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Den ekonomiska samhällssituationen har orsakat mycket neddragningar inom offentlig sektor. 
Dessutom är personalbristen stor inom den svenska äldreomsorgen. Denna personalgrupp har redan 
idag de största ohälsotalen och sjuktalen tenderar att öka. En trend som genererar stora kostnader 
såväl på samhällsnivå som för enskilda arbetsgivare. Denna studie ämnar undersöka begreppet job 
crafting, hur individen kan påverka olika faktorer i sin arbetsmiljö, och hur job crafting påverkar 
hälsa. Urvalsgruppen bestod av yrkesverksamma chefer och deras arbetsgrupper inom 
äldreomsorgen i norra Sverige och utgjordes av 94 procent kvinnor och sex procent män (N=177, 
M=44). Datainsamling skedde via enkäter baserade på mätinstrument som anses väl beprövade och 
valida. De fyra hypoteser gällande sambandet mellan job crafting och hälsa kunde inte bekräftas, 
trots att tidigare forskning uppvisat ett samband. Analys av valda variabler förväntades uppvisa ett 
linjärt samband, som istället visade sig vara kurvlinjärt där hälsan förbättrades då strategier av job 
crafting utövades på en medelnivå. Det icke-linjära sambandet gjorde det rimligt att anta att 
kontextuella förutsättningar för personal inom äldreomsorgen försvårar processen för job crafting 
samt att för hög grad av job crafting får en negativ effekt på hälsa.  
 
The financial situation in society has brought on many cutbacks in the public sector. In addition, 
Sweden has a severe staff shortage in elder care. Personel in this kind of work already peak at the 
sick leave statistics and the number is showing rising tendencies. This causes great costs both for 
society and for individual employers. The aim of this study was to examine the concept of job crafting, 
i.e how individuals can make changes within the boundaries of their work environment and the way 
these changes effects their well- being. The selection group is representative for the profession 
within Swedish elder care with 94 percent women and 6 percent men (N=177, M=44). Data collection 
have been made by a survey answered by leaders and their work groups and the instruments used 
for constructing the survey is well tested and valid. Four hypothesis were presented claiming a 
connection between variabels concerning job crafting and health but they could not be confirmed 
even though previous research has shown that fact. The expected results were to illustrate a linear 
connection but it turned out to be curved. The result made it possible to assume that contextual 
conditions for personel within elder care makes it difficult to engage in job crafting. Thus, an 
unfavorable high level of job crafting will have negative effect on health.  
 

Välfärdsstaten kan ses som ett kännetecken för ett civiliserat och utvecklat 
samhälle. En samhällssyn som bygger på rättvisa vad gäller insamling och 
omfördelning av skatter samt upprätthållande av förtroende mellan olika delar av 
samhället och över generationer (Alcock et al., 2013). Samtidigt är välfärden den 
samhällsfunktion vilken ofta drabbas hårt av ekonomiska och politiska 
förändringar, som blev fallet efter 2008 års finanskris. De europeiska länderna 
tvingades till nedskärningar inom den offentliga sektorn (Glassner, 2010) och 
lönesänkningar för personalen och justeringar av skatter och avgifter bidrog till en 
ökad arbetslöshet. I de nordiska länderna blev effekterna av krisen inte lika stora 
jämfört med övriga Europa, med förklaringen att de nordiska länderna tycks haft en 
mer befäst välfärd och samtidigt haft bättre förutsättningar för att uppnå en mer 
expansiv ekonomisk politik. Därmed lyckades de nordiska länderna reducera 
effekterna av arbetslöshet i större utsträckning än andra europeiska länder (Greve, 
2013). I samband med offentliga nedskärningar rapporterade EFN (European 
Federation of Nurses Associations) om vårdpersonals arbetssituation. Personalen 
tvingas till hårdare arbete för att upprätthålla vårdkvalité och förväntas prestera 



och erbjuda mer samtidigt som mindre resurser finns att tillgå - en kamp som känns 
övermäktig. Samtidigt varnar Världshälsoorganisationen (WHO) för kortsiktiga 
beslut vad gäller ekonomiska nedskärningar som kan ge långsiktiga konsekvenser 
för vården och länders generella hälsa (WHO, 2016). 
 

Äldreomsorgen har under de senaste decennierna genomgått stora organisatoriska 
förändringar bland annat på grund av den ekonomiska konjunkturens fluktuation, 
vilket fått konsekvenser för såväl brukare som personal. Nya styrformer har 
påverkat den vardagliga utformningen av framförallt hemtjänsten med 
standardiserade arbetsuppgifter och tidspress. Distansen mellan “beställare” och 
“utförare” har ökat och hjälpinsatser har blivit mer detaljstyrda och fragmenterade 
vilket medfört att helhetssynen inom yrket gått förlorad. Dessa nya förhållanden har 
försämrat möjligheterna till att möta brukares individuella behov och önskemål då 
handlingsutrymmet för personalen begränsats (Larsson & Szebehely, 2006). 
Arbetsmiljöverket (2016) meddelar i rapport 2011:11 att minskad frihet och 
utmaning i arbetet till följd av neddragningar även inneburit minskat stöd från 
överordnade och arbetsgruppen samt minskade resurser i arbetet. Detta skulle 
vidare få negativa konsekvenser för både arbetsmiljö och hälsa. Quinlan och Bohle 
(2009) visar i en omfattande litteraturgenomgång ett tydligt samband mellan 
personalneddragningars negativa samband med hälsa. Personalneddragningar i 
deras mening, kopplades till lägre självskattad hälsa, minskat välbefinnande, 
psykiska besvär samt ökad sjukfrånvaro. Vårdbiträden, som enligt Statistiska 
centralbyrån (2016) benämns som den arbetsgrupp som “ger individuell vård och 
omsorg till äldre i eget eller särskilt boende” och innefattar yrken som hemtjänst, 
hemvårdare, servicebiträde, sjukvårdsbiträde med flera, hamnar även på listan över 
yrken med lägst genomsnittlig lön i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2015). Vård 
och omsorgspersonal är den största yrkesgruppen i Sverige med över 500 000 
anställda och rapporteras stå för det största ohälsotalen enligt Försäkringskassans 
statistik från 2014. Samma statistik visar även en ökning på tio procent vad gäller 
sjuktal från 2012-2014 (Lidwall, 2015).  
 

