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Introduktion: Utmattningssyndrom beskrivs som en konsekvens av långvarig stress utan möjlighet 

till återhämtning. De främsta orsakerna till ökad stress är obalans mellan krav och 

kontroll. Utmattningssyndrom drabbar främst kvinnor och personal i 

människovårdande yrken, däribland undersköterskor.  

Syfte: Syftet med denna tvärsnittsstudie var att undersöka vilka faktorer i arbetsmiljön som 

skulle kunna minska risken bland undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen 

att drabbas av utmattningssyndrom. 

 

Metod: Tvärsnittsstudien genomfördes med en enkätundersökning som undersökte 

självskattat utmattningssyndrom och arbetsmiljön. Enkäten besvarades av kvinnliga 

undersköterskor på tre äldreboenden.  

Resultat: Trettiotre undersköterskor deltog i studien, varav 36% uppfyllde kriterier för 

utmattningssyndrom. Denna grupp upplevde i lägre utsträckning att de kunde påverka 

och kontrollera/influera sin arbetssituation och kraven rapporterades mer orimliga. 

Respondenter som inte uppfyllde dessa kriterier visade en mer optimistisk uppfattning 

av arbetsmiljön.  

Slutsats: Data från enkätundersökningen rapporterar ett behov av förbättrad kommunikation 

mellan chefer/ledarskap och anställda då kraven har rapporterats vara höga, samt låga 

möjligheter till att kontrollera och influera, samt påverka, sin arbetssituation. 

Tvärsnittsstudien föreslår implementering av stresshantering för att förebygga stress 

i verksamheterna.  
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Abstract 

Title:   Exhaustion disorder and work environment in assistant nurses employed in 
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Dep./School:  Department of Biomedicine and Public Health, School of Health and  

   Education, University of Skövde 

Course:   Bachelor Degree Project in Public Health Science G2E, 15 ECTS 
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Introduction: Exhaustion disorder is described as a consequence of prolonged stress exposure that 

lacks time for recovery. The foremost causes for increased stress are demand and 

control imbalance. Exhaustion disorder mainly affects personnel in human-care 

professions, including assistance nurses.  

Aim: The aim of the study was to investigate which factors in the work environment that 

potentially could reduce the risk of exhaustion disorder among assistance nurses in the 

elderly care. 

Method: This cross-sectional study used a survey with a self-reported formulary for exhaustion 

disorder and the working environment. The survey respondents were female assistant 

nurses at three elderly care homes.   

Result: 

 

 

 

Conclusion: 

Thirty-three assistance nurses participated in the study, 36% respondents met the 

criteria for self-assessed exhaustion disorder. This group experienced that the ability to 

affect and control/influence their work situation were lower and demands were reported 

more unreasonable. Respondents that did not meet the criteria were more prone of being 

optimistic of their working environment. 

Survey data reported a need of improved communication between managers and 

employees, due to demands being reported as high as well as low levels of 

control/influence and to be able to affect the work situation. This cross-sectional study 

proposes implementation of stress management to prevent stress in the organisation.  
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Förord 

Jag skulle vilja tacka de undersköterskor som har deltagit i undersökningen och 

hälsoutvecklaren som arbetade i verksamheterna. Utan deras insats skulle denna studie inte ha 

varit möjlig att genomföra. Ett stort tack till Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef för Institutet 

för Stressmedicin i Göteborg, för att jag fick använda s-UMS-formuläret i mitt arbete.   

 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Gabriele Eiben för ett fantastiskt stöd och 

vägledning under arbetets gång.  

 

/ Amanda Rundlöf   
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1. Introduktion 

Utmattningssyndrom (eng: exhaustion disorder) är en diagnos som utvecklas under längre 

perioder av stress med avsaknad av återhämtningsmöjligheter. Socialstyrelsen erkände 

utmattningssyndrom som en diagnos år 2005 (Åsberg, Nygren & Nager, 2013), och tilldelade 

koden F43.8A i den svenska versionen av International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems, ICD-10, under F43.8 ”andra specificerade reaktioner på svår 

stress”. (Socialstyrelsen, 2017). I den internationella versionen av ICD-10 finns koden F43.8 

”other reaction to servere stress”, på internationell nivå har utmattningssyndrom inte erkänts 

som diagnos, och är därför inte med i den upplagan (WHO, 2016). Utmattningssyndrom är 

välkänt, men eftersom sjukdomen ännu inte är globalt etablerad är det problematiskt att finna 

internationell statistik. Världshälsoorganisationen (WHO, 2010) och Åsberg och Nygren (2012) 

rapporterar att stressproblematiken ökar på global nivå, enligt WHO (2010) beräknas 40 

miljoner i Europa vara drabbade av stressrelaterad ohälsa, däribland på grund av arbetsplatsen 

(WHO, 2010).  

 

Tidigare har det beskrivits att utmattningssyndrom förorsakas vid upplevd obalans i 

arbetsmiljön, men på senare år har denna tes förkastats och idag beskrivs det att diagnosen 

utvecklas i samband med obalans i livet som helhet (Socialstyrelsen, 2003; 

Utmattningssyndrom, 2017). Personer som utvecklar diagnosen har ofta en genetisk 

stresskänslighet som kan triggas av ett stressfullt liv, både privat och på arbetsplatsen. Även 

faktorer som bland annat arbetslöshet och relationsproblem kan vara bidragande 

omständigheter. (Praktisk Medicin, 2017; Socialstyrelsen, 2003; Utmattningssyndrom, 2017; 

Åsberg, Nygren & Nager, 2013).   

1.1 Riskgrupper 

I alla yrkesgrupper kan personal drabbas av utmattningssyndrom, dock är personalstyrkor som 

har närkontakt med människor överrepresenterade vid insjuknande av utmattningssyndrom och 

stressrelaterad ohälsa (Socialstyrelsen, 2003). Detta beror delvis på riskfaktorer så som fysiskt 

tunga arbetsuppgifter, skiftarbete, omorganisering i arbetsmiljön och osäkra anställningsvillkor 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). Statistiska Centralbyrån (2018) har i en 

rapport beskrivit att vård- och omsorgspersonal är den största riskgruppen, bland annat redogör 

Arbetsmiljöverket (2017) att vård och omsorg i störst utsträckning anmäler högst antal 
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arbetssjukdomar som har förorsakats av stress. Försäkringskassan (2015) rapporterar att vård- 

och omsorgspersonal hade flest generella sjukfall år 2014.  

1.2 Symtom och diagnostiska kriterier  

Symtomen för utmattningssyndrom skiljer sig mellan individer, men följande är vanliga: 

trötthet som inte går att vila bort, utmattning, sömnbesvär, oro/ångest, nedstämdhet, 

irritation/ökad känslighet, koncentrationssvårigheter, minnesstörning, svårigheter att planera 

och genomföra uppgifter, ljudkänslighet, hjärtklappning, yrsel, värk samt mag- och tarmbesvär 

(Institutet för Stressmedicin, 2017; Praktisk Medicin, 2017; Utmattningssyndrom, 2017). 

Kriterier som skall uppfyllas vid diagnostisering är fysiska och/eller psykiska symtom under 

minst en tvåveckorsperiod med underliggande stressfaktorer i minst ett halvår. Innan diagnosen 

fastställs skall andra sjukdomar med liknande symtombild uteslutas, därefter används 

diagnostiska kriterier med hjälp av bland annat frågeformulär (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Det finns flera skattningsformulär som kan indikera om en individ är i riskzonen för att drabbas 

av utmattningssyndrom. Bland annat exemplifierar Institutet för Stressmedicin (2017) några 

självskattningsformulär, Exhaustion Disorder Scale (KEDS), Stress Scale (PSS) och 

primärvårdens skattningstest Primary Care Evaluation of Mental Disorders (Prime MD), som 

beskrivs kunna upptäcka om en individ är i riskzonen för utmattningssyndrom. Formuläret 

självskattat utmattningssyndrom, s-UMS, är framtaget vid Institutet för Stressmedicin 

(förkortning: ISM) och är ett självskattningsinstrument för utmattningssyndrom, vilket 

användes i föreliggande studie. Självskattningsformulären indikerar inte att en individ har 

diagnosen utmattningssyndrom, diagnosen avgörs av en läkare (ISM, 2015). Maslach Burnout 

Inventory (MBI) är ett hjälpmedel som kan mäta utbrändhet bland anställda och undersöka 

trivseln på arbetsplatsen. MBI undersöker respondentens utmattning/energi, 

likgiltighet/engagemang och otillräcklighet/prestationer (Maslach & Leiter, 1999).  

1.3 Utvecklingsfas och återhämtning 

Utmattningssyndrom utvecklas i faser, förstadiet är en konsekvens av långvariga påfrestningar 

av stress, och kan pågå under flera års tid. Inte sällan kan det röra sig om nedstämdhet, smärtor 

i rörelseorgan, och magproblematik, vilket kan utvecklas till en akutfas (Praktisk Medicin, 

2017; Socialstyrelsen, 2003). Bland annat kan personer som plötsligt försämras uppleva extrem 

trötthet och ovanstående symptom. Detta kan bidra till att personer som drabbas inte vet var de 

befinner sig, eller hur vardagliga ting, som exempelvis nycklar, fungerar. Akutfasen tenderar 
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att övergå till en återhämtningsfas relativt fort om individen ges tillgång till rätt behandling, 

dock kan symtomen kvarstå, ibland under flera år (Praktisk Medicin, 2017; Socialstyrelsen 

2003; Utmattningssyndrom, 2017). I en studie om kronisk utbrändhet har det presenterats att 

individer som har utsatts för långvarig och påfrestande stress har utvecklat hjärnskador i högra 

hjärnhalvan. Detta beskrivs innebära att en del personer får en kognitiv försvagning, vilket 

bland annat innebär svårigheter med minnet och att behålla sin uppmärksamhet (Sandström, 

Nyström Rhodin, Lundberg, Olsson & Nyberg, 2005).  

