt”. 

Gränsvärde för nedsatt psykisk hälsa sattes till ≥ 3/4 baserat på Hardy, Shapiro, Haynes, Rick 

& Haynes (1999) och skattas M = 2.14 och SD = .52 i SVPS (Pienaar, 2018).    

Känslomässig/fysisk trötthet och Mental trötthet. SMBQ valideras i flertalet studier 

(Grossi et al., 2003; Lundgren-Nilsson, Jonsdottir, Pallant & Ahlborg, 2012). SMBQ korrelerar 

starkt positivt med delskalan Emotionell utmattning i Maslach Burnout Inventory (r = .77) och 

Pines Burnout Measure (r = .87) (Grossi et al., 2003). En Raschanalys visar att SMBQ med 18 

items har en godtagbar intern konsistens (PSI = .91544), PSI motsvarar Cronbach’s alpha 

(Lundgren-Nilsson et al., 2012). I SVPS (Pienaar, 2018) uppvisar delskalorna 
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Känslomässig/fysisk trötthet och Mental trötthet godtagbar intern konsistens (α = .91 

respektive α = .92) samt uppvisar en stark positiv korrelation mellan varandra (r(2089) = .82, 

p = .01) (Schéle, 2018). Skalan Känslomässig/fysisk trötthet består av påståenden som 

exempelvis “Mina ‘batterier’ är ‘uttömda’” och “Jag känner mig fysiskt utmattad”. Skalan 

Mental trötthet består av påståenden som exempelvis “Jag känner mig för trött för att tänka” 

och “Det är svårt för mig att tänka på komplicerade saker”. Samtliga påståenden från de båda 

skalorna samlades under rubriken “I vilken mån upplever du dessa tillstånd, i allmänhet, under 

större delen av din dagtid?”. Svaren graderades på en Likertskala (1-7) från “Nästan aldrig” till 

“Nästan alltid”. Den totala medelpoängen för samtliga skalor i SMBQ ligger till grund för 

gränsvärdena för utmattningsnivå, men varje skala för sig är också ett eget mått för 

utmattningens olika dimensioner (Perski & Grossi, 2018). Gränsvärdena för utmattningsnivå  

baserades i studien därför på Grossi et al. (2003) där ≤ 2.75 motsvarade låg utmattning och ≥ 

3.75 motsvarade hög utmattning. Enligt Lundgren-Nilsson et al. (2012) kan den justerade 

gränsen ≥4.4 anses indikera en patologisk utmattningsnivå. I SVPS (Pienaar, 2018) skattas 

Känslomässig/fysisk trötthet M = 3.42 och SD = 1.33 samt Mental trötthet M = 3.22 och SD = 

1.33.   

Procedur 

Glesbygdsdefinitionen kom att ha stor inverkan på urvalsförfarandet i och med 

avsaknaden av en officiell enhetlig definition (Jordbruksverket, 2015; SKL, 2017a; Region 

Västerbotten, 2019; E-L. Lindström, personlig kommunikation, 2019-01-25). Flera olika 

definitioner att skapa ett urval utifrån kom att prövas. I studien kom slutligen Jordbruksverkets 

(2015) glesbygdsdefinition att appliceras. Den stämmer överens med Glesbygdsmedicinskt 

centrums definition (Region Västerbotten, 2019) och har en viss samstämmighet med 

Tillväxtverkets (2018) kommungrupper 10 – 12 samt 21. För att utröna vilka kommuner som 

mötte kriteriet färre än fem invånare per kvadratkilometer användes SCB:s Statistikdatabas 

(2019) med data från år 2018. Kommunerna rangordnades i stigande ordning och de kommuner 

med färre än fem invånare per kvadratkilometer applicerades i urvalet till studien i en utsökning 

i SVPS (AFA Försäkring, 2016) arkivdata. Kontroll av orter vars namn inte motsvarades av 

kommunnamnet genomfördes. 

Flera omarbetningar av både möjliga frågeställningar och således inriktningar av 

studien gjordes utifrån urvalsförfarandet vilket landade i utformningen av en 

kvasiexperimentell tvärsnittsstudie. Ett representativt urval genomfördes där samtliga möjliga 

deltagare som i arkivdatat (AFA Försäkring, 2016) arbetade i glesbygd inkluderades. Den 

centrala problematiken bestod i att hantera urvalets lilla storlek, med medföljande risk för låg 

statistisk power och typ-II-fel (Cohen, Manion, Morrison & Bell, 2011; Borg & Westerlund, 

2012). Denna problematik hanterades på tre sätt: dels genom att poola deltagare från de två 

mätpunkterna till både test- respektive jämförelsegrupp, dels genom att i så stor utsträckning 

som möjligt dubblera antalet deltagare i jämförelsegruppen och dels genom att matcha 

jämförelsegruppen mot bakgrundsvariabler hos testgruppen. Poolning av grupperna och att 

dubblera antalet deltagare i jämförelsegruppen genomfördes i syfte att öka samplets totala 

storlek och på så vis också öka statistisk power (Cohen et al., 2011). Matchning av jämförelse- 
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mot testgrupp genomfördes i syfte att kontrollera för confounding variables och stärka den 

interna validiteten (Cohen et al., 2011; Borg & Westerlund, 2012).  

Områdena psykosocial arbetsmiljö och psykisk hälsa baserades på författarnas 

förståelse av arbets- och organisationspsykologiska behov och psykisk hälsa (Bakker & 

Demerouti, 2017; Psykologförbundet 2017; WHO, 2019b). Val av variabler att undersöka 

arbetades fram som en avvägning mellan vad som ansågs viktigt ur ett glesbygdsperspektiv 

(Boulton-Olson, 2008; Chipp et al., 2011; Malone, 2011; Sutherland & Chur-Hansen, 2014; 

Cosgrave et al., 2015; Samios, 2018) och vad som ansågs genomförbart statistiskt sett. De 

specifika variablerna valdes vidare ut utifrån vad som var genomförbart i och med 

urvalsstorleken och arkivdatats konstitution. Vidare fattades ett beslut om begränsat antal mått 

till fem stycken med syfte att skapa goda reliabilitetsförutsättningar i de statistiska beräkningar 

som avsågs genomföras (Cohen et al., 2011). Utöver dessa variabler valdes fyra områden i 

enkäterna ut i syfte att kvalitativt och deskriptivt berika frågeställningarna: tre items respektive 

ett item i skalorna Socialt stöd och Klarhet i rollerna i COPSOQ-II (Pejtersen et al., 2010), två 

items ur Livstillfredsställelse (Gustavsson & Hultell, 2013) samt två item som behandlade 

deltagarnas upplevelse av övergången mellan utbildning och PTP respektive PTP och 

legitimerad tjänst (se Bilaga 1). Studien inkluderade deltagare från båda mättillfällena 

(poolning) vilket medförde att vissa variabler (exempelvis Arbetsbörda, Gränssnitt mellan 

privat- och arbetsliv samt Socialt nätverk på arbetsorten) exkluderas då de inte inkluderats i 

båda enkätversionerna.  

