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Tidigare forskning om stress har visat att olika arbetsförhållanden har 
betydelse för stressrelaterade negativa effekter på hälsa men idag 
märks ett ökat intresse för att studera positiva effekter av stress. En 
viktig faktor för att minska effekter av arbetsstress på hälsa och 
välbefinnande anses vara nedvarvning och återhämtning. Syftet med 
studien var att studera relationen mellan psykosocial arbetsbelastning, 
återhämtning och psykologiskt välbefinnande hos yrkesarbetande 
kvinnor. Undersökningsgruppen omfattade 177 kvinnliga anställda i 
tandvården vilka besvarat en enkät innehållande krav/kontroll/stöd-
skalan, frågor om återhämtning samt Ryffs skalor för psykologiskt 
välbefinnande. Resultatet av korrelationsanalyser och linjära 
regressionsanalyser visade att höga abetskrav hade samband med låg 
grad av återhämtning medan hög grad av kontroll relaterades till hög 
grad av välbefinnande. Vidare framkom att återhämtning predicerade 
välbefinnande. Resultaten är i enighet med tidigare forskningsresultat 
och psykosocial arbetsbelastning, återhämtning och välbefinnande 
antas påverka varandra i en dynamisk process.  

 
 

Stressrelaterad påverkan på hälsa och välbefinnande är en ständigt aktuell fråga. 
Stressforskningen har under flera decennier kartlagt och beskrivit hur stressframkallande 
faktorer i miljön påverkar människan. Arbetet och specifikt den psykosociala arbetsmiljön 
har en viktig roll för utvecklingen och upprätthållandet av yrkesarbetande individers hälsa 
och välbefinnande. Studier av arbetets hälsorelaterade effekter har tidigare främst fokuserat 
mest på de negativa effekterna av stress på hälsa det vill säga ohälsa. Det kan bero på att 
arbetsrelaterad ohälsa antas leda till sänkt produktivitet och ökade kostnader för hälso- och 
sjukvård. Men stress har inte enbart negativa konsekvenser. Till de positiva effekterna hör 
exempelvis individers förmåga att utmanas och utvecklas genom att exempelvis kunna 
hantera nya situationer och krav. Studier av arbetets hälsobefrämjande effekter har varit 
relativt eftersatta men idag märks ett ökande intresse för att studera positiv hälsa vilket 
inkluderar välbefinnande och positivt psykologiskt fungerande. En faktor som anses ha stor 
betydelse för vilka konsekvenser stress får för hälsan är nedvarvning och återhämtning.  
Studier av olika arbetsförhållanden och deras inverkan på hälsa och välbefinnande är 
avgörande för att få ökad kunskap om relationen mellan arbetsstress, återhämtning och 
hälsa (Aronsson & Svensson, 1997; Lindfors, 2002; Lundberg & Wentz, 2004). 
Föreliggande studie bidrar till detta område genom att studera sambanden mellan 
arbetsstress, återhämtning och välbefinnande bland kvinnor anställda inom tandvården. 
* Ett stort tack till min handledare Petra Lindfors för att jag fått den handledning jag behövt och 
önskat och för all värdefull kritik, stöd och uppmuntran! Tack även till Robert Eklund för kritik! 
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Stressreaktioner 
Stress kan förklaras som en process innebärande ett växelspel mellan kraven från 
omgivningen (stressorer) och individens upplevda möjlighet att kunna hantera kraven. När 
kraven överstiger individens resurser upplever individen stress. Reaktioner på stress hjälper 
individen i sin tur att bemöta och hantera kraven. Den psykosociala stressen påverkar 
kroppens olika organ, funktioner och fysiologiska system via mentala processer och ger 
fysiologiska stressreaktioner. Dessa reaktioner hänger samman med den ökade 
utsöndringen av stresshormoner; adrenalin, noradrenalin och kortisol vilket påverkar 
ökning av glykos och fett i kroppen för att få mer energi. Det kan i förlängningen leda till 
bland annat förhöjt blodtryck, hjärtbesvär och åderförkalkning, sömnstörningar och störd 
mag-tarmfunktion. Människan påverkas även kognitivt och emotionellt av långvarig stress. 
Individen kan börja misstolka signaler i omgivningen som hotfulla och fientliga vilket kan 
sätta igång en stark stressreaktion med liten möjlighet att koppla av. Individen kan bli ökat 
uppmärksam på och misstolka inre signaler från den egna kroppen. Fullt normala 
kroppsliga sensationer till exempel tryck över bröstet eller huvudvärk tolkas som symptom 
på sjukdom vilket leder till oro och ångest. Konsekvensen kan bli att konstruktivt tänkande 
försvåras, minnet kan försämras och individen kan få svårare med inlärning och 
beslutsfattande. Typiska emotionella stressreaktioner som också hör till är oro, ångest och 
depression. Beteendeförändringar kan vara ökat alkoholintag, rökning eller ökat ätande. 
Minskad benägenhet att ta hand om sig själv och sin hälsa, ökat riskbeteende eller till och 
med självmordsbeteende kan bli följden av långvarig stress (Levi, 2006; Lindfors, 2002; 
Lundberg & Wentz, 2004). 
 
Hur vi reagerar på en stressor avgörs av faktorer både i situationen och hos individen. En 
dynamisk stressreaktion där psykologiska och fysiologiska system snabbt aktiveras och 
sedan stängs av när stressen upphört tycks vara ett hälsosamt sätt att hantera stress. Kortare 
och längre perioder av återhämtning mellan stresspåslagen antas minska negativa effekter 
på hälsan. En mycket viktig form av återhämtning är sömnen (Lundberg & Wentz, 2004). 
En stressreaktion som pågår under lång tid, är mycket frekvent förekommande eller mycket 
intensiv överbelastar kroppens organ och kan leda till ohälsa (Levi, 2006). Den 
energimobilisering för flykt eller kamp som var ändamålsenlig tidigare under människans 
utveckling är nu inte längre adekvat. Stressorerna i dagens samhälle är av ett annat slag än 
under andra epoker då människans stress framförallt utgjordes av vilddjur eller andra 
fysiska hot. Numera är stressen ofta långvarig och innebär snarare ett psykiskt hot. 
Konsekvensen av det är att det är svårare att springa ifrån stressen och på så sätt undkomma 
den psykosociala belastningen. Den mobiliserade energin får alltså inte alltid utlopp och 
återhämtningsperioderna är färre och kortare (Lundberg & Wentz, 2004).  
 
Oförmåga till nedvarvning innebär oförmåga att stänga av stresspåslaget vilket innebär en 
ökad belastning på kroppen. Psykiska faktorer som ångest och oro bidrar till att de 
fysiologiska systemen hålls aktiverade under lång tid och detta tycks vara vanligare i 
monotona arbeten än i mer flexibla. Ålder kan ha betydelse genom att hormoner tenderar 
att återgå till normala nivåer långsammare ju äldre vi blir. Människor har också olika 
strategier för att hantera stressen så kallade copingstrategier (Lundberg & Wentz, 2004).  
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Stress på arbetet 
Att lönearbete har positiv effekt på hälsa och välbefinnande har visats i olika studier. 
Lönearbete ger en daglig struktur, målinriktad aktivitet och sociala kontakter förutom den 
ekonomiska ersättningen. Detta skulle kunna öka självförtroende, personlig utveckling och 
ge en känsla av att ha kontroll över sin situation vilket i sin tur främjar psykologisk hälsa 
och välbefinnande (Jahoda, 1979, refererat i Lindfors 2002). Att uppleva att man har 
kontroll i olika livssituationer har visat sig vara viktigt för att bevara en god hälsa. Arbeten 
som kännetecknas av höga psykiska arbetskrav i kombination med lågt inflytande innebär 
en hög belastning, vilken dock visat sig minska för dem som upplever socialt stöd 
(Lundberg & Wentz, 2004). Högt tempo, höga eller motstridiga krav och för stort ansvar 
men även för låga krav och monotona arbetsuppgifter som inte tillvaratar den anställdes 
kompetens leder till stress och i vilken grad beror på individens egen upplevelse av 
situationen. Arbetsstress kan påverka individen på många sätt. Individen får svårare att 
koppla bort tankar på och oro för arbetet på fritiden vilket gör det svårare att koppla av och 
kan leda till problem med sömnen samt påverka humöret negativt. Detta kan i sin tur leda 
till försämrade relationer med andra, till exempel familjen. På längre sikt påverkas 
individens hälsa och välbefinnande på olika sätt (Levi, 2006).  
 
Individuella faktorer som ålder, utbildning och personlighet har betydelse för 
stressrelaterad hälsa såväl som för produktivitet (Karasek & Theorell, 1990). I traditionella 
studier av arbetsstress används vanligen en modell där vissa arbetskrav/stressorer leder till 
reaktioner hos individen vilka kan ha en negativ effekt på hälsan. Ett ökande intresse är 
dock att studera positiva effekter av stress, positiv stress eller utmaningar (eng. challenge) 
som kontrast till studier av stress som ett hot. Positiv stress kan vara något annat än en 
motpol till negativ stress och individen skulle kunna uppleva negativ och positiv stress 
samtidigt inför en viss stressor, beroende på hur individen kognitivt bedömer stressorn som 
hot och/eller utmaning (Nelson & Simmons, 2006). 
 