 

I återhämtningsfasen behöver individen få tillgång till vila och återhämtning, även fysisk 

aktivitet och god sömn är viktigt för att bli återställd (ISM, 2017). Det finns olika former av 

rehabiliteringar och stöd för återgång till arbete efter sjukskrivning. Sjukskrivning kan behövas 

för att individer skall tillfriskna och för att orka med behandling, exempel på behandling är 

stresshantering via kognitiv beteendeterapi (KBT). Idag saknas evidens på att medicinering 

hjälper vid enbart utmattningssyndrom, men om utmattningssyndrom blir en tilläggsdiagnos för 

exempelvis depression eller andra ångestsyndrom kan mediciner skrivas ut på recept för att 

behandla den primära diagnosen (ISM, 2017). ISM (u.å.a) föreslår samverkan mellan 

arbetsgivare/chef och hälso- och sjukvården för att den anställde skall bli frisk. Prognosen för 

att bli återställd är individuell och avgörs av behandlingens inverkan, samt stöd och resurser på 

arbetsplatsen. Eftersom symtomen kan kvarstå en lång tid efter tillfrisknandet är det av vikt att 

det finns goda förutsättningar och eventuellt mindre och lugnare arbetsuppgifter till en början 

(Socialstyrelsen, 2003).  

1.4 Liknande sjukdomstillstånd  

Symtombilden för utmattningssyndrom påminner ofta om andra fysiska och psykiska besvär, 

bland annat samsjuklig problematik som depression och ångest. Dessa skall därför uteslutas 

innan diagnosen kan fastställas (ISM, 2017). Tillståndet utbrändhet används i folkmun 

synonymt med utmattningssyndrom, därför ett kort tydliggörande nedan.  

1.4.1 Utbrändhet 

Utbrändhet (burnout) beskrivs av Institute for Quality and Efficency in Health Care (2012) som 

ett arbetsrelaterat stresstillstånd, där individen känner sig utmattad och har nedsatt 

prestationsförmåga. Utbrändhet är inte en medicinsk term och kan således inte diagnostiseras, 

men eftersom utmattningssyndrom är en konsekvens av långvarig stress på arbetsplatsen och i 
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privatlivet, kan utbrändhet vara en utlösande orsak för sjukdomen (Wilczek, 2015; Åsberg & 

Nygren, 2012).   

1.4.2 Depression 

Depression kännetecknas som långvarig nedstämdhet, oro/ångest och ökad stresskänslighet. 

Skillnaden mellan depression och utmattningssyndrom beskrivs vara biologisk, vid depression 

utvecklas en hög stresskänslighet hos individen (Åsberg, Nygren & Nager, 2013). Det finns en 

samsjuklighet mellan utmattningssyndrom och depression, utmattningssyndrom blir då en 

tilläggsdiagnos och inte den primära diagnosen (ISM, 2017). 

1.4.3 Ångest 

Ångest är ökade oroskänslor och rädsla som upplevs i kroppen, där hjärtklappning, yrsel, 

magproblematik, stresskänslighet och overklighetskänslor är några av de upplevelser som gör 

sig påminda. Det finns olika ångesttillstånd, vilka kan diagnostiseras och behandlas. Ångest 

kan också vara ett symtom i sjukdomar som depression och utmattningssyndrom 

(Utmattningssyndrom, 2017; Ångest - starka känslor av oro, 2016).  

1.5 Risk- och friskfaktorer  

Typiska riskfaktorer för utmattningssyndrom är bland annat: obalans mellan krav och kontroll, 

avsaknad av återhämtningsmöjligheter, fysiskt tungt arbete, skiftarbete, osäkra 

arbetsvillkor/anställningsvillkor och omorganisering på arbetsplatsen. Insjuknandet beror, som 

ovan beskrivet, inte endast på arbetsplatsen, men en positiv arbetsmiljö där det exempelvis finns 

en tydlig kommunikation mellan chef och personal, lyhördhet och socialt stöd, kan verka 

hälsofrämjande och minska risk för sjukdomsutveckling (Socialstyrelsen, 2003). Friskfaktorer 

som kan reducera risk för långtidssjukskrivning är beskrivna i en studie av Hägglund, Helsing 

och Sandmark (2010), de menar att insatser på arbetsplatsen som kan öka det sociala stödet 

skulle kunna verka förebyggande mot sjukdom. Detta förklaras vara en basal komponent för att 

minska sjukskrivningar bland kvinnor som arbetar i äldreomsorgen. På 1177 vårdguiden 

(Stress, 2018) beskrivs det att arbetsförmågan i stor utsträckning påverkas av 

återhämtningsmöjligheterna, samt hur privat- och/eller familjelivet är konstruerat. Flera 

element i livet kan orsaka stresspåslag, exempelvis skilsmässor, sjukdomar, med mer, således 

kan det vara svårt att förhindra. Skyddande faktorer som den egna individen kan påverka är 

kost, fysisk aktivitet, minskat alkoholintag, sömn och rutiner.  Vad som anses vara 
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vila/återhämtning är individuellt och kan innebära aktiviteter som personen själv känner bidra 

med energi (Stress, 2018).  

 

Stressforskningsinstitutet (u.å) beskriver att det inom vård och omsorg är vanligt med 

skiftarbeten, vilket innebär att det finns personal dygnet runt som avlöser varandra. Skiftarbete 

har visat sig bidra till förhöjd stress och försämrad sömn, vilket genererar ökad risk för 

koncentrationssvårigheter i arbetet. Långa arbetspass och/eller oregelbundna arbetstider kan 

påverka privatlivet, som exempelvis mindre tid med familj och vänner vilket kan bidra till 

ohälsa (Stressforskningsinstitutet, u.å).  

1.6 Stresshantering på arbetsplatsen 

Glazer och Liu (2017) beskriver stresshantering på arbetsplatsen som en tertiär prevention som 

fokuserar på att hantera de stressorer som anställda har saknat resurser till att bemöta. 

Interventioner för stress på arbetsplatsen kan utgå från individen eller organisationen, men 

studier har visat att kombinationen av dessa bidrar med mer effektiva och långsiktiga resultat. 

Den individfokuserade stresshanteringen inkluderar mindfulness och meditation samt 

personalvårdprogram som inkluderar kognitiv beteendeterapi (Glazer & Liu, 2017). Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) är psykoterapeutisk behandlingsform som innebär att patienten 

introduceras till att göra beteendeförändringar. Syftet är att kunna påverka sin mentala hälsa 

och andra inlärda beteenden (Klefbom, 2010). På organisatorisk nivå beskriver Glazer och Liu 

(2017) bland annat organisatoriska hälsointerventioner som exempelvis kan undersöka den 

psykosociala arbetsmiljön.  

1.7 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö påverkar arbetstagare socialt, psykiskt och/eller fysiskt på arbetsplatsen. 

Arbetsgivare/chefer är ansvariga för att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att 

minska risk för olyckor och ohälsa. Bland annat genom att undersöka organisatoriska 

förhållanden och förutsättningar som berör sociala kontakter, ledarskap och arbetstider. Även 

möjlighet till återhämtning för arbetstagarna är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Chefer och anställda är tillsammans skyldiga att rapportera om det uppstår ohållbara situationer 

i verksamheten (Arbetsmiljöverket, 2001). Den enskilde individen kan tänkas ha ansvar över 

sin hälsa, men det är enligt Maslach och Leiter (1999) också företagets åliggande att verka för 

att personalhälsan skall främjas. Företaget kan delvis arbeta med att främja den sociala miljön 

på arbetsplatsen för att minska risk för stressrelaterad problematik.  
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Möjlighet till att kunna påverka och kontrollera sin arbetssituation beskrivs vara en viktig faktor 

som kan minska risk för utbrändhet. Det har bland annat beskrivits att arbetskontrollen är 

avgörande för relationen mellan hög arbetsbelastning och utmattning (Portoghese, Galletta, 

Coppola, Finco & Campagna, 2013). WHO (i Backman, Sjögren, Lövheim och Edvardsson, 

2017) beskriver att låga möjligheter till att påverka sin arbetssituation i samband med höga krav 

ökar risken till att drabbas av arbetsrelaterad stress.  

 

Utbrändhet förknippas med ökad arbetsfrånvaro och förlorade arbetsdagar, detta beror på 

oförmåga att arbeta, låg arbetstillfredsställelse och sjukdom. Det finns även en förhöjd risk att 

drabbade säger upp sig från sin arbetsplats (Westermann, Kozak, Harling & Nienhaus, 2014). 

Om en individ i personalstyrkan drabbas av utmattning förhöjs risken för arbetsolyckor och 

skador i verksamhetsgruppen (Portoghese, et al., 2013). 

1.8 Undersköterskor inom äldreomsorgen 

Äldreomsorgen är ett samlingsbegrepp för hemsjukvård, hemtjänst, seniorboende och särskilt 

boende för äldre, också kallat äldreboende (Äldreomsorg, 2015). År 2015 beräknades 13% av 

de som hade fyllt 80 år och uppåt bo på äldreboenden (Socialstyrelsen, 2016).  