De för studien aktuella skalorna och frågorna var i vissa fall något annorlunda placerade 

i de två enkäterna. I vissa fall var också svarsalternativen omkastade. För att underlätta kodning 

inför statistiska beräkningar anpassades därför 2017 års enkät efter 2018 års form. 

Dataanalys 

 All databehandling: sammanföring av arkivdatat till en enhetlig urvalsfil, hantering av 

svarsbortfall, statistiska beräkningar och deskriptiv data, utfördes i statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versionerna 24 och 25 (IBM, 2019). Bivariat 

analys, t-test, beräknades för att besvara de två frågeställningarna genom jämförelse av test- 

och jämförelsegruppens skattningsmedelvärden (Muijs, 2011) och genomfördes på 

standardiserad data. Signifikansnivå för samtliga beräkningar var p ≤ .05 (Muijs, 2011). 

Slumpmässigt svarsbortfall hanterades med att ersättas av skattningsmedelvärde för hela 

urvalet på ett aktuellt item som ett sätt att bibehålla urvalsstorlek (Kang, 2013). Arkivdatat var 

förberett med rättvända items för de statistiska beräkningarna. 

Den oberoende variabeln arbetsort var kvalitativ på ordinalskalenivå: glesbygd eller 

tätort. De beroende variablerna Rollkonflikt, Känslomässiga krav, Professionell isolation, 

GHQ, Känslomässig/fysisk trötthet och Mental trötthet var alla skattade i likertskalor som 

gjordes till intervallskalenivå (Borg & Westerlund, 2006).  

Utifrån kriterierelaterad validitet antogs items kunna sammanföras i skalor då de 

utgjorde delar av etablerade enkäter och var beforskade begrepp (Cronbach & Meehl, 1955). 

För att sammanföra items till skalor utvärderades de med hjälp av Cronbachs alpha (α) där 

gränsvärden sattes som lägsta α ≥ .7 och högsta α < .95 (Nunnally & Bernstein, 1994; Tavakol 

& Dennick, 2011). Normalfördelning undersöktes för att fastslå att parametriskt t-test kunde 
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genomföras och fastslagna gränsvärden för skevhet och kurtosis för studien var ± 1.5 

(Tabachnick & Fidell, 2013). Z-transformering genomfördes för smidigare jämförbarhet på 

studiens samtliga skalor (Borg & Westerlund, 2006). Bivariat korrelation, Pearson (Muijs, 

2011), genomfördes för att undersöka om de två skalorna Känslomässig/fysisk trötthet och 

Mental trötthet kunde slås samman till ett Utmattningsindex. Detta utifrån att de tillsammans 

avsågs mäta konceptet “utmattning” (Grossi et al., 2003) samt möjliggjorde höjd statistisk 

power och minskade risk för urvattnat sample (Cohen et al., 2011). Gränsvärdet för Pearsons 

korrelation var ≥ ± .5, moderat relation, likaså för icke-parametrisk korrelation Spearman 

(Muijs 2011; Rumsey, 2019). Den icke-parametriska korrelationen utfördes också utifrån att 

likertskalor i psykologisk forskning kan undersökas som data på ordinal- och/eller intervallnivå 

(Borg & Westerlund, 2006). Utmattningsindexet skapades genom att slå ihop de z-

transformerade värdena för de två skalorna. Därefter skalanpassades Utmattningsindexet till 

övriga skalor genom att divideras med 2. Effektstorlek beräknades med Beckers (1999) 

effektstorlekskalkylator och gränsvärdet för effektstorlek sattes utifrån Cohen (1988) Cohen’s 

d ≥ ± .5 (medelstor). På samtliga mått, exklusive Professionell isolation, genomfördes 

beräkningar på råpoäng-nivå utifrån formulärens givna instruktioner. 

Etiska överväganden 

Deltagarna i SVPS (AFA Försäkring, 2016) gav sitt informerade samtycke innan 

deltagande: deltagande var frivilligt, kunde avbrytas när som helst utan att ange orsak och 

anonymitet garanterades. Data omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). För att garantera konfidentialitet förvaras personuppgifter 

avskilt från enkätsvaren hos SCB. För att undvika att det stora datasetet skulle spridas plockade 

ansvarig forskare för SVPS (AFA Försäkring, 2016) ut relevanta variabler till ett mindre 

dataset avsett för studien. Datasetet var kodat och författarna till studien hade ingen tillgång till 

kodnyckeln. Datafilerna förvarades på ett lösenordsskyddat USB. Arbetet genomfördes på 

datorer som var lösenordsskyddade och inlåsta. Deltagarnas anonymitet skyddades genom att 

inte presentera de exakta län och orter som deltagarna arbetade i. Ett maktperspektiv som 

studieförfattarna avsåg att ha i åtanke var motsättningen mellan tätort och glesbygd. Vi avsåg 

att undvika att som tätortsbor undersöka glesbygden med utgångspunkt i att 

glesbygdsförhållanden enbart skulle innebära utmaningar och nackdelar. Eriksson (2010) 

beskriver hur berättandet om glest befolkade platser som något annorlunda och perifert, i 

dikotomi mot Sveriges självbild som framåtskridande och modernt land, är avhängigt 

globalismen och urbaniseringens frammarsch. Detta gör att glesbygdens möjligheter 

exempelvis i täta sociala nätverk, samarbetsvilja och korta vårdvägar riskerar att förbises. Vi 

som författare har båda tätortsbakgrund och behövde aktivt arbeta med att vara kritiska till vår 

position och reflexiva kring det arbete vi gjort. 

Resultat 

Testgruppens resultat presenteras under namnet NPG (nyexaminerade psykologer i 

glesbygd) och jämförelsegruppens resultat under namnet NPT (nyexaminerade psykologer i 

tätort). 
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Tabell 1 

 

Arbetsrelaterade och demografiska bakgrundsvariabler för NPG och NPT samt Total 

(hela urvalet). 

Bakgrundsvariabler NPG NPT Total 

Kön    

kvinna 13 (72%) 28 (80%) 41 (77%) 

man 5 (28%) 7 (20%) 12 (23 %) 

Ålder    

M (minimum - maximum) 32 (25 - 46) 31.54 (25 - 47) 31.78 (25 - 47) 

SD 4.98 4.33 4.66 

Boende    

ensam 8 10 18 

med partner 9 23 32 

med andra vuxna 1 3* 4 

Hemmaboende barn    

ja 5 (28%) 11 (31%) 16 

nej 13 (72%) 24 (69%) 37 

Arbetssysselsättning    

arbete 16 (89%) 33 (94%) 49 

föräldraledig 1 (6%) 2 (6%) 3 

arbetssökande 1 (6%) 0 1 

Arbetsgivare    

staten 3 (17%) 0 3 

landsting/region 8 (44%) 19 (54%) 27 

kommun 5 (28%) 13 (37%) 18 

privat sektor 1 (6%) 2 (6%) 3 

egenföretagare (2017) 1 (6%) 1 (3%) 2 

Anställningsform    

tillsvidare 7 (39%) 16 (46%) 23 

PTP 7 (39%) 13 (37%) 20 

vikariat 2 (11%) 5 (14%) 7 

tim 1 (6%) 0 1 

egenföretagare (2017) 1 (6%) 1 (3%) 2 

Tjänstgöringsgrad i procent**    

75 2 (11%) 0 2 

80 1 (6%) 4 (11%) 5 

90 0 3 (9%) 3 

100 14 (78%) 28 (80%) 42 

* Överensstämmer ej med antal svarande - ett svar för mycket 

** Ett svarsbortfall 
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I Tabell 2 presenteras utplockade items (se Bilaga 1) som kan kvalitativt bredda bilden 

av deltagarnas uppfattning om psykosocial arbetsmiljö och psykisk hälsa, men bör tolkas med 

försiktighet då informationen ligger på en deskriptiv nivå. 