Nelson och Simmons (2006) föreslår en holistisk stressmodell där faktorer hos individen 
(till exempel optimism, locus of control och känsla av sammanhang, KASAM) inverkar på 
om olika stressorer i arbetet (till exempel rollkrav, arbetsvillkor eller fysiska krav) leder till 
positiv eller negativ stress. Det är alltså inte stressorn i sig utan hur den värderas kognitivt 
av individen som avgör om stressreaktionen blir positiv, negativ eller snarare en blandning 
av positiv och negativ stress. Den positiva stressupplevelsen skulle då komma till uttryck 
som känslor av meningsfullhet, engagemang och vitalitet. Den negativa stressen skulle yttra 
sig som ilska, frustration, ångest, alienering inför arbetet och utbrändhet (Nelson & 
Simmons, 2006). Upplevelsen av positiv respektive negativ stress skulle i sin tur ha effekter 
på hälsa och arbetsprestation. Arbetsstress har tidigare visats ha negativ påverkan på 
arbetsprestationen (Rossi, 2006). Anställda som upplever positiv stress har visats ha högre 
arbetsengagemang och välbefinnande samt individer som kunde skapa goda relationer med 
andra hade ökad benägenhet att känna engagemang och mening i arbetet. Fortfarande 
saknas dock tydliga beskrivningar av vad som utgör positiv stress. Det kan dessutom vara 
svårt att mäta hur individuella faktorer inverkar på upplevelsen av stress (Nelson & 
Simmons, 2006). Några individuella faktorer som antas mediera eller moderera 
stressprocessen och alltså påverkar sambandet mellan stress och prestation är exempelvis 
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hur starkt en person reagerar på stimuli där en svagare reaktion är relaterat till bättre 
prestation under press. Andra aspekter är att individer som deltar i beslut som har betydelse 
för dem upplever högre tillfredsställelse och framgång i arbetet samt lägre stress. 
 
En upplevelse av socialt stöd och stöd från överordnade antas fungera som buffert gentemot 
stressens effekter. Arbetsengagemang, i betydelsen engagemang för organisationen (eng. 
organizational commitment), tycks på samma sätt minska effekt av stress på prestation. 
Depression som en effekt av stress reducerar arbetsprestationen medan däremot ett gott 
självförtroende i betydelsen upplevd förmåga att klara av en uppgift (eng. self-efficacy) 
associeras dels med attityder till stressorer som utmaningar snarare än hot vilket minskar 
upplevelsen av stress och dels med en högre faktisk förmåga att klara av stressorer i arbetet 
(Jex, Cunningham, de la Rosa & Broadfoot, 2006). 
 
 
Kön, stress och hälsa 
Kvinnor har generellt sett sämre hälsa än män (Lundberg & Wentz, 2004). De 
förvärvsarbetar i nästan samma utsträckning som män men bär fortfarande huvudansvaret 
för hemmet inklusive hemarbete och barnskötsel. Kvinnor i barnfamiljer har visats ha en 
mycket större arbetsbörda än män och har visats ha förhöjda psykofysiologiska stressnivåer 
även på kvällarna efter arbetsdagens slut medan männens stressnivåer sjönk efter arbetet. 
Krav från arbete och hem tycks samverka i kvinnors stressreaktioner och minskar deras 
möjligheter till vila och återhämtning. Mäns stress och hälsoproblem kan ofta härledas till 
arbetsförhållanden medan kvinnors stressymptom kan bero på en kombination av hög 
arbetsbelastning, svårigheter att möta kraven från arbete och familj samt brist på 
nedvarvning och återhämtning. Yrkesarbetande kvinnor har visat sig ha svårare att varva 
ned efter arbetet än män, i synnerhet kvinnliga chefer med barn. Fler kvinnor än män 
arbetar dessutom i lågstatusyrken med litet inflytande över arbetet (Lundberg & Wentz, 
2004). Rossi (2006) visade på skillnader mellan män och kvinnor i vad som upplevs som 
stressorer i arbetet. Det framkom att kvinnor kände sig mer stressade av hög 
arbetsbelastning medan män kände sig mer stressade av hotad anställningstrygghet. De 
stressorer som rankades som mest belastande av båda könen hängde samman med 
individens möjlighet att utöva kontroll på sitt arbete. Det rörde sig bland annat om att 
kunna påverka arbetsbelastning, styra sin egen tid och ha kontroll över interpersonella 
relationer (Rossi, 2006). En översiktsstudie (van der Doef & Maes, 1999) visade dock att 
det fanns mindre stöd för negativa effekter av belastning på kvinnor än för män. Dessa 
skillnader kunde dock bero på könsskillnader i andra relaterade faktorer t ex 
yrkespreferenser, attityder till arbete kontra livet i övrigt eller graden av hel- eller 
deltidsarbete . 
 
 
Krav-Kontroll-Stödmodellen  
Karasek (1987) introducerade en arbete - stressmodell som tar upp dimensionerna 
psykologiska arbetskrav (eng. job demands) och beslutsutrymme (eng. decision latitude), 
alltså handlingsutrymme i det egna arbetet. Psykologiska arbetskrav innebär exempelvis 
mängden arbete, arbetstempo, den tid man har till sitt förfogande för att klara en 
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arbetsuppgift, deadlines, rollkonflikter, motstridiga krav och de mentala krav som ställs på 
individen för att kunna utföra arbetet. Kontrolldimensionen (eng. decision latitude) i 
modellen kombinerar graden av kompetens som krävs i arbetet (eng. skill discretion) och 
deltagande i beslut som rör det egna arbetet (eng. decision authority). Enligt modellen antas 
en yrkesarbetande individ som får möjlighet att använda och utveckla sin kompetens få en 
ökad känsla av att kunna hantera de olika situationer som kan uppstå i arbetet (Karasek & 
Theorell, 1990). Möjligheten för individen att själv bedöma och besluta om vilka tekniker 
och vilken kompetens man vill använda i det egna arbetet är en viktig del i att få ökad 
kontroll i arbetet.  
 
Modellen beskriver arbeten med fyra olika kombinationer av graden av krav resp. kontroll i 
arbetet (låga krav – låg kontroll, låga krav – hög kontroll, höga krav – låg kontroll och höga 
krav – hög kontroll) och predicerar stress och ohälsa samt aktivitet och inlärning som en 
följd av arbetsförhållanden. Psykologiska arbetskrav antas öka både stressen och lärande i 
arbetet medan kontroll över arbetet antas minska stressen men öka lärandet. Höga 
arbetskrav i kombination med bristande kontroll antas öka stressen och hindra lärande då 
den anställde inte kan påverka arbetet.  
 
Arbeten med låga arbetskrav och låg kontroll är "passiva" arbeten där den anställde inte 
konfronteras med höga krav men inte heller får möjlighet att använda sin kompetens. Detta 
leder till en gradvis förlust av kompetens, förhindrar inlärning, sänker arbetsmotivationen 
och resulterar även i en mer passiv fritid (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Låga krav och hög kontroll ger "låg-stressarbeten" där den anställde har låga krav på sig 
och goda möjligheter att anpassa arbetet så att kraven kan hanteras vilket antas leda till låg 
stress medan arbeten med höga arbetskrav och låg kontroll ger "högstress-arbeten" 
(Karasek & Theorell, 1990). I det vardagliga arbetet utgör höga arbetskrav i kombination 
med begränsningar i möjligheten att kunna hantera kraven en stressituation som inte bara 
mobiliserar energi utan även ger långsiktiga effekter av anspänningen såsom aggressivitet, 
hopplöshetskänslor och social tillbakadragenhet. Att vara låst i sin arbetssituation är ett 
exempel på begränsning. Studier har visat att lång exponering för höga arbetskrav kan ha 
olika negativa arbets- och hälsorelaterade effekter (Schreurs & Taris, 1998). Högstress-
arbeten har visats ge negativa reaktioner såsom trötthet, ångest, frånvaro från arbetet och 
otillfredsställelse med arbetet samt depression och fysisk ohälsa. Trötthet och upplevelse av 
stress är främst relaterat till höga arbetskrav medan depression, minskat självförtroende och 
fysisk ohälsa är mer relaterat till bristande kontroll (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Höga arbetskrav och hög kontroll ger "aktiva" arbeten med hög arbetstillfredsställelse. Det 
är krävande arbeten som erbjuder utmaningar men där individen har stor frihet att själv 
bestämma över hur arbetet ska utföras. "Aktiva arbeten" antas leda till lärande och 
utveckling, hög produktivitet och arbetstillfredsställelse. Anställda i "aktiva arbeten" har 
visats vara mer aktiva även på fritiden samt politiskt.  
 
