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Abstract 

Titel; Psykosocial arbetsmiljö bland sjuksköterskor och kundtjänstmedarbetare-En 

jämförelsestudie. 

Syfte: Denna studie har som syfte att beskriva och jämföra den psykosociala arbetsmiljön hos 

två olika yrkeskategorier, sjuksköterska på vårdavdelning och personer anställda inom 

kundsupport och samband med upplevd hälsa. 

Bakgrund: Sjuksköterskor och personer anställda inom kundsupport arbetar i verksamheter 

där kraven ofta är höga. Stor arbetsbelastning i kombination med  tidspress kan leda leda till 

att personalen drabbas av ohälsa. 

Metod: En jämförande tvärsnittsstudie genomfördes våren 2013. Frågeformulär användes för 

insamlande av data.  Deltagarna bestod av 50 sjuksköterskor från 4 olika vårdavdelningar 

samt 48 personer anställda inom kundsupport från 2 företag. Data analyserades med 

statistikprogrammet SPSS version 20.0. Analyser som gjordes var frekvensberäkning, 

independent T-test (för medelvärden, standardavvikelser och p-värden) samt Pearsons 

korrelation för sambandsanalys. 

Resultat: Studien visade skillnader i upplevelse av psykosociala arbetmiljöområden  mellan 

de båda yrkeskategorierna. Samband mellan psykosocial arbetsmiljö och hälsa fanns i 

områdena Kontroll i arbetet, Skicklighet i arbetet, Social interaktion, Ledarskap, 

Organisationskultur-och klimat samt Grupparbete. Sambanden var tydligare för personer 

anställda inom kundsupport. 

Slutsats: Det kan finnas samband mellan hälsa och den  psykosocial arbetsmiljö. 

 

Keywords: Health, Stress, Psychosocial factors, Nurses, Callcenters, Working Life 
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Abstract 

Title: Psychosocial work environment among nurses and callcenter employees-  A 

comperative studie. 

Aim: The aim of this study is to describe and compare psychosocial work environments 

among nurses and call-center employees and the correlation with health. 

Bakgrund: Nurses and call-center employees have to cope with high demands, heavy work 

load and timepressure in their workinglife. This may increase the risk of bad health. 

Method: A crossectional study was conducted during spring 2013. A questionnaire was 

distributed to 50 nurses working in four different units at a hospital and 48 callcenter 

emplyees  working for two different companies. Data was analyzed using the statistical 

computer programme SPSS version 20.0. Analyzes made on the material are  frequency 

calculations, Independent T-test sample for means, standardeviations and p-values and 

Pearsons correlation for conjunktion between health and psychosocial environment.  

Results:The study showed differences in the experience of the psychosocial work 

environment areas between the two occupations. Significant relationships between 

psychosocial work environment and health were found in the areas “control at work”, “skill at 

work”, “social interaction”, “leadership”, “organizational culture and climate” and 

“teamwork”. The result showed that there were more correlations between health and 

different psychosocial areas for emplyees in call-centers .  

Conclusion: Health outcomes can be affected by psychosocial working conditions.  
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INLEDNING 

Mot slutet av 1980-talet och under 1990-talet skedde stora strukturella förändringar inom 

arbetsmarknaden. I Sverige gick man ifrån att ha låg arbetslöshet med hög 

anställningstrygghet till omorganisationer och nedskärningar, där syftet var effektivisering 

och krav på större lönsamhet. Det uppstod en förskjutning på arbetsmarknaden där en ökning i 

andel av anställda sysslade med media, forskning och administration. Samtidigt skedde en 

stor minskning av sysselsatta i industri, jordbruk och vård. Den medicinska teknologin 

utvecklades och samtidigt växte nya typer av företag fram, exempelvis företag som sysslade 

med informationsteknologi.. Anställda inom framförallt landstingen upplevde större krav och 

liten kontroll i arbetet. Genom omorganisationer och nedskärningar uppstod osäkerhet i 

anställningstryggheten som fick konsekvenser för det sociala stödet på arbetsplatserna. 

Arbetslöshet och sjukskrivningar ökade dramatiskt och ledde till en stor ökning av 

sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad ohälsa (Theorell, 2009).  Från arbetslivet kommer 

signaler på att många människor är stressade i sina arbeten och forskare har alltmer börjat 

intressera sig för de psykosociala förhållandena som råder i arbetslivet. Tidspress i 

kombination med bristande stöd och då särskilt bristande stöd från chefer är  en potentiell 

källa till att utveckla arbetsrelaterad utmattning. Likaså har höga emotionella krav och 

otillräcklig möjlighet att styra över sin tid visat sig ha negativa hälsokonsekvenser och öka 

risken för sjukfrånvaro (Bakker et al, 2003). Sjukvården och Kundsupport (callcenter) är 

exempel på två verksamheter som det skett stora förändringar inom de senaste 

åren.  Nedskärningarna inom offentlig sektor, som vård och omsorg har fått stora följder, där 

allt färre ska klara av allt mer arbete och där personalomsättningen är stor (Theorell, 2009). 

Callcenterbranschen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige som mellan 1999 och 

2002 växte från 7051 anställda till 60 000 anställda (Norman, 2005). Yrkeskategorin 

kundsupport har legat högt i sjukskrivningsstatistiken de senaste åren men ligger lägre nu. 

Detta gäller även för sjuksköterskorna, de låg som högst på mitten av nittiotalet, ligger lägre 

nu men fortfarande i sjukskrivningsstatistiken (SCB). Utifrån dessa fakta har vi tyckt att det 

vore av intresse att undersöka den psykosociala arbetsmiljön för yrkeskategorierna 

sjuksköterska på vårdavdelning samt personer som arbetar med kundsupport och se om det 

finns några samband till upplevd hälsa. 
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BAKGRUND 

Hälsa 

Att få vara frisk och ha god hälsa är en viktig dimension i människans liv. De allra flesta 

individer värderar hälsan som den viktigaste faktor för att ha ett bra liv. Definitionerna på 

hälsa är olika. WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, och icke enbart frånvaro av sjukdom och svaghet. Genom WHO s 

definition utvidgades hälsobegreppet att inte enbart handla om frånvaro av sjukdom 

(Folkhälsoinstitutet). Ett annat hälsobegrepp är det salutogena perspektivet på hälsa som 

utvecklades av Antonovsky. Han ansåg att individen alltid befinner sig på ett kontinuum 

mellan hälsa och ohälsa. Med detta menade han att människans hälsa inte är statisk, man 

pendlar till och från de olika polerna mellan hälsa och ohälsa, samt att varje levande individ 

har något friskt i sig. Det centrala i hans definition var att individen kan uppleva sig ha hälsa 

trots närvaro av sjukdom, medan andra individer kan uppleva sig ha ohälsa trots frånvaro av 

sjukdom (Antonovsky, 1987). 

 

Arbetsmiljö och hälsa 

Arbetsmiljön påverkar individers hälsa och välbefinnande tillsammans med andra faktorer 

som tex anställningsformer och möjligheter att skapa balans mellan arbetsliv, hem- och 

familjearbete samt fritid (Statens folkhälsoinstitut, 2005a; 2005b) Enligt statens 

folkhälsoinstitut (2010) handlar arbetsmiljö om alla de faktorer som berör individers 

arbetsförhållanden, tex tekniska, fysiska, ergonomiska, organisatoriska och psykosociala 

faktorer. Hälsa i arbetslivet är ett enskilt målområde inom folkhälsopolitiken och 

arbetsplatsen är en viktig utgångspunkt för förebyggande insatser som omfattar både direkt 

arbetsrelaterade faktorer och hälsorelaterade levnadsvanor.  Brister i arbetsmiljön kan leda till 

stress och ohälsa  (Statens folkhälsoinstitut, 2010). På allt fler arbetsplatser ställs det 

psykologiska krav på abstrakt tänkande, uppmärksamhet och koncentratiom (Dallner, 1997) 

Detta i kombination med tidsfaktor och arbetsmängd kan leda till en pressad arbetssituation 

och stress. Stress kan definieras som när individens upplevelser av krav från omgivningen 

misstämmer med den egna förmågan att klara av att prestera utifrån kraven 

(Arbetsmiljöverket, 1a). Många studier har visat på samband mellan stress och ohälsa samt att 

stress kan leda till en mängd olika sjukdomar och problem, så som hjärt-och kärlsjukdomar 

(Theorell & Kecklund, 2011; Richardson et al, 2012)., ångest och depression (Andrea et al, 

2009), vaskulär demens (Andel et al, 2012), alzheimer (Wang et al, 2012), metabola 
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sjukdomar (Pyykkönen et al, 2010), ryggvärk (Courvoisier et al, 2011) och negativ inverkan 

på immunförsvaret (Boscoloa et al, 2012). Den här studien fokuserar på områden i den 

psykosociala arbetsmiljön som kan påverka hälsan. Modeller för att beskriva hur interaktioner 

mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön påverkar individen har utarbetats av bland 

annat av Karazek & Theorell (1990) och  Siegrist (1996) vilka beskrivs nedan. 