Den forskning som framställts inom området för job crafting (arbetsomformning) 
har förklarat begreppets betydelse på ett relativt unisont vis. Den definition som 
ofta citeras är den formulerad av Wrzesniewski och Dutton (2001), vilken även 
kommer att utgöra utgångspunkten för denna studie. Genomgående kommer det 
engelska uttrycket av job crafting användas. Detta mot bakgrund av begreppets 
relativt nya tillkomst och att en svensk översättning riskerar att förväxlas med 
närliggande begrepp. Forskarna menar att job crafting innefattar de 
uppgiftsorienterade (task), kognitiva (cognitive) och/eller relationella (relational) 
förändringar som individen gör för att skapa sin egen arbetsmiljö i syfte att uppnå 
större mening och identitet i arbetet, job crafting is the physical and cognitive 
changes individuals make in the task or relational boundaries of their work 
(Wrzesniewski & Dutton, 2001, s.1). En individ som själv väljer att forma sitt arbete 
förändrar även synen på arbetets mening och den egna identiteten i relation till 
arbetet. Ett närliggande begrepp till job crafting är teorier om job design som 
förklarar hur attityder och motivation kan förstås genom tolkning av bestämda 
arbetsuppgifter. Job crafting kompletterar teorier om job design genom att se 
individen som skapare av arbetsmiljö och på så sätt formar attityder och hittar 



motivation. Job crafting ser således individen som initiativtagande, snarare än 
beroende av objektiva förhållanden i arbetet (Wrzesniewski & Dutton, 2001). 
 

För att förstå processen kring job crafting är det viktigt att beakta bakomliggande 
motivationsfaktorer som uppmuntrar till job crafting. Dessa faktorer består av tre 
individuella behov. Engagemang för job crafting skapas när individen (1) har behov 
av kontroll i syfte att undvika alienation i arbetet, (Braverman, 1975) (2) vill skapa 
en positiv självbild i relation till arbetet och (3) vill uppfylla grundläggande behov 
för gemenskap till andra (Baumeister & Leary, 1995) (se bilaga 1). Sammantaget 
handlar det om individens behov att känna kontroll över arbetssituationen och 
skapa en positiv självbild eller arbetsidentitet, både för sig själv och för människor i 
omgivningen. I samband med detta är det även viktigt att se till vilka möjligheter 
som finns för job crafting. I bilaga 1 finns uppräknat exempel på faktorer som kan 
spelar in. Förutom motivation för job crafting krävs att förhållanden i arbetet som 
skapar förutsättningar. Wrzesniewski och Dutton (2001) menar här att 
arbetsuppgifternas karaktär vad gäller hur uppgifter är sammankopplade och 
beroende av varandra (interdependence) spelar in, vilket får effekt för känslan av 
handlingsfrihet (degrees of freedom). Således blir en arbetstagare med uppgifter 
stark sammanlänkade med varandra mindre motiverad till att förändra 
omständigheter i arbetet då detta i nästa skede påverkar andra arbetsuppgifter och 
följaktligen de människor arbetstagaren interagerar med. Arbetstagarens 
uppfattning om möjligheter till job crafting (sammankopplade arbetsuppgifter och 
känsla av handlingsfrihet), syn på, och drivkraft i sitt arbete (work and motivational 
orientations) får betydelse för sannolikheten till job crafting. Enkelt beskrivet 
handlar det om huruvida arbetstagaren drivs i sitt arbete genom (1) ekonomiska 
förmåner snarare än glädje och uppfyllande, (2) karriärmässiga framsteg eller (3) 
socialt engagemang och ser arbetet som ett kall. Dessa faktorer påverkar kopplingen 
mellan motivation till job crafting och job crafting-beteenden som tydliggörs i bilaga 
1. Som tidigare nämnts finns tre olika delar av job crafting: task, relational- och 
cognitive job crafting.  

 
Figur 1. Modell för job crafting och dess tre olika delfaktorer skapad med inspiration 
från Wrzesniewski och Dutton (2001). 
 



Task crafting beskrivs av Wrzesniewski och Dutton (2001) som den 
uppgiftsrelaterade förändring arbetstagaren gör vad gäller innehåll, omfattning 
eller mängd. På så sätt skapar arbetstagaren aktivt nya förutsättningar för arbetets 
natur. En arbetstagare som har motivation och förutsättningar till job crafting kan 
även förändra arbetets natur genom relationer med kollegor och hur relationer ska 
se ut genom så kallad relational crafting. Den tredje formen av job crafting, cognitive 
crafting, belyser hur individen tolkar och uppfattar arbetet, antingen som en helhet 
eller som en uppsättning separata uppgifter. Att förändra synen på arbetet får 
således konsekvenser för hur arbetet uppfattas av individen.  
 
För att uppnå individuella effekter av job crafting krävs att motivation och möjlighet 
till job crafting existerar. Genom att förändra de uppgifter och/eller relationer som 
utgör arbetsförhållanden skapar individen ny mening och identitet i yrket. Oavsett 
på vilket vis arbetets karaktär förändras (genom task crafting, relational crafting 
och/eller cognitive crafting) sker en rekonstruktion, med en helt ny struktur som 
resultat. Individen tillskriver därigenom ny mening till arbetet som bättre stämmer 
överens med självbilden och andras uppfattning.  
 