Flera studier (bland annat Johnsson, 1985, 1986, refererat i Karasek & Theorell, 1990) har 
inriktats på hur socialt stöd och sociala relationer påverkar psykosocial hälsa. Johnsson 
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utvidgade krav/kontroll-modellen till att även omfatta en tredje dimension, socialt stöd, och 
visade att ökningen av mental trötthet vid en ökning av arbetsbelastningen var dubbelt så 
hög i en situation med lågt stöd än med högt stöd.  Med socialt stöd menas den allmänna 
nivån av hjälpsamma och stödjande sociala kontakter på arbetet, både med chefer och med 
medarbetare t ex tillit, sammanhållning i arbetsgruppen, stöd och hjälp från kollegor och 
överordnade. Det sociala stödet antas fungera som en buffert mellan psykologisk 
arbetsstress och negativa hälsoeffekter men har också i sig effekter på hälsa. Dock räknas 
inte all social interaktion på arbetsplatsen som socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). I 
amerikanska studier där ett mätinstrument baserat på modellen användes framkom ett 
negativt samband mellan socialt stöd och psykologiska arbetskrav vilket enligt Karasek och 
Theorell (1990) innebär att då arbetsbelastningen ökar minskar möjligheten till social 
interaktion.  
 
En viktig del i modellen är hypotesen om att kombinationen av höga krav och låg kontroll 
tillsammans skulle ge mer negativa effekter än bara genom att addera effekten av krav och 
kontroll, interaktionshypotesen. Trots många studier har inte entydigt stöd för denna 
hypotes funnits (Schreurs & Taris, 1998). Däremot har tidigare forskning funnit stöd för 
huvudeffekter av faktorerna. Kontroll mäts ofta som en sammanslagning av skalorna 
Kompetensanvändning (Skill discretion) och Beslutsutrymme (Decision Authority). Kritik 
mot definitionerna av begreppen har varit att definitionerna har varit breda och generella 
medan frågorna i skalorna gäller mycket specifika aspekter av till exempel kontroll i 
arbetet. En viktig faktor som får betydelse för om interaktionshypotesen får stöd är hur 
begreppen krav och kontroll är definierade. Endast de aspekter av kontroll (respektive stöd) 
som motsvarar specifika krav i ett givet arbete får en bufferteffekt på effekten av kraven 
(van der Doef & Maes, 1999). Schreurs och Taris (1998) studerade modellens 
faktorstruktur och fann att en trefaktormodell (med faktorerna Kompetensanvändning, 
Beslutsutrymme och Psykologiska Arbetskrav) förklarade data bäst. De menade att man bör 
behandla de olika skalorna som separata men relaterade begrepp och avråder från att 
kombinera skalor till ett Kontrollbegrepp.  
 
 
Återhämtning från arbete 
Under en arbetsdag utsätts individen för en mängd olika krav som är av fysisk, kognitiv och 
emotionell karaktär. När individen anstränger sig för att möta arbetskraven leder det till 
belastningsreaktioner som går tillbaka, till exempel tröttheten minskar, då individen 
återhämtar sig (Sonnentag, 2001). Återhämtning innebär den process där individen varvar 
ned och aktivitetsnivån i kroppen sjunker till en basnivå genom vila och avkoppling eller 
genom att byta aktivitet. Många människor har inte möjlighet att använda sin fritid enbart 
till återhämtning utan har mer eller mindre plikter och åtaganden som också ställer krav på 
individen (Zijlstra & Sonnentag, 2006). Olika arbetsförhållanden samt i vilken grad 
individen kan koppla av tankarna på arbetet har betydelse för återhämtningen. Hög 
arbetsbelastning innebär dels att individen kan ha ett större behov av återhämtning men 
också att det kan vara svårare att koppla av tankarna på arbetet. Graden av inflytande på 
arbetet har betydelse för att kunna reglera arbetstempo och egen ansträngning. En viktig 
faktor i återhämtningsprocessen är sömnen. Sömnbrist och trötthet på morgonen innebär att 
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personen inte återhämtat sig tillräckligt och den nya arbetsdagen kommer då att kräva extra 
mycket energi. Hög arbetsbelastning, höga arbetskrav och problem på arbetet har ett 
samband med sömnsvårigheter och trötthet (Zijlstra & Sonnentag, 2006). Men 
arbetsbelastningen behöver inte vara något problem i sig om sömnen och återhämtningen är 
tillräcklig. Bristande återhämtning associeras med ökade riskfaktorer för hjärt-
kärlsjukdomar och metabola sjukdomar (Ekstedt, Kecklund, Dahlgren, Åkerstedt & 
Samuelson, 2001).  
 
Individer som står inför svåra arbetskrav, både kvantitativt och kvalitativt, använder sig av 
olika strategier för att hantera dessa krav. Individen kan börja intensifiera sitt arbete inom 
arbetets tidsramar till exempel genom att arbeta hårdare och hoppa över pauser eller lunch. 
Arbetet kan utsträckas bortom den avtalade arbetstiden genom betalt eller obetalt 
övertidsarbete och individen kan gå till arbetet trots att han eller hon är sjuk eller arbeta 
under sin semester. På så sätt minskar möjligheten för avkoppling, vila och återhämtning. 
Underbemanning, tidspress och brist på resurser för att kunna göra ett bra arbete visades 
öka risken för att inte känna sig utvilad efter en semester. En bidragande faktor var också 
individens privata ekonomiska situation vilket skulle kunna bero på att individer med sämre 
privatekonomi skulle kunna ha mindre möjligheter att använda ledigheten till avkoppling 
enligt Gustafsson (2008). Negativa tankar om arbetet och negativa upplevelser under 
semestern associerades med försämrad återhämtning från arbete medan positiva 
erfarenheter under semestern tycktes öka välbefinnande och möjligheten att få nya krafter 
(Fritz & Sonnentag, 2006). Arbete värderas högt i samhället medan avkoppling 
nedvärderas. Det finns en risk för att fritiden fylls av passiva aktiviteter och inte i tillräcklig 
grad ger positiva upplevelser, menar Zijlstra och Sonnentag (2006).  
 
Aronsson och Svensson (1997) studerade lärare med avseende på bland annat återhämtning 
och beskriver en dygnscykel som handlar om trötthet, återhämtning och sömn. Den grupp 
lärare som inte återhämtat sig från arbetet visade sig vara signifikant mindre utvilade på 
morgonen, känna mer olust inför arbetet, vara mer trötta under arbetsdagen och trötta på 
kvällen, ha svårare att koppla av tankar på arbetet samt ha sömnsvårigheter på natten. 
Denna grupp hade mer ohälsosymptom, sjuknärvaro och sjukfrånvaro än övriga grupper. 
Nedvarvning och återhämtning visades ha starkt samband med den nära arbetssituationen 
(Aronsson & Svensson, 1997). Anställda med en högre grad av kontroll över arbetet 
rapporterar lägre sjuknärvaro (Gustafsson, 2008).       
 
 Nedvarvning och återhämtning har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Om 
individen inte får möjlighet att koppla av ackumuleras belastningsreaktionerna, till exempel 
genom ihållande trötthet, och kan leda till försämrad hälsa och välbefinnande (Sonnentag, 
2001). Tiden är en viktig faktor i återhämtningen (ju längre tid för avkoppling desto mer 
återhämtning) men även de aktiviteter man ägnar sig åt på fritiden, se tabell 1: 
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Tabell 1.Beskrivning av fritidsaktiviteter och återhämtningsvärde. Efter Sonnentag (2001) 
 
Typ av aktivitet Beskrivning 
Pliktaktiviteter Aktiviteter som innebär uppgifter som individen måste klara av 

och handlar om a) arbetsrelaterade aktiviteter såsom att göra 
klart en arbetsuppgift eller förbereda inför nästa dag, b) 
uppgiftsrelaterade aktiviteter som hänför sig till privatlivet t ex 
betala räkningar och c) hushållsarbete och barntillsyn.
 Pliktaktiviteter, även om de skiljer sig i sin karaktär från de 
vanliga arbetsuppgifterna, innehåller ett stort mått av förpliktelse 
och är så pass belastande att de inte förväntas ge någon 
återhämtning. 
 

Lågansträngningsakt. Relativt passiva aktiviteter som att titta på TV, bläddra i en 
tidning eller ligga på soffan. De innebär låg ansträngning vilket 
antas ge god återhämtning. 
 

Sociala aktiviteter Aktiviteter som handlar om att umgås t ex med familj eller 
vänner. Dessa aktiviteter antas leda till återhämtning dels genom 
att belastningen reduceras och dels genom att socialt stöd i sig 
har positiva effekter på välbefinnande. 

 
Fysiska aktiviteter Träning, promenader, cykling etc. Under fysisk aktivitet 

använder de flesta individer andra resurser än vad som krävs i 
arbetet. Fysisk aktivitet innebär också en kognitiv distraktion från 
arbetet och en paus från arbetsrelaterade problem. Dessutom 
stimulerar fysisk aktivitet fysiologiska och psykologiska 
processer som i sig bidrar till välbefinnande. Sammantaget antas 
fysiska aktiviteter leda till återhämtning. 