År 2016 var yrket undersköterska inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende det mest 

vanliga yrket bland kvinnor i Sverige. Av de 138 000 anställda undersköterskorna på 

äldreboenden var 92% av dessa kvinnor, med en medelålder på 44 år. I Västra Götalands län, 

år 2016, var 23 200 kvinnliga undersköterskor anställda inom äldreomsorgen (Statistiska 

Centralbyrån, 2018). 

Westerman et al (2014) beskriver att personalen inom äldreomsorgen möter faktorer som kan 

öka risken för att drabbas av utbrändhet, bland annat hög arbetsbelastning, färre möjligheter att 

påverka sin arbetsmiljö, tidspress, fysisk stress, skiftarbete, personalbrist och behandling av 

personer som behöver långvarig vård. Andra faktorer är bristande stöd och erkännande från 

kollegor och ledningen. (Westermann, et al. 2014).  

1.9 Incidens och prevalens 

Försäkringskassan informerar att 49% av de nystartade psykiatriska sjukfallen år 2015 var 

anpassningsstörningar och stressreaktioner, 73% av dessa var kvinnor med en 

överrepresentation i åldern 30 – 39 år (Försäkringskassan, 2016). År 2014 var vård- och 
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omsorgspersonal den anställningsgrupp som hade störst antal sjukfall, 171 sjukfall per 1000 

anställda, med en ökning på 10% sedan år 2012 (Försäkringskassan, 2015). 

1.9.1 Sverige 

År 2015 diagnostiserades 648 per 100 000 kvinnor (ålder 20 – 64 år) i den svenska 

specialiserade öppenvården för anpassningsstörningar och svår reaktion på stress (ICD-kod 

F.43) Under 2016 skedde en ökning, 723 per 100 000 kvinnor. År 2017 ökade antalet 

ytterligare, 799 per 100 000. Den mest drabbade åldersgruppen för 2015 – 2017 var 40 – 44 år 

(Socialstyrelsens statistikdatabas för öppen vård). 

1.9.2 Västra Götalands län 

I Västra Götalands län, år 2015, diagnostiserades totalt 321 per 100 000 kvinnor. År 2016 ökade 

antalet diagnostiserade kvinnor med 387 per 100 000, den överrepresenterade åldersgruppen 

från 2015 – 2016 var 35 – 39 år. En ytterligare ökning skedde under år 2017, 475 per 100 000 

kvinnor, den mest drabbade åldersgruppen var då 40 – 44 år (Socialstyrelsens statistikdatabas 

för öppen vård). 

 

Siffrorna indikerar att det har skett en ökning av diagnostiseringen av stressrelaterad 

problematik i Sverige, där omvårdnadspersonal är en av de främst drabbade grupperna. 

Problemet är akut och bör därför ses som en prioritet för folkhälsan i Sverige. Tvärsnittsstudier 

i syfte att identifiera risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön inom vård och omsorg skulle kunna 

belysa personalens upplevelse av vad som behöver förbättras för att minska den stressrelaterade 

problematiken.  

Syfte 

Syftet med denna tvärsnittsstudie var att undersöka vilka faktorer i arbetsmiljön som skulle 

kunna minska risken bland undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen att drabbas av 

utmattningssyndrom. 
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2. Metod och material  

2.1 Studiedesign 

Studien är kvantitativ och har en tvärsnittsdesign. Data samlades in genom utdelning av 

pappersenkäter på tre kommunala äldreboenden i Västra Götaland under april 2018.  

2.2 Population 

Studiens målgrupp var kvinnliga undersköterskor i äldreomsorgen. Det var endast personer som 

var anställda som undersköterskor i verksamheterna som tillfrågades om att delta.  

 

Verksamhetscheferna vid fyra kommunala äldreboenden i en kommun i Västra Götaland 

kontaktades via ett gemensamt mail och tillfrågades om deltagande i studien. Tre 

verksamhetschefer svarade ja till att studien kunde genomföras i deras verksamhet. 

Äldreboendena valdes ut på förhand eftersom det sedan tidigare fanns kontakt mellan den som 

genomförde studien och verksamheternas gemensamma hälsoutvecklare. I mailet informerades 

det om att svaren från respektive boende är konfidentiellt. Respondenterna valdes ut med 

bekvämlighetsurval (Trost, 2012). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(2017) beskriver att denna urvalsmetod använder en lättillgänglig studiepopulation, alltså 

respondenter som var nära till hands. I denna studie innebar detta att undersköterskor som 

möttes i verksamheterna under datainsamlingen tillfrågades om att delta i enkätundersökningen. 

Metoden valdes i föreliggande studie på grund av undersökningens tidsaspekt.     

 

Bakgrunden till val av enbart kvinnliga undersköterskor som målgrupp bygger på 

Försäkringskassans (2016) statistik, där kvinnor var en överrepresenterade grupp för 

anpassningsstörning och svår stressreaktion, samt att undersköterskor är en riskgrupp för 

stressrelaterad ohälsa (Westmann, et al., 2012).  

2.3 Enkät 

Enkäten (Bilaga 2) inleddes med fråga om ålder samt vilka pass personalen arbetade, dags-, 

kvälls- eller nattpass. Intentionen med detta var att se om det fanns större skillnader i upplevd 

hälsa och arbetsmiljö mellan åldrar och arbetspass.  Frågan inkluderades i enkäten för att 

upptäcka eventuella skillnader, och ställdes med stöd från Stressforskningsinstitutets (u.å) 
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temablad, där det beskrevs att långa arbetspass eller oregelbundna tider kan influera individens 

välmående.  

2.3.1 Formulär för självskattat utmattningssyndrom 

De första fyra frågorna i enkäten lånades från självskattningsformuläret s-UMS från ISM 

(2015). Verksamhetschefen, professor Ingibjörg Jonsdottir, informerades om dess användning 

till detta examensarbete. Frågorna i formuläret utgår från diagnostiska kriterier för 

utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens diagnostiska kriterier (ISM, 2015; 

Socialstyrelsen, 2003), med intentionen att upptäcka personer i riskzon för 

utmattningssyndrom. En minimanual anges i självskattningsformuläret (ISM, 2015), och 

användes i detta arbetes analys. Fråga 1 och 2 skall besvaras med ja, minst fyra ja på fråga 3a 

– 3f, samt ”ja, något” eller ”ja, i allra högsta grad” på fråga 4, för att kriterierna skall uppfyllas. 

Fråga 4 besvarar graden av s-UMS. Formuläret s-UMS indikerar om kriterier för 

utmattningssyndrom uppfylls, men diagnosen kan endast fastställas av läkare. Motivet med att 

inkludera formuläret var att upptäcka om det fanns skillnader i upplevelse av arbetsmiljön 

mellan de som är i riskzonen för utmattningssyndrom och de som inte är det.  

 

s-UMS konstruerades i en longitudinell kohortstudie av Glise, Hadzibajramovic, Jonsdottir och 

Ahlborg (2009) där syftet var att använda frågorna till att upptäcka grader av utmattning bland 

personal som arbetade med människor. Instrument ansågs vara användbart för att identifiera 

personer i riskzonen att drabbas av utmattningssyndrom. I studiens uppföljning, två år senare, 

visade personerna som hade uppfyllt kriterierna i s-UMS en förhöjd risk att rapportera 

sjukskrivning. Glise et al (2009) skriver att formuläret kan användas i organisationer för att i 

ett tidigt skede upptäcka personal som är i riskzonen för stressrelaterade sjukdomar.   

2.3.2 Arbetsmiljöfrågor 

Fråga 5 – 19 konstruerades av författaren, då färdiga enkäter med frågor som önskade besvara 

studiens syfte inte kunde finnas. Om frågeformuleringarna och frågornas ordningsföljd redan 

fanns i tidigare enkäter saknar författaren vetskap om detta. Fråga 5 och 6 var retrospektiva och 

undersökte tidigare sjukskrivning för stress och utmattningssyndrom. Frågorna 7 – 19 (bilaga 

2) har utvecklats med stöd från de risk- och friskfaktorer som beskrevs i introduktionen, samt 

en enkät för psykosocial arbetsmiljö av Prevent (2016). Prevent är en ideell organisation som 

arbetar med att främja företags arbetsmiljö, organisationen ägs av Svenskt Näringsliv, LO 

(Landsorganisationen i Sverige) och PTK (Prevent, u.å) och ansågs i denna tvärsnittsstudie vara 
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ett pålitligt instrument. Prevents skattningsformulär har endast använts som riktlinje i denna 

tvärsnittsstudie och har således inte kopierats. Frågan ”jag är stolt över vad jag presterar på min 

arbetsplats” utgick från Malach Burnout Inventory (Maslach & Leiter, 1999) om personlig 

bedrift (personal accomplishment). Arbetsmiljöfrågorna besvarades med en ordinalskala: 

stämmer inte alls (1), stämmer delvis (2), stämmer varken bra eller dåligt (3), stämmer bra (4) 

och stämmer mycket bra (5). Svarsalternativen ställdes vertikalt för att svaren skulle vara lättare 

att urskilja (Bryman, 2011), siffror skrevs bredvid svarsalternativen för att förenkla 

databearbetningen (Ejlertsson, 2012). 