Forskning inom området har ofta undersökt job crafting i relation till individers 
hälsa och vilka effekter job crafting frammanar. Vanligt är att forskare talar om hälsa 
som well-being. I forskning om job crafting i relation till mental hälsa definierar 
Slemp (2014) hälsa som både subjektivt och psykiskt. Det subjektiva välbefinnandet 
avser dels en kognitiv tillfredställelse med livet som helhet samt en närvaro av 
positiva, och frånvaro av negativa emotionella känslor i livet. Det psykiska 
välbefinnandet definieras lämpligast med hjälp av sex faktorer: self-acceptance, 
purpose in life, autonomy, personal growth, environmental mastery, and positive 
relationships with others (Ryff, 1989).  
 
Angående vad som kan påverka prestation och hälsa inom arbetslivet finns mycket 
forskning. Studier finns även på hur exempelvis engagemang, job design samt till 
viss del även job crafting påverkar. Möjlighet för individen att påverka arbetet har i 
majoriteten av studierna visat på ett ökat välmående. Alla effekter av job crafting är 
dock inte positiva vilket föranlett en uppdelning mellan forskning som redogjort för 
positiva utkomster och negativa utkomster. Olika typer av krav har visat sig vara en 
avgörande faktor för positiv eller negativ utkomst av job crafting. Van den Broeck, 
De Cuyper, De Witte och Vansteenkiste (2010) talar om utmanande och hindrande 
krav i arbetet. Krav uppfattas som utmanande när resurser matchar och leder till 
förbättringar i prestation och hälsa. Då däremot resurser saknas eller är otillräckliga 
uppfattas kraven som oöverkomliga, hindrande, vilket kan leda till det motsatta. 
 
Det tycks finnas ett positivt samband mellan job crafting och prestation, och samma 
tendens verkar gälla för sambandet mellan job crafting och hälsa. Forskning på 
området är dock bristfällig och ytterligare studier är nödvändigt, gärna över 
generell population (Slemp & Vella-Brodrick, 2014). Andra forskare uttrycker 
liknande åsikter och menar att ytterligare forskning är nödvändig. Tydliga 
indikationer på att job crafting som organisatorisk intervention tycks få positiv 
effekt för anställdas hälsa har visat sig Van den Heuvel et al., (2015). Även studier 



av Tims et al. (2013), Lyons (2015) med flera (Petrou, Demerouti, & Breevaart, 
2013) uppvisar resultat som tydligt talar för detta positiva samband. 
Brenninkmaijer och Hekkert-Koning (2015) samt Bakker och Costa (2014) är mer 
försiktiga i sina slutsatser och betonar vikten av andra modererande variabler. 
Hindrande krav i arbetet samt utbrändhet är variabler som påverkar anställdas 
möjlighet till job crafting och således även möjligheten till ökat välbefinnande.  

 
Forskning är följaktligen inte helt entydig vad gäller sambandet mellan job crafting 
och hälsa. Situationer då sambandet visar på negativ effekt har även 
uppmärksammats. Brenninkmeijer och Hekkert-Koning (2015) talar om situationer 
där job crafting snarare skapar stress och ohälsa i situationer då krav i arbetet 
uppfattas som oöverkomliga. Job crafting i arbetet kan även drabba medarbetare 
negativt. En minskning av hindrande krav för enskild medarbetare leder till 
konflikter och ökad arbetsbelastning för kollegor (Tims, Bakker, & Derks, 2015). 
Liknande resultat åskådliggjordes vid forskning på personal inom servicenäringen 
där anställda (exempelvis servitriser) undvek att hantera/servera otrevliga eller 
besvärliga gäster. Detta tolkades som en typ av job crafting som fick konsekvenser 
för övriga medarbetare eftersom dessa tvingades hantera situationen istället (Tims, 
Bakker, & Derks, 2012). 

 
I samband med job crafting används ofta Krav-resursmodellen för att förstå koppling 
till hälsa. Den har sitt ursprung från Karasek och Theorells krav-kontrollmodell och 
utvecklades i syfte att bättre spegla arbetsmarknaden. Den mer moderna modellen 
har stöd av tre teorier: Job characteristic model ((Hackman, 1980), conservation of 
resources (Hobfoll, 2001) samt Effort Reward imbalance, (Siegrist, 1996) 
Kännetecknande för JDR-modellen är dess betoning på resurser som ersatt kontroll. 
Centralt är att organisationen och dess medarbetare ses som unika och monotona 
arbetsuppgifter i syfte att uppnå optimal produktionseffektivitet bytts ut mot 
flexibilitet. Arbetskrav i modellen definieras som “those physical, psychological, 
social or organizational aspects of the job that require sustained physical and/or 
psychological (cognitive and emotional) effort or skills and therefore associated with 
certain psysiological and /or psycological costs”. Resurser i arbetet definieras 
som:  “those physical, psychological, social or organizational aspects of the job that 
are either/or: (a) functional in achieving work goals; (b) reduce job demands and the 
associated psysiological and /or psycological costs; and (c) stimulate personal growth, 
learning and development” (Arnold & Evangelia, 2007). Resurser kan ta sig många 
olika uttryck, värderas olika och distribueras av olika personer/faktorer. En resurs 
kan exempelvis vara socialt stöd där samtal med andra skapar verktyg för hantering 
av svåra situationer på arbetet. Ett annat exempel möjlighet till schemaläggning 
vilket skapar möjlighet för återhämtning. Enkelt beskrivet skapas hälsa då balans 
mellan resurs och krav existerar. JD-R modellen har använts för att undersöka 
sambandet mellan job crafting och hälsa. I linje med JD-R modellen har job crafting 
ansetts som ett verktyg för individen att förändra mängden krav och/eller resurser 
för att bibehålla eller erhålla balans (Tims, Bakker & Derks, 2013). Framtagandet 
och användandet av JD-R modellen kan appliceras på många olika yrkeskategorier 
och även användas för att förbättra prestation på arbetet samt förbättra hälsa på en 
arbetsmarknad som ställer krav på flexibilitet (Bakker & Demerouti, 2007).  



