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Abstrakt 

Syfte. Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonals upplevelse av arbete och självskattad 

hälsa utifrån ett salutogent perspektiv.  

Bakgrund. Arbetsmiljön har stor betydelse för upplevelsen av hälsa och hur vi mår. Det finns därför 

ett behov av att utforska samband mellan upplevelse av arbete och hälsa, särkilt bland vårdpersonal 

som ofta utsätts för höga krav i arbetet. Genom att utgå från ett salutogent perspektiv kan 

hälsofrämjande faktorer i arbetsmiljön beskrivas vilket är av värde vid hälsofrämjande arbete.   

Design. Studien genomfördes i form av en kvantitativ tvärsnittssstudie under april-maj månad 2013, 

bland vårdpersonal med patientnära arbete i Stockholms och Uppsala län. 

Metod. Data samlades in genom pappersenkäter som delades ut till 100 sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare (svarsfrekvensen var 68%). För att mäta vårdpersonalens upplevelse av 

arbete och självskattad hälsa, användes mätinsinstrumenten Salutogenic Health Indicator Scale 

(SHIS) och Work Experience Measurement Scale (WEMS). Bearbetning och analys av 

datainsamlingen gjordes med SPSS 20.0.  

Resultat. Det fanns ett signifikant samband mellan självskattad hälsa och upplevelse av arbete och 

arbetsplats. Ingen signifikant skillnad sågs i upplevelse av hälsa och arbete i förhållande till kön, 

sysselsättningsgrad, anställningsform eller yrke/utbildningsnivå. De respondenter som tillhörde den 

äldre åldersgruppen hade en signifikant högre skattad hälsa och högre medelvärden i WEMS. 

Slutsats. Vårdpersonal som trivs och mår bra på arbetet skattar även sin hälsa högre. Genom att öka 

förståelsen för sambanden mellan arbete och hälsa och vilka faktorer som bidrar till att vi trivs och 

mår bra på arbetet kan en värdefull utgångspunkt för hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen skapas. 

Nyckelord: arbete, arbetsmiljö, upplevelse av arbete, arbetstillfredsställelse, självrapporterad hälsa, 

salutogen, hälsofrämjande/hälsopromotion, vårdpersonal 
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Abstract  

 

Aim. The aim of this study was to describe health personnel’s experience of work and self-rated 

health from a salutogenic perspective.  

Background. The working environment has a significant impact on the perception of health and how 

we feel. There is therefore a need to explore the relationship between the experience of work and 

health, especially among health care workers who are often exposed to high job demands. By using a 

salutogenic perspective, health-promoting factors in work environment can be described which is of 

value in workplace health promotion. 

Design. The study was conducted in the form of a quantitative cross-sectional study in April-May 

2013, including health personnel with patient related activities in Stockholm and Uppsala.  

Methods. Data were collected through a paper questionnaire that was distributed to 100 nurses, 

assistant nurses and physicians (response rate 68%). To measure health personnel’s experience of 

work and self-rated health, the instrument Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) and Work 

Experience Measurement Scale (WEMS) was used. Processing and analysis of the data collection 

was done with SPSS 20.0.  

Results. The results showed a significant correlation between self-rated health and the experience of 

work and workplace. No significant difference was seen in the experience of health and work in 

relation to gender, age, type of employment, working half-or full-time and profession / level of 

education. Those respondents who belonged to the older age group had a significantly higher-rated 

health and higher averages in WEMS. 

Conclusion. Health personnel who experience job satisfaction tend to rate their health as higher. By 

increasing the understanding of the relationship between work and health and the factors that 

contribute to job satisfaction, a valuable base for health promotion in the workplace can be created. 

 

 

Keywords: work, work environment, work experience, job satisfaction, self-reported health, 

salutogenic, health promotion, health personnel 
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1. Introduktion 
 

Vad är det som gör att människor mår bra och upplever hälsa, och vilka faktorer bidrar till att 

stärka denna upplevelse? Dessa frågor är centrala när det gäller hälsofrämjande vars fokus, 

som namnet antyder, är att främja hälsa. Faktorer som funnits påverka upplevelse av hälsa och 

välbefinnande är enligt World Health Organisation (WHO) bland annat relationer med vänner 

och familj, livsomständigheter, miljö, inkomst och utbildning (WHO, 1986). 

 

I dagens samhälle spenderar människan en stor del av sin tid på arbetsplatsen vilket gör det 

naturligt att även arbetsmiljön har en direkt påverkan på människors upplevelse av hälsa och 

välbefinnande (Hanson 2004). Denna upplevelse är ett komplext område att utforska och 

studera då begreppet hälsa har ett flertal olika definitioner och innebörder. Hälsa ur ett 

sjukdomsorienterat (patogent) perspektiv innebär att hälsa ses som frånvaro av sjukdom. 

Detta perspektiv präglas av ett diktomt synsätt vilket innebär att en människa kan vara 

antingen frisk eller sjuk, ha hälsa eller ohälsa. Inom detta perspektiv ligger fokus på kunskap 

om sjukdom och ohälsa och vad som orsakar detta (Hanson 2004). WHO definierade år 1948 

hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte enbart 

avsaknad av sjukdom eller funktionshinder. Idag används ofta den omarbetade definitionen 

där hälsa ses ur ett helhetsperspektiv och som en resurs i vardagen, inte målet med att leva. 

Hälsa benämns i denna definition som ett positivt begrepp som infattar sociala och personliga 

resurser samt fysisk kapacitet (WHO 1986).   

 

Hälsa kan som tidigare nämnt ses från olika perspektiv. Denna studie riktar in sig mot hälsa i 

arbetslivet hos vårdpersonal och kommer främst beröra det salutogena perspektivet på hälsa, 

där fokus ligger på vilka faktorer som gör att människor mår bra och innehar en god hälsa 

trots utmaningar i livet.  Antonovsky (2005) myntade begreppet salutogenes. Salutogenes 

betyder “hälsans ursprung” och är ett synsätt på hälsa som belyser förståelsen för hälsans 

ursprung, i motsatts till patogenes vars fokus ligger på orsaker till ohälsa och sjukdom. Det är 

således de hälsobringande faktorerna som är centrala inom det salutogena perspektivet i 

motsats till riskfaktorer som kan orsaka sjukdom.  Ett salutogent perspektiv innehåller en syn 

på hälsa som betonar att människan kan vara drabbad av en fysisk eller psykisk sjukdom och 

trots det uppleva hälsa. Upplevelsen av hälsa anses påverkas av hälsofrämjande faktorer samt 

människans egna resurser och förmågor att hantera påfrestningar av olika slag, exempelvis 
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förluster och negativa livsomställningar som är en naturlig del av livet. Att undersöka hälsans 

ursprung innebär att belysa faktorer som kan främja upplevelse av hälsa. Dessa faktorer samt 

människans förmågor och resurser att hantera påfrestningar av olika slag är viktiga aspekter i 

hälsofrämjande arbete då dessa kan påverka hälsan i positiv riktning (Antonovsky 2005). 

 

Tidigare forskning inom ämnet, där ett salutogent perspektiv använts, har utförts av bland 

annat Bringsén Andersson, Ejlertsson och Troein (2012) som använt en kvalitativ ansats med 

fokusgrupper hos just vårdpersonal i Sverige för att utforska deras åsikter rörande 

hälsofrämjande faktorer på arbetsplatsen. Resultatet av denna studie visade bland annat att det 

fanns en stor individuell spridning bland åsikterna hos deltagarna. Detta tillsammans med ett 

salutogent perspektiv menade författarna kunde bidra till ett användbart komplement till 

annan forskning inom området folkhälsa och hälsofrämjande, som vanligtvis har en patogen 

ansats. Vidare menar Bringsén et al. (2012) att ytterligare behov av forskning i ämnet finns, 

rörande såväl skillnader som samband mellan arbetsplatsrelaterade hälsoresurser och hälsa 

utifrån ett salutogent perspektiv. 

 

Det finns begränsat med forskning i ämnet där ett salutogent perspektiv använts, framförallt 

där kvantitativ ansats använts. Detta är även något som utvecklarna av verktyget Salutogenic 

health indicator scale beskriver (Bringsén, Andersson & Ejlertsson 2009). En faktor som lyfts 

fram är de olikheter som finns individer emellan när det gäller upplevelse av hälsa. Att därför 

undersöka eventuella samband och likheter torde vara en intressant och relativt outforskad 

synvinkel. Studier utförda på sjukvårdspersonal inom vård och omsorg är ofta utifrån ett 

patogent perspektiv där riskfaktorer utforskas. Varför det skulle vara av intresse att studera 

motsatsen, det vill säga hälsofrämjande faktorer utifrån ett salutogent perspektiv.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Hälsa och Hälsofrämjande  

Att definiera begreppet hälsofrämjande är om möjligt ännu mer komplicerat än att definiera 

hälsa då det ofta är ett begrepp som används i allmänna termer eller som ett  

samlingsbegrepp över alla de handlingar som syftar till att främja människors hälsa. Enligt 

WHO:s (1986) definition är hälsofrämjande en process som syftar till att möjliggöra för 

människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa. För att nå fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, måste individer och grupper vara medvetna om sina behov 
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samt kunna hantera eller förändra sin miljö. Ofta skiljs definitioner åt beroende på vilken 

strukturell nivå som man anser att hälsofrämjande bör ske på, det vill säga individ-, grupp- 

eller samhällsnivå. Oavsett strukturell nivå så har alltid den stödjande miljön betydelse vid 

hälsofrämjande arbete (Medin & Alexanderson 2000). Då denna studie önskar betona 

arbetsmiljöns betydelse för upplevelse av hälsa ur ett salutogent helhetsperspektiv kommer 

hälsofrämjande faktorer på individ-, grupp- och organisationsnivå beröras. 