Tabell 2 

 

Medelvärden och standardavvikelser på items avsedda att kvalitativt bredda bilden av 

de nyexaminerade psykologernas psykosociala arbetsmiljö och psykisk hälsa. 

Items NPG 

M (SD) 

NPT 

M (SD) 

Socialt stöd   

Chef (F37c) 4,12 (1.05) 3.56 (1.41) 

Kollegor (F37h) 4,00 (1.06) 4.34 (1.00) 

Familj & andra (F37l)  4,28 (1,13) 4.49 (0.89) 

Klarhet i rollerna (F39e) 3,06 (1,21) 3.17 (1.01) 

Livstillfredsställelse   

Förutsättningar (F57b) 5.00 (1.53) 5.29 (1.34) 

Nöjdhet (F57c) 

Övergång 1 (F27a)* 

Övergång 2 (F31a)** 

5.28 (0.96) 

3,71 (0.99) 

5.11 (0.93) 

5.49 (1.17) 

3.91 (1.06) 

4.89 (0.90) 

* Övergång mellan utbildning och PTP. 

** Övergång mellan PTP och legitimerad tjänst. 

 

 Båda grupperna skattade de tre items som exemplifierar socialt stöd högt på en 

femgradig skala. Likaså skattade båda grupperna att de till viss del kände till vad som 

förväntades av dem i arbetet och upplever rollklarhet. Livstillfredsställelse skattades högt av 

båda grupperna. Båda grupperna skattar övergången mellan utbildning och PTP på en liknande 

nivå. Båda gruppernas skattningar ökar mellan övergång 1 och 2. 

Item- och skalnivå 

Outliers och svarsbortfall för items som kom att utgöra skalor kontrollerades med 

crosstabs och boxplots i SPSS som visade på att inga outliers förekom men ett slumpmässigt 

svarsbortfall på ett item återfanns. Svarsbortfallet (1,9%) ingick i GHQ: ”Har du under de 

senaste veckorna upplevt att du gjort nytta” (F54c). Bortfallet ersattes med svarsmedelvärdet 

för hela urvalet. 

På ett item i skalan Känslomässig/fysisk trötthet (F55n) skattade NPG (M = 1.72, SD = 

1.13) statistiskt signifikant lägre än NPT (M = 3.06, SD = 1.68), t(51) = -3,03, p = .004. Detta 

innebar att NPG upplevde sig ha mer ork att gå upp på morgonen än NPT. NPT (M = 1.83, SD 

= 1.01) skattade statistiskt signifikant lägre än NPG (M = 3.06, SD = 1.06) på ett item i skalan 

Professionell isolation (F41g), t(51) = 4,11, p < .001. Vilket indikerade att NPG upplevde sig 

sakna informell interaktion med andra i sin profession i större omfattning än NPT. 

De skalor som antogs kunna skapas utifrån teoretisk grund (Cronbach & Meehl, 1955) 

var Rollkonflikter, Känslomässiga krav, Professionell isolation, GHQ, Känslomässig/fysisk 
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trötthet och Mental trötthet. Dessa hade en Cronbach’s alpha (𝛼) mellan .766-.892 som utifrån 

Nunnally och Bernstein (1994) samt Tavakol och Dennick (2011) antogs vara en acceptabel 

nivå för intern konsistens. För respektive skala på råpoängnivå var skevhet och kurtosis 

approximativt normalfördelade (Tabachnick & Fidell, 2013), se Tabell 3. 

Uträknat på en hundragradig skala enligt COPSOQ (u.å.a) skattades Rollkonflikter av 

NPG till 54.8 och NPT till 56.2. Känslomässiga krav skattades av NPG till 81.2 och NPT till 

76.8. Båda grupperna skattade under gränsvärdet för försämrad psykisk hälsa (GHQ) (Hardy 

et al., 1999). Vidare skattades även skalorna Känslomässig/fysisk trötthet och Mental trötthet 

under gränsvärdet för patologiskt hög utmattning (Grossi et al., 2003) av båda grupperna, se 

Tabell 3.   

 

Tabell 3 

 

Samtliga skalors medelvärde (M), standardavvikelse (SD), beräknade interna 

konsistens (𝛼), skevhet (S), kurtosis (K) för hela urvalet samt M och SD för NPG och 

NPT. 

Skala (n items) M* SD* 𝛼  S K 

Rollkonflikter (4) 2.78 .88 .78 .28 -.44 

NPG 2.74 .81    

NPT 2.81 .92    

Känslomässiga krav (4) 3.91 .82 .84 -.69 -.15 

NPG 4.06 .79    

NPT 3.84  .83    

Professionell isolation 2.27 .7 .77 1.09 1.3 

NPG 2.73 .8    

NPT 2.03 .52    

GHQ (12) 2.10 .48 .88 .68 .95 

NPG 2.05 .44    

NPT 2.13 .49    

Känslomässig/fysisk trötthet (8) 3.14 1.21 .89 .70 -.27 

NPG 2.58 .90    

NPT 3.43 1.25    

Mental trötthet (6) 3.05 1.24 .88 .59 -.33 

NPG 2.56 .88    

NPT 3.30 1.33    

* / n items    

 

 

De två z-transformerade skalorna, Känslomässig/fysisk trötthet och Mental trötthet, 

korrelerade moderat positivt enligt Pearson r(16) = .674, p =.002 för NPG och r(33) = .658, p 

< .001 för NPT (Rumsey, 2016). Icke-parametrisk korrelation, Spearman’s rho, korrelerade 

starkt positivt r(16) .707, p=.001 för NPG och moderat positivt r(33) = .627, p < .001 för NPT 
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(Rumsey, 2016). För samtliga items (14 stycken) som ingick i Utmattningsindexet var α =.925 

vilket klassades som gränsande till redundant (Tavakol & Dennick, 2011). 

Skattningsskillnader mellan NPG och NPT 

NPG skattade statistiskt signifikant högre än NPT i skalan Professionell isolation (se 

Tabell 3), vilket innebar att de upplevde sig mer isolerade i sin profession, t(51) = 3,35, p = 

.003. Cohen’s d = 1.03 som enligt Cohen (1988) klassades som en stor effekt. 