Krav-kontroll-stöd modellen 

Enligt krav-kontroll-stöd modellen uppstår psykisk påfrestning och ohälsa ur obalansen 

mellan krav och möjligheter. Modellen används för att kartlägga psykosociala förhållanden i 

arbetslivet som är förknippade med förhöjd ohälsorisk och innehåller tre dimensioner: 

psykiska krav, beslutsutrymme och socialt stöd från chefer och arbetskamrater (Karazek & 

Theorell, 1990).  Den tar upp fyra situationer som kan råda i arbetet där förhållandena mellan 

krav, kontroll och stöd ser olika ut. I den avspända arbetssituationen är kraven höga och 

beslutsutrymmet högt (dvs möjligheten att utöva kontroll). Man får arbeta i en rimlig takt och 

har inflytande över hur och när arbetet ska läggas upp. En passiv arbetssituation innebär att 

man har låga krav och litet beslutsutrymme. Den spända arbetssituationen (job strain) innebär 

höga krav och liten förmåga att utöva kontroll. Har individen i tillägg till den 

spända  arbetssituationen dåligt stöd från arbetskamrater, chefer och arbetsorganisation talar 

modellen om den isospända situationen (iso strain)som innebär kraftigt ökad risk att drabbas 

av sjukdom. Även den passiva arbetssituationen ökar risken för ohälsa. Den ideala situationen 

för en individ att arbeta i är när kraven är höga och hanterbara,  beslutsutrymmet högt och 

man upplever att man har stöd i arbetet  (Theorell, 2012). 

Ansträngnings-Belönings modellen 

Ansträngnings-belöningsmodellen har utvecklats av Siegrist (1996) som ett komplement till 

Krav-Kontroll -Stöd modellen och handlar om att individen drivs av den belöning som kan 

komma av dennes ansträngningar. Belöningen kan vara i form av högre lön, högre status, 

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

och yttre. De inre faktorerna berör hur individen hanterar stress och graden av kontrollbehov. 

De yttre faktorerna rör tex de krav och skyldigheter som finns i arbetet. En obalans mellan 

insats/ansträngning och belöning kan leda till sämre självkänsla och minskat välbefinnande 

vilket påverkar hälsan.  

 

 

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer 
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Psykosociala faktorer i arbetslivet hänger samman och påverkas av flera 

arbetsmiljöförhållanden Den psykosociala arbetsmiljön är därför komplex och svår att 

definiera. Vanligt förekommande indikatorer för psykosociala faktorer i arbetet är 

arbetstagarens upplevelse  av krav, inflytande, stöd och trivsel i arbetet ( Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Den enkät som används i denna studie mäter områden på arbetsnivå 

gällande arbetskrav, kontroll i arbetet, rollförväntningar och förutsägbarhet i arbetet, på 

social-och organisationsnivå avseende social interaktion, ledarskap, organisationskultur-och 

klimat och grupparbete samt på individnivå gällande skicklighet i arbetet, arbetets centralitet 

och interaktion mellan arbete och privatliv( Dallner et al, 2000). En närmare förklaring till 

dessa områdens innebörd presenteras nedan för att ge en grund för de psykosociala 

förhållanden som studien fokuserar på. I en rapport av Lindström et al (1997) beskrivs den 

begreppsliga och teoretiska bakgrunden till de psykologiska och sociala områden som den 

samnordiska enkäten avser att mäta vilket tagits hänsyn till i förklaringarna.: 

Arbetskrav handlar om alla de förhållanden, händelser och omständigheter i arbetet som kan 

utgöra en påfrestning på individen.(Dallner, 1997) Arbetskrav kan handla om den mängd 

arbete som ska utföras på en viss tid och även om arbetsuppgifternas karaktär (Theorell, 

2012). Emotionella krav och otillräcklig möjlighet att styra över sin tid kan få negativa 

hälsokonsekvenser och öka risken för sjukfrånvaro (Bakker et al,  2003). 

Rollförväntningar har att göra med individens roll på arbetsplatsen och faktorer som kan 

orsaka rollstress. De mest använda begreppen är rolltydlighet och rollkonflikt (Skogstad, 

1997). Rollkonflikt kan beskrivas som att individen får motstridiga budskap från en eller flera 

personer, när två eller flera roller är i konflikt för en person eller när individens egna 

värderingar eller normer står i konflikt med andras. Rollkonflikt är även associerat till stor 

rollbelastning, tex när individen står inför en stor mängd svåra arbetsuppgifter som ska lösas 

(Skogstad, 1997). 

Rolltydlighet handlar om att klargöra vilka krav och förväntningar som ställs på individer på 

arbetplatsen både avseende hur arbetsuppgifterna ska lösas och tydlighet i feedback från 

arbetsorganisationen gällande professionell framgång (Skogstad, 1997). Forskning har visat 

att hög rollkonflikt och låg rolltydlighet har ett negativt samband med arbetstillfredsställelse 

(Acker, 2004). 

Kontroll i arbetet syftar till den objektiva eller upplevda möjlighet som individen har att 

utöva kontroll och fatta beslut i sitt arbete. Det finns två dimensioner; delaktighet och 

autonomi. Delaktighet eller delaktighet i beslutsfattande syftar till i vilken utsträckning en 

arbetstagare ges möjlighet att kontrollera och påverka sin arbetsmiljö. Autonomi handlar om i 
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vilken utsträckning individen kan strukturera hur och när de utför sin specifika arbetsuppgift 

(Dallner & Knardahl, 1997). Enligt Theorell (2003) handlar kontroll om att ha 

beslutsutrymme i sitt arbete vilket innefattar att ha kontroll över själva arbetet som ska 

utföras; hur och när det ska göras, i vilken ordning och när man får ta paus. Beslutsutrymme 

handlar också om att att ha inflytande över tex arbetstider, att man kan ge förslag till 

förändringar och få möjlighet att vara delaktig i beslut inför förändringar.  

Förutsägbarhet i arbetet handlar om att kunna förutsäga sin arbetssituation och är en ny 

dimension i det moderna arbetslivet då trenden verkar peka mot mindre förutsägbarhet i 

framtida arbetsorganisationer. Oförutsägbarhet i arbetet ökar kraven på individen utöver de 

känt specifika problemen och utmaningarna då denne behöver upprätthålla en viss vaksamhet, 

vara alert och beredd att agera på oförutsedda situationer. Att ha förutsägbarhet i arbetet berör 

organisatoriska villkor som tex en trygg anställning och kännedom om förändringar i 

arbetsorganisationen (Knardahl, 1997). En studie har visat att förutsägbarhet i arbetet bidrar 

till ökad kontroll och förmåga att hantera dynamiska arbetssituationer. Förutsägbarheten kan 

påverkas, åtminstonde i viss mån, genom att sätta realistiska mål, ha klara rutiner för hur olika 

situationer ska lösas och ha de verktyg som behövs för att lösa uppgiften tillgängliga (Mohr & 

Wohlfram, 2010). 

Social interaktion En av de viktigaste faktorerna i den psykosociala arbetsmiljön på en 

arbetsplats är relationerna mellan människorna som arbetar där. De olika typerna av social 

interaktion har effekter på hälsa och välbefinnande för varje enskild individ på arbetsplatsen. 

Socialt stöd refererar till de funktioner som personer i individens omgivning har och har två 

dimensioner; typen av stöd.(emotionellt, instrumentellt och intellektuellt) och källan till stöd 

(arbetskamrater, chefer, vänner och familj) (Dallner 1997). Det handlar enligt Theorell (2003) 

om goda relationer, ett konstruktivt konflikthanteringsklimat och att de anställda har en 

gemensam bild av målsättningarna i arbetet. Socialt stöd i arbetet har en direkt och postiv 

effekt på anställdas psykologiska välbefinnande( Park et al, 2004). Lärandet och förmågan att 

agera påverkas positivt av ett gott emotionellt klimat och positiva sociala anknytningar vilket 

har samband med arbetstillfredsställelse ( Fredrickson & Losada, 2005 ). 

Ledarskap liknas allt oftare vid att vara coach. Traditionella organisationer förändras alltmer 

till lärande och kundorientade organisationer. Ett föränderligt arbetsliv som går mot lägre 

förutsägbarhet och höga krav på flexibilitet ställer därmed nya krav på ledarskapet i 

verksamheter där öppen kommunikation med medarbetare, delaktighet och arbete i team blir 

allt viktigare. (Elo, 1997). Ledarskapskvalité kan handla som ett uppmuntrande (empowering) 

ledarskap (Dallner et al, 2000.) Att ha kontroll i sitt arbete är nära förknippat med 
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empowerment, egenmakt. Enligt Moss Kanters teori om strukturell egenmakt handlar detta 

om graden av makt en person har i en organisation. I empowerment ingår både formell och 

informell makt, där den formella makten handlar om flexibilitet, synlighet och kreativitet 

medan den informella makten handlar om sociala nätverk och relationer i och utanför 

organisationen. (Kanter, 1977). 