 

2.2 Hälsofrämjande faktorer i arbetslivet   

Enligt arbetsmiljölagens 1 §, är lagens ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö (SFS 1977: 1160). En god arbetsmiljö kan 

tolkas som en strävan att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling 

(Arbetsmiljöverket 2012). 

 

Organisationens betydelse för arbetsmiljö och hälsa har studerats i bland annat avhandlingar 

av Bohlin (2009) och Hasson (2005), båda betonar organisationens betydelse som 

utgångspunkt för hälsofrämjande arbete då insatser från denna nivå visat sig mer effektiva än 

insatser på enbart individnivå. Lindberg och Vingård (2002) studerade män och kvinnor 

bosatta i Sverige med syftet att identifiera faktorer i arbetslivet som verkade stödjande för en 

god hälsoutveckling och ledde till att människor håller sig friska. Resultatet av studien visade 

bland annat att de som skattade sin hälsa som god oftare upplevde ett positivt arbetsklimat, 

uppskattning från överordnad och ett välfungerande ledarskap från såväl närmsta chef som 

från organisationens högsta ledning. Vikten och betydelsen av ett närvarande, engagerat, 

rättvist och tillgängligt ledarskap betonas i arbetsmiljöverkets rapport om den goda 

arbetsmiljön där ovanstående beskrivs kunna leda till en arbetsmiljö som påverkar såväl 

individen som verksamheten i stort på ett positivt sätt (Arbetsmiljöverket 2012). 

 

I en Kanadensisk studie av Tourangeau, Cranley, Laschinger och Pachis (2010) visade 

resultatet att ett organisatoriskt stöd och en arbetsgrupp med god sammanhållning ledde till en 

hög arbetstillfredställelse hos sjuksköterskor inom långvården. Liknande resultat visade en 

norsk studie av Averlid och Bihari- Axelsson (2012) som undersökte anestesisköterskors 

upplevelse av hälsofrämjande faktorer på sin arbetsplats. Samarbete med arbetskamrater och 

arbetsledningen var faktorer som personalen upplevde hade stort inflytande på arbetsmiljön. 
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Salanova, Lorente, Chambel och Martinez (2011) undersökte ledarskapets betydelse för 

sjuksköterskor på olika typer av vårdavdelningar i Portugal och fann att ledarskapet 

påverkade faktorer som; self-efficacy det vill säga tilltro till sin egen förmåga, engagemang 

och prestation på arbetet.  

 

Organisationen och ledarskapet kan skapa förutsättningar till en hälsofrämjande 

arbetsmiljö.  Hälsa och hälsofrämjande är dock, som tidigare nämnt, något som påverkas på 

såväl grupp som individnivå. Hälsa på individnivå kan innebära att man ser på individens 

egna resurser, vilket är något som Antonovsky diskuterar i Känsla av sammanhang modellen 

(KASAM). KASAM kan användas för att förklara faktorer som påverkar hanterandet av 

påfrestande situationer och livsomställningar. Modellen kan även användas för att förklara 

faktorer som påverkar hälsa i arbetslivet. Hälsa ses här som ett kontinuum där hälsa och 

ohälsa är två motsatspoler som en person ständigt rör sig emellan. I modellen om KASAM 

finns tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre komponenter 

talar om möjligheten att förutsäga och förstå en situation, möjligheten att ha resurser att 

hantera situationen samt att se mening och finna motivation i tillvaron (Antonovsky 2005). 

Att ha en stark känsla av sammanhang påverkas av styrkan i förhållandet mellan de tre 

ovannämnda komponenterna. En stark KASAM är enligt denna modell en faktor som gör att 

en person närmar sig polen hälsa på kontinuumet och är således något som bör eftersträvas i 

ett hälsofrämjande arbete (Medin & Alexanderson 2000; Antonovsky 2005). 

 

KASAM diskuteras i en studie av bland annat Graeser (2011) som undersökte salutogena 

faktorer för främjande av psykisk hälsa i arbete och organisationer. Studien visade på ett 

samband mellan psykisk hälsa och Känsla av sammanhang, det vill säga upplevelser av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

I en avhandling av Bringsén (2010) utforskades samband  mellan hälsa, arbete och 

arbetsplatsen hos sjuksköterskor i Sverige utifrån ett salutogent perspektiv. I resultatet 

presenterades fyra teman som sågs ha betydelse för upplevd hälsa hos den undersökta 

populationen, dessa var: teamet, belöning, kontexten och uppdraget. Temat belöning utgjorde 

kärnan i upplevelsen av hälsa och bestod av känsla av arbetsglädje, tillfredsställelse, lärande 

och livskvalitet i privatlivet. 
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2.3 Den psykosociala arbetsmiljön och dess påverkan på upplevelse 

av hälsa  

Såväl som att organisatoriska och individuella faktorer påverkar upplevelsen av hälsa har 

även miljön på arbetsplatsen visat sig ha effekter på upplevelse av hälsa. Arbetsmiljön 

innehåller både fysiska och psykosociala aspekter. Möjlighet till stöd är en betydelsefull 

faktor i den psykosociala arbetsmiljön. Enligt Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-

stöd modell är socialt stöd på arbetet framförallt ett skydd mot stress och stressrelaterad 

ohälsa. Utöver det så bidrar stöd till att hälsan bevaras och att ny kunskap förvärvas. Socialt 

stöds påverkan på hälsan sker även sekundärt genom att det kan öka användandet av aktiv 

coping, en copingstrategi där man mer aktivt hanterar problem och ser lösningar. Det har även 

visat ha ökad effekt på produktiviteten. Socialt stöd på en arbetsplats fås på flera olika sätt, 

bland annat genom emotionellt stöd från medarbetare och ledning, eller genom en god 

sammanhållning i gruppen vilket kan minska den psykologiska påfrestningen. En annan typ 

av socialt stöd -det instrumentella stödet består av praktiskt konkret stöd i form av resurser, 

hjälp och råd från arbetskamrater, chefer och ledning. På en arbetsplats handlar socialt stöd 

om det sociala utbyte som finns tillgängligt från ledningen, arbetskamrater och klienter och 

bidrar till att underlätta arbetssituationen (Karasek & Theorell 1990).  

 

I en studie som studerat individuella och situationsbundna risk- och skyddsfaktorer i 

arbetsmiljön för psykiska symptom bland kvinnliga sekreterare, framgick att aktiv coping och 

arbetsrelaterat socialt stöds var faktorer som hade positiv effekt på psykiska symptom. Aktiv 

coping var relaterat till färre psykiska symptom vilket minskade den negativa effekten av 

arbetets stressfaktorer. Anställda som hade tillgång till arbetsrelaterat socialt stöd från 

medarbetare, handledare, familj och vänner upplevde lägre nivåer av arbetets stressfaktorer 

vilket i sin tur var relaterade till färre psykiska symtom (Snow, Swan, Raghavan, Connel & 

Klein 2003). Socialt stöds har även påverkan på arbetstillfredställelsen bland vårdpersonal. En 

svensk studie har undersökt den psykosociala arbetsmiljön samt prediktorer för arbetstrivsel 

bland sjuksköterskor och läkare. De faktorer som gav bäst förutsättning för 

arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor var främst tillgång till socialt stöd, kontroll, 

rolltydlighet och förmåga att hantera arbetsuppgifterna. Resultatet från läkare, visade att 

kontroll var den bästa förutsättningen för arbetstillfredsställelse, därefter kom socialt stöd, 

rolltydlighet och arbetsuppgiftens svårighetsgrad  (Jönsson 2012). 
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2.4 Obalans i arbetsmiljön och effekter på upplevelse av hälsa 

Krav-Kontroll-Stöd modellen (Theorell & Karasek 1990) och Ansträngning-Belöning 

modellen (Siegrist 1996) är båda välkända och väl använda modeller som beskriver 

hälsorisker i förhållande till arbete. De är även teoretisk grund till mätinstrumentet Work 

Experience Measurement Scale som användes i denna studie (Nilsson, Bringsén, Andersson 

& Ejlertsson 2010). Krav-Kontroll-Stöd modellen beskriver stressrelaterad ohälsa som en 

effekt av obalans mellan arbetets krav och individens möjlighet till kontroll över sin 

arbetssituation samt tillgång till bra stöd från arbetskamrater och chefer (Karasek & Theorell 

1990, Theorell & Karasek 1996). Ansträngning-Belöning modellen i sin tur beskriver att när 

det är obalans mellan den ansträngning arbetet kräver och den belöning som erbjuds, finns en 

risk för stress och otrivsel på arbetet (Siegrist 1996). 

 

Ett flertal studier (Jönsson 2012, Shively et al 2011, Rutledge et al 2009, Imai, Nakao, 

Tsuchiya, Kuroda & Katoh 2004) belyser riskfaktorer av betydelse för den psykosociala 

hälsan på arbetsplatsen hos vårdpersonal. Där samtliga ovanstående modeller diskuteras. I en 

studie av Lavoie-Tremblay, Wright, Desforges, Gelinas, Marchionni & Drevniok (2008) där 

arbetsmiljön för nyutbildade sjuksköterskor studerades visade resultatet att en obalans av 

ansträngning och belöning, höga krav, liten känsla av kontroll och bristande stöd från såväl 

kollegor som överordnade orsakade hög belastning på jobbet och en känsla av stark psykisk 

påfrestning hos sjuksköterskorna. Förhållandet mellan KASAM och krav/kontroll på arbetet 

har undersökts vid bedömning av självrapporterad hälsa, utbrändhet och psykofysiologiska 

indikatorer på stress, effekter har i denna studie värderats utifrån ett patogent perspektiv. 