NPT (M = .22, SD = .96) skattade statistiskt signifikant högre än NPG (M = -.43, SD = 

.66) i utmattningsindexet, t(51) = 2,86, p = .006. Cohen’s d = -.78 vilket enligt Cohen (1988) 

klassades som en medelstor effekt.  

Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna fanns för de övriga tre skalorna, 

p ≥ .352. 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka den psykosociala arbetsmiljön för nyexaminerade 

psykologer som arbetar i glesbygd. Då arbetsmiljö och psykisk hälsa är sammankopplade var 

syftet också att undersöka glesbygdspsykologernas skattade psykisk hälsa och utmattning. 

Studien avsåg på så vis att vara ett avstamp för fortsatt kartläggning av psykologers tillvaro i 

den svenska glesbygdskontexten. För att operationalisera syftet utgick studien från 

frågeställningarna Skiljer sig skattningar av psykosociala arbetsmiljöaspekter för 

nyexaminerade psykologer i glesbygd jämfört med i tätort? Om så, hur? och Skiljer sig 

skattningar av psykisk hälsa och utmattning för nyexaminerade psykologer i glesbygd jämfört 

med i tätort Om så, hur?. För att undersöka de nyexaminerade glesbygdspsykologernas 

psykosociala arbetsmiljö undersöktes grad av emotionella krav, rollkonflikt och professionell 

isolation. De nyexaminerade psykologerna i glesbygd (NPG) skattade statistiskt signifikant 

högre grad av professionell isolation. Inga statistiskt signifikanta skillnader framkom gällande 

emotionella krav och och rollkonflikt. Gällande de nyexaminerade glesbygdspsykologernas 

upplevda psykiska hälsa och grad av utmattning framkom en statistiskt signifikant skillnad 

gällande utmattning; NPG skattade lägre på Utmattningsindex jämfört med de nyexaminerade 

psykologerna i tätort (NPT). Ingen statistiskt signifikant skillnad framkom gällande psykisk 

hälsa. 

Resultatet indikerar att individer i NPG-gruppen tenderar att uppleva sig professionellt 

isolerade, likt glesbygdspsykologer i USA, Australien och Kanada (Boulton-Olson, 2008; 

Malone, 2011; Cosgrave et al., 2015). Skattningarna av professionell isolation hos NPG (M = 

2.73, SD = .8) och NPT (M = 2.03, SD = .52) ligger över respektive under den genomsnittliga 

skattningen i SVPS, M = 2.11 och SD = .73 (Pienaar, 2018). Detta är det enda riktmärke som 

studieförfattarna funnit och skulle kunna bekräfta resonemanget likt ovan att 

glesbygdspsykologer löper större risk för att uppleva högre grad av professionell isolation, än 

nyexaminerade socionomer och psykologer överlag. Den professionella isolationen hos NPG 

kan ses som en resursbrist enligt JD-R och innebär då en avsaknad av aspekter i den 

psykosociala arbetsmiljön som kan väga upp för krav (Bakker & Demerouti, 2017). NPG:s 

skattade grad av professionell isolation kan nyanseras av Sveriges Psykologförbunds 
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arbetsmiljöundersökning (2014) där det framkommer att 50% av psykologerna skulle kunna 

sägas vara ensamma i sin professionsroll på arbetet. Professionell isolation bland psykologer 

tycks på så sätt vara utbredd i den svenska kontexten.  

Inga statistiskt signifikanta skillnader återfanns mellan grupperna gällande emotionella 

krav eller rollkonflikter. Detta avviker från internationell glesbygdsforskning som menar att 

psykologer i glesbygd riskerar att behöva hantera en särskilt hög grad av rollkonflikt och 

emotionella krav (Helbok, 2003; Cosgrave, 2015; Samios, 2018). NPG skattar istället 

rollkonflikt och emotionella krav på nivåer liknande NPT, se Tabell 3.  

De likartade skattningsnivåerna hos grupperna av emotionella krav kan tänkas gå i linje 

med tidigare forskning som indikerar att psykologyrket innebär höga emotionella krav för 

individen (O’Connor, 2001). Vilket vidare kan bekräftas i jämförelse med referensvärdet (77) 

för gruppen “psykologer med flera” i COPSOQ:s data (COPSOQ, u.å.b) skattade varken NPG 

(81.2) eller NPT (76.8) märkbart (+/-5) skiljt från det förväntade (COPSOQ, u.å.a). Dock visar 

studiens resultat märkbar skillnad, vilket var förväntat, i jämförelse med genomsnittet för hela 

nationella danska COPSOQ-studiens referensvärde (41) som också stärker resonemanget att 

psykologer i relation till andra yrkesgrupper upplever högre emotionella krav (COPSOQ, 

u.å.b). Även skattningarna hos NPG (M = 4.06, SD = .79) och NPT (M = 3.84, SD = .83) 

angående emotionella krav i relation till hur de skattades generellt av nyexaminerade 

socionomer och psykologer i SVPS (Pienaar, 2018) (M = 4.14, SD = .73) kan gå i linje med 

O’Connor (2001) resonemang. 

För skalan Rollkonflikter har NPG (54.8) och NPT (56.2) skattat märkbart högre (+/-5) 

än referensvärdena för “psykologer med flera” (37) (COPSOQ, u.å.b) samt för hela nationella 

danska studien (42) (COPSOQ, u.å.c). Observera att detta är på en hundragradig skala men 

utifrån COPSOQ:s resonemang (COPSOQ, u.å.a) kan detta tyda på att nyexaminerade 

psykologer skattar Rollkonflikter i högre grad än psykologer överlag och andra professioner. 

Däremot går studiens resultat för NPG (M = 2.74, SD = .81) och NPT (M = 2.81, SD = .92) 

mer i linje med hur nyexaminerade socionomer och psykologer generellt (Pienaar, 2018) 

skattar Rollkonflikter (M = 3 och SD = .88.). Resultatet kan således tolkas som att den upplevda 

nivån av rollkonflikter hos NPG snarare kan tillskrivas deras nyexaminerade tillvaro hellre än 

glesbygdskontexten. I och med detta skulle resultatets avvikelse från internationell 

glesbygdsforskning eventuellt kunna förstås via den medelhöga skattningen av Klarhet i 

rollerna och Socialt stöd (se Tabell 2). Skattningarna kan hypotetiskt indikera att NPG också 

upplever sig arbeta med tydliga förväntningar och mål samt stöttas av chef, kollegor och andra, 

vilket kan ses som resurser som buffrar mot rollkonflikt (Bakker & Demerouti, 2017). De 

deskriptiva variablerna Klarhet i rollerna och Socialt stöd bör dock tolkas med försiktighet då 

de inte har signifikanstestats.  