 

För att upptäcka eventuella oklarheter i formuleringarna genomfördes först en pilotstudie där 

fem testpersoner fick besvara enkäten (Bryman, 2011). De fem testpersonerna förmedlade 

skriftligt sina synpunkter, samt rapporterade hur lång tid det tog att genomföra enkäten. Dessa 

enkäter sändes ej tillbaka till författaren. Synpunkten som lyftes rörde fråga 2, då denna ansågs 

vara riktad fråga. Denna fråga lämnades dock orörd i enkäten, eftersom 

självskattningsformuläret ansågs trovärdigt (ISM, 2015).  

 

Undersköterskorna i föreliggande studie tilldelades missivbrev samtidigt som de mottog 

enkäten vid datainsamlingen. Missivbrevet beskrev undersökningens syfte och avslutades med 

en fråga om önskat deltagande i undersökningen, som skulle kryssas i (Bilaga 1). Syftet med 

frågan om önskat deltagande var att tydliggöra bortfallet vid analysen.  

2.4 Datainsamling 

Riktlinjerna för att få tillåtelse att genomföra en tvärsnittsundersökning, enligt Högskolan i 

Skövde, var att minst 30 respondenter skulle inkluderas i studien. Målet i föreliggande studie 

var därför att samla in 15 enkäter per boende då risken fanns att ett antal respondenter kryssade 

i att de inte önskade delta.  

 

De undersköterskor som personen som genomförde studien mötte i korridorerna tillfrågades 

om att delta. Undersköterskorna som valde att ta emot enkäten, fick välja var och när under 

deras arbetspass den skulle fyllas i, således gjordes det inte i författarens närvaro. 

 

Enkätundersökningen genomfördes i april 2018.  Äldreboendena besöktes på dagtid, mellan 

cirka klockan 10:00 – 16:00. Boende 1 besöktes under två dagar under sammanlagt sju timmar. 

Intentionen med två-dagarsbesök gjordes eftersom det under första dagen samlades in 11 
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enkäter, målet var att samla in 15 enkäter och därför fick personen som genomförde studien 

möjlighet att återkomma dagen efter. Under den tredje dagen besöktes boende 2 och 3, dessa 

var anslutna till varandra och besöktes därför samtidigt. Besöket i dessa verksamheter var cirka 

sex timmar sammanlagt. Boende 3 var en mindre verksamhet med en lägre personalstyrka, 

vilket innebar att det saknades tid för att kunna besvara enkäten. Därför var antalet enkäter från 

boende 3 färre än från boende 1 och 2. Personen som genomförde studien fick sammanlagt in 

35 enkäter och därför gjordes inte återbesök på boende 2 och 3. Detta berodde även på 

tidsaspekten av föreliggande undersökning och därför avslutades datainsamlingen.  

 

Enkäterna återlämnades i ett kuvert utan inbördes ordning. På boende 1 besvarades 14 enkäter, 

på boende 2 besvarades 14 enkäter och på boende 3 besvarades 7 enkäter, sammanlagt 35 

enkäter.  

2.5 Analys 

Analysen genomfördes i SPSS 24.0, enkätsvaren skrevs in manuellt och kontrollerades vid tre 

tillfällen för att förhindra felinmatning. Datainsamlingen från de tre äldreboendena slogs ihop. 

Primärt analyserades det hur många som uppfyllde kriterier för utmattningssyndrom enligt s-

UMS-manualen. I SPSS 24.0 behandlades även medelvärdet med syftet att lyfta eventuella 

skillnader mellan de som uppfyllde kriterier i s-UMS och de som inte uppfyllde kriterierna.  

 

Data bearbetades och åskådliggjordes i diagram med Excel. Svarsalternativen (1 – 5) för 

arbetsmiljöfrågorna sammanfattades till en tregradig skala, stämmer bra (1), stämmer varken 

bra eller dåligt (2) och stämmer dåligt (3). Syftet med detta var att tydliggöra skillnaderna 

mellan vad som är negativt (stämmer dåligt/stämmer delvis) och positivt (stämmer bra/stämmer 

mycket bra) i arbetsmiljön enligt respondenternas svar.  

 

Deltagarna delades in i tre grupper: respondenter som uppfyllde kriterier i s-UMS (grupp A), 

respondenter som tidigare har varit sjukskrivna för stress och/eller utmattningssyndrom (grupp 

B) samt respondenter som inte uppfyllde kriterier i s-UMS och inte tidigare varit sjukskrivna 

för stress och/eller utmattningssyndrom (grupp C). För att belysa skillnader i upplevd 

arbetsmiljö presenterades grupp A och en jämförelsegrupp (se tabell 3). I jämförelsegruppen 

inkluderades alla de respondenter, inklusive de i grupp B, som inte mötte kriterierna i s-UMS. 

Denna uppdelning gjordes för att upptäcka om riskfaktorerna, beskrivna i introduktionen, var 

mer distinkta hos grupp A. 
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2.6 Etiska överväganden 

Etiska krav har inkluderats i studieprocessen, så som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som beskrivs av Vetenskapsrådet (2017). Dessa 

innebär kortfattat att respondenterna skall vara väl informerade om sina rättigheter i studien, 

exempelvis rätten till att avsluta sitt deltagande när så önskas. Respondenterna skall bli 

underrättade om studiesyftet, och informeras om att insamlad data endast kommer att användas 

för att redovisas på gruppnivå och endast i detta arbete. Respondenterna skall vara informerade 

om att deras deltagande är konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2017), vilket innebär att endast den 

som genomförde studien vet från vilket boende respektive enkät kommer ifrån, det finns ej 

vetskap om vem som har svarat på frågorna. De besvarade enkäterna skall inte vara tillgängliga 

för oberättigade. Respondenterna i denna undersökning blev informerade verbalt vid utdelning 

av enkäten, samt skriftligt i missivbrevet (Bilaga 1).  

2.6.1 Enkäten 

Personen som genomförde studien använde sig av tidigare kända risk- och friskfaktorer 

(beskrivna i introduktionen), och med stöd av tidigare enkäter för psykosocial arbetsmiljö 

(Prevent, u.å; Maslach & Leiter, 1999). När enkäten skapades var målet att frågorna skulle 

förhållas objektiva. Författaren hade tidigare erfarenhet av psykosociala faktorer som skulle 

kunna bidra till stress och utmattningssyndrom och därför finns det en risk att frågorna kan ha 

påverkats av detta. Författaren vill understryka att det under processen inte har funnits ett 

medvetet subjektivt förhållningssätt.  

2.6.2 Forskningsetiska överväganden 

Respondenter skall avidentifieras i undersökningar med syftet att inte kunna upptäcka enskilda 

individers svar (Vetenskapsrådet, 2017). I Helsingforsdeklarationen (Milton, 2002) beskrivs 

etiska principer för medicinsk forskning och inkluderar bland annat att forskningspersoners 

integritet, hälsa och säkerhet skall skyddas. Statistiska centralbyrån (2016) beskriver att frågor 

som upplevs känsliga är individuellt vilket innebär att frågan om tidigare sjukskrivning kan ha 

upplevts som känslig av respondenterna. Studiepopulationen tillhörde tre äldreboenden i 

samma kommun och skulle potentiellt kunna innebära att tidigare sjukskrivna skulle kunna 

identifieras. Tidigare sjukskrivna för stress och utmattningssyndrom har sammanslagits till 

”tidigare sjukskrivna” för att minska risk för identifiering. Orsaken till detta var att det i 

databearbetningen upptäcktes att antalet respondenter som tidigare har varit sjukskrivna var en 

mindre grupp och därför visas inte denna gruppstorlek. 
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I missivbrevet (bilaga 1) beskrivs det att endast författaren har vetskap om svaren från 

respektive boende. Orsakerna till detta var att förhindra att respondenterna skulle kunna 

identifiera sina kollegors/anställdas svar, samt för att det inte tillhörde studiens syfte.   

3. Resultat 

3.1 Bortfall 

Trettioåtta personer blev tillfrågade att besvara enkäten, 35 valde att ta emot den, 2 kryssade i 

svarsalternativet ”nej, jag vill inte delta” Dessa två enkäter exkluderades från resultaten. 

Tjugoåtta personer kryssade i ”ja, jag vill delta”, fem personer kryssade inte i något av 

alternativen, men besvarade frågorna och inkluderades därför som deltagare. Av de som tog 

emot enkäten var svarsfrekvensen 94% (n=33).  

3.2 Population 

Undersökningen gjordes på tre kommunala äldreboenden i en kommun i Västra Götaland. 

Deltagarna var 33 kvinnliga undersköterskor, med en genomsnittsålder på 46 år, och en 

variationsvidd på 23 – 61 år.  

3.3 Enkäten 

Några undersköterskor i föreliggande tvärsnittsstudie poängterade muntligt att de upplevde att 

fråga 2, ”Anser du att denna utmattning beror på att du varit utsatt för stress under lång tid, 

d.v.s. att du varit utsatt för stor påfrestning eller upplevt dig pressad under 6 månader eller mer” 

var riktad. 

 

När enkäten hade besvarats och återlämnats kommenterade några respondenter muntligt att 

”rimliga krav” var tolkningsbart: kraven för den enskilda arbetsrollen i form av psykiska och 

sociala krav, samt att det kan röra sig om förhållanden till de resurser och hjälpmedel som fanns 

tillgängliga. Frågan ”Jag känner mig uppskattad av chef och kollegor”, ansågs vara 

svårformulerad, och det föreslogs att den borde ha varit uppdelad i två frågor, eftersom 

uppskattningen inte behöver upplevas av både chef och kollegor.   
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3.4 Självskattat utmattningssyndrom 

Tabell 1 visar att majoriteten av respondenterna upplevde att de har känt sig psykiskt och/eller 

fysiskt utmattade under de senaste två veckorna, 42% ansåg sig ha varit påtagligt stressade 

under minst sex månader. Av samtliga respondenter uppfyllde 36% (n=12) kriterier för 

utmattningssyndrom enligt minimanualen (Institutet för Stressmedicin, 2015). Medelåldern i 

grupp A var 49,5 år, med den överrepresenterade åldersgruppen 35 – 54 år. Av de respondenter 

som tidigare har varit sjukskrivna för stress och/eller utmattningssyndrom (grupp B) uppfyllde 

42% kriterier för utmattningssyndrom enligt s-UMS (data visas inte).  