Resultatet visade att det fanns samband mellan emotionella krav på arbetet och psykologiska 

symptom. Resultatet av studien gav stöd till hypotesen att en person med en hög känsla av 

sammanhang kan hantera stressfaktorer bättre än en person med låg känsla av sammanhang 

(Söderfeldt, Söderfeldt, Ohlson, Theorell  & Jones 2000).  

 

2.5 Hälsofrämjande arbete 

Arbetslivet genomgår kontinuerligt stora förändringar, vilket innebär att det finns ett behov av 

att öka medvetenheten rörande arbetsmiljöns effekter på upplevelsen av hälsa och vikten av 

ett hälsofrämjande arbete. EU-kommissionen har därför inrättat ett europeiskt nätverk för 

hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatser, European Network for Workplace Health Promotion 

(ENWHP 2007). Detta nätverk påpekar att det finns ett behov av att identifiera nya modeller 
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och metoder samt att utveckla riktlinjer som kan bidra till ett mer effektivt hälsofrämjande 

arbete på arbetsplatser och i samhället. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser är tänkt att 

uppnås genom en kombination av att förbättra arbetsorganisation och arbetsmiljö, främja ett 

aktivt deltagande samt uppmuntra till personlig utveckling. ENWHP anser att en frisk, 

motiverad och väl kvalificerad arbetskraft är avgörande för den framtida sociala och 

ekonomiska välfärden i Europeiska unionen. Hälsofrämjande utvecklingsarbete på 

arbetsplatser och i organisationer ska därför bidra till friskare och mer motiverade anställda 

vilket innebära minskade sjukdomskostnader, ökad produktivitet och kvalitet (ENWHP 

2007).   

Det ökade behovet av hälsofrämjande arbete kan bland annat kopplas till den ökande 

sjukfrånvaron och långtidssjukskrivningarna som är aktuellt i samhället idag. Detta är till stor 

del ett resultat av psykisk ohälsa såsom utbrändhet, depression och utmattning (Schierenbeck, 

Boräng & Rothstein 2008). Personal inom offentlig sektor är idag överrepresenterade gällande 

långtidssjukskrivningar till följd av ovanstående orsaker (Försäkringskassan 2012).  

 

Personal inom vård och omsorg arbetar ofta i en tuff miljö och är särskilt utsatta för 

psykosociala faktorer som kan leda till ohälsa (Michie & Williams 2003). Förändringar sker i 

organisationer inom sjukvården där ökad effektivitet och minskad kostnad är i fokus (Ensor & 

Ronah 2005; Burbonnais, Brisson, Malenfant Vezina 2005). Förändringar av detta slag har 

visat sig påverka vårdpersonals upplevelse av välbefinnande, hälsa, jobtillfredsställelse och 

sjukfrånvaro negativt (Verhaeghe et al 2004). 

 

I en rapport från Socialstyrelsen (2009) framkom att psykiskt ansträngande arbete med högt 

tempo och höga krav är vanligt bland både män och kvinnor inom landstinget och övriga 

yrken där arbetet riktas mot människor. Andelen arbeten med både höga krav och bristande 

inflytande, dvs. högstressarbeten ökade mellan åren 2002 och 2006 hos bland annat kommun- 

och landstingsanställda i Stockholms län.) Samtidigt rapporterade grupper med 

högstressarbeten fler hälsobesvär än andra grupper (Stockholms läns landsting 2007).  

 

På grund av att vårdpersonal idag utsätts för höga krav och svåra arbetsförhållanden blir det 

en intressant vinkel att utforska hälsa utifrån ett salutogent perspektiv, detta för att förstå 

samband mellan arbetsförhållanden och hälsa vilket skulle öka förståelsen för arbetsmiljöns 

betydelse vid hälsofrämjande arbete. 
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Fördelen med att utgå från en salutogen modell vid hälsofrämjande arbete är att ett salutogent 

perspektiv fokuserar på hälsoresurser och därför inte bortser från människans komplexitet 

utan bidrar till en helhetssyn (Antonovsky 1996). Det finns dock fortfarande få studier som 

belyser arbetssituationen utifrån ett salutogent perspektiv (Bringsén et al. 2012).  

Genom att studera sambandet mellan upplevelse av hälsa och arbete utifrån ett salutogent 

perspektiv kan samband mellan hälsa och arbete beskrivas, faktorer som verkar 

hälsofrämjande påvisas och på detta vis bidra med värdefull kunskap som med fördel kan 

användas som grund för ett hälsofrämjande arbete. Att studera detta hos personal inom 

vårdyrken, där arbetsmiljön ofta är krävande ur ett flertal aspekter, torde vara av stort intresse 

för att påvisa samband och faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa i en positiv riktning.  

 

Studien 

3.   Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan skattad upplevelse av hälsa och 

arbete bland vårdpersonal utifrån ett salutogent perspektiv. 

 

Frågeställningar: 

Finns det ett samband mellan skattad upplevelse av hälsa  och skattad upplevelse av arbete? 

- Skiljer sig skattad upplevelse av hälsa beroende på kön, ålder, yrke/utbildningsnivå, 

anställningsform eller sysselsättningsgrad bland vårdpersonal?  

- Skiljer sig skattad upplevelse av arbete beroende på kön, ålder, yrke/utbildningsnivå, 

anställningsform eller sysselsättningsgrad bland vårdpersonal?  

 

4.     Material och metod 

4.1 Design  

Studien genomfördes i form av en kvantitativ tvärsnittsstudie genom att en pappersenkät 

delades ut under april-maj månad 2013 till sammanlagt 100 anställda sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare inom Stockholm och Uppsala län 

.  
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4.2 Studiepopulation och urval  

På grund av den begränsade tidsramen och beroende av intresse och tillstånd från 

verksamhetsansvarig skedde urvalet av sjukhus/vårdenheter genom tillgänglighets- eller 

bekvämlighetsurval. Urvalet bestod av tre olika sjukhus/vårdenheter inom Stockholm och 

Uppsala län. Med hjälp från verksamhetsansvarig eller enhetschef identifierades 100 deltagare 

som motsvarade inklusionskriterierna. Inklusionskriterier var vårdpersonal, sjuksköterskor, 

undersköterskor och läkare, i Stockholm och Uppsala län som arbetar i patientnära miljö. 

Totalt besvarade 68 respondenter enkäten (svarsbortfall 32%). Yrkesfördelningen av de som 

besvarade enkäten var sjuksköterskor (33,8%), undersköterskor (51,5%) och läkare (14.7%), 

samtliga arbetande inom vården i Stockholm och Uppsala län. 

 

 4.3 Datainsamling  

Datainsamlingen skedde genom att kontakt togs med ansvariga verksamhetschefer via telefon 

eller mail för att efterhöra om intresse fanns. Vid intresse skickades ett följebrev med 

information om studien ut, möjlighet gavs även till muntlig presentation. Enkäterna delades ut 

till respondenterna samt samlades in av en utvald ansvarig på varje avdelning/enhet. 

Enkäterna hämtades efter två veckor och samtidigt gavs en påminnelse till de personer som 

inte besvarat enkäten, vilket resulterade i ytterligare ett antal besvarade enkäter. Dessa 

hämtades en vecka efter påminnelsen, ett antal skickades även in via post. 

 

4.4 Mätinstrument 

För att mäta vårdspersonalens upplevelser av självskattad hälsa och arbete användes 

mätinsinstrumenten Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS, Bilaga 3) och Work 

Experience Measurement Scale (WEMS, Bilaga 4). Dessa instrument syftar till att mäta 

upplevelsen av hälsa och arbete och arbetsmiljö utifrån ett salutogent perspektiv (Bringsén et 

al. 2009; Nilsson, Bringsén, Andersson & Ejlertsson 2010). Enkäten innehöll, förutom 

mätinstrumenten, frågor av demografisk karaktär (kön och ålder) samt arbetsrelaterade frågor 

(yrke, sysselsättningsgrad, fast eller temporär anställning).  

 

Instrumentet Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) är en semantisk differential vilket 

innebär att instrumentet är en mätskala med två poler exempelvis; god/dålig, stark/svag vilket 

ger möjlighet att mäta människors värderingar och inställningar på olika områden. SHIS 

består av tolv påståenden vilka alla har en salutogen beskrivning av hälsa. Påståendena är 
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uppdelade i två olika dimensioner av hälsoindikatorer, IntraPersonliga Karakta rsdrag (IPK) 

och InterAktiv Funktion (IAF). Ett exempel på ett påstående som är Intrapersonligt är; känt 

mig pigg - känt mig trött, utmattad. Varit beslutsam - varit villrådig är ett exempel på ett 

påstående tillhörande interaktiv funktion. Varje fråga besvaras på en sexgradig Likertskala 

som går från positivt till negativt. För att få fram ett samlat värde på självskattad hälsa kan 

påståenderna i SHIS slås ihop till ett index eller delas upp i två index utifrån de två 

dimensionerna IPK och IAF. Variationsvidden på det totala indexvärdet är 12-72 där ett högre 

värde representerar en bättre skattad hälsa (Bringsén et al. 2009). I denna studie användes 

endast det totala indexvärdet i SHIS. 