NPT skattade statistiskt signifikant högre på utmattningsindex än NPG, vilket antyder 

att de nyexaminerade psykologerna i glesbygd upplever en lägre grad av utmattning än 

nyexaminerade psykologer i andra delar av Sverige. Båda grupperna skattade under 

gränsvärdet för patologiskt hög utmattning (Grossi et al., 2003), se Tabell 3. I relation till hur 

nyexaminerade socionomer och psykologer generellt har skattat delskalorna i 

utmattningsindexet - Känslomässig/fysisk trötthet (M = 3.42, SD = 1.33) och Mental trötthet 

(M = 3.22, SD = 1.33) (Pienaar, 2018) - skattade NPG under och NPT över (se Tabell 3) deras 
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värde på respektive delskala. Detta indikerar att NPG skattat lägre upplevelse av 

utmattningssymtom än både NPT samt nyexaminerade psykologer och socionomer överlag.   

Ingen statistiskt signifikant skillnad återfanns mellan grupperna gällande psykisk hälsa 

(GHQ). Båda grupperna skattade under gränsvärdet för försämrad psykisk hälsa (Hardy et al., 

1999): NPG (M = 2.05, SD = .44) och NPT (M = 2.13, SD = .49). Detta går i nära linje med 

hur nyexaminerade socionomer och psykologer överlag skattat den (M = 2.14, SD = .52) 

(Pienaar, 2018). 

NPG tycks således ha en generellt god psykisk hälsa (WHO, 2019b) och uppleva en låg 

nivå av utmattning (WHO, 2018) vilket kan ses som resurser i JD-R (Bakker & Demerouti, 

2017). Då höga nivåer av upplevd utmattning tidigt i yrkeslivet påverkar individens intention 

att stanna kvar inom yrket (Rudman & Gustavsson, 2011) är NPG:s låga skattning av 

utmattning en styrka. Detta avviker å ena sidan från internationell glesbygdsforskning som 

menar på att psykologer i glesbygd löper risk för utmattning (Samios, 2018). Å andra sidan 

skulle resultatet kunna indikera att NPG upplever belönande aspekter såsom känsla av 

tillhörighet, närhet till andra och naturen, vilka bidrar till minskad stress och ökad psykisk hälsa 

(Wainer & Chesters, 2000; Andersson, 2008; Chipp et al., 2011). Detta skulle skattningarna av 

resurserna Socialt stöd och Livstillfredsställelse eventuellt kunna stödja, se Tabell 2. Vidare 

var ingen i NPG-gruppen sjukskriven, vilken står i kontrast mot sjukskrivningsstatistiken för 

psykologer generellt (Vårdguiden & Johansson, 2017).  NPG:s låga nivå av utmattning kan 

också hypotetiskt förstås utifrån deras skattade övergångar mellan utbildning och PTP 

respektive PTP och legitimerade tjänster (se tabell 2). Skattningarna ökar mellan övergång 1 

och 2, vilket antyder att de nyexaminerade psykologerna successivt rustas för det yrkesliv som 

möter dem i glesbygden och detta står till viss del i kontrast mot internationell forskning 

(Harowski et al., 2006; Boulton-Olson, 2008). Resultaten kan dock inte bekräfta att just 

utbildningen som sådan är tillräcklig för att möta yrkeslivet i glesbygden då en kartläggning av 

vad svensk glesbygdspsykologisk praktik innefattar saknas och lärosätena i dagsläget inte 

tillhandahåller utbildning i detta (E-L. Lindström, personlig kommunikation, 2019-01-25). 

Den sammantagna bilden som växer fram ur studiens resultat tycks indikera att de 

nyexaminerade psykologernas psykosociala arbetsmiljö och psykiska hälsa är någorlunda god 

i glesbygd. De upplever höga emotionella krav likt andra nyexaminerade psykologer och 

särskiljer sig inte från andra nyexaminerade angående grad av rollkonflikt. NPG uppvisar inte 

tecken på nedsatt psykisk hälsa och skattar sig till och med mindre utmattade än sina kollegor 

i övriga delar av landet. Detta en högre grad av professionell isolation till trots. Resultaten går 

i linje med att nyexaminerade psykologers yrkesmässiga isolation kan vara hög i början av 

yrkeslivet (Pienaar et al., 2018) men NPG:s hälsa verkar i nuläget inte vara negativt påverkad. 

I och med att NPG:s arbetsmiljö verkar innehålla resurser som buffrar för de höga kraven (Zapf 

& Holtz, 2006; Bakker et al., 2007) och resursbristerna professionell isolation samt 

rollkonflikter går det att hypotetisera i att de befinner sig i en god spiral via den motiverande 

processen (Bakker & Demerouti, 2014). 

Höga emotionella krav, som är tätt sammanvävda med psykologyrket (O’Connor, 

2001), är en av de belastningar som skapar större risker för utmattning (Schaufeli & Enzmann, 

1998; Leiter & Maslach, 1999; Di Benedetto & Swadling, 2013) vilket kan bemötas med att 

stärka upp resurser (Bakker & Demerouti, 2017). Enligt studiens resultat råder en resursbrist i 
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och med NPG:s högre grad av professionell isolation. Den professionella isolationen verkar i 

dagsläget inte ge utslag i deras skattade hälsa, men består som en resursbrist att se över i de 

verksamheter där glesbygdspsykologer är verksamma då sjukskrivna psykologer upplevt 

isolering i stor utsträckning (O’Connor, 2001). Professionell isolation har också påvisats öka 

arbetstagarens intention att byta arbetsgivare (Golden, Veiga & Dino, 2008). De praktiska 

implikationer som resultatet för med sig är alltså att det nu finns argument för organisationer i 

glesbygd, där nyexaminerade psykologer är anställda, att undersöka sina egna specifika 

psykosociala arbetsmiljöer för att identifiera krav, resurser och resursbrister. Det kan för 

verksamheterna finnas en vinning i att utreda detta då psykologstudenters och psykologers 

inställning till att arbeta i glesbygd påverkas av deras uppfattning om arbetsmiljön däri 

(Conomos et al., 2013) och då glesbygdskommunerna upplever svårigheter att rekrytera och 

behålla psykologer (Parlamentariska landsbygdskommittén, 2017; SACO, 2018). 