 

Tabell 1. Svar för s-UMS (självskattat utmattningssyndrom) av alla deltagare (n=33) 

 

ISM-Formulär s-UMS   

Ja 

N (%) 

Nej 

N (%) 

Bortfall   

N (%) 

1. Har du känt dig psykiskt och/eller fysiskt utmattad under de 

senaste två veckorna? 

 

17 (52%) 16 (48%) 0 (%) 

2. Anser du att denna utmattning beror på att du varit utsatt för 

stress under lång tid, d.v.s. att du varit utsatt för stor påfrestning 

eller upplevt dig pressad under 6 månader eller mer?  

14 (42%) 15 (45%) 4 (12%) 

3. Har du under de senaste två veckorna upplevt:     

a. Koncentrations- eller minnessvårigheter? 15 (45%) 16 (48%) 2 (6%) 

b. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker 

under tidspress? 

12 (36%) 19 (58%) 2 (6%) 

c. Att du varit känslomässigt lättrörd eller lättirriterad? 18 (55%) 15 (45%) 0 (0%) 

d. Problem med sömnen? 13 (39%) 19 (58%) 1 (3%) 

e. Att du känt dig kroppsligt svag eller lättare blir uttröttad?  17 (52%) 14 (42%) 2 (6%) 

f. Kroppsliga besvär som smärtor/värk, ont i bröstet, 

hjärtklappning, besvär från mage eller tarm, yrsel eller ökad 

ljudkänslighet? 

16 (48%) 15 (45%) 2 (6%) 

 

 

 

 Ja, i allra 

högsta grad 

N (%) 

Ja, något 

 

N (%) 

Nej, inte 

alls 

N (%) 

Bortfall 

 

N (%) 

4. Har ovanstående besvär (fråga 1 - 3) påtagligt 

försämrat ditt välbefinnande och/eller din 

funktionsförmåga (arbetsförmåga, familjeliv, 

fritidsaktiviteter, eller i andra viktiga avseenden)? 

2 (6%) 20 (61%) 8 (24%) 3 (9%) 
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3.5 Arbetsmiljö   

Figur 1 visar att 85% av den totala populationen ansåg att det var tydligt vad som förväntades 

av dem på arbetsplatsen och 90% upplevde att chefen/ledarskapet hade ett yrkesmässigt 

förtroende. En tredjedel upplevde att kraven på arbetsplatsen delvis var rimliga eller inte alls. 

Socialt stöd på arbetsplatsen upplevdes av 78%. En fjärdedel kände inte alls eller delvis att de 

kunde påverka sin arbetssituation, lika många erfor bristande återhämtningsmöjligheter mellan 

arbetspassen. Fler än hälften, 67%, upplevde att de hade strategier för att hantera stress. Lägst 

procentandel, på svarsalternativet stämmer bra, angavs på kravens rimlighet, 26%.   

Figur 1. Samtliga respondenters upplevelse av arbetsmiljön. Y-axeln visar frågorna i enkäten, x-axeln visar de 

procentuella svaren för respektive fråga.  

 

Det fanns en markant skillnad i upplevelse av arbetsmiljö mellan grupp A och grupp B i 

jämförelse med de respondenter som inte kategoriserats i dessa två grupper (grupp C). 

Återhämtningsmöjligheterna upplevdes olika, där personerna i grupp C angav sig ha lättare att 

vila mellan arbetspassen jämfört med grupp A och B (bilaga 3).  

 

Hälften av alla respondenter ansåg att de hade inflytande och kontroll över sin arbetssituation 

(Figur 1). Respondenternas upplevelse av att kunna påverka sin arbetssituation skiljde sig åt 

mellan grupperna (tabell 2): grupp B (33%) och grupp C (76%). I grupp A upplevde ingen att 
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de kunde påverka sin arbetssituation. Stora skillnader upptäcktes även på känslan av att ha 

kontroll. En majoritet (76%) av respondenterna i grupp C angav att det stämde bra att de kunde 

kontrollera och influera sin arbetssituation, 17% i grupp A upplevde att de kunde göra det, samt 

44% i grupp B.   

 

Tabell 2. Svar av grupp A (respondenter som uppfyllde kriterierna i s-UMS), grupp B (tidigare sjukskrivna) och 

grupp C (respondenter som inte uppfyllde s-UMS och inte har varit sjukskrivna) på frågorna 11) Jag kan påverka 

min arbetssituation. 12) Jag känner att jag har inflytande och kontroll över min arbetssituation. 14) Jag känner 

att det ställs rimliga krav på mig på arbetsplatsen. 

 

3.6 Arbetsmiljö och självskattat utmattningssyndrom   

I tabell 3 presenteras svaren av grupp A och jämförelsegruppen med hjälp av medelvärde 

(mean). I jämförelsegruppen ingår alla de respondenter, inklusive de tidigare sjukskrivna, som 

inte uppfyllde kriterier i s-UMS. Ett högt medelvärde, närmare siffran 5, innebar att det fanns 

en positiv upplevelse av arbetsmiljöfrågan, varpå ett lågt medelvärde innefattade en mer negativ 

förnimmelse. I tabellen redogörs det att de båda grupperna i hög utsträckning visste vad som 

förväntades av dem på arbetsplatsen och att de upplevde ett yrkesmässigt förtroende. 

Skillnaderna mellan grupperna var dock stora när det gällde återhämtning mellan arbetspassen, 

där grupp A angav att de hade färre möjligheter till återhämtning. Jämförelsegruppen 

rapporterade i högre utsträckning att de hade strategier till att hantera stress jämfört med grupp 

A.  Den främsta skillnaden uppgavs på möjligheten till att påverka sin arbetssituation, samt ha 

möjlighet att kontrollera och influera arbetssituationen. Jämförelsegruppen visade sig mer 

positiva till dessa två frågor. Även kraven upplevdes mer rimliga av jämförelsegruppen. 
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Samtliga svar i arbetsmiljöfrågorna visade att grupp A hade en mer negativ upplevelse av 

arbetsmiljön än jämförelsegruppen. Bilaga 3 visar att grupp A i högre utsträckning (92%), än 

grupp B (78%) och C (88%), visste vad som förväntades av dem på arbetsplatsen.  

 

Tabell 3. Svar på arbetsmiljöfrågorna av deltagarna (n=33) uppdelade i två grupper: de som uppfyllde kriterierna 

i s-UMS (grupp A, n=12), och tidigare sjukskrivna (grupp B) + respondenter som inte uppfyllde kriterierna i s-

UMS och som inte har varit sjukskrivna (grupp C) (n=21). Tabellen innehåller medelvärde (mean) och Std 

(standardfördelning).  

 

Respondenter som uppfyllde kriterier enligt s-UMS 

 

Grupp 

B + C 

(N=21) 

  

 

Grupp 

A 

(N=12) 

  

Totalt 

 

(N=33) 

 

 Mean Std. Mean Std. Mean. Std. 

7. Min chef är öppen och lyhörd till mina förslag/åsikter 4,3 0,48 3,6 1,08 4,1 0,83 

8. Jag blir informerad av chefen/ledarskapet om 

förändringar i verksamheten 

4,2 0,59 3,5 1,38 3,9 1,00 

9. Jag känner att min chef har förtroende för mig i min 

yrkesroll. 

4,6 0,59 4,2 0,72 4,5 0,67 

10. Jag känner att jag får socialt stöd från mina kollegor 4,4 0,59 3,6 0,90 4,1 0,82 

11. Jag kan påverka min arbetssituation 

 

3,9 0,63 2,0 0,74 3,2 1,14 

12. Jag känner att jag har inflytande och kontroll över 

min arbetssituation 

4,0 0,87 2,4 1,08 3,4 1,20 

13. Jag vet vad som förväntas av mig på min arbetsplats 4,5 0,75 4,4 0,67 4,5 0,71 

14. Jag känner att det ställs rimliga krav på mig på 

arbetsplatsen 

3,5 1,10 2,3 0,99 3,0 1,18 

15. Jag ges möjlighet att utvecklas i min yrkesroll, via 

ex. kurser, vidareutbildningar, etc. 

3,9 0,73 3,0 1,04 3,6 0,94 

16. Jag känner mig uppskattad av chef och kollegor 

 

4,3 0,48 3,7 1,16 4,1 0,84 

17. Jag kan återhämta mig mellan arbetspassen 

 

3,5 0,87 2,4 1,00 3,12 1,05 

18. Jag är stolt över vad jag presterar på min arbetsplats 4,4 0,60 3,3 1,16 4,0 0,98 

19. Jag har egna strategier för att hantera stress (på 

arbetsplatsen och privat) 

4,0 1,14 3,0 1,13 3,6 1,22 
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3.7 Tidigare sjukskrivna  

Grupp B visade högre medelvärde än det totala genomsnittet på arbetsmiljöfrågorna (data visas 

ej). I bilaga 3 visar data från grupp B att 44% upplevde att kraven var rimliga. De arbetsfrågorna 

med lägst svarsprocent var möjligheten att påverka sin arbetssituation (33%) och möjligheten 

till att återhämta sig mellan arbetspassen (33%). Fler än hälften (64%) rapporterade att de hade 

strategier att hantera stress. I jämförelse med grupp A hade grupp B en mer positiv bild av 

arbetsmiljön på alla frågor.  