Organisationskultur-och klimat . Organisationen utgör en struktur som påverkar individen, 

arbetsvillkoren och hälsan hos de anställda på en arbetsplats (Södergren, 2009). 

Kommunikationsklimatet i organisationen formar jobbattityder och förmedlar uttryck för 

socialt stöd på arbetsplatsen. Det handlar om adekvat informationsgivning från chefer till 

anställda avseende arbetsplatsen mål, metoder och context vilket minskar osäkerhet i arbetet 

och ger en tydlighet i organisationen (Raviola, 1997). En organisations elasticitet, sk 

resilience påverkar hur verksamheten klarar ständiga förändringar, nya utmaningar, kriser och 

problem. Det handlar om förmåga till anpassning i positiv riktning när förhållanden ändras 

och nya utmaningar tillkommer och är tätt sammankopplat med att individen upplever att det 

finns tillräckligt med stöd och resurser för att hantera situationen (Södergren, 2009). 

Skicklighet i arbetet handlar om upplevelsen av att det man presterar i arbetet ger ett gott 

resultat och är viktigt att särskilja från benämningen coping som refererar till egenskaper i 

individens personlighet och som påverkar hur denne reagerar i en viss situation. Upplevelsen 

av skicklighet bestäms både av den egna upplevelsen av skicklighet i arbete och den feedback 

man får utifrån (Knardahl, 1997). 

Arbetets centralitet handlar om vilken position arbetet har i en individs tillvaro på en given 

tidspunkt. Arbetet behövs av olika orsaker, båda för den ekonomiska försörjningen och för att 

täcka andra personliga behov som är av icke ekonomisk art. Arbetets centralitet är 

sammankopplad med andra områden av en individs liv; religion, samhälle, familj och fritid 

och skattas olika beroende på nationalitet och kön. Män skattar högre än kvinnor och det finns 

stora skillnader i skattningar om man jämför olika länders undersökningar av arbetets 

centralitet (Gamberale, 1997). 

Grupparbete Dagens moderna arbetsmiljöer präglas av flexibla och slimmade organisationer 

som kräver välfungerande grupparbeten. Att grupparbetet fungerar är beroende av många 

faktorer som samspelar med varandra. Det handlar bland annat om gruppens sammansättning, 

arbetsuppgifter, arbetsfördelning, engagemang och sociala faktorer som exempelvis trivsel 

(Lindström, 1997). Forskning har visat att det finns två specifikt viktiga komponenter för att 

grupparbetet ska fungera och det är sammanhållningen och den sociala interaktionen i 

gruppen. Dessa påverkar i sin tur  trivseln och problemlösningsförmågan (Lindström, 1997). I 
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en studie där man undersökte vilka faktorer i arbetslivet som var kopplade till effektivitet, 

hittade man bland annat ett  samband mellan gruppsammanhållning och effektivitet (Cohen 

och Bailey,1997). 

 

Arbetsvillkor och psykosocial arbetsmiljö för sjuksköterskor och anställda inom 

kundsupport 

 

För att få arbeta som sjuksköterska i Sverige krävs en 3-årig yrkesutbildning på universitets- 

eller högskolenivå. Dessutom är det ett yrke med legitimationskrav. Det innebär att en 

legitimerad sjuksköterska står under myndigheternas tillsyn och har auktorisation för den 

specifika yrkesutövningen som legitimationen är avsedd för. Legitimationens främsta uppgift 

är att individer som inte arbetar efter gällande lagar, kan förlora rätten att arbeta som 

sjuksköterska genom att legitimationen återkallas (Socialstyrelsen). Sjuksköterskans arbete 

styrs av olika lagar och föreskrifter, bland annat patientjournallagen  samt   Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem inom hälso- och sjukvård. I enlighet med 

kompetensbeskrivningen  för sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård, ska sjuksköterskan 

arbeta efter en humanistisk helhetssyn, ha ett etiskt förhållningssätt samt utöva yrket efter 

vetenskaplig och väl beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans 

ansvarsområden är omvårdnaden av patienter, att planera och leda arbetet kring denne samt 

delta i klinisk undervisning och forskning. Det innebär ett stort ansvar som kräver hög 

omvårdnadskompetens, förmåga att följa kunskapsutvecklingen samt ha färdigheter i att göra 

självständiga ställningstaganden (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  Forskning har visat 

att sjuksköterskor kan uppleva höga psykiska krav och låg kontroll i sitt dagliga arbete 

(Hertting et al, 2004). Stor arbetsmängd tillsammans med tidspress och stora emotionella krav 

kan leda till akut stress och ohälsa  (Gevers et al, 2010).  

Kundsupport är en verksamhet där de anställda arbetar med att hantera kundkontakter via 

inkommande och/eller utgående samtal samt e-post och där telefon och dator utgör de 

huvudsakliga arbetsverktygen. Kundsupport innefattar verksamheter som 

marknadsundersöknings-och reklamkampanjföretag reception, kundtjänst, upplysning, 

ordermottagning, felanmälan och hjälpcentral (helpdesk). Medelåldern för de som arbetar 

inom kundsupport är ofta låg och utbildningsnivån för de anställda ligger ofta på 

gymnasienivå (Norman et al, 2001). Arbetsförhållandena innefattar att ha god 

simultanförmåga ur flera perspektiv. Man ska vara stresstolerant, ha god empatisk förmåga, 

kunna arbeta i team, vara resultatinriktad., ha god kommunikativ förmåga, kunna hantera 
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stora mängder information, olika typer av kunder och emotionella krav ( (Norman, 

2005).Forskning visar att anställda inom kundtjänst kan uppleva tidspress, litet 

beslutsutrymme, brist på socialt stöd och även brist på stöd från överordnade (Kjellberg et al, 

2010).  Stress uppkommer pga att konflikter mellan kvantitiva och kvalitativa arbetskrav är 

vanligt. Samtidigt som de anställda har krav på att prestera med fokus på goda resultat för 

företagets del såsom att uppfylla målkvoter för försäljning och antal kundkontakter ska de 

samtidigt ha ett kundcentrerat arbetssätt med professionellt bemötande och hög kvalité på den 

service som ges (Sand & Miyazaki, 2000 & Norman, Wiagaeus Tornqvist & Toomingas, 

2008 ). Anställda inom kundsupport blir ofta  som del av företagens kvalitetsarbete 

medlyssnade när de samtalar med kunder. Målet med detta är att få en kvalitetskontroll av den 

service som ges o ska vara en möjlighet för operatören att utvecklas i sitt arbete och bli bättre 

i sin kommunikation med kunden. Detta kan upplevas som positivt men kan också vara 

stressande och ge känslor av att vara kontrollerad och styrd i sitt arbete (Norman et al, 2008; 

Norman et al, 2001). Personer som arbetar i yrken med många mellanmänskliga kontakter och 

hög grad av kundanpassning är överrepresenterade vad gäller antalet sjukskrivningar (Bolin, 

2012). Samma gäller för yrken där kraven är höga och möjligheten att kontrollera och styra 

över sina arbetsuppgifter och sin tid är låg (Theorell, 2003). Mot bakgrund av ovanstående 

forksningsresultat  är sjuksköterskor och anställda inom kundsupport  arbetstagare som skulle 

kunna riskera att drabbas av ohälsa Utifrån detta har vi i valt att undersöka och jämföra hur 

sjuksköterskor anställda på vårdavdelning och personer anställda inom kundsupport upplever 

sin psykosciala arbetsmiljö och om det finns några samband med upplevd hälsa. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och jämföra den psykosociala arbetsmiljön hos två olika 

yrkeskategorier, sjuksköterskor på vårdavdelning och personer anställda inom kundsupport 

och samband med upplevd hälsa. 

 

 

METOD 

 

Design 

Studien är en jämförande tvärsnittsstudie som beskriver den psykosociala arbetsmiljön och 

arbetstagarnas upplevda hälsa vid ett enskilt tillfälle. Konstruktion av abstract, delvis struktur 
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och rubriksättning samt referensteknik  (Harvard) har inspirerats av author guidelines för 

Journal of Advanced Nursing (Wiley online library) 

Deltagare 

Verksamhetschefer för sjuksköterskor från sex olika vårdavdelningar samt verksamhetschefer 

för personer anställda inom kundsupport på fyra företag tillfrågades att vara med i studien. 

Inklusionskriterierna för sjuksköterskorna var att de skulle arbeta som sjuksköterska på en 

vårdavdelning med inneliggande patienter där man  löpande tar emot jourfall och där arbetet 

ofta behöver omprioriteras för att arbetsuppgifter av mer brådskande karaktär tillstöter. 