 

Work Experience Measurement Scale (Nilsson et al. 2010) är ett multidimensionellt 

frågeformulär med totalt 32 frågor indelade i sex dimensioner av arbetsupplevelse;   

“Stödjande arbetsförhållanden” är den första dimensionen som innehåller frågor som berör 

upplevelse av att ha en god stämning på arbetsplatsen, få uppmuntran och stöd av sina 

kollegor, få positiv feed-back och att ha fungerande rutiner på arbetsplatsen. Samt att uppleva 

arbetstrivsel och att bli satsad på ur hälsoperspektiv av sin arbetsgivare. 

“Individuella upplevelser” är dimension nummer två i WEMS och innehåller frågor som 

huruvida arbetet upplevs som meningsfullt, varierande, utvecklande och utmanande. Även 

upplevelsen av att gå till arbetet med glädje och att att utföra arbete som man är utbildad för. 

Den tredje dimensionen är “Självbestämmande” och innehåller, som namnet antyder, 

upplevelse av att ha möjlighet att bestämma när och hur arbetet ska utföras, samt att ha 

möjlighet att bestämma vad som ska utföras i arbetsuppgifterna och att kunna styra sin 

arbetstakt. 

“Tidsupplevelse” innehåller frågor som berör upplevelse av att hinna med sina arbetsuppgifter 

utan tidspress, att hinna avsluta arbetsuppgifter som planerat och att inte behöva arbeta utöver 

ordinarie arbetstid. 

I dimensionen “Ledarskap” ses frågor som berör upplevelsen av att ha en tillgänglig, rättvis 

och entusiasmerande chef. Att chefen inbjuder till delaktighet hos medarbetarna och 

informerar om mål och visioner är även faktorer som tas upp i denna dimension. 

“Förändringsarbete” är den sjätte och sista dimensionen och innehåller frågor som berör 

upplevelsen av det senaste förändringsarbete som ägt rum på arbetsplatsen. Frågorna riktar sig 

mot upplevelser av meningsfullhet, delaktighet och trygghet i arbetet. Samt upplevelsen av att 

förändringsarbetet präglades av en öppen dialog och att arbetet var ett resultat av 

arbetsgruppens behov eller önskemål. 
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Varje fråga i WEMS har svarsalternativ 1 till och med 6 på en Likertskala från Instämmer helt 

(värde 6) till Tar helt avstånd (värde 1). WEMS delas upp i sex delindex utifrån 

dimensionerna och varje index indexvärde blir summan av svaren på de ingående frågorna.  

Variationsviden på indexvärdet i de olika subindex är: ”Stödjande arbetsförhållanden” 7-42, 

”Individuella upplevelser” 6-36, ”Självbestämmande” 4-24, ”Tidsupplevelse” 3-18, 

”Ledarskap” 6-36 och ”Förändringsarbete” 6-36. Då frågorna är ställda utifrån positiva 

påståenden blir det möjligt att tolka resultatet utifrån ett salutogent perspektiv (Nilsson et al. 

2010).  

 

4.5 Etiska överväganden   

Deltagande i studien var frivilligt vilket meddelades genom ett följebrev som gav tydlig 

information om studien och tillika om frivilligt deltagande samt även en kort beskrivning av 

syftet med undersökningen och vad resultatet kommer användas till. Det var även viktigt att 

få samtycke från berörda verksamhetschefer och ledning. Av etiska skäl och för att säkerställa 

anonymitet fanns det ingen anledning att identifiera individer i studien då innehållet i 

frågeformuläret och resultatet kunde upplevas innehålla känslig information. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet avidentifierades även avdelningar och arbetsplatser i redovisning av 

resultatet samt att resultatet presenteras på gruppnivå. Alla uppgifter behandlades 

konfidentiellt vilket innebar att utomstående inte ska kunna identifiera enskilda individer som 

medverkat i studien (jmf. Centrum fo  r forsknings- & bioetik 2010). 

5.1 Analys 

All statistisk bearbetning och analys genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS 

20.0 (IBM SPSS, Armonk NY 2011). Olika grupperingar jämfördes genom statistiska 

beräkningar av variablernas median, quartiler, medelvärde, standardavvikelse samt 

korrelation. Signifikansnivå 0,05 användes för att testa skillnader mellan grupper. För att testa 

hypoteser om signifikanta skillnader i grupper användes Students t-test när grupperna innehöll 

fler än trettio personer, när grupperna innehöll färre än trettio personer användes i stället 

Mann-Whitney U-test. T-test jämför skillnaden mellan två gruppers medelvärden och Mann-

Whitney U är ett icke-parametriskt test som jämför skillnaden mellan två gruppers 

medianvärde För att mäta styrkan i sambanden mellan olika variabler användes Person´s 

korrelations koefficient (Polit & Beck 2009). 
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5.2 Bearbetning av data 

Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) analyserades utifrån det totala indexvärdet. Ett lågt 

värde på det totala indexet betyder låg självskattad hälsa medans ett högt värde indikerar en 

hög självskattad hälsa. I mätverktyget WEMS beräknades indexvärden och medelvärden för 

de sex olika dimensionerna. Ett högre indexvärde i WEMS dimensioner betyder ett mer 

positivt värde. 

 

För att underlätta bearbetandet och analyserandet av datan skapades två yrkesgrupper där 

respondenterna med yrket läkare och sjuksköterska slogs ihop till en grupp medan de 

respondenter med yrket undersköterskor utgjorde den andra gruppen. På detta vis kunde även 

skillnader i utbildningsnivå studeras, där gruppen med undersköterskor inte har 

högeskoleutbildning jämfört med läkare och sjuksköterskor vilka har högskoleutbildning. Två 

åldersgrupper skapades för att även här underlätta bearbetandet och tydliggöra skillnader i 

självupplevd hälsa mellan olika åldersgrupper, de som var yngre och de som var äldre. De två 

åldersgrupperna var 20-40 år och 41-65 år.  

 

5.3 Validitet och reliabilitet 

Mätinstrumenten SHIS och WEMS har svenska som orginalspråk, båda instrumenten har 

utvecklats vid två olika sjukhus i södra Sverige och har testats vetenskapligt i samband med 

hälsopromotion i arbetslivet. Instrumentens resultat har visat såväl hög reliabilitet som hög 

validitet och har använts i samband med hälsofrämjande utvecklingsarbete där resultatet 

använts som dialogverktyg (Bringsén et al. 2009; Nilsson et al. 2010).  

 

6.   Resultat 

6.1 Studiepopulation och bakgrundsvariabler 

I studien deltog 68 personer anställda inom sjukvården i Stockholm och Uppsala län 

(svarsfrekvens 68%). Studiedeltagarnas yrkesfördelning var sjuksköterskor (33,8%), 

undersköterskor (51,5%) och läkare (14.7%). Deltagarnas medelåldern var 41 år, sd=. De 

flesta arbetade heltid (66,2%) och hade en tillsvidare anställning (88,2%). Majoriteten av 

respondenterna var kvinnor (79,4%). 
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6.2 Samband mellan självskattad hälsa och skattad upplevelse av 

arbete och arbetsmiljö 

Det fanns ett signifikant samband mellan respondenternas skattade upplevda hälsa och 

skattade upplevda arbete, se Tabell 1. Positivt samband fanns mellan självskattad hälsa och 

samtliga dimensioner i upplevelse av arbete. “Tidsupplevelse” var den dimension som hade 

det starkaste sambandet med självskattad hälsa. Dimensionen “Tidsupplevelse” innehåller 

frågor som berör upplevelsen att hinna utföra sina arbetsuppgifter utan tidspress, upplevelsen 

att hinna avsluta varje arbetsuppgift på det sätt som är planerat samt att inte behöva arbeta 

utöver sin ordinarie arbetstid, att ha en positiv upplevelse av dessa faktorer har således en 

mycket starkt samband med att ha en positiv upplevelse av sin hälsa.  

 

 

Tabell 1. Samband mellan skattad upplevelse av hälsa (SHIS) och arbete (WEMS) 

WEMS subindex/ Total hälsoindex (SHIS) r-värde p-värde n  

     

Stödjande arbetsförhållanden 0,452 <0.001 66  

Individuella inre upplevelser 0,436 <0,001 68  

Självbestämmande  0,431 <0,001 68  

Tidsupplevelse 0,571 <0,001 68  

Ledarskap 0,370 0,002 68  

Förändringsarbete 0,435 <0,001 68  

 

6.3 Skillnader i upplevelse av självskattad hälsa i förhållande till kön, 

ålder, yrke/utbildningsnivå, anställningsform och sysselsättningsgrad 

Upplevelsen av självskattad hälsa är värderad utifrån medelvärde och median av det totala 

hälsoindexet (SHIS) i jämförelse mellan olika grupper, tabell 2. Medelvärdet för självskattad 

hälsa hos samtliga respondenter var 55,44. Det fanns inte några signifikanta skillnader i 

upplevelsen av hälsa mellan könen, mellan yrkesgrupper, beroende på sysselsättning eller 

beroende på anställningsform. Respondenter tillhörandes den äldre åldersgruppen (>41år) 

hade signifikant (p=0,010) högre medelvärde för hälsoindex (SHIS) än respondenter i den 
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yngre åldersgruppen (<40 år) vilket innebär att den äldre åldersgruppen skattade sin hälsa mer 

positivt jämfört med den yngre åldersgruppen. 

 

 

Tabell 2. Medelvärde (SD), Median (Q1-Q3) för Hälsoindex (SHIS) i relation till kön, ålder, 

yrke/utbildningsnivå, anställningsform och sysselsättningsgrad. P-värde anger signifikanta 

skillnader. 