 

Det fanns skillnader i upplevelse av arbetsmiljön mellan de som tidigare hade varit sjukskrivna 

för stress och de som har varit sjukskrivna för utmattningssyndrom. De som varit sjukskrivna 

för utmattningssyndrom hade en mer positiv bild av arbetsmiljön än tidigare sjukskrivna för 

stress (data visas ej). 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet i föreliggande tvärsnittsstudie visade att kraven upplevdes höga av samtliga 

respondenter. Grupp A upplevde i högre utsträckning än resterande att de inte kunde kontrollera 

och influera sin arbetssituation. Ingen i grupp A rapporterade att de kunde påverka sin 

arbetssituation, kraven upplevdes även för höga. Grupp B hade i jämförelse med grupp A en 

mer positiv bild av arbetsmiljön. Arbetsmiljön upplevdes mest positiv av grupp C, denna grupp 

rapporterade även i högst utsträckning att de hade möjlighet att påverka sin arbetssituation.     
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4. Diskussion 

I föreliggande studie beskrivs faktorer i arbetsmiljön som skulle kunna verka skyddande mot 

utveckling av utmattningssyndrom. Grupp C rapporterade en mer positiv bild av arbetsmiljön, 

bland annat visade gruppen att de i högre utsträckning kunde påverka samt ha inflytande och 

kontroll över sin arbetssituation i jämförelse med grupp A och B. Data från Grupp C visade 

även goda stresshanteringsstrategier. Den totala studiegruppen upplevde att chefen/ledarskapet 

vara lyhörda och att det fanns ett socialt stöd från kollegor och chef. Dessa faktorer beskrivs av 

bland annat Socialstyrelsen (2003) och Hägglund et al (2011) vara förebyggande för att minska 

risk för sjukdomsutveckling.  

 

Grupp A å andra sidan visade en mer negativ upplevelse av arbetsmiljön, där friskfaktorer som 

möjligheten att påverka sin arbetssituation, upplevelse av rimliga krav och möjlighet att 

återhämta sig upplevdes sämre i jämförelse med de som inte mötte kriterierna i s-UMS. Därför 

skulle dessa faktorer ha kunnat vara de bidragande omständigheterna till att dessa 

undersköterskor uppfyllde kriterierna för självskattat utmattningssyndrom. Författaren 

reflekterade även över om grupp A upplevde att återhämtningsmöjligheterna var för låga och 

kraven för höga på grund av att de uppfyllde kriterierna för s-UMS. Detta i sin tur skulle kunna 

innebära att gruppen var i behov av längre återhämtningstid. Föreliggande undersökning är en 

tvärsnittsstudie och innebär därför att författaren inte kan dra slutsatser om huruvida 

arbetsmiljön är orsaken till att grupp A uppfyllde kriterierna i s-UMS.  

4.1 Metoddiskussion 

Enkäten som konstruerades till syftet i föreliggande undersökning utgick från risk- och 

friskfaktorer beskrivna av bland annat Socialstyrelsen (2003), samt verktyg som undersökte 

arbetsmiljön (Maslach & Leiter, 1999; Prevent, 2016). Under analysen upptäcktes det att det 

fanns urskiljbara riskfaktorer i verksamheterna och därför fann författaren att missivbrevets 

beskrivning (bilaga1), om positiva faktorer, till viss del låste arbetet. Därför skulle istället ett 

syfte om att undersöka generella faktorer för utmattningssyndrom ha kunnat möjliggöra en mer 

omfångsrik förståelse. Målsättningen var att konstruktionen av enkäten skulle förhållas 

objektiv, men eftersom författaren sedan tidigare hade erfarenhet om utmattningssyndrom och 

arbetsmiljö finns det rum för att teorisera kring enkätens neutralitet.  
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Frågorna om ålder och vilket arbetspass som undersköterskorna arbetade visade sig i denna 

studie inte vara väsentliga att presentera i resultatet, eftersom skillnader inte kunde identifieras. 

Medelåldern för respondenterna i grupp A var 47,5 år, vilket inte överensstämmer med 

Försäkringskassans (2016) statistik för Västra Götaland år 2017, som visade att kvinnor i åldern 

40 – 44 år var mest drabbade av anpassningsstörningar med svår stressreaktion. Medelålder i 

föreliggande studie var 46 år, och därför minskar generaliserbarheten.   

4.1.1 Datainsamling 

Antalet deltagare i studien påverkades av att enkäten endast gick att besvara under tiden som 

personen som genomförde studien var i verksamheten, samt att undersköterskorna på 

äldreboendena hade olika arbetstider. Datainsamlingen gjordes under dagtid, vilket resulterade 

i att endast dag- och kvällspersonal var på plats och besvarade enkäten. Om nattpersonalen hade 

inkluderats skulle eventuellt en mer omfångsrik bild över arbetsmiljö ha delgivits. 

Stressforskningsinstitutet (u.å) har beskrivit att skiftarbete och oregelbundna arbetstider är en 

riskfaktor för utmattningssyndrom, vilket eventuellt skulle ha inneburit att annat utfall i studien. 

Vidare saknar författaren vetskap om sjukskrivningar och ledigheter bland undersköterskor 

under datainsamlingen på äldreboendena. Ett annat utfall skulle eventuellt ha presenterats om 

alla anställda hade inkluderats.  Det fanns inom ramen för denna studie inte möjlighet att besöka 

äldreboendena vid fler tillfällen och under andra arbetstider. 

 

Det fanns en risk att respektive person som mottog enkäten inte var den som besvarade frågorna 

eftersom deltagarna inte besvarade frågorna framför författaren som genomförde studien. Det 

skulle ha kunnat generera annan data, men om så var fallet går detta inte att redovisa. Det finns 

enligt författaren inget som påtalar detta.  

4.2 Etikdiskussion 

Vetenskapsrådet (2017) informerar om vikten av att avidentifiera respondenter i 

undersökningar, vilket innebär att det inte skall gå att hänföra vilka svar som respondenterna 

har angivit. I denna undersökning deltog 33 personer i samma kommun där de bland annat 

besvarade tidigare sjukskrivning. Vid analys av data upptäcktes det att personerna som tidigare 

har varit sjukskrivna för stress respektive utmattningssyndrom var en mindre grupp. Författaren 

utlovade konfidentialitet i missivbrevet och har således i analysen endast presenterat att det 

fanns skillnader, men med hänsyn till individerna i grupp B har antalet sjukskrivna inte 

redovisats. Helsingforsdeklarationen beskriver att forskning skall skydda forskningspersoners 



 

28 

 

hälsa, integritet och säkerhet, vilket följdes i studien då antalet tidigare sjukskrivna inte har 

presenterats, med risk för identifiering.  

Glise et al (2009) har beskrivits s-UMS som behjälpligt för att upptäcka personer i riskzon för 

utmattningssyndrom. ISM (u.å.b) beskriver att formuläret har validerats av hälso- och 

sjukvårdspersonal, men författaren har inte funnit källor som beskriver detta. Trots det användes 

formuläret då författaren upplevde att enkäten var tillförlitlig, med stöd av Glise et al (2009). 

Författaren försökte förhålla sig objektiv vid konstruktionen av arbetsmiljöfrågorna men 

eftersom formuläret av Prevent (2016) och formuläret av Maslach och Leiter (1999) användes 

som stöd, finns det en sannolikhet att dessa två formulär har påverkat föreliggande 

enkätkonstruktion och att andra psykosociala arbetsmiljöfaktorer inte har behandlats.  

4.3 Resultatdiskussion 

4.3.1 Bortfall 

Frågan med störst bortfall (n=4) i s-UMS var ”Anser du att denna utmattning beror på att du 

varit utsatt för stress under lång tid, d.v.s. att du varit utsatt för stor påfrestning eller upplevt dig 

pressad under 6 månader eller mer?”, hade betraktats som riktad enligt testpersoner och 

respondenter, och skulle kunna vara orsaken till att svar saknades. Författaren anser att s-UMS 

var hjälpsamt för att upptäcka skillnaderna mellan de som var i riskzonen för 

utmattningssyndrom och de som inte var det i relation med arbetsmiljöfrågorna.  

Frågorna som ställdes i formuläret av ISM (2015) undersökte individens psykiska hälsa och det 

skulle därför kunna innebära att frågorna uppfattades känsliga. Det skulle även kunna innebära 

att frågorna upplevdes svårförståeliga. Bortfallet innebär att författaren inte vet om dessa skulle 

uppfylla kriterierna. Om alla respondenter hade svarat på hela självskattningsformuläret så finns 

det en sannolikhet i att utfallet hade blivit annorlunda. Författaren saknar underlag till att påstå 

att fler personer har varit sjukskrivna för stress och/eller utmattningssyndrom, men om så var 

fallet skulle utfallet potentiellt ha blivit annorlunda. 