Studiens resultat indikerar att de nyexaminerade psykologerna verksamma i glesbygd 

tycks befinna sig på ett bra ställe i starten av deras yrkesliv vilket är både glädjande och till 

viss del överraskande utifrån internationell glesbygdspsykologisk forskning (Helbok, 2003, 

Harowski et al., 2006; Boulton-Olson, 2008) och de utmaningar som de svenska 

glesbygdskommunerna står inför (Parlamentariska landsbygdskommittén, 2017; Mörk et al, 

2019). I och med denna studies begränsningar aktualiseras dock behovet av framtida forskning 

och ytterligare breddning av kunskapsfältet. Exempelvis är NPG:s upplevda nivå av 

rollkonflikt intressant. Den tycks kunna tillskrivas deras nyexaminerade tillvaro snarare än 

glesbygdskontexten, men detta behöver i så fall bekräftas av framtida studier. Intressant vore 

också att undersöka nivåerna av upplevda rollkonflikter hos icke-nyexaminerade psykologer i 

glesbygd; går de i linje med referensvärdena för psykologer i COPSOQ (u.å.b), och underlättas 

med fler yrkesverksamma år, eller går de i linje med denna studies resultat och består under 

yrkeslivet? Vidare är det faktum att NPG:s skattning av rollkonflikt inte heller var statistiskt 

signifikant högre än NPT är också intressant då detta avviker från internationell 

glesbygdspsykologisk forskning. Kan det vara så att glesbygden i Sverige påtagligt skiljer sig 

från glesbygderna internationellt och att de svenska glesbygdspsykologerna då inte behöver 

hantera etiska, sekretessmässiga och konfidentialitetsmässiga dilemman (Helbok, 2003; 

Harowski et al., 2006; Boulton-Olson, 2008; Cosgrave et al., 2015) i samma utsträckning? Eller 

kan det vara så att de svenska glesbygdspsykologerna i högre utsträckning omvandlar 

glesbygdens överlappande relationer till resurser som kontextualiserad kompetens enligt Shank 

et al. (2010)? Gäller de särskilda kraven på specifika kunskaper och färdigheter i internationell 

glesbygd (Boulton-Olson, 2008; Chipp et al., 2011; Sutherland & Chur-Hansen, 2014) även i 

Sverige? Hur skulle en definition av svensk glesbygdspsykologisk praktik, efter Malones 

(2011) kanadensiska, se ut? Detta är frågor som framtida forskning kan ta avstamp ifrån för att 

ytterligare öka kunskapen kring psykologers tillvaro i glesbygd. 

Metodologisk diskussion 

Studiens valda glesbygdsdefinition kom att exkludera vad som eventuellt skulle kunna 

klassas som glesbygd i södra Sverige utifrån Fraser et al. (2002) och Anderssons (2008) 

resonemang om att flera olika typer av glesbygd, med olika sociokulturella förutsättningar, kan 

förekomma inom ett och samma land. Den applicerade glesbygdsdefintionen inkluderade 
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kommuner utifrån beräknad befolkningstäthet mot landareal vilket medförde att kommuner 

med liten landareal och kortare avstånd till service (Tillväxtanalys, 2010), vilka är vanligare i 

södra Sverige, exkluderades. Däremot fångade glesbygdsdefinitionen upp kommuner som av 

Tillväxtverket (2018) klassats som “mycket avlägset belägna”, landsbygdskommuner 

“avlägset belägna” och “nära en större stad” samt även täta kommuner “avlägset belägna”. En 

sådan bredd skulle kunna representera olika sorters glesbygd (Fraser et al., 2002) och 

erfarenheter av dem. Definitionen kringgår också problematiken i SKL:s (2017a) 

kommungruppsindelning, där grupp B och C båda innehåller kommuner som kan anses 

innehålla glesbygd men också stora tätorter, vilket hade lett till en urvattnad 

glesbygdsdefintion. Med utgångspunkt i resonemanget hos Fraser et al. (2002) om att överge 

en dikotom uppdelning av miljöer utifrån geografisk plats kan studiens glesbygdsdefintion 

anses förenklad. Framtida forskning kan med hänsyn till detta ta fram en mer komplex och 

inkluderande glesbygdsdefintion med flera klassificeringar av miljöer utifrån geografiska 

avstånd och socioekonomiska förutsättningar än de begränsade aktuella definitionerna 

(Jordbruksverket, 2015; SKL, 2017a; Tillväxtverket, 2018).  

Etiska aspekter som val av glesbygdsdefintion samt ansats till kritisk blick på hur 

studieförfattarna tillgängliggjorde sig forskning om glesbygdskontext var av stor vikt för att 

hantera studieförfattarnas egna tätortsperspektiv. Detta för att minska risken till 

stereotypisering av glest befolkade platser. I studien kom inga exakta arbetsorter eller lärosäten 

att presenteras utifrån forskningsetisk överenskommelse med projektansvarig i SVPS (AFA 

Försäkring, 2016) och därigenom skydda deltagarnas anonymitet. 

Studiens syfte var att huvdusakligen beforska nyexaminerade psykologer i glesbygd 

skattade psykosociala arbetsmiljö och psykisk hälsa vilket medförde att urvalet kom att indirekt 

bli lågt, då få mötte studiens urvalskriterier som besvarat SVPS (AFA Försäkring, 2016). Valet 

att beforska frågeställningarna med detta urval avvägdes mot att bidra till att bryta det icke-

befintliga forskningsläget om glesbygdpsykologer i Sverige. Urvalet för NPG kan anses 

representativt i arkivdata från SVPS (AFA Försäkring, 2016) då alla som mötte 

inklusionskriterierna inkluderades.   

Studiens urval bestod av fler kvinnor (n = 41, 77 %) än män (n = 12, 23 %) vilket gick 

i linje med könsfördelningen i Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning (2014) och 

Socialstyrelsens (2018) statistik för könsfördelningen bland yrkesutövande psykologer i 

Sverige (70 % kvinnor, 30 % män). Även huvudsaklig arbetsgivare för studiens urval var i 

majoritet offentlig sektor likt i Sveriges Psykologförbunds arbetsmiljöundersökning (2014). En 

risk finns att arkivdatats (AFA Försäkring, 2016) svarsfrekvens kan ha påverkats av att de som 

upplever sig må sämre tenderar att svara mer sällan på enkätundersökningar (Mueller et al., 

2011) vilket en masteruppsats (Olby & Wallin, 2017) skriven inom SVPS (AFA Försäkring, 

2016) indikerar. Detta skulle kunna innebära att studiens resultat vad gäller hälsa och 

utmattning kan vara skeva då de individer som upplever en hög stressnivå i högre utsträckning 

skulle bedöma att de inte har tid att svara på enkäter. 

Fem deltagare i SVPS (AFA Försäkring, 2016) bedömdes som urvalsbortfall av 

studieförfattarna då de ej angivit ort eller felaktig ort gentemot angivet län vilket var relevant 

inklusionsinformation. Detta partiella bortfall på frågan arbetsort antogs vara slumpmässigt 

utifrån summan av antalet deltagare vid mätpunkt ett och två var n = 3982. Variabler med hög 
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svarsfrekvens hos NPG i arkivdatat (AFA Försäkring, 2016) valdes ut till studien och på så vis 

säkerställdes tät data och stabila mått, med studiens urvalsstorlek i åtanke. Således ligger 

bortfallsproblematik utanför studiens undersökta mått.  

Matchning av urvalet föll överlag jämnt ut och kunde därav öka förutsättningarna för 

likartad inverkan2 av matchningsvariablerna i studien. Detta stärkte studiens validitet och 

reliabilitet samt medförde på så vis en ökad chans för att resultatet är orsakat av den oberoende 

variabeln arbetsort. Således kan matchningsförfarandet ses som ett led i att motverka typ-I och 

typ-II-fel. Ett litet urval innebar dock begränsningar i antalet möjliga variabler som kunde 

undersökas utan att statistiskt urvattna datat (Cohen et al., 2011). detta medförde att studien 

inte inkluderade några statistiska beräkningar kring matchningsvariablernas eventuella 

inverkan för båda grupperna.  