 

Totala hälsoindex                                             Medelvärde (SD)          Median (Q1-Q3)          p-värde 

   

   

KÖN    (n=68) 

Man     (n=14)                                                                              

Kvinna (n=54)                                  

 

 

54,64 (10,345)  

55,65 (9,110)                                     

  

  57 (47,50-60,25)                           0,763 

  57 (48,75-62,00) 

 

Åldersgrupp (n=66) 

20-40            (n=31) 

41-65            (n=35) 

 

 

Yrkesgrupp (n=68)                           

Läk + Ssk (n=33) 

Usk           (n=35) 

 

 

 

Anställningsform    (n=68) 

Tillsvidare               (n=60)               

Visstid/Timanställd (n=8)   

 

Sysselsättningsgrad (n=68) 

Heltid        (n=45)                    

Deltid        (n=23) 

 

 

 

52.35(9,418) 

58,20(8,429) 

 

 

54,14(9,206)                                                                                      

56,66(9,265) 

 

 

 

 

 

54,98 (9,107) 

58,88 (10,696)   

 

 

55,47 (8,738) 

55,39 (10,535) 

 

                                                       0,010 

 

 

 

                                        

                                                       0,270 

                                                        

 

 

 

 

 

57      (48,00-61,00)                       0,179 

 61,50 (51,50-65,50) 

 

 

57 (49,00-61,50)                            0,892  

57 (45,00-64,00) 

   

 

 

 

 

 

6.4 Skillnader i upplevelse av arbete i förhållande till kön, ålder, 

yrke/utbildningsnivå, anställningsform och sysselsättningsgrad 

Det fanns inte några signifikanta skillnader mellan WEMS subindex i förhållande till kön, 

yrke/utbildningsnivå, anställningsform eller sysselsättningsgrad. Vid analys med Mann 
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Whitney U-test fanns ingen signifikant skillnad i WEMS jämtemot kön, anställningsform eller 

sysselsättningsgrad. Vid jämförelse av grupperna yrke/utbildningnivå sågs störst skillnaden i 

dimensionen “Tidsupplevelse”. En större andel i gruppen undersköterskor upplevde att de 

hade tid utan stress att utföra sina arbetsuppgifter och behövde inte arbeta utöver sin 

planerade arbetstid, dock var skillnaden inte signifikant. Vid jämförelse mellan åldersgrupper 

framkom vissa skillnader, se tabell 3. Den äldre åldersgruppen hade högre medelvärden i 

samtliga WEMS dimensioner jämfört med den yngre åldersgruppen. Signifikanta skillnader 

sågs i fyra av sex dimensioner, där den starkaste signifikanta skillnaden sågs i “Individuella 

upplevelser” (p=0,000) och “Tidsupplevelse” (p=0,001). Det innebär att den äldre 

åldersgruppen hade mer positiva upplevelser av sin arbetsplats, framförallt när det 

gällde upplevelse av arbetsglädje, variation, utveckling, utmaning och meningsfullhet i 

arbetet. Även upplevelse av att hinna utföra sina arbetsuppgifter utan tidspress och under 

planerad tid samt att kunna avsluta arbetsuppgifter på det sätt som var planerat var mer 

positiv. I dimensionerna “Självbestämmande” och “Förändringsarbete” fanns däremot ingen 

signifikant skillnad mellan åldersgrupperna.  
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Tabell 3. Medelvärde (SD) för WEMS subindex i relation till ålder 

WEMS subindex Ålder  
20-40 (n=31) 
41-65 (n=35) 

Medelvärde(SD) p-värde 

Stödjande arbetsförhållanden 20-40  
41-65  

31,73 
35,09 

0,014* 

Individuella inre upplevelser 20-40 
41-65 

26,03 
31,63 

0,000* 

Självbestämmande 20-40 
41-66 

14,52 
16,17 

0,152 

Tidsupplevelse 20-40 
41-65 

26,58 
31,00 

0,001* 

Ledarskap 20-40 
41-65 

10,97 
13,09 

0,047* 

Förändringsarbete 20-40 
41-65 

25,77 
27,94 

0,190 

 

 

 

 * Värden är signifikanta 
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7.   Diskussion   

I föreliggande studie kunde starka statistiska samband påvisas gällande skattad upplevelse av 

hälsa (SHIS) och skattad upplevelse av arbete och arbetsplats (WEMS) hos vårdpersonal. 

Mätverktyget som använts för att mäta skattad upplevelse av arbete och arbetsplats har som 

tidigare nämnt sin teoretiska grund i bland annat teorin; Känsla Av Sammanhang (KASAM). I 

teorin om KASAM talar Antonovsky (2005) om de tre faktorerna; begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet och hur samtliga påverkar en persons känsla av sammanhang, och genom 

detta även upplevelse av hälsa. Specifika frågor i mätverktyget WEMS som berör 

ovannämnda faktorer är bland annat de som berör huruvida arbetet upplevs som meningsfullt 

och i vilken mån möjligheter finns att påverka arbetstakt och arbetsuppgifter. Samtliga frågor 

som berört dessa faktorer visade sig ha ett samband med skattad upplevelse av hälsa hos 

vårdpersonalen. Liknande resultat fann Albertsen, Nielsen och Borg (2001) som också belyser 

sambandet mellan arbetsmiljö och hälsa. Deras studie påvisade samband mellan en god 

psykosocial arbetsmiljö, KASAM, högre välbefinnande och färre stressrelaterade symptom. 

Resultatet av föreliggande studie går även att jämföra med Basinska, Andruzkiewicz och 

Grabowska (2011) vilka fann ett samband mellan KASAM och hälsosamma beteenden på 

arbetsplatsen bland sjuksköterskor.  

 

Ovannämnda studier (Albertsen et al. 2001; Basinska et al. 2011) har förutom samband 

mellan KASAM och arbetsmiljö även funnit samband mellan KASAM och upplevelser som 

berör stress och utbrändhet. Detta kan jämföras med resultatet av föreliggande studie där det 

starkaste sambandet kunde påvisas mellan dimensionen “Tidsupplevelse” och skattad 

upplevelse av hälsa (SHIS). I dimensionen “Tidsupplevelse” berör frågorna ämnen som stress 

och hanterbarhet. Högre skattad hälsa hade således samband med möjlighet att hinna med sina 

arbetsuppgifter utan att uppleva stress, att inte behöva arbeta utöver sin arbetstid samt att 

hinna utföra sina arbetsuppgifter som planerat.  
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Mätinstrumentet WEMS har även sin teoretiska grund i teorin om Krav-Kontroll-Stöd vilket 

tydligt kan urskiljas i ett flertal frågor ur mätinstrumentet. Möjligheten till stöd och hjälp från 

såväl kollegor som chef berörs i dimensionen “Stödjande arbetsförhållanden”. Denna 

dimension hade i likhet med de övriga samband med skattad upplevelse av hälsa. Detta 

samband kan jämföras med en studie av Falkenberg, Nyfjäll, Hellgren och Vingård (2012) 

vars resultat visade att socialt stöd har ett starkt samband med självskattad hälsa bland 

personal inom offentlig sektor i Sverige. Vidare fann Westerund et al (2010) att av flera 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer hade socialt stöd det starkaste sambandet med ledarskap. 

Med anledning av ovanstående kan konstateras att upplevelsen av stöd, framförallt från chefer 

och ledning har stor betydelse för upplevelse av hälsa. 

 

Ett flertal studier har undersökt samband mellan hälsa och arbete (North, Syme, Feeney, 

Shipley & Marmot 1995, Eriksson et al. 2008). Övriga infallsvinklar som beaktats är bland 

annat sjukfrånvaro och arbetsförmåga vilka båda visat sig ha samband med upplevelse av 

hälsa (North et al. 1995, Hasselhorn et al. 2006, Eriksson et al. 2008, Golubic, Milosevic, 

Knezevic & Mustajbegovic 2009). 

 

En studie påvisade samband mellan hälsa, arbetstillfredställelse och sjukfrånvaro, där 

respondenter som hade lägre arbetstillfredställelse hade högre sjukfrånvaro (North et al. 

1995). En annan studie visar att de respondenter som skattade sin hälsa lågt hade högre 

sjukfrånvaro i förhållande till de som skattade sin hälsa högt (Eriksson et al. 2008). 