 
En annan teoretisk förklaringsmodell som syftar till att förklara (o)hälsa är Känsla 
av sammanhang (KASAM). Denna modell syftar till att studera faktorer för 
upplevelsen av sammanhang i livet och vad som skapar hälsa. Begreppet rymmer 
tre komponenter. Meningsfullhet innebär upplevelse att krav i arbetet som värda att 
arbeta för. Begriplighet syftar till i vilken utsträckning individer upplever sin tillvaro 
som strukturerad och förståelig. Hög grad av begriplighet genererar bättre 
förutsättningar för individen att hantera svåra situationer. Genom att ytterst förstå 
kopplingen mellan enskild personlig roll i relation till organisationens mål skapas 
begriplighet. Begriplighet handlar även om den individuella förmågan att förstå och 
tolka information och dra slutsatser från detta. Hanterbarhet påverkas av de 
resurser som finns till förfogande för att hantera uppgifter i arbetet. Resurser kan 
dels vara personliga färdigheter som individen själv kontrollerar, dels resurser i 
form av till exempel familj och vänner. Hanterbarhet skapas då tillgång till resurser 
och god struktur i organisationen finns men även då individen upplever socialt stöd 
från medarbetare och chefer. Viktigt att betona är att alla tre komponenter inom 
KASAM är beroende av varandra. Meningsfullhet ges dock en särprägel då uppgifter 
blir begripliga och hanterbara för individen om denne anser det meningsfullt nog 
(Antonovsky, 1987). 
 

Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan job crafting och hälsa för 
anställda inom äldreomsorgen i norra Sverige. Mot bakgrund av föregående 
forskningsgenomgång samt teoretisk bakgrund är hypoteserna i denna studie att 
task crafting (Hypotes 1), cognitive crafting (Hypotes 2), relational crafting 
(Hypotes 3) och job crafting (Hypotes 4) har positivt samband med hälsa. 

 

 

Figur 2. Modell över tentativt samband för studiens hypoteser. 

 
Sambandet mellan job crafting och hälsa undersöks dels genom en uppdelning av 
begreppets subskalor, studiens tre första hypoteser samt genom att undersöka 
sambandet utifrån job crafting total, den fjärde hypotesen. Subskalorna utgör 



tillsammans job crafting total. Den fjärde hypotesen ämnar möjliggöra en jämförelse 
med tidigare forskning där majoriteten sett till sambandet mellan job crafting total 
och hälsa utan uppdelning.   
 
Hälsa definieras i studien med utgångspunkt i General Health Questionnaire (GHQ). 
GHQ är ett instrument tänkt att mäta självskattad, generell psykisk hälsa och syftar 
till att åskådliggöra tendenser till psykisk ohälsa. 
  

Metod 

 

Föreliggande studie är en del av ett större forskningsprojekt som ämnar undersöka 
organisatorisk identifikation, engagemang och överengagemang för chefer och 
anställda inom äldreomsorgen och är ett samarbete mellan forskare vid Umeå 
universitet och university of Barcelona (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 
välfärd, projektnummer: 2015-00708). Projektet syftar sekundärt till att undersöka 
ytterligare en variabel, hur job crafting indirekt och direkt kan påverka aspekter 
som prestation och hälsa. Forskningsprojektet är en longitudinell studie som 
sträcker sig över tre år och baseras på enkätdata och intervjumaterial. Material för 
denna delstudie har valts att begränsas till svenska data insamlat från år ett av 
projektet och syftar till att behandla begreppet job crafting och dess samband med 
hälsa.  
 
Undersökningsdeltagare  
Deltagarna i projektet utgörs av enhetschefer med budget- och personalansvar och 
deras personalgrupper. Upptagningsområdet är för denna studie begränsad till 
norra Sverige. 20 chefer inom äldreomsorgen, som vid tidigare tillfällen visat 
intresse för delaktighet i projektet fick förfrågan om att delta varav nio i slutändan 
deltog. Cheferna fick ansvara för att distribuera enkäterna till respektive 
personalgrupp samt själv besvara enkäten.  
Urvalet utgjordes av totalt 177 personer, varav nio chefer och resterande 168 
anställda. Deltagarna arbetade på äldreboenden samt inom hemtjänsten. 
Könsfördelningen av de svarande utgjordes av 94 procent kvinnor och 6 procent 
män. De svarandes ålder var mellan 20 och 65 år och medelåldern 44 år (Sd = 13). 
Kön- och åldersfördelningen av urvalet var representativt för yrkesgruppen 
(Socialstyrelsen, 2015). Svarsfrekvensen för urvalet utgjorde 71 procent.  
 
Material 
Studien använde uteslutande data från forskningsprojektet. Material inhämtades 
från enkätundersökningen “Identifikation, engagemang och hälsa hos 
äldreomsorgens chefer och personal i tider av förändring”. Från den kompletta 
enkäten användes enbart variabler som berört job crafting och hälsa. 
 
Job crafting. Frågor rörande job crafting (15 items) är i enkäten uppdelade i tre 
områden tänkta att belysa aspekter av task/cognitive/relational job crafting (Slemp 
& Vella-Brodrick, 2013). Respondenten tillfrågades att ta ställning till i vilken 
utsträckning denne är engagerad i beteenden på jobbet genom exempelvis 
påståendet “Väljer att ta på dig ytterligare uppgifter i jobbet”. Frågorna besvaras 



med hjälp av likertskala som sträcker sig från 1 - 5 där svarsalternativ 1 = Mycket 
sällan eller aldrig, 2 = Ganska sällan, 3 = Ibland, 4 = Ganska ofta och 5 = Mycket ofta 
De frågeställningar som mätte job crafting delades in i fyra index. Job crafting total 
(Total job crafting) vilken inkluderade samtliga frågor samt tre subskalor i enighet 
med enkätens uppdelning (job crafting task, job crafting cog och job crafting rel). 
Indexen utformades med syfte att svara upp mot studiens hypoteser. Värden för 
Cronbach alfa granskades för tilltänkta index i syfte att kontrollera den inre 
konsistensen. Samtliga värden överskred nivån för acceptans på > .70 (Nunnally, 
1978) vilka redovisas i tabell 1.  
  