Studiens tillvägagångssätt att undersöka de latenta konstrukten med väletablerade 

skalor från SVPS (AFA Försäkring, 2016), samtliga med god intern konsistens, gav studien 

stärkt innehållsvaliditet (Muijs, 2011).  Skalan Professionell isolation översattes när SVPS 

(AFA Försäkring, 2016) skapades men bör valideras samt normeras ytterligare framöver, 

särskilt för att möjliggöra säkrare bedömningar av NPG:s nivå av professionell isolation. 

Utmattningsindexet var på gränsen till redundant (α = .925) enligt Tavakol och Dennick (2011) 

vilket var förväntat utifrån att de två skalorna ingår i samma mått och korrelerar även starkt 

hos Schéle (2018), r(2089) = .82, p = .01. Konvergent och diskriminant validitet för 

inkluderade skalor i studien undersöktes även i andra länder än Sverige (COPSOQ-II i 

Danmark; Professionell isolation i USA; GHQ i Tyskland, Sverige och Colombia) (Pejtersen 

et al., 2010; Berthelsen et al., 2017; Dicke et al., 2018; Golden et al., 2008; Romppel et al., 

2013; Ruiz et al., 2017; Sconfienza, 1998) vilket medför en risk för kulturell bias och sänker 

validiteten i svensk kontext (Urbina, 2014). Baserat på studiens statistiskt signifikanta resultat 

samt interna konsistens kan den sägas gå i linje med den den presenterade forskningen, vilket 

kan indikera stärkt prediktiv validitet och reliabilitet. Detta bör dock tolkas med försiktighet 

utifrån den lilla urvalsstorleken och tvärsnittsdesignens begränsade tidsperspektiv. För att 

vidare stärka prediktiv validitet skulle framtida forskning kunna göra upprepade mätningar. 

Resultatet har valts att relateras till psykologer och socionomer. Jämförelsen med 

socionomer blev aktuell utifrån att SVPS (AFA Försäkring, 2016) inkluderar socionomer och 

studieförfattarna ansåg det vara av värde att relatera studien till arkivdatat i och med att de 

således är i samma fas av yrkeslivet. Båda yrkena innebär en hög grad av mellanmänskligt 

arbete vilket gör att studieförfattarna anser att jämförelsen var av värde. Däremot antas risker 

finnas med denna jämförelse och bör tolkas med försiktighet då de har olika förutsättningar 

gällande utbildning och arbete. Vidare är enbart psykolog i nuläget ett legitimationsyrke och 

innebär således ett annat ansvar mot samhället (Socialstyrelsen, u.å.).  

                                                           
2  Anställningsform (Samuelsson, Houkes, Verdonk & Hammarström, 2012); arbetsgivare (Samuelsson et al., 

2012; Olby & Wallin, 2017); könsidentitet (Schéle, Hedman & Hammarström, 2012; Elwér, 2013); ålder 

(Thorsen, Jensen & Bjørner, 2016); civilstånd (Lund, Iversen & Poulsen, 2001; Artazcoz, Cortès, Borrell, 

Escribà-Agüir & Cascant, 2011); barn (Trzebiatowski & Triana, 2018); föräldraledighet (Avedano, Berkman, 

Brugiavini & Pasini, 2015) och sjukskrivning (Catalina-Romero et al., 2015) indikerar påverka individens 

uppfattning av arbetsmiljö, stress och hälsa.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

 

För studien aktuella delar ur SVPS (AFA Försäkring, 2016) enkät 2018.  

 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Vilket år är du född?  

19_ _ 

 

2. Är du man eller kvinna? 

▢ Man ▢ Kvinna ▢ Annan könsidentitet ▢ Vill inte svara 

 

3. Om du har barn som bor hemma - hur många i respektive ålder? 

Räkna med barn som bor minst halva tiden i ditt hushåll. Räkna även med exempelvis 

fosterbarn och sambos barn. 

▢ Inga barn bor hemma ▢ 0-5 år ▢ 6-12 år ▢ 13-17 år ▢ 18 år eller äldre 

 

4. Förutom eventuella barn, vilken eller vilka personer bor du tillsammans med? 

Flera alternativ kan markeras 

▢ Ingen ▢ Make/maka/sambo/registrerad partner ▢ Föräldrar/syskon ▢ Andra vuxna 

 

5. Vilket utbildningsprogram har du fullföljt? 

▢ Socionomprogram ▢ Psykologprogram ▢ Jag har inte fullföljt min utbildning → Tack för 

att du svarade på frågorna! Enkäten vänder sig till de som har fullföljt sin utbildning, men vi 

vill fortfarande att du postar enkäten till oss. Eventuella kommentarer kan du lämna på sista 

sidan. 

 

6. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

Markera endast ett alternativ 

▢ Arbetar ▢ Tjänstledig ▢ Föräldraledig ▢ Arbetssökande ▢ Studerande  

▢ Sjukskriven mer än 3 månader 

▢  Annan, nämligen: _________________________ 

 

8. Vilken är din huvudsakliga anställningsform just nu? 

Markera endast ett alternativ 

▢ Fast-/tillsvidareanställning ▢ Praktisk Tjänstgöring för Psykologer, förkortas i 

fortsättningen PTP ▢ Projektanställning ▢ Vikariat ▢ Timanställning  
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▢ Annan, nämligen: __________________________ 

 

9. Vilken är din huvudsakliga arbetsgivare? 

Markera endast ett alternativ 

▢ Staten ▢ Landsting/region ▢ Kommun ▢ Universitet/högskola ▢ Privata 

sektorn/privatpersoner 

▢ Annan, nämligen: __________________________ 

 

11. Vilken är din yrkestitel? 

_________________________________ 

 

12. Vilken är din tjänstgöringsgrad i procent enligt ditt anställningsavtal? 

_________________________________ procent (%) 

 

14. Var ligger din nuvarande arbetsplats? 

Syftet är att kunna jämföra stora, mellanstora och små orter samt olika län 

Ort: _____________________________ 

 

Län:_____________________________ 

 

17 a) Arbetar du inom ett yrke som stämmer med din psykolog- eller socionomutbildning? 

▢  Ja → Gå till fråga 18 ▢ Nej 

 

Övergången från studier till arbetsliv 

 

27. Följande frågor handlar om övergången mellan studier och PTP eller din förstja tjänst inom 

yrket (du som läste socionomutbildning och psykologutbildade utan PTP). 

I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? 