Respondenterna i vår studie skattade överlag sin hälsa på den positiva delen av total 

hälsoindex och detta hade även ett samband med en positiv upplevelse av arbetet. Studier har 

även visat att arbetsförmågan enligt Work Ability Index (WAI) relaterar positivt till att ha en 

god hälsa (Hasselhorn et al. 2006, Golubic et al. 2009). Detta tyder på att anställda som 

upplever sitt arbete som positivt samt upplever en god hälsa innehar en bättre arbetsförmåga 

vilket är en förutsättning för en friskare och mer hållbar personal som kan stannar längre i 

arbetet.  
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Resultatet av föreliggande studie visade att majoriteten av respondenterna som skattat sin 

hälsa som lägst befann sig i åldersgruppen 20-40 år. Detta resultat skiljer sig från ett flertal 

studier vars resultat visat ett samband mellan stigande ålder och lägre skattad hälsa hos 

sjukvårdspersonal (Malinauskiene Leisyte, Malinauskas & Kirtiklyte 2011, Krarup Andersen, 

Christensen & Frederiksen 2007). Skillnader mellan de två åldersgrupperna kunde även 

urskiljas gällande upplevelse av arbete. Fler respondenter i den äldre åldersgruppen hade 

positiva upplevelser i WEMS samtliga dimensioner men framförallt i dimensionerna; 

“Individuella upplevelser”, ”Tidsupplevelse” och “Stödjande arbetsförhållanden”. Den äldre 

åldersgruppens upplevde mer arbetsglädje och meningsfullhet i arbetet, kunde bättre planera 

sin tid samt upplevde mer stöd och hjälp från arbetskamrater och arbetsgivare.  I studier av 

Jurkiewicz (2000) och Benson & Brown (2011) visar resultaten att det finns skillnader i 

upplevelse av arbete och arbetstillfredsställelse mellan olika generationer, skillnaden har 

bland annat visat sig i områden som rör motivation, relation till medarbetare och chefer samt 

graden av självständighet. Resultatet kan jämföras med vår studie, då största skillnaderna 

mellan grupperna fanns i just de dimensioner som berör upplevelser av meningsfullhet, 

arbetsglädje, stödjande arbetsförhållanden och tidsupplevelse. Att upplevelsen av hälsa, arbete 

och arbetsmiljö skiljer sig åt mellan generationer kan innebära att det finns olika 

hälsofrämjande behov på arbetsplatsen. Ytterligare studier i ämnet för att utforska dessa 

skillnader och behov skulle därför vara av intresse. 

 

Föreliggande studie syftade till att undersöka sambandet mellan hälsa och demografiska 

faktorer (kön, ålder), arbetsfaktorer (yrke, anställningsform, sysselsättningsgrad) samt 

faktorer gällande upplevelse av arbete och arbetsplats. Som tidigare beskrivet är hälsa ett 

komplext begrepp som naturligtvis påverkas av fler faktorer. I en studie av Girón (2012) 

visade resultatet att faktorer som social klass och utbildning påverkade självskattad hälsa, 

men även livsstilsfaktorer såsom tobaksvanor, fysisk aktivitet med mera. Malinauskiene et al., 

(2011) tar i sin studie även med faktorer utöver arbetet som påverkade upplevelsen av hälsa, 

såsom brist på fritid, fysisk aktivitet, övervikt och livshotande händelser. Dessa faktorer har 
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inte beskrivits i denna studie, och därför bör hänsyn tas till att den självskattade hälsan kan 

vara påverkad av flera faktorer. 

Inga signifikanta skillnader kunde i föreliggande studie påvisas mellan de olika 

grupperingarna i yrke/utbildningsnivå gällande såväl skattad hälsa som skattad upplevelse av 

arbete och arbetsmiljö. Resultatet skiljer sig mot andra studier där resultatet visat samband 

med högre utbildningsnivå och en högre skattad hälsa (Subramanian, Huijts & Avedano 2010, 

Bourne 2010). I denna studie deltog 68 respondenter vilket är en betydligt mindre 

studiepopulation än vad som undersökts i ovannämnda studier. Detta kan ha varit en faktor 

som påverkat resultatet. Liknande faktorer, det vill säga en liten studiepopulation samt små 

och ojämna grupper, kan ha spelat in i resultatet som presenterats avseende skillnader mellan 

könen. Inga signifikanta skillnader fanns i skattad upplevelse av hälsa, arbete och arbetsmiljö 

i jämförelse mellan män och kvinnor. Bourne (2010) och McCullough och Laurenceau (2004) 

har i sina studier funnit skillnader mellan könen där män tenderade att skatta sin hälsa som 

högre jämfört med kvinnor.  

Denna studie stödjer hypotesen att det finns ett samband mellan skattad upplevelse av hälsa 

och skattad upplevelse av arbete. Ytterligare studier med salutogent perspektiv på hälsa och 

arbete, inom olika typer av verksamheter, vore av intresse då detta kan ge värdefulla 

kunskaper som skapar goda förutsättningar till effektivt hälsofrämjande arbete på olika typer 

av arbetsplatser. Skillnader i demografiska och arbetsrelaterade faktorer utifrån ett salutogent 

perspektiv vore även det av intresse för vidare studier i ämnet. 

Genom att använda sig av en kvantitativ tvärsnittsstudie fanns möjligheten att undersöka 

statistiska samband hos en större population vid ett begränsat tillfälle. Genom att istället 

använda sig av en kvalitativ metod kunde detta bidragit till en djupare förståelse men då syftet 

med denna studie ej var att undersöka upplevelsen av hälsa och arbetsmiljö utan snarare det 

statistiska sambandet mellan dessa var en kvantitativ tvärsnittsstudie bäst lämpad för 

ändamålet. En tvärsnittsstudie är billig och går dessutom relativt snabbt och enkelt att utföra. 
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Däremot går det inte att förklara orsak-verkan, trender och förändringar över tid genom att 

använda sig av en tvärsnittsstudie (Polit & Beck 2009). Fördelen med att använda sig av en 

pappersenkät är möjligheten till en mer personlig kontakt vilket kan bidra till ökad 

svarsfrekvens. Nackdelar är tids- och kostnadsperspektivet, där tid krävs för utlämning och 

insamling av enkäter samt kostnad för material vilket ökar med antal deltagare. 

Att instrumenten SHIS och WEMS är förhållandevis korta innebär både fördelar och 

nackdelar. Fördelen är att det går snabbt att enkelt att besvara vilket underlättar mottagandet 

från respondenterna och användarvänligheten. Nackdelen är att begränsningen av frågor 

skulle kunna innebära att uppgifter missas eller utesluts. 

Alternativa analyser för att tolka resultatet hade kunna göras genom att exempelvis använda 

sig av beräkning av intrapersonella karaktärsdrag och intrapersonella funktioner i 

mätistrumentet SHIS. En annan typ av analys hade kunnat utföras genom att använda sig av 

standardiserade värden i SHIS och WEMS där procent 0-100 används för att beskriva 

skattningarna på instrumenten. Resultatet av denna typ av analys hade gett andra mått vilket 

förenklat jämförelse mellan grupper och resultatet hade kunnat utvidgas genom att titta på de 

två delarna i SHIS. Sambanden mellan SHIS och WEMS hade dock varit desamma och då 

syftet var att beskriva detta samband kan de olika varianterna av analyser sägas vara 

likvärdiga. 

8. Begränsningar
Studien begränsades av en kort tidsram vilket påverkade möjligheten till antal respondenter. 

Dels genom tillstånd och medgivande från olika enheter, vilket i sig är ett tidskrävande 

projekt, men även av möjligheten att tidsmässigt hantera insamlad data för sammanställning. 

Begränsningar fanns även i urvalet av respondenter, då deltagande var frivilligt blev 

grupperna ej jämt fördelade avseende på t ex. yrke, ålder och kön. Datainsamlingen 

resulterade i ett individbortfall på cirka 32% som inte besvarade enkäten. Detta innebar att 68 

individer ingick i studien. Bias av detta slag kan påverka tolkningen av resultatet genom att 

det försämrar studiens validitet och trovärdighet (Polit & Beck 2009). En annan aspekt av bias 



22 

som kan påverka resultatets validitet är att de enheter och verksamheter som har en god 

arbetsmiljö och en välmående personal kan ha varit mer benägna att tacka ja till deltagande i 

denna studie, medan de enheter  som hade problem med hög belastning, rekrytering inför 

sommaren eller andra brister i arbetsmiljön och medarbetare med hälsobesvär valt att ej delta i 

studien. Ovanstående faktorer kan påverka studiens externa validitet. Med enbart 68 

respondenter kan det vara problematiskt att uttala sig om studiens generaliserbarhet. Dock 

liknar resultaten från denna studie andra som undersökt förhållandet mellan arbete och hälsa. 

9. Slutsats
Resultatet av studien påvisade signifikanta samband mellan upplevelse av hälsa och 

upplevelsen av arbete och arbetsmiljö hos personal arbetandes inom vårdyrken. Med 

anledning av detta kan slutsatsen dras att hur vårdpersonal upplever sitt arbete och sin 

arbetsplats har samband med upplevelsen av hälsa, välbefinnande och mående. Inga samband 

kunde ses i denna studie mellan faktorer som kön, yrke/utbildningsnivå, anställningsform och 

sysselsättningsgrad och upplevelse av hälsa och arbete. Däremot visade resultatet att den äldre 

delen av studiepopulationen tenderade att skatta höge på såväl upplevelse av hälsa som arbete. 

Ytterligare studier i ämnet för att utforska dessa faktorer närmre vore av intresse.  

Genom att utgå från ett salutogent perspektiv kan människans hälsoresurser och förmågor i 

relation till arbetslivet studeras. Vilket ger möjlighet till en ökad medvetenhet och förståelse 

för arbetsplatsens betydelse för hur individen upplever sin hälsa. Detta i sin tur ökar 

möjligheten till att utveckla hälsosamma arbetsplatser med välmående personal, färre 

sjukskrivningar, ökad produktion och därmed möjlighet till en ökad lönsamhet. Det finns 

således vinster på individ-, grupp- och samhällsnivå ur såväl ett hälsoperspektiv som ett 

lönsamhetsperspektiv med att arbeta aktivt med ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatser.  

Personal arbetandes inom vårdyrken är ofta i en arbetsmiljö som kan vara påfrestande ur ett 

flertal aspekter, och uppger fler hälsobesvär än andra yrkesgrupper. 

Samtliga dimensioner i arbetsmiljön som undersökts i denna studie fanns påverka hälsan hos 

vårdpersonalen i en positiv riktning. Att arbeta med att stärka dessa dimensioner på 

arbetsplatsen och bedriva hälsofrämjande arbete i vårdmiljön är därför starkt motiverat. 