Hälsa. Då hälsa i denna studie mäts genom General Health Questionnaire (GHQ) med 
12 items utgår hälsobegreppet från ett psykiskt perspektiv. GHQ är ett väl beprövat 
instrument som bevisats vara reliabelt och valitt (Molina, Rodrigo, Losilla, & Vives, 
2014) Se vidare avsnitt för metod. I formuläret tillfrågas respondenten att tänka 
tillbaka på de senaste veckorna och skatta sina känslor i samband med exempelvis 
frågan “Har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna?”.  Frågorna 
besvaras med hjälp av likertskala som sträcker sig från 1 - 4 där svarsalternativ 1 = 
Inte alls, 2 = Inte mer än vanligt, 3 = Mer än vanligt och 4 = Mycket mer än vanligt. 
Omvänd skala gjordes för att svarsalternativens riktning skulle överensstämma 
(låga/negativa svarstal → höga/positiva svarstal) och underlätta vidare analyser. 
Ett index skapades för samtliga frågor rörande hälsa (Totalhälsa) med ett godkänt 
Cronbach alfa (Se tabell 1). Två enskilda items fick värden som översteg det totala 
värdet för indexet vilket kan tyda på att enskilda frågeställningar påverkar 
reliabiliteten (Pallant, 2010). Detta föranledde en kontroll. Den knappa skillnaden 
för de överstigande värdena (0,901) i jämförelse med totalvärdet (0,899) gjorde att 
detta bortsågs från. Detta på grund av att GHQ är ett välbeprövat, reliabelt 
instrument för att mäta individers psykiska hälsa (McDowell, 2006, s; Molina, et al., 
2014). Det finns även nackdelar med att manipulera data genom att extrahera frågor 
i delstudien, då det kan försvåra det eventuella användandet av resultat i det stora 
projektet. 
 
Procedur 

Enkäter tillsammans med information om studien skickades ut till de chefer som 
visat intresse för deltagande. Cheferna fick själva fylla i enkäten och även distribuera 
enkäter till sin personal. Dessa erhöll frankerat kuvert för att individuellt skicka 
tillbaka ifylld enkät. Registrering av dessa enkätsvar skedde under 2015. 
 
Dataanalys  
Inhämtad data sammanställdes och analyserades med hjälp av Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS Statistics) version 22.0. Inledningsvis genomfördes en 
preliminär analys av materialet i enighet med SPSS survival manual (Pallant, 2010). 
Outliers, missing data, normalitet, skewness samt kurtosis kontrollerades vilket inte 
visade på någon anmärkningsvärd irregularitet. Fem index skapades och deskriptiv 
statistik kontrollerades för dessa. Därefter granskades korrelationskoefficienten 
genom bivariat korrelation mellan de olika indexen samt signifikans för desamma. 
För att illustrera sambandet togs ett spridningsdiagram fram följt av 
regressionsanalys 



 
Etiska överväganden 

Forskningsprojektet som utgör datamaterialet för denna studie har godkänts av 
Regionala etikprövningsnämnden, Umeå, dnr 2015-62-31Ö. De fyra 
forskningsetiska principerna framtagna av Vetenskapsrådet (2015) har 
tillgodosetts genom ett informationsblad som respondenterna tagit del av vid 
svarstillfället i anknytning till enkäten.    

 

Resultat 
 
Hypotes 1: Task crafting har positivt samband med hälsa  
Den bivariata korrelationsanalysen för task crafting och hälsa visade på ett svagt 
negativt samband, som dock saknade signifikans, r(156) =-0.03, p > .05. Hypotesen 
kunde därför inte bekräftas.     
 

Hypotes 2: Cognitive crafting har positivt samband med hälsa  
Den bivariata korrelationsanalysen för cognitive crafting och hälsa visade inte på 
något signifikant samband, r(154)=-0,01, p > .05. Hypotesen kunde därför inte 
bekräftas.  
 

Hypotes 3: Relational crafting har positivt samband med hälsa  
Den bivariata korrelationsanalysen för cognitive crafting och hälsa visade på ett 
svagt positivt samband, som dock saknade signifikans, r(157)=0,02, p > .05. 
Hypotesen kunde därför inte bekräftas.  
 

Hypotes 4: Total job crafting har positivt samband hälsa  
Den bivariata korrelationsanalysen för Jc total och hälsa visade på ett svagt positivt 
samband som dock saknade signifikans r(153)=0,03, p > .05. Hypotesen kunde 
därför inte bekräftas. 
 

I Tabell 1 redovisas resultaten från korrelationsanalysen för de första tre 
hypotesernas variabler tillsammans med deskriptiv statistik följt av Tabell 2 som 
visar samma analys men för variabeln för totala job crafting (Jc total). 
 

Tabell 1.  
Deskriptiv statistik, alpha samt korrelationskoefficient för job crafting (task, 
cognitive, relational) och hälsa 

 

Variabel Alfa N M SD 1 2 3 

1. Jc task 0,78 172 3,06 0,70    
2. Jc cognitive 0,82 170 2,92 0,78 0,31   
3. Jc relational 0,70 173 3,06 0,70 0,37 0,30  
4. Hälsa 0,90 161 3,05 0,47 -0,03 -0,01 0,02 

Värden för korrelationskoefficienter i tabellen har avrundats till två decimaler 

 
Sambandsanalysen av samtliga index för job crafting i relation till hälsa visade ingen 
statistiskt signifikans vilket föranleder att slutsatser för sambandet inte kan dras. 



De hypoteser som studien syftat till att undersöka saknar därmed substans för 
gällande urval. I skenet av tidigare studier som behandlat job crafting och hälsa blev 
detta förvånade resultat intressant. Trots de initiala resultaten valdes att undersöka 
sambandet mellan job crafting som en helhet och hälsa. 
 