 
 
Nedvarvning och återhämtning anses som viktiga faktorer för att förstå sambandet mellan 
stress och ohälsa. I en metodstudie undersökte Gustafsson, Lindfors, Aronsson och 
Lundberg (2006) sambandet mellan å ena sidan subjektiva skattningar i enkätsvar avseende 
nedvarvning samt återhämtning och å andra sidan kortisolutsöndring, en fysiologisk markör 
för nedvarvning och återhämtning. Studien syftade till att validera subjektiva skattningar, 
identifiera de enskilda frågor som kunde relateras till kortisolutsöndring och undersöka 
huruvida det är möjligt att predicera salivkortisolnivå utifrån självskattningar av 
nedvarvning och återhämtning i enkätskalor. Resultaten visade att höga nivåer av 
morgonkortisol var förknippat med bristande nedvarvning och återhämtning. De individer 
som rapporterat sig vara nedvarvade och återhämtade hade genomgående lägre nivåer av 
morgonkortisol. 
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Psykologiskt välbefinnande 
Hälsa kan definieras på många sätt, annat än som frånvaro av ohälsa till exempel som ett 
gott tillfredsställande liv. Vad detta innebär kan variera mellan människor och mellan olika 
kulturer men vissa värden tycks viktigare mer generellt för många människor. Ett 
grundläggande behov är samhörighet med andra. Att kunna skapa goda relationer med 
andra anses som en mycket viktig förutsättning för att må bra. Socialt stöd gynnar kroppens 
förmåga att hantera stress och fungerar som en buffert mot stressrelaterad ohälsa och att 
vara nöjd med livet och ha ett gott välbefinnande ger förutsättningar för att bättre hantera 
stress (Lundberg & Wentz, 2004). 
 
Inom stressforskningen har framförallt negativa konsekvenser på hälsan av negativa 
upplevelser studerats. En aspekt av hälsa som följaktligen inte studerats i samma 
omfattning är psykologiskt välbefinnande. Positiv hälsa innebär interaktionen mellan 
psykologiska och fysiologiska system och deras påverkan på individens hälsa och 
välbefinnande (Lindfors, 2002). Ett sätt att operationalisera psykologiskt välbefinnande har 
varit att studera lycka, definierat som en balans mellan positiva och negativa affekter. En 
annan viktig indikator på välbefinnande har varit tillfredsställelse med livet, allmänt och 
mer specifikt inom domäner som arbete, inkomst och relationer (Ryff, 1989c; Ryff & 
Keyes, 1995). Andra sätt att beskriva psykologiskt välbefinnande i tidigare forskning har 
haft fokus på frånvaro av psykisk sjukdom, förmåga att klara svåra situationer eller med en 
koppling till individuella egenskaper t ex personlighet (Lindfors, 2002). 
 
I en intervjustudie med medelålders och äldre (Ryff, 1989b) tillmättes hälsa större 
betydelse för äldre medan arbete och karriär var viktigare för medelålders. Medelålders 
rapporterade mer familjeproblem än de äldre och medan medelålders individer i högre grad 
funderade över personliga prestationer och egen utveckling ville de äldre i stor utsträckning 
inte förändra något i sitt liv. Positivt fungerande innefattade att kunna anpassa sig till 
förändringar i livet likväl som att kunna initiera förändring. Vad gäller uppfattningen om 
välbefinnande betonade båda åldersgrupper vikten av att bry sig om andra människor och 
ha goda relationer med andra samt att ha humor och kunna njuta av livet. I stort skilde sig 
inte svaren mellan könen (Ryff, 1989b).  
 
Utifrån tidigare utvecklingspsykologiska teorier, teorier om åldrande och om 
personlighetsutveckling samt ovan nämnda intervjustudier (Ryff, 1989b) om välbefinnande 
utvecklade Ryff (1989c) en modell av välbefinnande och ett mätinstrument (Ryff’s 
Psychological Well-being Scales, RPWB). Den omfattar sex dimensioner av positivt 
psykologiskt fungerande. Tillsammans utgör de ett brett spektrum av välbefinnande och 
inkluderar Förmåga att hantera vardagen (Environmental Mastery), Självacceptans (Self-
Acceptance), Positiva relationer med andra (Positive Relations with others), Mening i livet 
(Purpose in Life), Personlig utveckling (Personal Growth) och Autonomi (Autonomy) 
(Ryff, 1989c, Ryff & Keyes, 1995; se tabell 2). 
 
Ryff (1989c) och Ryff och Keyes (1995) undersökte samband mellan de sex RPWB-
skalorna och tidigare använda indikatorer på välbefinnande. Skalorna Självacceptans och 
Förmåga att hantera vardagen visade måttliga till starka samband med andra mått på lycka, 
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tillfredsställelse med livet och depression (negativ indikator). De övriga fyra skalorna 
visade dock blandade eller svaga samband med dessa indikatorer, vilket Ryff och Keyes 
menar stöder tanken att dessa skalor mäter viktiga aspekter av välbefinnande som förbisetts 
i tidigare mätningar av välbefinnande. Ryff (1989c) menar att tidigare har betoningen legat 
på ett kortsiktigt välbefinnande medan mer långvariga utmaningar i livet såsom att ha mål i 
livet, uppnå tillfredsställande relationer med andra samt förverkliga sig själv kommit i 
bakgrunden. Begreppet Tillfredsställelse med livet (eng. Life Satisfaction) täcker inte in 
vissa viktiga områden som t ex autonomi.  
 
Ryff’s (1989c,) och Ryff’s och Keyes’ (1995) studier fann skillnader i åldersprofiler för de 
olika dimensionerna: Förmåga att Hantera Vardagen samt Autonomi ökar med stigande 
ålder medan Mening i Livet samt Personlig Utveckling avtar med ålder. För Självacceptans 
och Positiva relationer visades inga åldersskillnader. Även könsskillnader rapporterades: 
Kvinnor angav signifikant högre på Positiva relationer och Personlig utveckling än män. 
Konfirmatorisk faktoranalys med data från ett nationellt representativt urval gav stöd för 
den föreslagna multidimensionella strukturen: en modell med sex faktorer och en 
underliggande faktor (Ryff & Keyes, 1995). Vid ett flertal undersökningar har liknande 
ålders- och könsprofiler visats. Likaså har kulturella skillnader framkommit: En jämförelse 
mellan undersökningsgrupper i USA och Sydkorea visade att den sydkoreanska gruppen 
angav lägre välbefinnande, vilket kan bero på skillnader i kulturella värderingar och i 
benägenhet att uttrycka en positiv självbild (Lindfors 2002).  
 
Sociodemografiska variabler visade sig ha liten betydelse för variationen i graden av 
välbefinnande och det stöds av tidigare studier, enligt Ryff (1989c). Några prediktorer för 
Ryffs operationaliseringar av välbefinnande visade sig dock vara självskattad ekonomisk 
situation och hälsa. Att vara gift predicerade självacceptans och mening med livet medan 
att vara kvinna predicerade positiva relationer med andra och personlig utveckling. Ryff 
(1989c) menade att man behöver vara medveten om att sociala strukturella förhållanden 
påverkar de möjligheter och erfarenheter som individen erbjuds, vilket kan ha betydelse för 
individens välbefinnande. Kulturella, historiska, etniska och sociala förhållanden påverkar 
också synen på och definitionen av vad välbefinnande är och vad som är eftersträvansvärt. 
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Tabell 2. Ryff’s skalor för Psykologiskt Välbefinnande (RPWB) med definitioner av de 
olika dimensionerna som beskrivningar av de motsatta polerna på varje skala (modifierad 
utifrån Ryff & Keyes, 1995) 
Dimension 
 Grad Beskrivning 
 
EM 
 Hög Känsla av kontroll och duglighet; behärskar en mängd aktiviteter; drar nytta 

av de möjligheter som omgivningen erbjuder. 
 Låg Svårt att klara av vardagens krav, saknar känsla av kontroll; känner sig 

oförmögen att ändra på omgivningen. 
 
SA 
 Hög Positiv självbild; erkänner och accepterar olika sidor av sig själv; ser positivt  
  tillbaka på sitt liv. 
 Låg Missnöjd med sig själv; besviken på hur livet varit; är bekymrad över vissa 

personliga egenskaper och önskar vara annorlunda. 
 
PR 
 Hög Har varma och förtroendefulla relationer med andra; bryr sig om andras 

välfärd; förmåga till stark empati, ömhet och intimitet. 
 Låg Har få nära, förtroendefulla relationer med andra; har svårt att vara varm, 

öppen och bry sig om andra; är isolerad och frustrerad i relationer. 
 
PL 
 Hög Har mål och en känsla av riktning i livet; känner att livet har och har haft en 

mening. 
 Låg Saknar en känsla av mening med livet; har inga mål, övertygelser eller åsikter 

som kan ge livet en mening eller riktning. 
 