Exklusionskriterier var andra yrkeskategorier på vårdavdelningen som undersköterskor, 

läkare, sekreterare och övrig omvårdnadspersonal. För kundtjänstmedarbetarna var 

inklusionskriterierna att de skulle arbeta med kundsupport/försäljning på en intern eller extern 

kundtjänst. Exklusionskriterierna var de som inte arbetade direkt med kundsupport såsom 

chefer, sekreterare och övrig personal. I inklusionskriterierna ingick att arbetstagarna arbetade 

hel-eller deltid, var fast-eller tillfälligt anställd. Fyra av vårdavdelningarna samt två av 

företagen tackade ja till att delta med förbehåll om att få ta del av studiens resultat. En 

vårdavdelning samt två företag avböjde att vara med. Från avdelningscheferna erhölls 

information om antal anställda inom de eftersökta arbetskategorierna på de arbetsplatser som 

tackat ja att delta varmed 144 enkäter till sjuksköterskor och 190 enkäter till personer 

anställda inom kundsupport delades ut. Från sjuksköterskor erhölls 50 enkätsvar ( 35 % 

svarsfrekvens).  Från personer anställda inom kundsupport erhölls 48 svar (25,3 % 

svarsfrekvens). Medelåldern för sjuksköterskor och kundsupport var 34,25 år respektive 34,59 

år. En övervägande andel av respondenterna var kvinnor 61,4 %. Bland sjuksköterskorna var 

andel kvinnor 86 % och bland de anställda inom kundsupport var andel kvinnor 56,2 %. I 

genomsnitt var anställningstiden för sjuksköterskorna 78,16 månader  och för kundsupport 

79,78 månader. I text, tabeller och bilagor kommer hädanefter sjuksköterskor som arbetar på 

vårdavdelning med akuta inslag benämnas som SSK och personer anställda inom kundsupport 

som KSA. 

Datainsamling 

Information och inbjudan om att få delta i studien lämnades muntligt och skriftligt till 

verksamhetschefer och avdelningschefer (Bilaga 1). SSK och KSA fick skriftlig information 

om studien i samband med att enkäten delades ut (Bilaga 2). I vissa fall fick SSK även 

muntlig information av oss men detta var svårt att genomföra praktiskt till alla deltagare då 

skiftarbete förekom på samtliga vårdavdelningar  Ansvaret för att informera SSK lämnades 

över till avdelningscheferna vilka i sin tur informerade de anställda via mail eller vid 
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personalmöte. SSK fick möjlighet att fylla i enkäten när tillfället gavs i arbetet. KSA fick 

information av sina chefer och ifyllandet av enkäterna schemalades för de flesta i samband 

med personalmöte på arbetsplatsen. Övriga fick information och möjlighet att fylla i 

enkäterna på sin arbetstid. Data insamlades under april och maj 2013 och respondenterna hade 

en svarsfrist på två veckor. 

Frågeformulär 

Enkäten som använts för datainsamling är QPS Nordic 34+ (Bilaga 3). Det är en kortversion 

av den längre QPS Nordic-enkäten med 129 frågor som har utvecklats för att mäta anställdas 

upplevelse av psykologiska, sociala och organisationella arbetsförhållanden. Kortversionen 

utarbetades som en rekommendation vid undersökningar som inte kunde använda det mer 

omfattande formuläret som tex tar mer tid i anspråk. Enkätens svarsalternativ är konstruerad 

som en Likertskala som sträcker sig från 1(Mycket lite eller inte alls) till 5 (Väldigt mycket) 

eller 1 (Mycket sällan eller aldrig) till 5 (Mycket ofta eller alltid) eller 1 (Instämmer inte alls) 

till 5 (Instämmer fullständigt) eller 1 (Inte alls) till 5 (Väldigt mycket) beroende på frågans 

karaktär. Frågorna i enkäten är kopplade till ett antal områden och skalor där området 

Arbetskrav har två skalor, kvantitativa krav och inlärningskrav. Området Rollförväntningar 

har skalorna rolltydlighet och rollkonflikt . Området Kontroll i arbetet har skalorna positiv 

utmaning i arbetet, kontroll av beslut och kontroll av arbetstakt .  Området Förutsägbarhet i 

arbetet har skalan förutsägbarhet under nästa månad. Skicklighet i arbetet har skalan 

upplevelse av mastery . Området Social interaktion innefattar skalorna socialt stöd från chef, 

stöd från arbetskamrater? och stöd från vänner och familj.  Ledarskap  innefattar skalan 

uppmuntrande ledarskap. Området Organisationskultur och klimat har skalorna socialt 

klimat, innovativt klimat, ojämlikhet samt personalinriktning.  Slutligen ingår området 

Grupparbete utan skala (Dallner et al, 2000).  QPS Nordic 34+ kompletterades med den 

generella hälsofrågan från SF 36 ; ” I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är” (jmf 

Ware & Sherbourne, 1992). Svarsalternativen sträckte sig från 1 (Utmärkt) och 5 

(Dålig).  Alla 37 frågor i QPS Nordic 34+ användes och tillsammans med den generella 

hälsofrågan från SF 36 fick enkäten 38 frågor. I tillägg efterfrågades uppgifter om 

anställningsgrad, kön, ålder samt antal år som anställd på arbetsplatsen. 

Validitet och Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet för QPS Nordic har testats för svenska arbetsplatser som en del i ett 

nordiskt projekt för att utveckla ett samnordisk frågeformulär. Begreppsvaliditeten mättes 

med faktorsanalys och visade sig sig vara god. Faktorerna svarade väl mot de flesta 

dimensioner de är avsedda mäta och var också inbördes oberoende av varandra. 
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Undersökningar av den prediktiva validiteten visade signifikanta samband mellan enkätens 

områden och måtten på hälsa och välbefinnande. Enkäten visade sig också ha en god 

innehållsvaliditet när resultaten från de olika arbetsplatserna som deltog i testningen 

jämfördes. Reliabiliteten visade sig vara god både avseende frågornas inre homogenitet 

(Chronbach´s alfa  ,62-,86) och test-retest reliabilitet (.57-,84)  (Dallner et al, 1999). 

Etisk reflektion 

De etiska principer som beaktats i denna studie är i enlighet Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer för god forskningssed och utgår från grundtankarna i 

Helsingforsdeklarationens krav på information, samtycke och konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Information avseende studiens syfte och tillämpbarhet lämnades ut 

till verksamhetscheferna och till respondenterna I informationen till verksamhetscheferna 

redogjordes för hur data skulle komma att hanteras av oss och vår handledare samt hur 

resultatet skulle komma att presenteras för att bevara sekretessen. Arbetsplatserna utlovades 

att närsomhelst och utan anledning få möjlighet att dra sig ur medverkan. För att kunna 

uppfylla detta kodades enkäterna på ett sätt som endast var känt för författarna av studien och 

vår handledare. Resultatet redovisas på gruppnivå för att ingen arbetsplats eller deltagare skall 

kunna identifieras. I informationen till respondenterna tydliggjordes att verksamhetschefen 

gett sitt godkännande till att delta i studien samt att deltagandet var frivilligt och anonymt. I 

enlighet med nyttjandekravet utlovades att uppgifterna som samlades in om de enskilda 

individerna endast skulle komma att användas i denna studie och förstöras efter studiens 

färdigställande (Olson & Sörensen, 2011). 

Dataanalys 

För att jämföra de olika yrkeskategorierna har statistikprogrammet SPSS version 20.0 

använts. Analyser som gjorts på materialet är frekvensberäkningar och independent t-test 

sample då medelvärden (M), standardavvikelser (SD) och p-värden (P) beräknats  samt 

Pearsons korrelation för sambandsanalyser. Signifikansnivå som valts är 95% ( p < 0,05). 

Medelvärden från QPS Nordic 34 + referensmaterial för de specifika frågorna finns 

presenterade i bilaga 4 och kan vara  av intresse för läsaren för att jämföra resultaten i 

föreliggande studie. Fråga 15, 25, 30, 35 och 36 är enskilda frågor och ingår inte i 

resultatpresentationen men finns presenterade i bilaga 4.  Fråga 37 är också en enskild fråga 

men vi har ändå valt att presentera den i resultatet eftersom den handlar om arbetstagarnas 

upplevelse av stress som vi anser har stor relevans i resultatdiskussionen. Den redovisas i 

resultatet tillsammans med fråga 38 som är den generella hälsofrågan från SF 36 (tabell 4) . 
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RESULTAT 

Resultatet kommer att redovisas först genom att presentera jämförelser mellan de olika 

områdena inom den psykosociala arbetsmiljön med tillhörande skalor. Därefter presenteras 

den psykosociala arbetsmiljön i förhållande till upplevd hälsa. Detta sker med förtydligande 

text och i tabell. För resultat på hur de olika yrkeskategorierna svarat på varje enskild fråga i 

enkäten hänvisas till Bilaga 4. 

 

Resultat för områden och skalor  

I de flesta områdena fanns skillnader mellan yrkena i hur de upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö. Samtliga medelvärden på områden och skalor samt signifikanstester finns 

redovisade i tabell 1. Resultat av skattningar som avser området Arbetskrav visar ingen 

skillnad mellan yrkeskategorierna. Vid analys av områdets skalor, kvantitativa krav och 

inlärningskrav hittas  en signifikant skillnad mellan grupperna när det gäller kvantitativa krav. 