Tabell 2.  
Deskriptiv statistik samt korrelationskoefficient för variablerna Jc total och hälsa 

Variabel Alfa N M SD 1 

1. Jc total 0,83 168 3,01 0,55  
2. Hälsa  0,90 161 3,05 0,47 0,03 

 
Resultatet visade att sambandet mellan job crafting total (task, cognitive samt 
relational) och hälsa fick ett lågt positivt samband men även detta samband saknade 
signifikans. Då hypoteserna som utgick ifrån ett linjärt samband inte kunde 
bekräftas undersöktes istället om ett kurvlinjärt samband existerade.  
Detta undersöktes genom hierarkisk multipel regressionsanalys, kurvlinjär 
regression. I SPSS skapades en ny kvadratisk variabel (interaktionsterm) genom att 
multiplicera Total jobcrafting med Total jobcrafting. Denna variabel användes sedan 
för att i en ny regression undersöka antagandet om ett eventuellt kurvlinjärt 
samband samt illustrera detta (how2stats.net, 2011). 
 

 
Figur 3. Kurvlinjärt samband mellan job crafting och hälsa. Låg job crafting är i 
enkäten skattade värden under 2,58. Medel job crafting är värden mellan 2,59 till 
3,52. Hög job crafting är värden över 3,53. 
 

Diagrammet i figur 3 visar observationer av job crafting i förhållande till hälsa. Som 
förväntat fanns inget linjärt samband. Diagrammet i figur 3 visar observationer för 



variablerna och tydliggör även ett kurvlinjärt samband (y=1,71+0,9*x-0,14*x^2). 
Förklaringsgraden då sambandet ses som kurvlinjärt istället för linjärt ökar från 0,4 
procent till 2,5 procent men är inte signifikant (p > .05).   
 

Diskussion 

 
Denna studie undersökte sambandet mellan job crafting och hälsa för personal 
inom äldreomsorgen i norra Sverige. Då flertalet studier som undersökt relationen 
har rapporterat positiva samband blev fokus för denna studie att utgå från 
hypoteserna att det fanns ett positivt samband mellan delaspekter av job crafting 
(task, cognitive och relational) och hälsa. Detta för att urskilja eventuella skillnader 
för sambandet.  
 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att ett signifikant positivt samband inte återfanns för någon av 
hypoteserna. Denna upptäckt var förvånande och föranledde studien till en ny 
infallsvinkel. Då analysen trots detta bekräftade ett lågt positivt samband mellan job 
crafting och hälsa fanns belägg för att undersöka sambandet vidare. Den vidare 
analysen visade att linjärt samband inte återfanns och istället bekräftades 
kurvlinjärt samband. Resultatet gav anledning att diskutera avvikelsen i jämförelse 
med övrig forskning på området. En möjlig förklaring vore att denna studie endast 
visar en ögonblicksbild i det större projektet. Instrument som syftat till att mäta job 
crafting och dess effekter har i tidigare studier visat sig bristfälliga. Uppfattning om 
att effekter av job crafting illustreras bättre över tid är uppmärksammat (Slemp & 
Vella-Brodrick, 2013) ((Van den Heuvel, Demerouti, & Peeters, 2015). 
Resonemanget stöds även av fler forskare (Vogt, Hakanen, Brauchli, Jenny, & Bauer, 
2016) där tydliga samband uppvisades i en longitudinell studie med tre 
mättillfällen. Därför blir det rimligt att anta att annat resultat kan visa sig i den 
slutgiltiga sammanställningen av projektet efter tre år. 
 

Det icke-linjära sambandet är ett fenomen som är svårt att hitta en konkret 
förklaring på.  Följande diskussion syftar till att behandla två huvudsakliga delar 
som framkommit i resultatet. (1) Hur kommer det sig att sambandet mellan job 
crafting och hälsa inom äldreomsorgen inte är linjärt och (2) varför verkar job 
crafting på medelnivå vara optimalt samtidigt som hög job crafting försämrar hälsa? 
 
Inledningsvis blir det nödvändigt att diskutera det icke-linjära resultatet mot 
bakgrund av de kontextuella förutsättningar som personal inom äldreomsorgen 
verkar i. I forskningsgenomgången redogjordes modellen för job crafting i syfte att 
förklara processen (se bilaga 1). Initialt handlar det om motivationsfaktorer. För 
personal inom äldreomsorgen är vilken som helst av dessa möjliga faktorer som kan 
påverka viljan och möjligheterna till job crafting. Någon närmare analys i detta 
avseende skulle därför bli för omfattande och hamna utanför studiens syfte. 
Däremot är det intressant att närmare undersöka det som Wrzesniewski och Dutton 
(2001) benämner som hämmande faktorer för job crafting och ställa detta i relation 
till förhållanden i äldreomsorgen. Hämmande faktorer kan exempelvis uppstå om 
kopplingen mellan arbetsuppgifter upplevs som beroende av varandra. Då 