PG 
 Hög Har en känsla av kontinuerlig utveckling och förbättring hos sig själv; är 

öppen för nya erfarenheter; känsla av att förverkliga sin potential. 
 Låg Har en känsla av personlig stagnation; känner sig uttråkad och ointresserad av 

livet; känner sig oförmögen att utveckla nya attityder eller beteenden. 
 
AU  
 Hög Bestämmer över sig själv; kan motstå ett socialt tryck att tänka eller handla på 

ett visst sätt; reglerar sitt beteende utifrån inre värderingar.  
 Låg Rättar sig efter andras åsikter; förlitar sig på andras uppfattningar för att fatta 

viktiga beslut.  
Förkortningar: EM = Förmåga att Hantera Vardagen, SA = Självacceptans, PR = Positiva Relationer,  
PL = Mening i Livet, PG = Personlig Utveckling, AU = Autonomi 
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Samband mellan arbetsbelastning, återhämtning och välbefinnande 
Van der Doef och Maes (1999) tittade på 63 studier på Krav-Kontroll-Stödmodellen i 
relation till psykologiskt välbefinnande, mätt bland annat som arbetstillfredsställelse. 
Tvärsnittstudier tycks visa på att ”högstress-arbeten” är associerade med lägre 
arbetsrelaterat psykologiskt välbefinnande, minskad arbetstillfredsställelse och ökning av 
utbrändhet medan longitudinella studier inte ger stöd för detta. Även om 
självrapporteringsinstrument visar på ett samband mellan belastning och ohälsa samt 
arbetstillfredsställelse så visar objektiva skattningar inte på detta samband. Detta kan tyda 
på att upplevelsen av arbetet har större betydelse för effekten än det faktiska arbetet. Vissa 
grupper verkar vara mer sårbara för hög belastning medan andra grupper drar mer nytta av 
hög kontroll. Vissa studier tyder på att personliga egenskaper såsom copingstrategier kan 
ha betydelse för om man har fördel av att ha hög kontroll i arbetet.  Mer yrkesspecifika 
mätningar av krav, kontroll och stöd föreslås kunna förbättra den prediktiva förmågan hos 
modellen (van der Doef & Maes, 1999). Upplevelsen av höga arbetskrav associerades med 
lägre välbefinnande medan långa arbetsdagar och övertidsarbete delvis associerades med 
glädje och engagemang, vilket kan förklaras med att individer som har ett högt 
arbetsengagemang väljer att arbeta längre tid (Taris, Beckers, Verhoeven, Geurts, Kompier 
& Linden, 2006). 
 
Av arbetsfaktorerna visades krav ha störst betydelse för utfallet på hälsa och välbefinnande. 
Höga arbetskrav ledde till en ökning av bl a känslor av utbrändhet, mental trötthet och lägre 
arbetstillfredsställelse. Kompetensanvändning (eng. skill discretion) hade större betydelse 
än beslutsutrymme (eng. decision authority) för utfallet. Hög kompetensanvändning 
resulterade i högre arbetstillfredställelse och minskad grad av utbrändhet. Andelen 
förklarad varians var liten, 3 – 26%, vilket tyder på att andra variabler hade större betydelse 
för utfallet (Schreurs & Taris, 1998). 
 
Sonnentag och Zijlstra (2006) undersökte hur arbetskrav, kontroll i arbetet och krav utanför 
arbetet påverkar individens behov av återhämtning, trötthet och välbefinnande. Arbetskrav 
inkluderade arbete under tidspress, otydliga roller, långa arbetsdagar och upplevelsen av att 
vara låst i sitt arbete. Kontroll i arbetet innebar att själv kunna bestämma när man kan ta 
pauser i arbetet och vilken arbetsmetod man vill använda. Forskarna fann att individer som 
känner sig låsta i sin arbetssituation och upplever att de har låg kontroll i arbetet rapporterar 
större behov av återhämtning vid slutet av dagen. Personer som använde stor del av sin 
fritid till arbetsrelaterade eller arbetsliknande uppgifter hade större behov av återhämtning 
vid slutet av dagen (Sonnentag & Zijlstra, 2006) och arbetsrelaterade aktiviteter på fritiden 
hade en negativ effekt på individers välbefinnande före sänggående. Att ägna sig åt 
arbetsrelaterade uppgifter hindrar en kognitiv avkoppling från arbetet och 
återhämtningsprocessen kan hämmas. Den tidspress individen upplever i arbetet visade sig 
ha en signifikant effekt på välbefinnande vid sänggående vilket indikerade att individens 
användning av sin  fritid är relaterat till hur arbetsdagen upplevts (Sonnentag, 2001).  
 
De individer som tillbringar liten tid med fysiska eller sociala aktiviteter samt inte tycker att 
deras fritid ger positiva upplevelser angav större behov av återhämtning vid dagens slut. 
Behovet av återhämtning visade sig vara en prediktor för välbefinnande på så sätt att större 
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behov av återhämtning predicerar en lägre grad av välbefinnande (Sonnentag & Zijlstra, 
2006). Arbetssituationen och fritidsaktiviteter predicerade välbefinnande oberoende av 
varandra. Fritidsaktiviteter visade sig dock inte fungera som buffert mot negativa effekter 
av en stressig arbetssituation på välbefinnande. Lågansträngningsaktiviteter, sociala 
aktiviteter och fysiska aktiviteter på fritiden hade en positiv effekt på välbefinnande före 
sänggående medan hushållsarbete och barnskötsel inte hade någon effekt (Sonnentag, 
2001). Längre arbetsdagar, längre arbetstid per vecka och i synnerhet övertidsarbete (som 
indikatorer på arbetsbelastning) associerades med större behov av återhämtning (Jansen, N., 
Kant, I., van Amelsvoort, L., Nijhuis, F. & van den Brandt, P., 2003).  
 
När det gäller total arbetsbelastning, definierat som den sammanlagda mängden av betalt 
arbete, övertidsarbete och hushållsarbete, barnskötsel och annat frivilligt arbete, och 
samband med välbefinnande (mätt med RPVB) visades signifikanta skillnader mellan 
könen (Lindfors et al., 2006). Obetalt arbete var relaterat till lägre grad av Självacceptans 
och Förmåga att hantera vardagen hos kvinnor medan betalt arbete var relaterat till högre 
grad av Personlig utveckling och lägre grad av Mening i Livet. Betalt arbete relaterades till 
högre grad av Personlig utveckling för män. Mot bakgrund av tidigare forskning är det 
angeläget att specifikt studera yrkesarbetande kvinnor med avseende på frågor som stress 
och arbetsbelastning samt återhämtning, hälsa och välbefinnande. 
 
 
Syfte 
Syfte med uppsatsen är att studera relationen mellan återhämtning från arbete och 
psykologiskt välbefinnande och huruvida psykosociala faktorer i arbetet har ett samband 
med dessa variabler hos kvinnor. Studien undersöker följande frågeställningar: 1) Hur 
relateras psykosocial arbetsbelastning till återhämtning och till välbefinnande? 2) Hur 
relateras återhämtning till välbefinnande? 3) Finns bakgrundsfaktorer som har betydelse för 
arbetsbelastning, återhämtning och välbefinnande? 4) Vilka faktorer predicerar 
återhämtning och välbefinnande? 
 
Psykosocial arbetsbelastning operationaliseras som upplevelse av graden av arbetskrav, 
kontroll i arbetet och socialt stöd, mätt med Krav-Kontroll-Stöd-modellen. Återhämtning 
operationaliseras som självskattad återhämtning i relation till arbete och vid olika 
tidpunkter. Välbefinnande mäts med Ryff’s skalor för psykologiskt välbefinnande. 
 
Utifrån tidigare forskning antas hypotesen om att höga arbetskrav, låg kontroll i arbetet och 
lågt stöd har samband med låg grad av återhämtning och låg grad av välbefinnande. 
Återhämtning antas ha ett positivt samband med välbefinnande. 
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Metod 
 
Under år 2004 - 2006 genomfördes ett forskningsprojekt, ”Arbetstid, hälsa och 
välbefinnande i offentlig förvaltning”, bland olika grupper av vårdpersonal i Stockholms 
län. Studien initierades av vårdarbetsgivare genom företagshälsovården Previa och utfördes 
i samarbete med forskare på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 
Upprinnelsen till projektet var att arbetsgivaren beslöt att införa en ny arbetstidsmodell med 
arbetstidsförkortning på vissa kliniker och ökad friskvård/motion på arbetstid på andra 
kliniker. Referenskliniker användes för jämförelser och en utvärdering av projektet gjordes. 
Projektet har granskats och godkänts för studier av en forskningsetisk kommitté (dnr 04-
036/4). Undersökningen omfattade anställda inom äldreomsorg, rättspsykiatri och 
Folktandvården. I föreliggande studie används data från Folktandvården. 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsgruppen bestod av 177 kvinnliga anställda på sex olika kliniker vilka deltog 
i projektet. Inom Folktandvården deltog totalt 215 personer (män och kvinnor) i studien. 19 
personer avfördes från studien på grund av sjukskrivning, föräldraledighet eller 
pensionsavgång. Av de återstående 196 var 19 män. Kvinnorna i undersökningsgruppen var 
i åldern 21-64 år (M = 46.1, SD = 10.8) och hade följande yrken: tandläkare (n = 49), 
tandsköterska (n = 103), tandhygienist (n = 24) och tandtekniker (n = 1). Av kvinnorna 
hade 45 % akademisk utbildning, 72 % var gifta eller sambo, 82 % hade barn, 56 % hade 
hemmavarande barn och 54 % arbetade heltid. Den genomsnittliga anställningstiden var 15 
år hos nuvarande arbetsgivare och 10 år på nuvarande arbetsplats.  
 