23 

10. Referenser

Albertsen K, Nielsen ML & Borg V (2001) The Danish psychosocial work environment and 

symptoms of stress: the main, mediating and moderating role of sense of coherence. Work & 

Stress, 15(3), 241-253. 

Antonovsky A (2005)  Hälsans mysterium. Stockholm, Natur och kultur. 

Antonovsky A (1996) The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health 

Promot International, 11(1), 11–18.  

Arbetsmiljöverket (2012) Kunskapsöversikt - Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer 

(Rapport 2012:7). Stockholm, Arbetsmiljöverket. Tillgänglig: 

http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2012_07.pdf [Hämtad 2013-04-

19]. 

Averlid G & Bihari-Axelsson S (2012) Health-Promoting Collaboration in Anesthesia 

Nursing: A Qualitative Study of Nurse Anesthetists in Norway. AANA Journal, 80(4), 74-80.  

Basinska MA, Andruszkiewicz A & Grabowska M (2011) Nurses' sense of coherence and 

their work related patterns of behaviour. International Journal of Occupational Medicine and 

Environmental Health, 24(3), 256-266. 

Benson J & Brown M (2011) Generations at work: are there differences and do they matter? 

International Journal of Human Resource Management. 22(9), 1843-1865. 

Bolin M (2009) The importance of organizational characteristics for psychosocial 

working conditions and health.  Doktorsavhandling, Umeå Universitet.  

Boräng F, Rothstein B & Schierenbeck I (2010) “Sjuk av arbete? Om arbetsoförmåga och 

sjukdom”  L. Vahlne Westerhäll, (red.) Arbets(o)förmåga – ur ett mångdisciplinärt 

perspektiv. Stockholm, Sandtérus Förlag. 

http://www.av.se/dokument/aktuellt/kunskapsoversikt/RAP2012_07.pdf


24 

Bourne PA (2010) Self-rated health of the educaded and uneducated classes in Jamaica. North 

American Journal of Medical Sciences, 2(1), 27-35. 

Bringsén Å (2010) Taking care of others – what’s in it for us? Exploring workplace-related 

health from a salutogenic perspective in a nursing context. Doktorsavhandling, Lunds 

Universitet.  

Bringsén Å, Andersson HI, Ejlertsson G (2009) Development and quality analysis of the 

Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS). Scandinavian Jounal of Public Health 37, 13-9. 

Bringsén Å, Andersson HI, Ejlertsson G & Troein M (2012) Exploring workplace related 

health resources from a salutogenic perspective: Results from a focus group study among 

healthcare workers in Sweden. Work A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation 

42, 403–414. 

Bourbonnais R, Brisson C, Malenfaut R.& Vezina M. (2005) Health care restructuring, work 

environment, health of nurses. American Journal of Industrial Medicine 47 (1), 54–64 

Centrum fo  r forsknings- & bioetik (2010) Forskningsetisk pro vning. Uppsala, Uppsala 

universitet. Tillga  nglig: http://www.codex.uu.se/manniska5.shtml [Hämtad 2013-04-23] 

Ensor T & Ronah J. (2005) The impact of organizational change on the delivery of 

reproductive services: a review of the literature. International Journal of Health Planning and 

Management 20 (3), 209–225. 

Eriksson HG, von Celsing AS, Wahlstro  m R,  Janson L, Zander V & Wallman T (2008) 

Sickness absence and self-reported health a population-based study of 43,600 individuals in 

central Sweden. BMC Public Health, 8, 426 

European Network for Workplace Health Promotion [ENWHP] (2007) The Luxembourg 

Declaration on Workplace Health Promotion in the European Union. Essen, European 

Falkenberg A, Nyfjäll M, Hellgren C & Vingård E (2012) Social support at work and leisure 

time and its association with self-rated health and sickness absence. WORK  43(4), 469-474  



25 

Försäkringskassan (2012) Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet. 

Socialförsäkringsrapport 

(2012:14).Tillgänglig:http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8966357e-bdb0-

41e1-9db1-e86b216aaab1/pm12_76_rapp.pdf?MOD=AJPERES [Hämtad 2013-04-20] 

Girón P (2012) Determinants of self-rated health in Spain: differences by age groups for 

adults. European Journal of Public Health 22 (1), 36-40. 

Golubic R, Milosevic M, Knezevic B & Mustajbegovic J (2009) Work-related stress, 

education and work ability among hospital nurses. Journal of Advanced Nursing 65(10), 

2056–2066. 

Graeser, S (2011) Salutogenic factors for mental health promotion in work settings and 

organizations.  International Review of Psychiatry 23(6), 508–515. 

Hanson A (2004) Hälsopromotion i arbetslivet. Malmö, Erlanders Berlings AB 

Hasselhorn HM, Tackenberg P, Kuemmerling A, Witttenberg J, Simon M, Conway PM, 

Bertazzi PA, Beermann B, Buscher A, Camerino D & Caillard JF (2006) Nurses’ health, age 

and the wish to leave the profession – findings from the European NEXT- Study. La Medicina 

del Lavoro 97(2), 207–214. 

Hasson D (2005) Stress management interventions and predictors of long-term health. 

Doktorsavhandling, Uppsala Universitet. 

IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk NY, 

IBM Corp. 

Imai H, Nakao H, Tsuchiya M, Kuroda Y & Katoh T (2004) Burnout and work environments 

of public health nurses involved in mental health care. Occupational and Environmental 

Medicine 61,764–768. 

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8966357e-bdb0-41e1-9db1-e86b216aaab1/pm12_76_rapp.pdf?MOD=AJPERES
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/8966357e-bdb0-41e1-9db1-e86b216aaab1/pm12_76_rapp.pdf?MOD=AJPERES


26 

Jurkiewicz CL (2000) Generation X and the public employee. Public Personnel Management 

29, 55–74. 

Jönsson S (2012) Psychosocial work environment and prediction of job satisfaction among 

Swedish registered nurses and physicians – a follow-up study  Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 26 (2), 236–244. 

Karasek R & Theorell T (1990) Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of 

Working Life. New York, Basic Books. 

Krarup Andersen F, Christensen K & Frederiksen H (2007) Self-rated health and age: A 

cross-sectional and longitudinal study of 11,000 Danes aged 45—102. Scandinavian Journal 

of Public Health 35 ( 2) 164-171. 

Lavoie-Tremblay M, Wright D, Desforges N, Gelinas C, Marchionni C & Drevniok U (2008) 

Creating a Healthy Workplace for New-Generation Nurses. Journal of Nursing Scholarship 

40, 290–297. 

Lindberg P & Vingård (2002). De friska – en studie kring livs-och arbetsbetingelser som 

stödjer en positiv hälsoutveckling. Socialdepartementet (Ed.), Handlingsplan fo  r o kad ha lsa i 

arbetslivet. Ma  l, ansvar och a tga  rder fo r ett o vergripande ma  l fo r ma  nniskor i arbete. Del 2. 

Bilaga 2.5. (SOU 2002:5) Stockholm, Statens Offentliga Utredningar. 

Malinauskiene V, Leisyte P, Malinauskas R & Kirtiklyte K (2011) Associations between self-

rated health and psychosocial conditions, lifestyle factors and health resources among hospital 

nurses in Lithuania. Journal of Advanced Nursing 67(11), 2383–2393. 

McCullough ME & Laurenceau (2004) Gender and the Natural History of Self-Rated Health: 

A 59-Year Longitudinal Study. Health Psychology 23(6), 651-655 

Medin J & Alexanderson K (2000) Begreppen hälsa och hälsofrämjande- en litteraturstudie. 

Lund, Studentlitteratur. 



27 

Michie S & Williams S (2003) Reducing work related psychological ill health and sickness 

absence: a systematic literature review.  Occupational and Environmental Medicine  60, 3-9 

Nilsson P, Bringsén Å, Andersson HI & Ejlertsson G (2010) Development and Quality 

analysis of the Work Experience Measurement Scale (WEMS). WORK 35, 153-161.  

Nilsson P, Andersson HI & Ejlertsson G (2013) The work experience measurement scale 

(WEMS): A useful tool in workplace health promotion. WORK 00, 1–9. 

North, FM, Syme SL, Feeney A, Shipley M & Marmot M (1995) Sickness absence as a 

measure of health status and functioning: from the UK Whitehall II study. Journal of 

Epidemiology and Community Health 49(2), 124–130. 

Rutledge T, Stucky E, Dollarhide A, Shively M, Jain S, Wolfson T, Weinger M & 

Dresselhaus T (2009) A Real-Time Assessment of Work Stress in Physicians and Nurses. 

Health Psychology 28(2), 194-200.  

SFS (1977: 1160) Arbetsmiljölagen.  I lydelse från den 1 augusti 2011. (AML). Stockholm, 

Arbetsmiljöverket. Stockholm, Arbetsmarknadsdepartementet.   

Salanova M, Lorente L, Chambel MJ & Martinez IM (2011) Linking transformational 

leadership to nurses’ extra-role performance: the mediating role of self-efficacy and work 

engagement. Journal of Advanced Nursing 10, 2256-2266. 

Shively M, Ruledge T, Rose B, Graham P, Long R,Stucky E, Weinger M & Dresselhau T 

(2012) Real-Time Assessment of Nurse Work Environment and Stress. Journal for 

Healthcare Quality  33 (1), 39-48. 

Siegrist J (1996) Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of 

Occupational Health Psychology 1, 27–41. 