Kroppsliga besvär (fråga 3f) tillhör symtom i inledningsfasen av utmattningssyndrom (Praktiskt 

Medicin, 2017; Socialstyrelsen, 2003), vilket alla i grupp A hade svarat ja på. Detta är vanliga 

symtom på hög stressbelastning, men det kan inte indikera att den faktiska diagnosen är 

utmattningssyndrom (ISM, 2015). Frågan innehåller flera alternativ, och därför var det oklart 

vilka symtom respektive respondent syftade på.  
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Denna tvärsnittsstudie inkluderade endast undersköterskor som var i verksamheterna under 

datainsamlingen. Om alla undersköterskor i verksamheterna hade inkluderats skulle utfallet i 

studien eventuellt blir annorlunda. Författaren saknar vetskap om antalet sjukskrivna, och 

sjukskrivningsorsaker. Det reflekteras över om sjukskrivningsorsakerna var stress och/eller 

utmattningssyndrom och hur dessa personers svar hade kunnat påverkat utfallet. Eventuellt 

skulle arbetsmiljöfaktorer som kan påverka utveckling av utmattningssyndrom ha förtydligats.  

I arbetsmiljöfrågorna saknades det ett svar på frågorna om upplevelsen av att bli informerad om 

förändringar i verksamheten, och ett svar saknades på möjligheten att utvecklas i sin yrkesroll. 

Författarens reflektion av detta är att dessa två frågor kan upplevas sakna precision om vilka 

förändringar i verksamheten det rör sig om, samt vad det innebär att utvecklas i sin yrkesroll.  

4.3.2 Tidigare sjukskrivning 

I studien av Sandström et al. (2005) framkom det att långvarig stress kan bidra till försämrat 

minne och svårigheter i att behålla sin uppmärksamhet. Enkätfrågan om tidigare sjukskrivning 

tillkom med stöd från deras resultat för att undersöka om vardagslivet har fortsatt påverkat 

individerna som varit sjukskrivna. Intentionen var även att undersöka om det fanns skillnader 

bland respondenterna som tidigare hade varit sjukskrivna för stress respektive 

utmattningssyndrom. Antalet tidigare sjukskrivna delgavs inte i föreliggande studie på grund 

av att antalet sjukskrivna för stress, respektive utmattningssyndrom, var för få för att kunna 

presentera. Av etiska skäl uteslöts därför sjukskrivningssiffran ur resultatet. Frågan upplevdes 

trots detta väsentligt eftersom den korta informationen som delgivits skulle kunna ligga till 

grund för framtida undersökningar, främst för att det upptäcktes skillnader i upplevd arbetsmiljö 

mellan tidigare sjukskrivna för stress respektive utmattningssyndrom.  

 

Under databearbetningen upptäcktes det att frågan om när sjukskrivningen ägde rum skulle ha 

varit värdefull, detta på grund av att diagnosen utmattningssyndrom erkändes först år 2005 

(Socialstyrelsen, 2003). Författaren reflekterade därefter om tidigare sjukskrivna hade givits 

rätt sjukdomsförklaring, och i och med det erbjudits rekommenderad behandling (ISM, u.å.a). 

Slutsatser för detta kan inte göras. Reflektion uppstod då resultaten visade att de som tidigare 

hade varit sjukskrivna för utmattningssyndrom hade fler positiva svar gentemot arbetsmiljön 

än de som varit sjukskrivna för stress. Författaren förutsätter inte att rekommenderad 

behandling genomfördes (ISM, u.å.a; Socialstyrelsen, 2003). Grupp B upplevde bland annat att 

kraven som ställdes var mer rimliga (44%) och 85% rapporterade att chefen var lyhörd. Vilket 
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skulle kunna tala för att det har funnits ett samarbete mellan individen, chefen och hälso- och 

sjukvården. I framtida studier skulle det vara intressant att studera en större grupp som tidigare 

har varit sjukskrivna för stress respektive utmattningssyndrom och analysera deras upplevelse 

av arbetsmiljön.  

4.3.3 Utmattningssyndrom och stress på arbetsplatsen 

Maslach och Leiter (1999) beskriver att det är företagets ansvar att förebygga utbrändhet på 

arbetsplatsen, då den enskilde individen inte kan påverka den sociala omgivningen. 

Arbetsplatsen beskrivs som en plats där utbrändhet kan förebyggas, vilket skulle hjälpa till 

minskad stress i arbetslivet och privatlivet. Respondenter i föreliggande studie poängterade att 

deras sjukskrivning inte berodde på arbetssituationen. Potoghese et al. (2013) förklarar att 

sjukskrivningar för utbrändhet i personalstyrkan inte endast drabbar den sjuke, utan också 

resterande anställda då det kan ske en dominoeffekt. Resultatet i föreliggande studie pekar på 

att det finns ett behov av att introducera stresshantering för att förebygga att fler i personalen 

riskerar att möta kriterier i s-UMS. Försäkringskassan (2015) har beskrivit att personal inom 

vård och omsorg är utsatta grupper, vilket gör att en implementering av stresshantering skulle 

kunna bidra till minskade sjukskrivningar.  

 

Socialstyrelsen (2003) beskriver att en obalans mellan krav och belöning är en riskfaktor för 

stressrelaterad ohälsa, i denna studie rapporterade majoriteten att de förhöll sig neutrala till de 

krav som ställdes (se figur 1). Respondenternas definition av krav har inte inkluderats, och 

därför kan en individuell tolkning ha gjorts av deltagarna. Eftersom frågan om rimliga krav 

poängterades vara tolkningsbar av respondenter, så saknas det underlag för om kraven är fysiska 

eller psykiska. Grupp A upplevde i lägre utsträckning än grupp B att kraven var rimliga, 

författarens teori är att det kan ha skapats individanpassade krav efter sjukskrivningen. Ungefär 

hälften av alla deltagarna i studien har angivit att de kunde påverka sin arbetssituation, cirka en 

fjärdedel upplevde att de saknade den möjligheten. Kombination av höga krav och brist på 

kontroll och påverkan på arbetsplatsen beskrivs av Portoghese et al. (2013) och WHO (i 

Backman et al., 2017) som en ökad risk för arbetsrelaterad stress. Vad respondenterna önskade 

att påverka och kontrollera i arbetsmiljön har inte undersökts i föreliggande studie, inte heller 

vilka krav som upplevdes orimliga.  

 

Återhämtningsmöjligheterna angavs vara knappa av grupp A, orsakerna till bristen på vila kan 

endast reflekteras över i denna studie. En tes av detta är att upplevelsen av höga krav, brist på 
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kontroll och brist på möjlighet att påverka arbetssituationen kan bidra till förhöjd stress och 

således svårigheter till att återhämta sig. Hägglund et al. (2010) beskriver att även privat- och 

familjelivet påverkar utveckling av utmattningssyndrom. Därför kan författaren i föreliggande 

tvärsnittsstudie inte göra antaganden om att arbetsmiljön har orsakat att grupp A uppfyllde 

kriterierna i s-UMS, då det finns andra riskfaktorer i livet som helhet.    

 

Mer än en tredjedel (36%) av deltagarna i denna studie uppfyllde kriterier i s-UMS och därför 

föreslås ett systematiskt arbete i verksamheterna för att upptäcka kommunikationsbrister mellan 

chef/ledarskap och undersköterskor, och då undersöka hur detta skulle kunna förbättras. Ett 

sådant arbete skulle även eventuellt kunna upptäcka varför en minoritet upplevde att kraven var 

rimliga, samt vilka krav undersköterskorna tycker borde förändras.  

 

Enligt 92%, i den totala gruppen, upplevdes chefen ha förtroende för dem i yrkesrollen, lika 

många kände sig uppskattade och 82% visste vad som förväntades av dem på arbetsplatsen. 

Socialstyrelsen (2003) beskriver att dessa faktorer kan verka förebyggande om det finns en 

balans, om dessa dock är bristfälliga så finns det risk för utmattningssyndrom. Svaren på dessa 

enkätfrågor, utifrån den totala populationen, skulle kunna indikera att det finns ett positivt 

ledarskap på de tre äldreboendena, men resultatet visade också att det fanns brister i att kunna 

påverka och kontrollera/influera sin arbetssituation. Maslach och Leiter (1999) förklarar att 

utbrändhet på arbetsplatsen rör hela verksamheten, vilket enligt dem betyder att hela 

arbetsplatsen borde engageras för att förbättra arbetsklimatet (Maslach & Leiter, 1999). 

Författaren reflekterar därför över att möjligheten till att påverka och kontrollera/influera rör 

sig om både ledarskapet och kollegor sinsemellan. Hälften i grupp A rapporterade att de kände 

ett socialt stöd på arbetsplatsen, Hägglund et al (2011) beskriver att det sociala stödet är av stor 

vikt för att behålla en god hälsa på arbetsplatsen. Vilket därför skulle kunna presenteras som en 

riskfaktor i föreliggande verksamheters arbetsmiljö. Men då detta är en tvärsnittsstudie kan 

detta inte fastställas.  

4.3.4 Kommunikation och utmattningssyndrom  

Föreliggande studie saknar vetskap om undersköterskornas anställningsvillkor, men 

Stressforskningsinstitutet (u.å) har rapporterat att osäkra anställningsvillkor är en riskfaktor för 

utmattningssyndrom, och skulle därför kunna vara en orsak till förhöjd stress bland 

respondenterna. Om personer i grupp A skulle ha osäkra anställningar så skulle det eventuellt 

kunna innebära en osäkerhet i att ifrågasätta ledarskapet eller tala om att kraven är för höga. 