Material 
Undersökningsdeltagarna besvarade en enkät innehållande frågor om arbete och hälsa. 
Enkäten bestod av sju delar (A - G) och innehöll etablerade mätinstrument och frågor. I 
enkäten fanns bakgrundsfrågor (del A), frågor om arbete: arbetstid, arbetssituation och 
upplevelse av arbetet (del B och C), frågor om samspel mellan arbete och fritid, inklusive 
återhämtning (del D), frågor om känslor och upplevelser inklusive frågor om psykologiskt 
välbefinnande (del E), frågor om hälsovanor (del F) samt frågor om arbetsförmåga, ohälsa 
och besvär/symptom (del G). I föreliggande studie användes data från de mätinstrument 
som mäter psykosocial arbetsbelastning, återhämtning från arbetet samt psykologiskt 
välbefinnande. Dessutom användes bakgrundsdata (ålder, civilstånd, om man har barn resp. 
hemmavarande barn, utbildningsnivå, hel- eller deltidsanställning, arbetstimmar/vecka, typ 
av anställning, anställningstid hos nuvarande arbetsgivare respektive på nuvarande 
arbetsplats samt övertidsarbete).  
 

Psykosocial arbetsbelastning. 
För att mäta psykosocial arbetsbelastning användes det formulär som utarbetats med 
utgångspunkt i krav-kontroll-stödmodellen (Karasek, Schwartz & Theorell, 1982, refererat i 
Karasek & Theorell, 1990). Kravskalan (eng. job demands) behandlar psykologiska 
arbetskrav och omfattar fem frågor (hög arbetsbelastning, motstridiga krav, otillräckligt 
med tid för arbetsuppgifter, hårt arbete, högt tempo). Skalan Kontroll (eng. decision 
latitude) är indelad i två delskalor: Kompetensanvändning (eng. skill discretion) med fyra 
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frågor (lär sig nya saker, arbetet kräver hög kompetens/skicklighet, variation i arbetet, 
arbetet kräver kreativitet). Beslutsutrymme (eng. decision authority) mäts med två frågor 
(frihet att fatta egna beslut, kan välja hur arbetet ska utföras). Alla frågor besvaras på en 
fyrgradig svarsskala från 1 (nej, så gott som aldrig) till 4 (ja, ofta). Svaren har kodats så att 
höga poäng på skalan Krav innebär höga psykologiska arbetskrav. Skalorna 
Kompetensanvändning och Beslutsutrymme har kodats så att de är negativa indikatorer på 
psykosocial arbetsbelastning och reverseras därför för att ge mått på belastning: Höga 
poäng på dessa skalor innebär låg grad av kompetensanvändning respektive låg grad av 
beslutsutrymme.  
 
Skalan Stöd har sex påståenden som respondenten ska ta ställning till (stöd från 
överordnade resp. kollegor; om de är hjälpsamma, vänliga, kompetenta och kan skapa 
förutsättningar för bra samarbete). Svaren kodas på en fyrgradig svarsskala från 1 (nej, 
stämmer inte alls) till 4 (ja, stämmer helt och hållet). Höga poäng på skalan Stöd innebär 
hög grad av socialt stöd på arbetet. De olika skalor som ingår i krav/kontroll/stöd-modellen 
behandlas var för sig i databearbetning och analys, i enlighet med Schreurs och Taris 
(1998) rekommendation. 
 
Den interna reliabiliteten för respektive delskala (mätt med Cronbachs Alfa) visades vara 
mellan .7 - .8 för kvinnor i amerikanska surveyundersökningar (Karasek & Theorell, 1990). 
Test-retestreliabiliteten för de fyra delskalorna har befunnits vara hög; över .9 för alla 
delskalor utom för Stöd där reliabiliteten endast var .46 (kvinnor) medan den var 1.0 för 
män. Innehållsvaliditeten i mätinstrumentet har mätts genom korrelationer med andra 
indikatorer på t ex arbetskrav eller kompetensanvändning med både 
självrapporteringsinstrument och objektiva mått såsom expertbedömningar av arbetskrav 
inom olika yrken (Karasek & Theorell, 1990). 
 

Återhämtning från arbete. 
Trötthet och återhämtning mättes med nio frågor hämtade från en ursprunglig skala om 15 
frågor (Gustafsson et al., 2006). Frågorna är utformade för att beskriva återhämtning i 
termer av utvilad, trötthet och sömnbesvär, relaterat till arbete och vid olika tidpunkter till 
exempel på morgonen, efter arbetet och efter en helg. Skalan har en femgradig svarsskala 
från 1 (aldrig) till 5 (mycket ofta). Här kodades svaren så att höga poäng motsvarar god 
återhämtning. Den interna konsistensen (Cronbachs Alfa) har legat på omkring .83 - .85 i 
tidigare studier (Gustafsson et al., 2006; von Thiele, Lindfors & Lundberg, 2006). 
 

Psykologiskt välbefinnande. 
Ryff-skalorna (Ryff, 1989c) utvecklades för att mäta psykologiskt välbefinnande och 
omfattar sex olika dimensioner av positivt psykologiskt fungerande. De sex dimensionerna 
är Självacceptans, Förmåga att hantera vardagen, Positiva relationer med andra, Personlig 
utveckling, Mening i livet samt Autonomi. Originalskalan innehåller sex delskalor med 
vardera 20 frågor men i denna studie används en kortare version där varje delskala 
innehåller 3 frågor i form av påståenden. Dessa påståenden är blandade och ger tillsammans 
ett mätinstrument med 18 påståenden och har en sexgradig svarsskala från 1 (stämmer inte 
alls) till 6 (stämmer precis). Exempel på påståenden är: ”Vardagens krav gör mig ofta 
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nedstämd” och ”Jag tror på mina åsikter, även om de är tvärtemot vad alla andra tycker”. 
Svaren kodas så att höga poäng motsvarar högt välbefinnande (dvs hög grad av 
självacceptans, autonomi osv.) Ryff & Keyes (1995) framhåller att deras 18-itemskala 
uppfyller psykometriska krav då varje fråga korrelerar starkt positivt med sin ursprungliga 
delskala. Den interna konsistensen (Cronbachs alfa) har genomgående konstaterats vara låg 
till måttlig (från 0.33 – 0.56) och avspeglar, enligt Ryff och Keyes, att delskalorna endast 
innehåller 3 frågor vilka är valda för att ge ett brett mått på det latenta begreppet snarare än 
att ge maximal intern konsistens. Intern konsistens för de olika originaldelskalorna låg på 
omkring .9 och test-retestreliabiliteten för dem låg på omkring .83. Korrelationer med 
tidigare indikatorer på välbefinnande och positivt fungerande låg på .25 - .73 (Ryff, 1989). 
Ryffskalan översattes och prövades i en svensk studie (Lindfors, 2002) och gav liknande 
resultat. De olika delskalorna behandlades var för sig i databearbetningen samt tillsammans 
för att ge ett totalt mått på välbefinnande. 
 
Procedur 
Samtlig personal på de arbetsplatser som studerades ombads att besvara en enkät och 
erbjöds en hälsoundersökning vid tiden då projektet påbörjades samt 6 månader respektive 
1 år senare. Innan datainsamlingen påbörjades informerades alla anställda muntligen och 
skriftligen om alla delar i datainsamlingen och hur den skulle gå till. De anställda 
informerades om att medverkan i studien var frivillig och att man när som helst och utan 
motivering hade rätt att avbryta sitt deltagande. Alla uppgifter som insamlades hanteras 
konfidentiellt och det innebär att allt material från undersökningsdeltagarna kodas, att 
arbetsgivarna inte får ta del av uppgifter om enskilda undersökningsdeltagare samt att 
återrapportering till arbetsplatsen och vetenskaplig rapportering sker på gruppnivå så att 
ingen enskild person kan identifieras. Undersökningsdeltagarna lämnade medgivande 
genom att delta. Ingen ersättning lämnades för deltagande men de fick återkoppling på 
hälsoundersökningen. Enkäten som skickats ut till personalen i förväg, fylldes i på arbetstid 
eller hemma och lämnades in i samband med hälsoundersökningen (se vidare von Thiele et 
al., 2006). Denna studie omfattar det enkätdata som insamlades vid första 
undersökningstillfället i september/oktober 2004. 
 