Snow DL, Swan SC, Raghavan C, Connel CM & Klein I (2003) The relationship of work 

stressors, coping and social support to psychological symptoms among female secretarial 

employees. Work & Stress 17(3), 241-263.    



28 

Socialstyrelsen (2009) Folkhälsorapport 2009. Stockholm, Socialstyrelsen. 

Stockholms läns landsting (2007) Arbetshälsorapport 2007. Stockholm, Arbets- och miljö- 

medicin vid Centrum för folkhälsa. 

Subramanian SV, Huijts T & Avedano M (2010) Self-reported health assessments in the 2002 

World Health Survey: how do they correlate with education? Bulletin of the World Health 

Organization 88(2), 131-138. 

Söderfeldt M, Söderfeldt B, Ohlson CG, Theorell T & Jones I (2000) The impact of sense of 

coherence and high-demand/low-control job environment on self-reported health, burnout and 

psychophysiological stress indicators. Work & Stress 14(1), 1–15.     

Theorell T & Karasek RA (1996) Current issues relating to psychosocial job strain and 

cardiovascular disease research. Journal of Occupational Health Psychology 1, 9-26. 

Tourangeau A, Cranley L, Laschinger HK & Pachis J (2010) Relationships among leadership 

practices, work environments, staff communication and outcomes in long-term care. Journal 

of Nursing Management 18(8), 1060–1072. 

Verhaeghe R, Vlerick P,  Gemmel P , Van Maele G  & De Backer G (2006) Impact of 

recurrent changes in the work environment on nurses' psychological well-being and sickness 

absence. Journal of Advanced Nursing 56 (6) 646-56.  

Westerlund , Nyberg A, Bernin P, Hyde M, Oxenstierna G, Jäppinen P, Väänänene A & 

Theorell T (2010) Managerial leadership is associated with employee stress, health, and 

sickness absence independently of the demand-control-support model . WORK 37 (1), 71-79. 

WHO (1986) [Elektronisk] Ottawa Charter for Health Promotion. Tillgänglig: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf [Hämtad 

2013-04-01]. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf


1 

Bilaga -1 Informationsbrev

 UMEÅ UNIVERSITET   

Institutionen för      2013-04-01 

Omvårdnad 

Till dig som arbetar som sjuksköterska, undersköterska eller läkare med patientnära arbete. 
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upprätthåller sin hälsa och mår bra på arbetet. Syftet med studien är att utforska samband 
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inte kunna koppla svaren till dig som person. All datamaterial kommer slutligen att förstöras 

efter att uppsatsen är examinerad.  

Vi som utför studien är sjuksköterskor som skriver magisteruppsats riktad mot arbetsliv och 

hälsa i vår vidareutbildning till företagssköterskor. 

Vid frågor angående frågeformulären är du välkommen att ta kontakt med oss: 

Sara Berleen Danå,     Linn Valfridsson  

telnr:  072-2085523      telnr: 073-6859467 

epost: sada0048@student.umu.se    epost: liva0022@student.umu.se 

Vid ytterligare frågor går det även bra att kontakta vår handledare, 

Björn Nygren på telnr: 090-786 98 54  epost:bjorn.nygren@umu.se 

Vänliga hälsningar 

Sara Berleen Danå och Linn Valfridsson 
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Bilaga 2 – Enkät, bakgrundsfaktorer 

UMEÅ UNIVERSITET   

Institutionen för  2013-04-01 

omvårdnad 

En enkätstudie om upplevelse av arbete och självskattad hälsa utifrån ett salutogent perspektiv 

Bakgrund - Vänligen kryssa i passande alternativ 

Kön Man ꯹ 

Kvinna ꯹ 

Ålder  __________  år 

Yrke   Sjuksköterska     ꯹ 

Undersköterska  ꯹ 

Läkare                ꯹ 

Anställningsform Tillsvidare           ꯹ 

Visstid/Vikariat   ꯹ 

Timmanställd      ꯹ 

Sysselsättningsgrad Heltid    ꯹ 

Deltid    ꯹ 



The Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS) 
Frågeformulär om salutogena indikatorer på hälsa

Hur har du känt dig under de senaste 4 veckorna, i följande avseenden. (Ju längre till 
vänster du placerar ditt svarskryss desto mer håller du med om det vänstra påståendet och 
vice versa)  

Under de senaste 4 veckorna har jag… 

(6) (5) (4) (3) (2) (1) 
A: känt mig pigg       känt mig trött, utmattad 

B: känt mig glad, optimistisk       känt mig nedstämd, dyster 

C: känt mig lugn, avslappnad       känt mig orolig, spänd  

D: sovit bra        sovit dåligt  

E: haft lätt för att koncentrera       haft svårt för att koncentrera  
mig mig 

F: varit idérik, kreativ       haft brist på idéer/kreativitet 

G: varit beslutsam       varit villrådig, tveksam  

H: varit i känslomässig       varit i känslomässig  
balans obalans 

I: känt mig frisk       känt mig sjuk 

J: haft mycket energi       haft lite energi 

K: fungerat bra i kontakten       fungerat dåligt i kontakten  
med andra människor  med andra människor 

L: upplevt att min kropp       upplevt att min kropp  
fungerat bra i förhållande fungerat dåligt i förhållande  
till vad min livssituation till vad min livssituation 
behöver behöver 

© Åsa Bringsén, Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson. Formuläret får endast användas i sin helhet. 
Kommersiell användning är förbjuden, om inte skriftligt tillstånd erhållits av instrumentets konstruktörer. 



Work Experience Measurement Scale – WEMS 
Frågeformulär om upplevelser av arbete och arbetsplats 

_______________________________________________________________________________
Läs noga igenom påståendet med tillhörande svarsalternativ. Svara sedan genom att sätta ett kryss i rutan i för det 
svar du anser vara rätt eller mest stämmer med din uppfattning. 
_______________________________________________________________________________
Stödjande arbetsförhållanden 

Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  

Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet. Instämmer Tar helt 

helt avstånd 
(6) (5) (4) (3) (2) (1) 

Vi uppmuntrar och stödjer varandra på mitt arbete       

Det är en god stämning på mitt arbete       

Jag tycker att vi har väl fungerande rutiner på mitt arbete       

Jag får ”feedback” på det arbete jag utför        

Jag trivs på mitt arbete       

Jag tycker att min arbetsgivare satsar på min hälsa       

Jag får råd och praktisk hjälp av andra när jag behöver det       

Individuella inre upplevelser 

Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  

Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet. Instämmer Tar helt 

helt avstånd 
(6) (5) (4) (3) (2) (1) 

Mitt arbete känns meningsfullt       

Jag känner att jag utvecklas i mitt arbete        

Mitt arbete är varierande       

Jag utför det arbete som jag är utbildad för        

Jag går till arbetet med glädje       

Mitt arbete är en stor utmaning för mig        

Självbestämmande 

Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  
(Besvara frågorna utifrån ramen för din tjänst eller ditt uppdrag) 

Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet. Instämmer Tar helt 

helt avstånd 
(6) (5) (4) (3) (2) (1) 

Jag bestämmer själv när olika uppgifter skall utföras       

Jag bestämmer själv vad som skall utföras i mitt arbete       

Jag bestämmer själv hur mitt arbete skall utföras        

Jag bestämmer själv mitt arbetstempo      
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Tidsupplevelse 

Var vänlig ta ställning till följande påståenden om din arbetssituation.  

Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss 
desto mer håller du med om påståendet. Instämmer Tar helt 

helt avstånd 
(6) (5) (4) (3) (2) (1) 

Jag hinner utan tidspress (stress) med mina arbetsuppgifter 
under planerad arbetstid       

Jag hinner avsluta varje arbetsuppgift på det sätt 
som är planerat       

Jag behöver inte arbeta utöver min planerade arbetstid       
Ledarskap 

Var vänlig ta ställning till följande påståenden om den person som är din närmaste chef.  
(Den person/arbetsledare du vänder dig till i ditt dagliga arbete.)  

 Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss desto 
mer håller du med om påståendet. Instämmer Tar helt 

helt avstånd 
(6) (5) (4) (3) (2) (1) 

Chefen finns tillgänglig när jag behöver det       

Chefen är bra på att skapa intresse och engagemang  
för arbetet       

Chefen medverkar till att arbetet blir rättvist fördelat       

Chefen tar upp saker till diskussion med min arbetsgrupp  
innan viktiga beslut fattas       

Chefen har förmåga att fatta egna beslut vid behov       

Chefen ser till att information om verksamhetens  
mål och visioner blir tillgänglig för min arbetsgrupp       
Förändringsarbete 

Tänk efter vilket det senaste förändringsarbetet var och ange hur väl just den  
förändringen stämde med följande påståenden.  

Ju längre till vänster du placerar ditt svarskryss Instämmer Tar helt 
desto mer håller du med om påståendet. helt avstånd 

(6) (5) (4) (3) (2) (1) 
Förändringsarbetet präglades av en öppen dialog       

Förändringsarbetet var ett resultat av min arbetsgrupps  
behov eller önskemål       

Förändringsarbetet kändes meningsfullt       

Förändringsarbetet präglades av delaktighet       

Jag kände trygghet i arbetet med förändringsarbetet        

Jag fick bra information om förändringsarbetet       
______________________________________________________________________________  

© Petra Nilsson, Åsa Bringsén, Ingemar Andersson, Göran Ejlertsson. Formuläret får endast användas i sin helhet.  
Kommersiell användning är förbjuden, om inte skriftligt tillstånd erhållits av instrumentets konstruktörer. 
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