SSK upplever i större utsträckning att de har för mycket att göra och att arbetsmängden kan 

bli ojämnt fördelad och hopa sig jämfört med KSA. Resultat av skattningar som avser 

Kontroll i arbetet visar att SSK upplever högre kontroll i arbetet jämfört med KSA. Resultat 

för områdets skalor visar att SSK i högre grad än KSA upplever sig ha positiv utmaning i 

arbetet samt har större kontroll av arbetstakt gällande  möjligheten att själv bestämma 

arbetstakten och ta paus i arbetet. Det finns ingen skillnad mellan SSK och KSA gällande 

skalan kontroll av beslut kring möjligheten att påverka mängden arbete eller påverka beslut 

som är viktiga för arbetstagaren i arbetet. KSA skattar området Rollförväntningar högre än 

SSK. Skillnaden härrör från skalan rolltydlighet som avser att det finns klart definierade mål 

för arbetet och att veta vad som krävs av arbetstagaren i arbetet. För den andra skalan 

rollkonflikt som rör frågan om det ibland ställs oförenliga krav på arbetstagaren från två eller 

flera personer finns ingen skillnad mellan yrkeskategorierna. Resultat för området 

Förutsägbarhet i arbetet visar att KSA i större utsträckning vet en månad i förväg vilka 

arbetsuppgifter de kommer att ha. I området upplevelsen av Skicklighet i arbetet och skalan 

upplevelse av mastery upplever KSA att de i högre grad är nöjd med sin förmåga att lösa 

problem i arbetet än SSK.  Resultat av skattningar som rör Social interaktion visar en 

signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna där KSA skattar högre än SSK. Skillnaden 

mellan yrkena härleds från att KSA skattar högre grad av stöd från chef gällande stöd och 

hjälp samt uppskattning för arbetsprestationer från sin närmsta chef än SSK. Resultat för 

området Ledarskap avser upplevelse av uppmuntrande ledarskap som handlar om att från sin 

närmsta chef få uppmuntran att delta i viktiga beslut och hjälp att utveckla sina färdigheter 
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visar ingen skillnad mellan yrkeskategorierna.  I området Organisationskultur-och klimat 

finns heller ingen skillnad mellan de båda yrkena men i en områdets skalor som 

berör  personalinriktning där belöning i arbete och att ledningen intresserar sig för 

personalens hälsa och välbefinnande avses skattar KSA högre än SSK. Inom området 

Grupparbete , hur man trivs i arbetsgruppen och upplevelse av gruppens 

problemlösningsförmåga, samt i området Stress finns ingen skillnad mellan yrkena. SSK och 

KSA skattar sin upplevda hälsa lika. 

 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser samt P värden för SSK och KSA gällande 

områden och skalor enligt QPS Nordic 34 

 

Områden i arbetslivet 

Skalor (fråga nummer) 

 

SSK n=50 

Medel  (SD +/-) 

 

KSA n=48 

Medel ( SD +/-) 

  

P-värde 

Arbetskrav 

Kvantitativa krav 
(1,2)↓

 

Inlärningskrav 
(3,4) ↓

 

2,83 

3,34 

2,29 

(0,58) 2,63 (0,56) 0,09 

(0,69) 2,90 (0,83) 0,01* 

(0,72) 2,37 (0,63) 0,59 

Kontroll i arbetet 3,22 (0,59) 2,84 (0,59) 0,00* 

Positiv utmaning i arbetet 
(5,6) ↑  

4,09 (0,67) 3,81 (0,66) 0,04* 

Kontroll av beslut 
(10,13) ↑  

2,71 (0,68) 2,46 (0,76) 0,09 

Kontroll av arbetstakt
 (11,12) ↑ 

2,87 (0,87) 2,27 (0,88) 0,00* 

 

Rollförväntningar 3,41 (0,51) 3,63 (0,47) 0,03* 

 Rolltydlighet 
(7,8) ↑ 

3,87 (0,73) 4,17 (0,51) 0,02* 

Rollkonflikt 
(9) ↓ 

2,48 (1,04) 2,46 (1,03) 0,91 

Förutsägbarhet i arbetet 

Förutsägbarhet under nästa 

månad 
(14) ↑ 

2,36 

 

(1,55) 

 

3,10 

 

(1,46) 

 

0,02* 
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Skicklighet i arbetet 

Upplevelse av mastery 
(16) ↑ 

3,84 (0,58) 4,19 (0,61) 0,01* 

 

Social interaktion 3,85 (0,60) 4,14 (0,57) 0,02* 

Stöd från chef 
(18,19) ↑ 

3,65 (0,89) 4,04 (0,90) 0,03* 

Stöd från arbetskamrater
 (17) ↑ 

4,40 (0,67) 4,52 (0,55) 0,33 

Stöd från vänner/ familj 
(22) ↑ 

3,70 (0,97) 3,94 (0,78) 0,19 

 

Ledarskap      

Uppmuntrande ledarskap
 (20,21) 

↑ 

3,01 (0,86) 3,34 (0,98) 0,08 

Organisationskultur och 

klimat 
2,91 (0,37) 2,99 (0,47) 0,35 

Socialt klimat 
(23,24) ↑ 

3,79 (0,69) 3,59 (0,87) 0,22 

Innovativt klimat
 (28,29) ↑ 

3,62 (0,68) 3,60 (0,75) 0,91 

Ojämnlikhet 
(31,32) ↑ 

1,94 (0,72) 1,83 (0,68) 0,45 

 Personalinriktning
 (33,34) ↑ 

2,27 (0,80) 2,92 (0,78) 0,00* 

      

 Grupparbete 
(26,27) ↑ 

4,16 (0,58) 4,34 (0,60) 0,13 

 

 Stress 
(37) ↓ 

2,66 (1,08) 3,06 (1,04) 0,06 

 

 Hälsa 
(38) ↑ 

3,62 (0,81) 3,40 (1,01) 0,23 

↑ = Högt värde positiv skattning.av psykosocial arbetsmiljö (hälsa.)   ↓= Lågt värde negativ skattning av psykosocial arbetsmiljö (hälsa)
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Resultat för samband mellan den psykosociala arbetmiljön och hälsa 

Flera positiva samband mellan psykosociala förhållanden och hälsa erhålls i resultatet. För 

yrkeskategoriernas (n=98) psykosociala arbetsmiljö i förhållande till hälsa erhålls samband i 

områdena Kontroll i arbetet, Skicklighet i arbetet, Social interaktion, Ledarskap, 

Organisationskultur-och klimat samt Grupparbete. Dessa samband fanns kvar för KSA när 

yrkena analyserades var för sig medan det  för SSK endast fanns kvar för området Upplevelse 

av skicklighet i arbetet, se tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och upplevd hälsa för  SSK och 

KSA  

 Hälsa 

 Totalt (n=98) SSK (n=50) KSA (n=48) 

Arbetskrav -0,16 -0,23 -0,15 

Rollförväntningar -0,06 0,17 -0,21 

Kontroll i arbetet 0,37** 0,24 0,44** 

Skicklighet i arbetet 0,38** 0,35* 0,50** 

Social interaktion 0,22* 0,80 0,43** 

Ledarskap 0,29** 0,15 0,44** 

Organisationskultur 

och klimat 

0.30** 0,15 0,43** 

Grupparbete 0,27** 0,22 0,35* 

*   Signifikant på 0.05 nivå          

** Signifikant på 0.01 nivå 

 

 

 

 



16 
 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Resultaten i denna studie ligger i linje med den forskning som finns och som vi redogjort för 

kring att den psykosociala arbetsmiljön har samband med hälsa för de ingående 

yrkeskategorierna. Det förvånade oss dock en del att vi inte hittade fler samband för SSK. Att 

samband mellan Kontroll i arbetet och upplevd hälsa fanns för KSA men inte SSK kanske kan 

bero på att kompetens och utveckling för KSA i större utsträckning  bestäms av 

organisatoriska och sociala förhållanden. Sjuksköterskor har fått med sig kompetens och även 

en viss förberedelse för sitt yrke genom högre utbildning och praktik medan kompetenskraven 

för anställning inom kundsupport är lägre. Utveckling och kompetens för KSA erhålls istället 

via internutbildningar och kontinuerlig utvärdering av arbetsprestationer och som del av detta 

blir anställda inom KSA exempelvis ofta monitorerade i sitt arbete (Sprigg & Jackson, 2006; 

Norman et al, 2001). Uppgifter om samtal i kö, hur många samtal som är besvarade och längd 

på samtal registreras. Detta tillsammans med bestämda riktlinjer för hur lång tid ett 

kundsamtal får ta för att lösa ett kundärende är faktorer som kan upplevas som kravfyllda och 

ge minskade känslor av kontroll (Norman et al, 2001). Om ramarna för monitoreringen är 

tydliga avseende uppnåeliga målsättningar, adekvat given feedback från överordnade och att 

de anställda förstår kriterierna för utvärdering och bedömning kan detta dock upplevas som 

stöd och hjälp till att utvecklas i sitt arbete (Nebeker & Tatum, 1993). Att ha tydliga mål och 

ramar för arbetet och adekvat kompetens  för det arbete som ska utföras ger enligt Theorell 

(2003) en ökad känsla av kontroll. Att ha kontroll i arbetet är som enskild faktor kopplat till 

bättre självskattad hälsa och lägre grad av emotionell utmattning (Samuelsson et al,  2012).  