 

32 

 

Ifall några undersköterskor i den totala gruppen upplever oro för sin anställning, parallellt med 

kommunikationsbrister, så skulle detta kunna innebära att det saknas kraft till att inleda en 

diskussion om exempelvis för höga krav. Författaren baserar denna reflektion på ISM:s (2017) 

information om oro och trötthet som symtom för utmattningssyndrom. Om chefen saknar 

medvetenhet om kravens orimlighet kan denne inte arbeta med att försöka förbättra dessa 

förhållanden. I denna studie har det teoretiserats om utmattningssyndromet har påverkats av att 

det finns kommunikationsbrister mellan personalen och chefen/ledarskapet, eller om 

utmattningssyndromet har bidragit till kommunikationsbrister. Denna fundering grundas på att 

grupp A upplevde i lägre utsträckning att de kände att chefen var lyhörd, vilket ger 

tolkningsföreträde om eventuella kommunikationsbrister mellan grupp A och ledarskapet. 

 

En tredjedel (33%) av undersköterskorna i grupp A upplevde att de hade 

stresshanteringsstrategier, vilket var intressant ur den aspekt att fler än hälften (58%) i denna 

grupp samtidigt upplevde sig sakna återhämtningsmöjligheter. Författaren kan inte dra 

slutsatser kring detta resultat, dock kan det teoretisera om att stresshantering, anpassad för 

undersköterskor i äldreomsorgen, skulle kunna vara fördelaktigt att introducera i verksamheten. 

Författaren har inte kännedom om arbetsplatserna tidigare har presenterat stresshantering, men 

då majoriteten av respondenterna hade känt sig stressade psykiskt/fysiskt under de senaste två 

veckorna så skulle det kunna indikera att det ur ett hälsofrämjande perspektiv finns behov av 

implementerad och kontinuerlig stresshantering i verksamheterna.  

 

Denna tvärsnittsstudie har genomförts med ett bekvämlighetsval på tre äldreboenden i en 

kommun i Västra Götaland, därför kan resultaten inte generaliseras.  

5. Slutsats 

För framtida hälsofrämjande arbeten föreslår denna studie förebyggande implementeringar av 

stresshantering för att minska risk för utveckling av utmattningssyndrom, oberoende antalet 

som möter kriterier för utmattningssyndrom. Interventioner som fokuserar på förbättrade 

kommunikationsmöjligheter mellan chef/ledarskap och undersköterskor rekommenderas för att 

minska obalans mellan krav och möjlighet att påverka och kontrollera arbetssituationen. Det är 

svårt att dra slutsatser om vilka arbetsmiljöfaktorer som influerar utveckling av 

utmattningssyndrom på nationell nivå, eftersom det är få faktorer som ingår i denna studie. 

Metoden i denna undersökning skulle kunna användas till större studier med fler deltagare, och 
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då studera om undersköterskor, som uppfyller kriterier för utmattningssyndrom, i andra 

kommuner upplever liknande brister i arbetsmiljön.   

Implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

En prospektiv studie skulle kunna undersöka utvecklingen av utmattningssyndrom och 

arbetsmiljö i samband med implementeringar i verksamheten, som skulle kunna fokusera på 

förbättringar i kommunikationen och stresshantering. Ett resultat på en sådan undersökning 

skulle kunna presentera underlag för hur arbetsplatsen kan verka preventivt mot stressrelaterad 

ohälsa, oberoende varifrån stressen har uppstått.   
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Bilaga 1: Missivbrev  

 

Hej!  

 

Jag heter Amanda Rundlöf och studerar min sista termin på folkhälsovetenskapliga programmet 

vid Högskolan i Skövde. Just nu läser jag programmets sista kurs, examensarbetet, och har valt 

att göra en undersökning på din arbetsplats.  

 

Syftet med min undersökning är att undersöka positiva drag i arbetsmiljön som skulle kunna 

bidra till minskad risk för att utveckla utmattningssyndrom. Målet idag är att komma fram till 

vilka hälsofrämjande implementeringar som skulle kunna minska sjukskrivningsantalen i just 

stressrelaterad ohälsa.  

 

Jag har valt att undersöka kvinnliga undersköterskor inom äldreomsorgen, eftersom det är en 

överrepresenterad grupp bland de som drabbas av stressrelaterad ohälsa, enligt 

Försäkringskassan.  

 

Som respondent har du utifrån etiska riktlinjer rätt till att få information om studien och varför 

den skall genomföras. Du har också rätten att bli informerad om att ditt deltagande är helt 

frivilligt. Detta innebär att du själv bestämmer om du vill delta, samt att du kan avsluta att 

besvara enkäten när och om du så önskar, utan att bli ifrågasatt om varför. Informationen jag 

samlar in från enkäterna kommer att vara anonym, detta innebär att jag inte kommer kunna veta 

vilka svar just du har bidragit med. Svaren från boendena kommer att läggas samman i 

resultatet, och därför kommer bara jag som forskare veta från vilket boende svaret kommer 

ifrån. Informationen jag samlar in från er som respondenter kommer endast att användas i detta 

forskningssyfte, och när jag har skrivit klart mitt examensarbete kommer all information att 

förstöras.  

 

Vänliga hälsningar, 

 

Amanda Rundlöf  

a15amaru@student.his.se 

 

Kursansvarig: 

Diana Stark Ekman 

Diana.stark.ekman@his.se 

 

Kryssa vänligen i nedan om ditt deltagande:  

□ JA, jag deltar i studien.  

  

□ NEJ, jag vill inte delta. 

mailto:a15amaru@student.his.se
mailto:Diana.stark.ekman@his.se
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Bilaga 2: Enkätundersökning 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Din ålder: ______ 

Vilka pass arbetar du:  □ Dagspass  □ Kvällspass  □ Nattpass  

  

1. Har du känt dig psykiskt och/eller fysiskt    □ Nej           □ Ja 

Utmattad under de senaste två veckorna? 

 

2. Anser du att denna utmattning beror på att du    □ Nej           □ Ja 

varit utsatt för stress under lång tid, d.v.s. att du  

varit utsatt för stor påfrestning eller upplevt dig  

pressad under 6 månader eller mer?  

 

3. Har du under de senaste två veckorna upplevt: 

a. Koncentrations- eller minnessvårigheter?  □ Nej           □ Ja 

b. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav   □ Nej           □ Ja 

eller göra saker under tidspress? 

c. Att du varit känslomässigt lättrörd    □ Nej           □ Ja 

eller lättirriterad?  

d. Problem med sömnen?     □ Nej           □ Ja 

e. Att du känt dig kroppsligt svag eller    □ Nej           □ Ja 

lättare blir uttröttad? 

f. Kroppsliga besvär som smärtor/värk,    □ Nej           □ Ja 

ont i bröstet, hjärtklappning, besvär  

från mage eller tarm, yrsel eller ökad  

ljudkänslighet? 

 

4. Har ovanstående besvär (fråga 1 – 3) påtagligt försämrat ditt välbefinnande och/eller din 

funktionsförmåga (arbetsförmåga, familjeliv, fritidsaktiviteter eller i andra viktiga 

avseenden)?  

□ Ja, i allra högsta grad           □ Ja, något □ Nej, inte alls 
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5. Har du tidigare varit sjukskriven p.g.a. stress?   □ Nej           □ Ja 

 

6. Har du varit sjukskriven p.g.a. utmattningssyndrom?   □ Nej           □ Ja 

 

 

Kryssa i det svarsalternativ som passar dig bäst. Endast ett alternativ.  

 

Min chef är öppen och lyhörd till mina förslag/åsikter  

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra   

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1  Stämmer inte alls   

 

Jag blir informerade av chefen/ledarskapet om förändringar i verksamheten  

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra    

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1 Stämmer inte alls

 

Jag känner att min chef har förtroende för mig i min yrkesroll 

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra   

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1 Stämmer inte alls 

 

Jag känner att jag får socialt stöd från mina kollegor  

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra    

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1 Stämmer inte alls   

 

Jag kan påverka min arbetssituation  

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra   

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1 Stämmer inte alls       
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Jag känner att jag har inflytande och kontroll över min arbetssituation   

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra   

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1 Stämmer inte alls       

 

Jag vet vad som förväntas av mig på min arbetsplats  

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra   

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1 Stämmer inte alls       

 

Jag känner att det ställs rimliga krav på mig på arbetsplatsen 

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra    

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1 Stämmer inte alls 

  

Jag ges möjlighet till att utvecklas i min yrkesroll, via ex. kurser, vidareutbildningar, etc.  

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra    

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1 Stämmer inte alls 

 

Jag känner mig uppskattad av chef och kollegor 

□ 5 Alltid  

□ 4 Oftast    

□ 3 Ibland 

□ 2 Sällan  

□ 1 Aldrig  

 

Jag kan återhämta mig mellan arbetspassen 

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra    

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1 Stämmer inte alls 
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Jag är stolt över vad jag presterar på min arbetsplats  

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra    

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1 Stämmer inte alls 

 

Jag har egna strategier för att hantera stress (på arbetsplatsen och privat)  

□ 5 Stämmer mycket bra  

□ 4 Stämmer bra    

□ 3 Stämmer varken bra eller dåligt 

□ 2 Stämmer delvis  

□ 1 Stämmer inte alls 

 

 

Tack för att du tog dig tiden att fylla i enkäten! 
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Bilaga 3: Svar på arbetsmiljöfrågorna av grupp A, grupp B och grupp C 

Grupp A = respondenter som uppfyllde kriterier i s-UMS. Grupp B = Tidigare sjukskrivna. Grupp C = 

respondenter som inte uppfyllde kriterier i s-UMS och inte hade varit sjukskrivna. 