Databearbetning 
Imputation utfördes i datamaterialet för att eliminera effekten av partiella bortfall i enkäten. 
Bortfallsvärdena ersattes med ett individuellt medelvärde med utgångspunkt i personens 
svar på övriga frågor inom samma delskala, med hänsyn tagen till reverserade frågor. På 
delskalan Kontroll - Beslutsutrymme) som endast har två frågor har inte utförts någon 
imputation. Imputation har inte heller genomförts där personen inte svarat på mer än en 
fråga inom samma delskala. Sammanlagt ersattes 23 itemsvar av totalt 7788 itemsvar (177 
personers svar på 44 items) vilket motsvarar 0.3 %. 
 
Inledningsvis beräknades reliabiliteten för de olika skalorna och delskalorna. Därefter togs 
deskriptiv statistik fram. Vidare utfördes oberoende t-tester och envägs ANOVA med 
bakgrundsvariabler (gruppvariabler) som oberoende variabler och återhämtning resp. 
psykologiskt välbefinnande som beroende variabler. Signifikansnivån sattes till P<.01 då 
flera t-tester utfördes. Bivariata korrelationer beräknades mellan de olika variablerna och 
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därefter gjordes regressionsanalyser. Signifikansnivån sattes till P<.05. För statistisk 
bearbetning användes SPSS version 13.0 samt 16.0. Beroende på internt bortfall kunde 
antalet N och antalet frihetsgrader variera något mellan de olika analyserna. 

 
 
 

Resultat  
 
Medelvärden för skalorna Krav och Stöd låg något över skalans mittpunkt och förväntade 
medelvärde (2.5) medan medelvärden för Kompetensanvändning och Beslutsutrymme låg 
något under mittpunkten. Medelvärdet för återhämtning (3.2) låg nära skalans mittpunkt 
(3.0). Samtliga medelvärden för de olika delskalorna på välbefinnande låg över skalans 
mittpunkt (3.5). 
 
Tabell 3. Medelvärden (M), Standardavvikelser (SD) och reliabilitetsestimat (Cronbachs 
alfa) 
 
Variabler M SD Min Max Alfa 
1. Ålder 46.1 10.8 21 64 -- 
2. Ant.arb.tim/v. 34.1 6.9 10 40 -- 
3. Anst.tid.arb.giv 15.0 11.2 0.08 37 --  
4. Anst.tid.arb.pl. 10.2 9.8 0.08 35 -- 
5. Krav 3.0 .47 1.00 3.80 .73 
6. Kompetensanv. 2.1 .33 2.25 3.00 .25 
7. Beslutsutrymme 2.3 .83 1.00 4.00 .88  
8. Stöd 3.3 .46 2.17 4.00 .84  
9. Återhämtning 3.2 .65 1.44 4.67 .81 
10. EM 4.3 .83 2.00 6.00 .64 
11. SA 4.4 .77 2.00 6.00 .67 
12. PR 4.4 .90 1.33 6.00 .54 
13. PG 4.4 .80 2.00 6.00 .50 
14. AU 4.1 .79 2.33 6.00 .50 
15. PVB 4.3 .50 2.83 5.72 .77 
Förkortningar: EM = Förmåga att Hantera Vardagen, SA = Självacceptans, PR = Positiva Relationer,  
PG = Personlig Utveckling, AU = Autonomi, PVB = Totalt Välbefinnande 
 
Reliabilitetsanalyser utfördes på de ingående skalorna, se tabell 3. Reliabiliteten var god 
med undantag för skalan Kompetensanvändning. Resultatet för reliabilitetsanalysen på 
delskalan Mening i Livet gav ett Alfavärde på .09 vilket tyder på att denna skala inte 
fungerat särskilt bra i just denna undersökningsgrupp. Delskalan har inte använts för vidare 
analyser i studien men har behållits som ingående i den globala Ryffskalan då det är en 
beprövad skala och delskalan inte nämnvärt påverkat globalskalans reliabilitet. För att 
klargöra eventuella skillnader i bakgrundsvariabler med avseende på återhämtning 
respektive välbefinnande utfördes t-tester för oberoende mätningar för om man har barn 
(ja/nej), om man har hemmavarande barn (ja/nej), utbildningsnivå (hög = 
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Tabell 4. Korrelationer (Pearson, two-tailed). 
 
Variabler            1             2             3             4              5            6             7              8             9            10           11          12            13           14            
1.Ålder              
2.Ant.arb.tim/v. -.25**              
3.Anst.tid.arb.giv. .74** -.27**             
4.Anst.tid.arb.pl.  .61** -.28** .75**            
5.Krav -.08 .03 -.05 -.05           
6.Skill -.03 -.02 -.04 -.06 -.22**          
7.Decision -.07 -.05 .00 .05 -.11 .30**         
8.Stöd .07 -.06 .03 .02 -.46** -.06 -.08        
9.Återhämtning .22** -.28** .19* .20** -.42** -.08 -.14 .38**       
10.EM .14 -.16* .17* .13 -.13 -.20** -.18* .32** .53**      
11.SA -.03 -.13 .04 -.06 -.02 -.27** -.23** .16* .33** .64**     
12.PR .13 -.18* .20** .19* -.02 -.25** -.09 .21** .21** .42** .55**    
13.PG -.24** .08 -.28** -.21** .07 -.37** -.26** .06 .12 .26* .33** .17*   
14.AU .13 -.01 .14 .10 .05 -.11 -.13 .04 .11 .32** .33** .21** .15  
15. PVB .03 -.13 .09 .07 .00 -.35** -.26** .23** .38** .73** .81** .72** .54** .52** 
Listwise n = 169 
* = p<.05, ** = p<.01          
 
 
Förkortningar: EM = Förmåga att Hantera Vardagen, SA = Självacceptans, PR = Positiva Relationer,  
PG = Personlig Utveckling, AU = Autonomi, PVB = Totalt mått på Psykologiskt Välbefinnande 
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högskoleutbildning, låg = gymnasie-utbildning eller lägre) och hel- eller 
deltidsarbete.Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i återhämtning mellan 
olika utbildningsnivåer (t(174) = 3.12, p<.01) på så sätt att de med lägre utbildningsnivå 
hade en högre grad av återhämtning. Vidare visade t-test på skillnader i återhämtning 
mellan dem som arbetade heltid resp. deltid (t(174) = 3.27, p<.01), vilket innebar att de 
som arbetade deltid hade en högre grad av återhämtning än de som arbetade heltid.  
 
För att undersöka skillnader i återhämtning respektive välbefinnande utfördes envägs 
ANOVA för civilstånd (gift, sambo/särbo/ensamstående), omfattningen av övertidsarbete 
(varje vecka/1-3x/mån/mer sällan än varannan månad) och typ av anställning 
(fast/tillfällig/annan tidsbegränsad). Resultaten visade på signifikanta skillnader i 
återhämtning relaterade till omfattning av övertidsarbete (F(2,172) = 5.29, p<.01). Post 
hoc-tester (Bonferroni) visade att de som arbetade över varje vecka hade en signifikant 
lägre grad av återhämtning än de övriga grupperna (p<.01). 
 
Resultaten visade även på signifikanta skillnader i välbefinnande relaterade till civilstånd. 
Post hoc-test (Bonferroni) visade att ensamstående hade lägre välbefinnande än gifta eller 
sambo (p<.05). För variablerna barn, hemmavarande barn eller typ av anställning visades 
inga signifikanta skillnader i återhämtning eller välbefinnande.  
 
Ur korrelationsmatrisen (se tabell 4) framkommer att det fanns ett negativt samband mellan 
Krav och Stöd. Detta indikerade att höga arbetskrav associerades med låg grad av socialt 
stöd (förklarad varians = 21 %). För kompetensanvändning fanns ett positivt samband med 
beslutsutrymme vilket indikerade att en högre grad av kompetensanvändning hade samband 
med en högre grad av inflytande över arbetet (förklarad varians = 9 %).  
 
Samband mellan psykosocial arbetsbelastning och återhämtning var negativa för krav 
(förklarad varians = 18 %) och positiva för stöd (förklarad varians = 14 %), vilket skulle 
tyda på att högre arbetskrav associerades med lägre grad av återhämtning medan socialt 
stöd på arbetet associerades med högre grad av återhämtning.  
 
Vad gäller förmåga att hantera vardagen visades ett positivt samband med stöd (förklarad 
varians = 10 %), vilket indikerar att ju mer socialt stöd desto mer upplevelse av förmåga att 
klara av vardagen. Ett starkt positivt samband påvisades mellan återhämtning och förmåga 
att hantera vardagen vilket indikerar att en mer återhämtad individ upplever större förmåga 
att klara av vardagen (förklarad varians = 28 %). Ett positivt samband mellan återhämtning 
och självacceptans erhölls (förklarad varians = 11 %). Personlig utveckling visade samband 
(negativa) med kompetensanvändning (förklarad varians = 14 %) och beslutsutrymme.  
 