Att ha stöd från sin närmsta chef avseende att uppmuntras att delta i viktiga beslut och få hjälp 

att utveckla sina färdigheter hade för yrkeskategorin KSA betydelse för hälsan. Sambandet till 

hälsa för KSA fanns även för området Organisationskultur- och klimat där KSA har skattat 

högre än SSK för skalan personalinriktning. som avser upplevelse av att få belöning för 

arbetsprestationer samt att den närmsta chefen  är intresserad av personalens hälsa och 

välbefinnande I området Ledarskap fanns också för KSA ett samband med upplevd hälsa..  Vi 

tror även att dessa samband kan kopplas till det faktum att KSA oftare utvärderas och får 

feedback på det arbete dom gör av sina chefer än SSK. Behov av stöd synliggörs då mer 

konkret vilket chefen kan åtgärda. Detta ligger i linje med en studie som visat att chefer kan 

inspirera medarbetarna genom att att bidra med intellektuell stimulans och skapa 

förutsättningar för autonomi och delaktighet och att det finns ett indirekt samband mellan 
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ledarskap och arbetstillfredsställelse (Dilschmann 2006).  Enligt Dallner et al (1999) 

prediceras arbetstillfredsställelse bäst av socialt stöd från chef, rättvist ledarskap och en 

personalinriktad organisationskultur.. Flera studier visar att ledarskapet inom en organisation 

kan påverka arbetstagarnas hälsa (Gurt et al, 2011; Bono et al, 2007; Härenstam et al, 2006). 

Sättet som feedbacken ges på och hur kritik framförs kan därmed vara avgörande för huruvida 

utvärderingen av arbetsprestationer får en positiv eller negativ inverkan på individen. Ett 

ledarskap som utövas transformellt, dvs ledare som visar engagemang, ger stöd, uppmuntrar 

personalen att uttrycka sina känslor, är synliga i organisationen och själv visar äkta känslor i 

sitt arbete att handleda personalen har visat sig vara positivt för personalens arbetstrivsel och 

kan ge direkta effekter på upplevd job strain och emotionell stress ( Bono et al, 2007). 

Det område som hade samband med upplevd hälsa för SSK var upplevelse av Skicklighet i 

arbetet vilket också korrelerade för KSA. Att uppleva mastery i arbetet innebär som vi 

tidigare nämnt en känsla av att det man presterar i arbetet kommer att leda till ett positivt 

resultat. Att just detta samband med hälsa finns för SSK kan bero på att sjuksköterskors arbete 

ofta är komplext och svårt att definiera. Svensk forskning visar att sjuksköterskor har svårt att 

beskriva innehållet i sitt arbete. Huvuduppgiften är förvisso  att vårda patienter men ofta ser 

sig sjuksköterskor som”spindeln i nätet” där en stor del av dagen går åt till att samordna 

uppgifter; planera, organisera, kontrollera och dokumentera. Det administrativa arbetet har 

ökat avsevärt och de anser sig utföra både sekreterares och läkares arbete (Furåker 2008).  För 

sjuksköterskor kan arbetsuppgifter av ungefär samma dignitet behöva prioriteras samtidigt. 

och sjuksköterskor har  uttryckt frustration kring obalansen och komplexiteten i arbetet vilket 

kan leda till samvetesstress. Med det menas att vårdpersonal utifrån etik och moral är hindrad 

att göra de rätta handlingarna vilket ger dåligt samvete och känsla av otillräcklighet och 

maktlöshet (Juthberg, 2008). Vårdpersonal som i dessa sammanhang har en hög upplevelse av 

mastery  skyddas i högre grad av vårdgivarrelaterad stress och har mindre risk att drabbas av 

psykisk ohälsa (Brent et al, 2006).  Studiens resultat visar att både SSK och KSA upplever att 

de har god hälsa och inte är särskilt stressade. Att båda yrkeskategorierna har skattat högt för 

det psykosociala områdena Social interaktion och Grupparbete kan vara en viktig aspekt att 

belysa då det sociala stödet från kollegor och chefer kan vara en buffert mot ohälsosam stress 

i arbetslivet (Theorell, 2009) liksom stöd från vänner och familj (Fiorillo & Sabatini, 2011).  

Det är intressant att se att resultaten i vår studie avseende medelvärden för hur deltagarna har 

svarat för de specifika frågorna till stor del överensstämmer med medelvärdena  i  QPS 

Nordic refernsmaterial förutom för några frågor som hndlar om stöd, ledarskap och 

förutsägbarhet i arbetet. För vidare läsning om detta hänvisas till Bilaga 4. 
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Begränsningar 

Studien innehåller en del begränsningar. Antalet deltagare är lågt liksom svarsfrekvensen från 

båda yrkeskategorierna (35 % resp 25,3 %) där även könsfördelningen ser olika ut för SSK 

och KSA  (14 % män respektive 43,8% män). En vårdavdelning och två kundsupportföretag 

tackade nej till att delta i studien  vilket ställer frågan om hur väl materialet representerar de 

två yrkena. Kanske hade resultatet av studien varit annorlunda studien baserats på en större 

och bredare studiepopulation. Studiens resultat har möjligtvis påverkats av det stora bortfallet. 

Man kan fråga sig vad som gjorde att så många valde att inte svara på enkäten. Var det de 

som upplevde sitt arbete som stressigt och kravfyllt inte prioriterade att svara på enkäten?  En 

annan möjlig förklaring  kunna vara att  personer som fyllt i enkäterna var de som mådde bra 

och tyckte att det fanns utrymme i arbetet att ta sig tid att fylla i dem. Upplevelser är 

individuella och vid ifyllande av självskattningformulär kan detta färgas av dagsformen. Har 

man exempelvis en dålig dag, så kan detta påverka hur man svarar i en enkät och vice versa. 

Svaren kan även vara påverkade av önskan om att förmedla exempelvis en upplevd dålig 

arbetsmiljö eller ett missnöje med chefen/kollegor och att man då underskattar eller 

överskattar vissa frågor med syftet att tydliggöra missnöjet. Den sneda könsfördelningen 

bland respondenterna kan möjligtvis påverka resultatet.  Troligtvis skattar män och kvinnor 

upplevelser olika och vilket kan ha påverkat resultatet. Utifrån reflektionerna ovan är det svårt 

att kunnat dra några säkra slutsatser från denna studie men vi tycker att resultaten är 

intressanta för det material vi fått ta del av.  

Studiens betydelse för arbetsliv och hälsa 

WHO har i en rapport författad av kommissionen för sociala bestämningsfaktorer för hälsa 

fastslagit att sysselsättning och arbetsförhållanden har stor betydelse för hälsa och jämlikhet i 

hälsa. Individers ekonomi, sociala status, sociala relationer, personliga utveckling och 

självförtroende kan stärkas av goda arbetsförhållanden samt skydda mot fysiska och 

psykosociala risker. Rapporten slår vidare fast att flera sysselsättningsrelaterade förhållanden 

har samband med sämre hälsa, exempelvis arbetslöshet och tidsbegränsade anställningar samt 

att faktorer som stress, orimliga arbetskrav, begränsat handlingsutrymme och arbetsrelaterade 

olyckor utgör allvarliga risker för hälsan (CSDH, 2008). Denna typ av studie är viktigt för att 

identifiera och sprida kunskap om vilka faktorer i arbetslivet som påverkar hälsan, vilket 

företagssköterskan är en viktig del i. Interventioner för att förbättra båda psykosociala och 

övriga arbetsmiljörelaterade brister borde vara av intresse för anställda och arbetsgivare både 
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inom den privata och den offentliga sektorn. En god arbetsmiljö är viktigt för olika 

verksamheters utveckling och ger förutsättningar för tillväxt.Forskning har visat att friska och 

nöjda medarbetare leder till ökad produktion och lönsamhet (De Drew et al, 2012; Seibert et 

al, 2004). 

SLUTSATS 

Våra resultat bekräftar att den psykosociala arbetsmiljön har betydelse för upplevd hälsa. 