arbetsförhållanden inom äldreomsorgen präglas av tidspress och detaljstyrda 
scheman (Larsson & Szebehely, 2006) är det rimligt att anta att förutsättningar för 
job crafting inte är de bästa. Starkt bundna scheman och arbetsuppgifter som lämnar 
lite utrymme för initiativ och anpassning får högst troligt konsekvenser för den 
anställdes vilja att förändra arbetsuppgifter och med vem denne arbetar. För att 
förstå viljan till job crafting är det även viktigt att beakta bakomliggande drivkrafter 
till arbetet. Till dessa hör ekonomiska förmåner, karriärmöjligheter och/eller socialt 
engagemang. Denna aspekt blir intressant att undersöka med äldreomsorgen i 
fokus. Vad driver ett vårdbiträde till job crafting? Med tanke på de lönemässiga 
förhållanden som råder är det rimligt att anta att denna arbetsgrupp troligtvis inte 
hittar sin huvudsakliga drivkraft i ekonomisk vinning. Drivkraft i form av 
karriärmässiga vinster är möjlig, dock inte trolig med tanke på verksamheternas 
hierarkiska struktur. Den tredje drivkraften till job crafting är socialt engagemang. 
Detta kan ses som en stark motivationsfaktor för yrkesgruppen med ett arbete som 
syftar till att vårda människor med olika behov. Med tanke på de arbetsförhållanden 
som dock råder inom många verksamheter, med allt mindre fokus på vård och att 
uppfylla individuella behov för brukare, blir det rimligt att anta att denna drivkraft 
försvagas. Med dessa omständigheter finns anledning att befara stora negativa 
konsekvenser för yrkesgruppen, med minskad arbetsglädje, arbetsidentitet, 
meningsfullhet och försämrad hälsa som följd. Trots att förutsättningar för job 
crafting inte är optimal för yrkesgruppen finns naturligtvis individer som drivs i sitt 
arbete och hittar viljan till job crafting. Vilken typ av job crafting är då trolig? Task 
crafting, relational crafting och cognitive crafting är strategier som förändrar 
arbetets natur med olika fokus. Mot bakgrund av tidigare diskussion gällande 
arbetsförhållanden inom äldreomsorgen är job crafting i form av en förändring av 
arbetsuppgifter minst trolig. Dessutom finns nackdelar med individuell task crafting 
då temporära fördelar för individen i slutändan kan riskera att drabba kollegor 
genom högre arbetsbelastning (Tims, et al., 2012). Detsamma gäller för job crafting 
i form av förändring av relation med kollegor. De förhållanden som råder inom 
äldreomsorgen med personalbrist och tidspress gör även detta svårt. 
Äldreomsorgen som verksamhet möjliggör således inte denna typ av förändringar. 
Detta för tankarna till cognitive crafting och hur denna delfaktor på bästa sätt bör 
utnyttjas och uppmuntras. 
 

Beteendeterapeutiska föreningen (2016) rapporterar om det ökade intresset för 
den kognitiva beteendeterapin (KBT) i Sverige. Arbetsgivare kan skattefritt erbjuda 
denna friskvårdsförmån för anställda i syfte att underlätta stresshantering 
(Skatteverket, 2016). Idag finns många olika terapivarianter såsom meditation, yoga 
samt andra avslappningsövningar som alla hamnar under paraplybegreppet, KBT 
(Svenska institutet för Kognitiv Psykoterapi, 2016). Grundtanken med KBT är att 
hjälpa människor att hantera problem genom olika träningsmetoder i syfte att 
undvika tanke- och beteendemönster som anses vara problematiska och istället 
skapa konstruktiva mönster. Terapeuter inom KBT önskar ge patienter en realistisk 
självbild och deras livssituation (Beck, 1993). KBT är en samhällstrend som går i 
linje med tidigare diskussion, att cognitive crafting är den delfaktor som 
verksamheter inom äldreomsorgen med fördel bör ägna sig åt att utveckla. Tidigare 
studier med avsikt att studera job crafting i olika avseenden har dock i många fall 



valt att bortse från cognitive crafting (Tims, et al., 2012) eller valt att studera job 
crafting som helhet utan uppdelning (Tims, Bakker, & Derks, 2013). Detta då 
området visat sig svårt att mäta (Slemp, 2013). Problematiken föranledde denna 
studie att söka teori behjälplig i avseendet. “Känsla av sammanhang” (KASAM) 
förklarar skapande av hälsa genom “meningsfullhet”, “begriplighet” och 
“hanterbarhet”. Den tredelade modellen möjliggör bland annat för kognitiva 
förändringar där en monoton arbetsuppgift ses i sin kontext och hur fokus på 
helheten ger den ett större värde. Delarna hjälper individen att förstå sin egen roll i 
den större organisationen och se hur allt hänger ihop (Antonovsky, 1987). Den 
övergripande innebörden av KASAM har därför samband med den kognitiva delen 
av job crafting som förklarar vad som händer då den anställde förändrar 
uppfattningen på arbetet. Utan känslan av sammanhang i balans mellan de tre olika 
faktorerna är det rimligt att anta att den anställde blir omotiverad och intar låg eller 
ingen, grad av job crafting. Detta innebär att KASAM med fördel kan användas som 
utgångspunkt för att förstå och utveckla den kognitiva delen av job crafting. Fokus 
på de huvudfaktorer KASAM behandlar gynnar både organisation och individ och 
kan skapa givande och tydliga hälsofrämjande diskussioner. 
 

Brist på personal inom vård och omsorg gör situationen ansträngd vilket försvårar 
möjligheterna till job crafting. Hur kan resultatet som visat att job crafting på 
medelnivå är optimalt, men hög job crafting försämrar hälsa förklaras? Den av 
Bakker och Demerouti (2007) utvecklade JD-R modellen, som genom relationen 
mellan resurser och krav ämnar förklara arbetsrelaterad (o)hälsa kan med fördel 
användas för att förstå resultatet. Modellen bidrar med kunskap om hur för höga 
eller ogynnsamma krav skapar ohälsa samtidigt som resurser skapar engagemang. 
En låg grad av job crafting innebär att den anställde i låg grad anpassar 
arbetsuppgifter efter egna förutsättningar, relationer med kollegor och/eller 
tolkning av arbetet som helhet. En hög grad av job crafting innebär större 
engagemang. Att låg job crafting inte har samma positiva effekt för hälsa som medel 
är ett resultat som är förutsägbart och som går i linje med tidigare forskning på 
området. Ett mer oförutsägbart utfall av studien var att hög job crafting inte gav 
förbättrad hälsa. Detta går i linje med modellen för JD-R som beskriver hur krav, i 
situationer där resurser inte finns, blir för höga och skapar ohälsa. Det 
svårförklarliga resultat som studien visat blir logisk med detta resonemang i åtanke. 
De förhållanden som råder för många av äldreomsorgens verksamheter skapar inte 
förutsättningar för att hantera höga krav då resurser saknas. Tidspress, 
personalbrist och detaljstyrda arbetsmoment gör att fysiska, psykiska, sociala eller 
organisatoriska aspekter i form av resurser inte finns, eller är otillgängliga. Skulle 
detta innebära att personer som använder job crafting på en optimal medelhög nivå 
endast står inför lämplig mängd av utmanande krav i arbetet? Eller handlar det om 
att de faktiskt kan förändra delar av sitt arbete för att uppnå balans? 
 