 

 Instäm-

mer inte 

alls  

    Instäm-

mer helt 

 1 2 3 4 5 6 

a. Min utbildning har förberett mig väl inför 

övergången 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 

b. Jag har fått det stöd jag behövt från 

arbetsgivare/chefer i övergången 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 

c. Jag har fått det stöd jag behövt från 

handledare i övergången 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 

d. Jag har fått det stöd jag behövt från mina 

kollegor i övergången 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 
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e. Jag har upplevt övergången stressande på 

ett negativt sätt 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 

f. På det hela taget har övergången mellan 

utbildning och min PTP/första tjänst fungerat 

bra 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 

 

31. Hur upplevde du övergången mellan PTP och arbetet som legitimerad psykolog? 

 

 Instäm-

mer inte 

alls  

    Instäm-

mer helt 

 1 2 3 4 5 6 

a. PTP-tjänstgöringen har förberett mig väl 

inför övergången 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 

b. Jag har fått det stöd jag behövt från 

arbetsgivare och/eller chefer i övergången 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 

c. Jag har fått det stöd jag behövt från 

handledare i övergången 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 

d. Jag har fått det stöd jag behövt från mina 

kollegor i övergången 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 

e. Jag har upplevt övergången stressande på 

ett negativt sätt 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 

f. På det hela taget har övergången mellan 

PTP-tjänstgöring och arbetet som legitimerad 

psykolog fungerat bra 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ 

 

Nuvarande arbete 

 

37. I vilken grad stämmer följande in på ditt nuvarande arbete? 

 Stämmer 

inte alls 

 Stämmer 

delvis 

 Stämmer 

helt 

 1 2 3 4 5 

b. Jag brukar få hjälp av mina kollegor när något 

behöver göras snabbt 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

c. När jag stöter på problem i arbetet kan jag alltid 

fråga min chef om råd 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

d. Jag får alltid hjälp av min chef när det uppstår 

svårigheter i mitt arbete 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  
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f. Jag får alltid den hjälp jag behöver av mina 

arbetskamrater när det uppstår svårigheter i mitt 

arbete 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

h. Då jag stöter på problem i arbetet finns det alltid 

någon kollega att vända sig till  
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

i. Min chef hjälper mig när jag stöter på problem i 

mitt arbete som jag inte kan lösa själv 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

j. När det är körigt på arbetet har jag någon utanför 

arbetet som stöttar mig 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

k. Jag har någon utanför arbetet som jag kan prata 

ut med om svårigheter och problem i mitt arbete 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

l. Jag kan få stöd av mina närmaste när det gäller 

problem i arbetet 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢   

m. Jag har ett kontaktnät utanför arbetet som jag 

kan diskutera arbetsrelaterade problem med 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

 

39. Nedan kommer några frågor om din roll i ditt arbete och på din arbetsplats 

 I mycket 

låg grad 

 I viss 

grad 

 I mycket 

hög grad 

 1 2 3 4 5 

a. Finns det klara mål för ditt arbete? ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

b. Gör du saker i arbetet som accepteras av vissa 

personer men inte av andra? 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

c. Vet du exakt vilka som är dina 

ansvarsområden? 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

d. Ställs det krav som strider mot varandra i ditt 

arbete? 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

e. Vet du precis vad som förväntas av dig i ditt 

arbete? 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

f. Måste du ibland göra något som egentligen borde 

ha gjorts annorlunda? 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

g. Måste du ibland göra saker i ditt arbete som kan 

verka onödiga? 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

 

40. Nedan kommer några frågor om din upplevelse av ditt arbete och din arbetsplats. 
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 I mycket 

låg grad 

 I viss 

grad 

 I mycket 

hög grad 

 1 2 3 4 5 

a. Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt 

påfrestande situationer? 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

b. Blir du känslomässigt berörd av ditt arbete? ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

e. Måste du förhålla dig till andra människors 

personliga problem i ditt arbete? 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

i. Är ditt arbete känslomässigt krävande? ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

 

41. Hur ofta upplever du följande aspekter i ditt arbete i allmänhet? 

 Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 

 1 2 3 4 5 

a. Jag får INTE möjlighet att delta i aktiviteter 

och/eller möten som skulle kunna främja mina 

karriärmöjligheter 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

b. Jag känner mig isolerad i min profession ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

c. Jag har ingen som skulle kunna agera mentor åt 

mig 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

d. Jag saknar emotionellt stöd från människor i min 

profession 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

e. Jag känner att jag INTE vet vad som händer i 

min profession 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

f. Jag saknar möjlighet att möta andra i min 

profession öga mot öga 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

g. Jag saknar informell interaktion med andra i min 

profession 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

 

Ditt mående och livstillfredsställelse 

 

54. Har du under de senaste veckorna… 

 I mycket 

mindre 

utsträckning 

än vanligt 

 I mycket 

större 

utsträckning 

än vanligt 
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 1 2 3 4 

a. … kunnat koncentrera dig på det du gjort? ▢  ▢  ▢  ▢  

b. … haft svårt att sova på grund av oro? ▢  ▢  ▢  ▢  

c. … upplevt att du gjort nytta? ▢  ▢  ▢  ▢  

d. … kunnat fatta beslut i olika frågor? ▢  ▢  ▢  ▢  

e. … ständigt känt dig spänd? ▢  ▢  ▢  ▢  

f. … känt att du inte kunnat klara dina problem? ▢  ▢  ▢  ▢  

g. … känt att du kunnat uppskatta det du gjort om 

dagarna? 
▢  ▢  ▢  ▢  

h. … känt att du kunnat ta itu med dina problem? ▢  ▢  ▢  ▢  

i. … känt dig olycklig och nedstämd? ▢  ▢  ▢  ▢  

j. … förlorat tron på dig själv? ▢  ▢  ▢  ▢  

k. … tyckt att du varit värdelös? ▢  ▢  ▢  ▢  

l. … på det hela taget känt dig någorlunda lycklig? ▢  ▢  ▢  ▢  

 

55. I vilken mån upplever du dessa tillstånd, i allmänhet, under större delen av din dagtid? 

 Nästan 

aldrig 

  Ibland   Nästan 

alltid 

 1 2 3 4 5 6 7 

a. Jag känner mig trött ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

b. Jag känner mig för trött för att tänka ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

c. Jag känner mig pigg ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

d. Jag har svårt att koncentrera mig ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

e. Jag känner mig fysiskt utmattad ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

f. Jag känner mig trögtänkt ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

g. Jag känner att jag har fått nog ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

h. Jag kan INTE tänka klart ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 
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i. Mina “batterier” är uttömda ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

j. Det är svårt för mig att tänka på 

komplicerade saker 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

k. Jag känner mig utbränd ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

l. Jag känner mig splittrad i tankarna ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

m. Jag känner mig mentalt trött ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

n. Jag känner att jag INTE orkar gå 

upp på morgonen 
▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢ 

 

 

57. I vilken utsträckning håller du med om nedanstående påståenden? 

 Instäm-

mer inte 

alls 

  Instäm-

mer 

delvis 

  Instäm-

mer helt 

 1 2 3 4 5 6 7 

a. Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

b. Förutsättningarna för mitt liv är 

utmärkta 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

c. Jag är nöjd med mitt liv ▢  ▢  ▢  ▢  ▢ ▢ ▢ 

d. Så här långt har jag fått de saker jag 

anser viktiga i livet 
▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  

e. Om jag kunde leva om mitt liv, 

skulle jag nästan inte ändra på 

någonting 

▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  ▢  
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