Sambanden i den här studien är tydligast för yrkeskategorin kundsupport.  QPS Nordic 34+ är 

ett bra frågeformulär för beskriva psykosociala arbetsmiljöområden men man skulle kunna 

komplettera den med andra metoder för att ur fler perspektiv visa på  faktorer som påverkar 

människor i arbetet. Inom stressforskningen finns, utöver dem som vi beskrivit i vår studie, 

ytterligare en modell som brukar användas för att beskriva hur stress uppstår. Den så kallade 

person-environment fit model handlar om att personliga egenskaper, exempelvis 

copingmönster, typ A-beteende och personal hardiness har betydelse för hur en person 

påverkas av omständigheter i sin omgivning och syftar till att förklara varför vissa människor 

drabbas av ohälsa och andra förblir vid god hälsa när de utsätts för samma typer av 

påfrestningar ( Edwards et al, 1998). Ett frågeformulär med frågor som lyfter fram denna 

dimension skulle, liksom en intervjustudie skulle kunna vara ett bra komplement för att belysa 

interaktionen mellan människan och dennes arbetsmiljö. 
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 Förfrågan om medverkan i projekt 

 

Vi är två sjuksköterskor som läser Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa på Umeå Universitet med 

inriktning mot företagssköterska. Under april till maj påbörjas och färdigställs vårt examensarbete i form av 

en magisteruppsats som kommer att bli en jämförelsestudie mellan två olika yrkesgrupper där vi ska 

kartlägga psykosociala faktorer i arbetslivet och se om vi kan hitta samband mellan dessa och individernas 

upplevda hälsa. De yrkesgrupper vi kommer att ta med i studien är sjuksköterskor som arbetar på en 

vårdavdelning med akuta inslag samt personer som arbetar med kundsupport/försäljning på ett företag. Detta 

brev är en förfrågan om att få tillstånd av Dig som verksamhetschef att skicka ut inbjudan till sjuksköterskor  

inom organisationen som arbetar på vårdavdelning med akuta inslag att delta som informanter till studien. 

Datainsamling 

Datainsamlingen kommer att ske i form av enkäter. Enkäten som används för denna studie innehåller bland 

annat frågor som rör yrkesrollen, arbetsklimatet, gruppen, organisationen, individens upplevelse av krav och 

kontroll i arbetet samt upplevd hälsa och beräknas ta 10-15 minuter att fylla i.  

Anonymitet och sekretess 

Informanterna i studien fyller i enkäten anonymt och deltagandet är frivilligt.                                         

Deltagarna kan närsomhelst under studiens gång och utan anledning avsäga sig medverkan. Vilka enkäter 
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som hör till respektive arbetsplats kommer därför att behöva vara kända för oss under arbetets gång. 

Uppgifterna som lämnas kommer att hanteras konfidentiellt av oss och vår handledare så att varken 

deltagarnas eller arbetsplatsernas identitet kommer att röjas under bearbetningsprocessen eller i 

redovisningen av resultatet. Eftersom det är av vikt att vi som författare av studien kan hålla isär de olika 

arbetsplatserna gällande vilka som hör till akutsjukvårdavdelning respektive kundsupport/försäljning i 

resultatpresentationen kommer de att kodas på ett sätt som bevarar sekretessen. När studien är klar och 

arbetet godkänt kommer insamlade enkäter att förstöras.  

 

 

 

Vi hoppas att studien kommer att ge ökade kunskaper om hur arbetsrelaterade faktorer inverkar på 

människors hälsa och därför är Er medverkan viktig.  

Om intresse finns kommer det att finnas möjlighet att ta del av den färdiga studiens resultat. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Heidi Lindmark   Maria Nilsson 

Legitimerad sjuksköterska   Legitimerad sjuksköterska                                         

Tel: 070-2518499   Tel: 076-8979461 

E-mail: heli0082@student.umu.se   E-mail: mani0056@student.umu.se   

 

 

Björn Nygren 

Universitetslektor, Handledare 

Tel: 073-7050315 

E-mail: bjorn.nygren@umu.se   
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Bilaga 2 

 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för  
omvårdnad 

 

 
 

 

Datum 2013-03-28 

 

 Information till deltagare 

  

 

Förfrågan om medverkan i projekt 

Vi är två sjuksköterskor som går Magisterprogrammet i Arbetsliv och Hälsa med inriktning 

företagssköterska. Vi gör ett examensarbete i form av en jämförelsestudie där vi ska kartlägga 

psykosociala faktorer i arbetslivet och se om vi kan hitta samband mellan dessa och individernas 

upplevda hälsa. Yrkesgrupperna som kommer att jämföras är sjuksköterskor med anställning på 

akutsjukvårdsavdelning och personer anställda inom kundsupport/försäljning. Genom utskick och 

telefonkontakt med verksamhetschefen på din arbetsplats har vi fått tillstånd att insamla data i 

form av enkäter. Den enkät som används för denna studie tar upp faktorer som berör bland annat 

upplevelse av kontroll och stöd i de arbetsuppgifter man har, hur man upplever arbetsklimatet, 

gruppen och organisationen samt yrkesrollen.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och enkäten fylls i anonymt.  Vi beräknar att det tar ca 10-15 

minuter att fylla i enkäten där man för varje fråga presenteras med svarsalternativ på en femgradig 

skala och kryssar i det som stämmer bäst överens med den egna upplevelsen.  

Uppgifterna från enkätsvaren kommer under bearbetningen att hanteras endast av oss och vår 

handledare på ett sätt som bevarar sekretessen. Inga enskilda uppgifter kommer att lämnas ut till 

någon annan och ingen enskild kommer att kunna igenkännas vid presentation av resultat då 

resultatredovisningen sker på gruppnivå. Resultaten av studien kommer också att presenteras på 

ett sätt så att ingen arbetsplats ska kunna identifieras För att hålla isär enkäter från de olika 

arbetsplatserna kommer de att vara kodade som Arbetsplats 1 och Arbetsplats 2.   

Din medverkan är viktig för att öka kunskaperna om hur arbetsrelaterade faktorer inverkar på 

människors hälsa och studien kommer att finnas tillgänglig att ta del av när den är klar. 
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Med vänliga hälsningar  

Heidi Lindmark   Maria Nilsson 

Legitimerad sjuksköterska   Legitimerad sjuksköterska                                         

Tel: 070-2518499   Tel: 076-8979461 

E-mail: heli0082@student.umu.se  E-mail: mani0056@student.umu.se  
 

 

Björn Nygren 

Universitetslektor, Handledare 

Tel: 073-7050315 

E-mail: bjorn.nygren@umu.se   
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Bilaga 3 

 
      

 
Vänligen kryssa för rätt alternativ. Endast ett kryss per fråga. Använd helst kulspetspenna. 

  
PERSONUPPGIFTER           

  
Ålder …..År 

    

  

  
Kön             Man          ⃝            

Kvinna         ⃝ 

    

  

  
Anställning           Fast    ⃝           

Tidsbegränsad    ⃝ 

    

  

  
Arbetar du heltid?   Ja    ⃝          
Nej                  ⃝ 

    

  

  
Hur länge har du arbetat på denna 

arbetsplats?                       …..År       

….Månader 

    

  

    Mycket 

sällan eller 

aldrig 

Ganska 

sällan 

Ibland Ganska 

ofta 

Mycket 

ofta eller 

alltid 

1 Är din arbetsmängd så ojämnt 

fördelad att arbetet hopar sig? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
2 Har du för mycket att göra? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
3 Är dina arbetsuppgifter för svåra 

för dig? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
4 Utför du arbetsuppgifter som du 

skulle behöva mer utbildning för? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
5 Är dina kunskaper och 

färdigheter till nytta för ditt 

arbete? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

6 Innebär ditt arbete positiva 

utmaningar? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
7 Finns det klart definierade mål 

för ditt arbete? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
8 Vet du precis vad som krävs av 

dig i ditt arbete? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
9 Ställs det oförenliga krav på dig 

från två eller fler personer? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
10 Kan du påverka mängden arbete 

du får? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
11 Kan du själv bestämma din 

arbetstakt? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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12 Kan du själv bestämma när du 

ska ta paus? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
13 Kan du påverka beslut som är 

viktiga för ditt arbete? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
14 Vet du en månad i förväg vilken 

typ av arbetsuppgifter du kommer 

att ha? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

15 Går det rykten om förändring på 

arbetsplatsen? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
16 Är du nöjd med din förmåga att 

lösa problem i arbetet? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
17 Om du behöver, får du då stöd 

och hjälp med ditt arbete från 

dina arbetskamrater? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

18 Om du behöver, får du då stöd 

och hjälp med ditt arbete från din 

närmsta chef? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

19 Får du uppskattning för dina 

arbetsprestationer från din 

närmsta chef? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

20 Uppmuntrar din närmsta chef dig 

att delta i viktiga beslut? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
21 Hjälper din närmsta chef dig att 

utveckla dina färdigheter? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
    Mycket 

lite eller 

inte alls 

Ganska 

lite 

Något Ganska 

mycket 

Väldigt 

mycket 

22 Känner du att du kan få stöd från 

dina vänner/din familj när det är 

besvärligt på arbetet? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

  Hurdant är klimatet på din 

arbetsenhet? 
Mycket 

lite eller 

inte alls 

Ganska 

lite 

Något Ganska 

mycket 

Väldigt 

mycket 

23 Uppmuntrande och stödjande.. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
24 Avslappnat och trivsamt.. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
25 Stelt och regelstyrt.. ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
    Mycket 

lite eller 

inte alls 

Ganska 

lite 

Något Ganska 

mycket 

Väldigt 

mycket 

26 Uppskattar du att ingå i gruppen? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
    Mycket 

sällan eller 

aldrig 

Ganska 

sällan 

Ibland Ganska 

ofta 

Mycket 

ofta eller 

aldrig 

27 Är er grupp bra på att lösa 

problem? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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28 Uppmuntras de anställda på din 

arbetsplats att göra förbättringar? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
29 Är det tillräckligt med 

kommunikation på din 

avdelning? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

30 Har du lagt märke till störande 

konflikter mellan arbetskamrater? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
    Mycket 

lite eller       

inte alls 

Ganska 

lite 

Något Ganska 

mycket 

Väldigt 

mycket 

31 Har du märkt någon ojämnlighet i 

behandlingen av män och kvinnor 

på din arbetsplats? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

32 
Har du märkt någon ojämnlighet i 

behandlingen av äldre och yngre 

anställda på din arbetsplats? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