Samtidigt är det viktigt att betona hur krav i organisationer kan se olika ut och hur 
individuellt de kan uppfattas. Kraven kan antingen uppfattas som utmanande eller 
hindrande (Van den Broeck, De Cuyper, De Witte, & Vansteenkiste, 2010). 
Utmanande krav är de som på lämplig nivå utmanar den anställde att göra sitt 
yttersta, medan hindrande krav är de som uppfattas som övermäktiga 
(Brenninkmeijer & Hekkert-Koning, 2015). Krav som anses övermäktiga drabbar 



hälsan, men intressant är även att utmanande krav tycks få samma effekt då de blir 
för många. Kopplat till hög job crafting eller överengagemang i arbetet uppstår 
situationer som gör att kraven går från utmanande till skadliga, med stress som följd. 
Som komplement till detta resonemang menar andra forskare (Bakker & Costa, 
2014) att personal som befinner sig nära gränsen till utbrändhet inte har den energi 
eller rätta förutsättningar för job crafting. Försök till att ändå göra detta kan vara 
den avgörande faktorn för utbrändhet och sjukskrivning. Mot bakgrund av 
organisatoriska förutsättningar inom många verksamheter är det rimligt att anta att 
detta antagande även gäller för aktuellt urval.  
 
Metoddiskussion 

En tidigare kontakt mellan projektansvariga och enhetschefer avgjorde urvalet för 
studien. De chefer som visat intresse för medverkan kontaktades vilket resulterade 
i ett urval på nio chefer med respektive arbetsgrupp. Urvalet är således ett 
bekvämlighetsurval som tillsammans med en begränsad population gör att 
generaliserbarhet för studiens resultat bör ses som något begränsad.  
 

Det projekt som denna studie hämtat material från syftar bland annat till att 
undersöka förändringar i hälsa över tid, vilket kan ses som problematiskt då 
resultatet för denna studie enbart kan ses som ett tvärsnitt. GHQ är ett vedertaget 
instrument och ger en indikation på hur den psykiska hälsan upplevs för stunden 
och kan därför anses bättre lämpad för studier över tid (Banks et al., 1980). 
 

Materialet baseras på enkätsvar där chefer och anställda skattat påståenden med 
hjälp av likertskala. Med svarsalternativ som innebar möjlighet för respondenten att 
skatta sig allmängiltigt (“som vanligt” eller “ibland”) finns anledning att 
argumentera för nackdelar. Data från enkäter med allmängiltiga svarsalternativ 
försvårar tolkningen av positiva och negativa tendenser eftersom respondenten inte 
tvingas till ett ställningstagande.   
 

I studien valdes att separat undersöka subskalor av begreppet job crafting och hur 
de påverkar hälsa. Uppdelningen gjordes i syfte att ge studien en ny infallsvinkel, då 
tidigare forskning ofta belyst job crafting som helhet.  Frågorna gällande job crafting 
delades in i tre index innehållande fem frågor per index (job crafting task, job 
crafting cogitive och job crafting relational). I samband med detta 
uppmärksammades att frågor i syfte att mäta cognitive crafting skiljde sig i karaktär 
jämfört med påståenden rörande task eller relational crafting. Uppfattningen att 
frågorna kunde upplevas som något abstrakt och därför svåra att besvara blev tydlig. 
Ett påstående i enkäten var exempelvis “Reflekterar över vilken roll ditt arbete 
spelar för ditt allmänna välbefinnande” vilket för respondenten säkerligen kan 
uppfattas som svår att besvara. Problemet har uppmärksammats i tidigare studier 
där items rörande cognitive crafting i vissa fall valt att uteslutas. Då samtliga index 
uppvisade godkända värden för cronbachs alpha och en uppdelning riskerade att 
skapa en skev helhetsbild samt att en mer rättfärdig bild kan urskiljas om de tre 
komponenterna separeras, valdes att behålla subskalan (Slemp, 2013).  
 



Trots en distribution av enkäter som utförts av chefer har konfidentialitet och 
anonymitet säkerställts då anställda individuellt återsänt ifyllt material i 
förfrankerade kuvert direkt till projektansvarig. 
 

Slutsats 
Denna studie har ämnat undersöka om det positiva sambandet mellan job crafting 
och hälsa som tidigare forskning hävdat existerar. Syftet var att undersöka job 
crafting genom en uppdelning av begreppets tre delfaktorer och samband med 
hälsa. Forskning på området är bristfällig och denna studie önskade därför 
presentera en mer nyanserad bild av sambandet. Genom korrelationsanalys av 
hypoteser uppvisades ett positivt samband mellan job crafting total och hälsa som 
efter vidare analys visade sig vara kurvlinjärt. Job crafting på medelnivå visade sig 
vara optimalt sett till hälsotillstånd samtidigt som hög grad av job crafting 
påverkade hälsa negativt. Det observerade sambandet öppnade möjlighet till att 
föra vida diskussioner. En stor del av äldreomsorgens verksamheter utmanas av 
omfattande neddragningar och indragna resurser vilket medför att personalen får 
svårt att påverka förhållanden som rör annat än den egna kognitiva uppfattningen 
om arbetet. Detta resonemang överensstämmer med teorier om hur hälsa skapas. 
Då individen upplever för höga krav, saknar resurser och hanterbarhet och balansen 
försvinner skapas ohälsa. I denna studie presenteras inga klara svar på vad som 
ligger bakom det kurvlinjära sambandet men diskussioner gällande kontextuella 
arbetsförhållanden och förutsättningar för job crafting har behandlats. Vidare 
forskning på området bör vara longitudinell och kontrollera sambandet för en 
större del av populationen. Förslagsvis rekommenderas även att inkludera en större 
population och inte enbart denna begränsade yrkesgrupp.  
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