33 Belönas man för ett väl utfört 

arbete på din arbetsplats (pengar, 

uppmuntran)? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

34 I vilken utsträckning intresserar 

sig ledningen för personalens 

hälsa och välbefinnande? 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

    Instämmer 

inte        

alls 

Instämmer       

knappast 

Neutral Instämmer          

delvis 

Instämmer 

fullständigt 

35 Jag trivs med att för det mesta gå 

helt upp i mitt arbete ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
36 Den största tillfredställelsen i mitt 

liv kommer från mitt arbete ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
  Med stressmenas en situation då man 

känner sig spänd, rastlös, nervös, 

eller orolig eller inte kan sova på  

natten eftersom man tänker på 

problem hela tiden. 

Inte alls Bara lite I viss 

mån 

Ganska 

mycket 

Väldigt 

mycket 

37 Har du känt dig stressad den 

senaste tiden? ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
    Utmärkt Mycket 

god 

God Någorlunda Dålig 

38 I allmänhet, skulle du vilja säga 

att din hälsa är: ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Bilaga 4. Frågor från QPS Nordic 34 + och resultat av medelvärden, standardavvikelser 

och P värden för T test för SSK och KSA 

Fråga * SSK n=50 KSA n=48 T-test QPS N 

34+ 

M (SD) M (SD) 

P-

VÄRDE M 

1. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad 

att arbetet hopar sig? 
3,36 (0,69) 2,77 (1,04) 0,00 3,24 

2. Har du för mycket att göra? 3,32 (0,87) 3,02 (0,79) 0,08 3,34 

3. Är dina arbetsuppgifter för svåra för 

dig? 
2,04 (0,74) 2,06 (0,78) 0,89 1,85 

4. Utför du arbetsuppgifter som du skulle 

behöva mer utbildning för? 
2,55 (0,94) 2,67 (0,81) 0,52 2,44 

5. Är dina kunskaper och färdigheter till 

nytta för ditt arbete? 
4,36 (0,80) 4,21 (0,75) 0,35 4,1 

6. Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 3,82 (0,75) 3,40 (0,83) 0,01 3,65 

7. Finns det klart definierade mål för ditt 

arbete? 
3,58 (0,88) 4,19 (0,61) 0,00 4,04 

8. Vet du precis vad som krävs av dig i ditt 

arbete? 
4,16 (1,00) 4,15 (0,51) 0,93 4,21 

9. Ställs det oförenliga krav på dig från två 

eller fler personer? 
2,48 (1,04) 2,46 (1,03) 0,91 2,24 

10. Kan du påverka mängden arbete du 

får? 
2,20 (0,86) 2,21 (0,94) 0,96 2,45 

11. Kan du själv bestämma din arbetstakt? 2,82 (1,02) 2,44 (0,97) 0,06 3,01 

12. Kan du själv bestämma när du ska ta 

paus? 
2,92 0,99) 2,10 (1,10) 0,00 2,98 

13. Kan du påverka beslut som är viktiga 

för ditt arbete? 
3,22 (0,71) 2,71 (0,92) 0,00 2,95 

14. Vet du en månad i förväg vilken typ av 

arbetsuppgifter du kommer att ha? 
2,36 (1,55) 3,10 (1,46) 0,02 3,57 

15. Går det rykten om förändring på 3,39 (0,98) 2,92 (0,99) 0,02 E 
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arbetsplatsen? 

16. Är du nöjd med din förmåga att lösa 

problem i arbetet? 
3,84 (0,58) 4,19 (0,61) 0,01 3,88 

17. Om du behöver, får du då stöd och 

hjälp med ditt arbete från dina 

arbetskamrater? 

4,40 (0,67) 4,52 (0,55) 0,33 3,8 

18. Om du behöver, får du då stöd och 

hjälp med ditt arbete från din närmsta 

chef? 

3,96 (0,90) 4,23 (0,91) 0,14 3,47 

19. Får du uppskattning för dina 

arbetsprestationer från din närmsta chef? 
3,34 (1,04) 3,85 (0,97) 0,01 3,21 

20. Uppmuntrar din närmsta chef dig att 

delta i viktiga beslut? 
3,10 (0,86) 3,27 (1,13) 0,40 2,74 

21. Hjälper din närmsta chef dig att 

utveckla dina färdigheter? 
2,92 (1,01) 3,42 (0,94) 0,01 2,66 

22. Känner du att du kan få stöd från dina 

vänner/din familj när det är besvärligt på 

arbetet? 

3,70 (0,97) 3,94 (0,78) 0,19 2,62 

23. Är klimatet på din arbetsenhet 

uppmuntrande och stödjande? 
3,74 (0,78) 3,75 (0,91) 0,95 3,33 

24. Är klimatet på din arbetsenhet 

avslappnat och trivsamt? 
3,84 (0,74) 3,44 (0,97) 0,02 3,5 

25. Är klimatet på din arbetsenhet stelt och 

regelstyrt? 
2,06 (0,84) 3,33 (1,19) 0,00 E 

26. Uppskattar du att ingå i gruppen? 4,35 (0,69) 4,36 (0,74) 0,92 4,14 

27. Är er grupp bra på att lösa problem? 3,98 (0,65) 4,33 (0,63) 0,01 3,79 

28. Uppmuntras de anställda på din 

arbetsplats att göra förbättringar? 
3,76 (0,72) 3,68 (0,94) 0,64 3,37 

*Svarsalternativ Fråga 1-21 och 27-30: 1=Mkt sällan eller aldrig, 5=Mkt ofta eller alltid. 

Fråga 22-26 och 31-34: 1= Mkt lite eller inte alls, 5=Väldigt mkt. Fråga 35-36: 

1=Instämmer inte alls 5= Instämmer fullständigt. Fråga 37: 1=Inte alls, 5=Väldigt mycket. 

Fråga 38: skala 5-1, 5=Utmärkt, 1=Dålig E=fråga som ej ingår i område/skala 
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Bilaga 4. Frågor från QPS Nordic 34 + och resultat av medelvärden, standardavvikelser och 

P värden för T test för SSK och KSA 

 

Fråga * SSK n=50 KSA n=48 T-test QPS N 

34+ 

M (SD) M (SD) 

P-

VÄRDE M 

29. Är det tillräckligt med kommunikation 

på din avdelning? 
3,48 (0,91) 3,52 (0,80) 0,81 3,32 

30. Har du lagt märke till störande 

konflikter mellan arbetskamrater? 
2,80 (0,83) 2,23 (1,04) 0,00 E 

31. Har du märkt någon ojämnlighet i 

behandlingen av män och kvinnor på din 

arbetsplats? 

1,82 (0,83) 1,67 (0,75) 0,34 1,89 

32. Har du märkt någon ojämnlighet i 

behandlingen av äldre och yngre anställda 

på din arbetsplats? 

2,06 (0,96) 2,00 (0,85) 0,74 1,91 

33. Belönas man för ett väl utfört arbete på 

din arbetsplats (pengar, uppmuntran)? 
1,98 (0,87) 2,46 (0,94) 0,01 2,26 

34. I vilken utsträckning intresserar sig 

ledningen för personalens hälsa och 

välbefinnande? 

2,56 (0,97) 3,37 (0,94) 0,00 3,07 

35. Jag trivs med att för det mesta gå helt 

upp i mitt arbete 
3,58 (1,01) 3,62 (0,80) 0,84 E 

36. Den största tillfredställelsen i mitt liv 

kommer från mitt arbete 
2,43 (0,96) 1,94 (0,99) 0,02 E 

37. Har du känt dig stressad den senaste 

tiden? 
2,66 (1,08) 3,06 (1,04) 0,06 E 

38. I allmänhet, skulle du vilja säga att din 

hälsa är: 
3,62 (0,81)  3,40 (1,01) 0,23 SF36 

*Svarsalternativ.  Fråga 1-21 och 27-30: 1=Mkt sällan eller aldrig, 5=Mkt ofta eller alltid. 

Fråga 22-26 och 31-34: 1= Mkt lite eller inte alls, 5=Väldigt mkt. Fråga 35-36: 
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1=Instämmer inte alls 5= Instämmer fullständigt. Fråga 37: 1=Inte alls, 5=Väldigt mycket. 

Fråga 38: skala 5-1, 5=Utmärkt, 1=Dålig E=fråga som ej ingår i område/skala 

 

 