Det fanns samband mellan totalt välbefinnande och kompetensanvändning (negativt, 
förklarad varians = 12 %), beslutsutrymme (negativt, förklarad varians = 7 %) och 
återhämtning (positivt, förklarad varians = 14 %) vilket indikerade att hög grad av kontroll i 
arbetet och god återhämtning kunde associeras till högre totalt välbefinnande. 
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Tabell 5. Regressionsanalyser för predicering av återhämtning och välbefinnande. 
 
Prediktorer B Beta t P R     Adjusted R2 
 
Återhämtning   
 Modell 1:     .39 .14 
 Ålder .01 .13 1.86 .065   
 Utbildn.nivå -.07 -.05 -.73 .468 
 Ant.arb.tim/v. -.02 -.22 -3.28 .001  
 Övertid -.03 -.03 -.45 .657 
 Modell 2: .55 .28 
 Krav -.39 -.28 -3.54 .001 
 Stöd .30 .21 2.89 .004 
 
Psykologiskt  
Välbefinnande 
 Modell 1:     .41 .16
 Kompetensanv. -.41 -.27 -3.79 .000    
 Beslutsutrymme -.07 -.12 -1.68 .095 
 Stöd .09 .08 1.13 .259 
 Modell 2: .50 .24 
 Återhämtning .24 .31 4.26 .000 
 
EM 
 Modell 1:     .21 .03 
 Ant.arb.tim/v. -.00 -.01 -.17 .864   
 Anst.tid.arb.giv. .01 .07 1.02 .309   
 Modell 2:     .42 .15
 Kompetensanv. -.34 -.13 -1.95 .053   
 Beslutsutrymme -.05 -.05 -.80 .425   
 Stöd .24 .14 1.97 .051   
 Modell 3:     .57 .30
 Återhämtning .56 .44 6.03 .000 
 
SA 
 Modell 1:     .30 .07
 Kompetensanv. -.42 -.18 -2.37 .019   
 Beslutsutrymme -.09 -.10 -1.29 .199   
 Stöd .06 .04 .50 .615   
 Modell 2:     .39 .13
 Återhämtning .31 .27 3.47 .001 
 
PR 
 Modell 1:     .25 .04
 Ant.arb.tim/v. -.01 -.11 -1.44 .151 
 Anst.tid.arb.giv. .01 .11 1.03 .306    
 Anst.tid.arb.pl. .00 .05 .44 .661   
 Modell 2:     .39 .13
 Kompetensanv. -.63 -.23 -3.18 .002   
 Stöd .30 .16 2.00 .047   
 Modell 3:     .39 .12
 Återhämtning .09 .07 .81 .418 
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PG 
 Modell 1:     .28 .06
 Ålder -.01 -.14 -1.31 .193   
 Anst.tid.arb.giv. -.01 -.18 -1.49 .139   
 Anst.tid.arb.pl. .00 -.01 -.11 .915   
 Modell 2:     .48 .21
 Kompetensanv. -.76 -.31 -4.31 .000   
 Beslutsutrymme -.16 -.16 -2.21 .029 
 
Listwise, N = 170 – 175,  
Metod: Enter 
Förkortningar: EM = Förmåga att Hantera Vardagen, SA = Självacceptans, PR = Positiva Relationer,  
PG = Personlig Utveckling. 
 
Linjära regressionsanalyser utfördes för de studerade variablerna. Bakgrundsvariabler som 
korrelerade signifikant med den beroende variabeln sattes in i en första modell. I en andra 
modell sattes arbetsvariabler och i en tredje modell sattes återhämtning. Värden från den 
modell som förklarar data bäst presenteras i tabell 5. 
 
Återhämtning predicerades av krav (Beta= -.28, p<.01), antal arbetstimmar/vecka (Beta = -
.22, p<.01) och stöd (Beta = .21, p<.01). Totalt förklarar prediktorerna 28% av variationen i 
återhämtning (R2 = .28). 
 
Den variabel som bidrar mest till skattningen av totalt välbefinnande är återhämtning (Beta 
= .31, p<.01). Även kompetensanvändning bidrar till skattningen (Beta = -.27, p<.01). 
Varken beslutsutrymme eller stöd bidrog signifikant till skattningen av totalt välbefinnande. 
Den andra modellen är den som bäst förklarar variationen i välbefinnande. Andel förklarad 
varians är 24% (R2 = . 24). 
 
Återhämtning var den enda variabel som bidrog signifikant till prediktionen av förmåga att 
hantera vardagen (Beta = .44, p<.001). Den tredje modellen visade sig vara den som bäst 
förklarade variationen i förmåga att hantera vardagen (R2= .30). Självacceptans 
predicerades av återhämtning (Beta = .27, p<.01) och av kompetensanvändning (Beta = -
.18, p<.05). Den andra modellen tycks vara den som bäst förklarar variansen i 
självacceptans (R2 = .13).  
 
Positiva relationer predicerades av kompetensanvändning (Beta = -.23, p<.01) och stöd 
(Beta = .16, p<.05) och den andra modellen var den som bäst förklarade variansen i 
positiva relationer (R2 = .13). I en tredje modell sattes återhämtning in som variabel men 
återhämtning visade sig inte vara en signifikant prediktor för positiva relationer (R2= .12). 
Personlig utveckling predicerades av kompetensanvändning (Beta =-.31, p<.001) och 
beslutsutrymme (Beta = -.16, p<.05). Den andra modellen förklarade variationen i personlig 
utveckling bäst (R2 = .21). 
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Diskussion 
 
I föreliggande studie som syftade till att studera relationen mellan återhämtning från arbete, 
psykologiskt välbefinnande och psykosocial arbetsbelastning hos kvinnor framkom 
samband mellan krav, kontroll, stöd och återhämtning respektive välbefinnande i gruppen 
av kvinnliga tandvårdsanställda.  
 
 
Sammanfattning av resultaten 
 
 Hur relateras psykosocial arbetsbelastning till återhämtning och välbefinnande? 
När det gäller psykosocial arbetsbelastning visade resultatet att höga arbetskrav var 
relaterade till hög kontroll i arbetet samt lågt stöd. Vidare framkom att höga arbetskrav är 
relaterat till låg grad av återhämtning. Till skillnad från krav fanns dock inga samband 
mellan kontroll i arbetet och återhämtning. Däremot hade socialt stöd betydelse för både 
återhämtning och välbefinnande. Ett gott stöd var relaterat till hög grad av återhämtning 
respektive välbefinnande. När det gäller välbefinnande framkom att kompetensanvändning 
och beslutsutrymme hade ett negativt samband med totalt välbefinnande medan däremot 
arbetskrav inte visade sig ha något samband med välbefinnande. Skalorna 
Kompetensanvändning och Beslutsutrymme är reverserade och ett negativt samband 
innebär att en högre kompetensanvändning och beslutsutrymme det vill säga högre kontroll 
i arbetet är relaterat till högre välbefinnande. De olika dimensionerna av välbefinnande 
skiljer sig något åt i hur de relaterar till arbetsfaktorer och återhämtning. Förmåga att 
hantera vardagen, Självacceptans och Positiva relationer har fler samband, medan Personlig 
utveckling har färre och Autonomi inga samband.  
 
 Hur relateras återhämtning till välbefinnande? 
Återhämtning har associerats med flera dimensioner av välbefinnande och visade sig 
predicera förmåga att hantera vardagen, självacceptans och totalt välbefinnande.  
 
 Vilka bakgrundsfaktorer har betydelse? 
Av bakgrundsfaktorerna var ålder och anställningstid positivt och utbildningsnivå, antal 
arbetstimmar/vecka, hel/deltidsarbete och övertid negativt relaterade till återhämtning. Att 
vara gift eller sambo korrelerade med högre välbefinnande. 
 
 Vilka faktorer predicerar återhämtning och välbefinnande? 
Arbetskrav, antal arbetstimmar/vecka och socialt stöd visade sig predicera återhämtning. 
Återhämtning och kompetensanvändning visade sig predicera totalt välbefinnande. 
 
Den föreslagna hypotesen fick alltså delvis stöd. Studien använder delvis andra sätt att 
operationalisera variablerna i samband med varandra än tidigare och bekräftar resultat av 
tidigare forskning (Schreurs & Taris, 1998; Sonnentag, 2001; van der Doef & Maes, 1999; 
m fl.). 
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Krav och kontroll 
Ur resultatet framgår att det är olika faktorer i arbetet som predicerar återhämtning 
respektive välbefinnande. Hur krävande arbetet är och hur mycket socialt stöd man får 
predicerar återhämtning. Däremot visade sig inte kontroll i arbetet ha samband med 
återhämtning. Kompetensanvändning, beslutsutrymme och socialt stöd har samband med 
totalt välbefinnande och olika dimensioner av välbefinnande. Men krav visade sig inte ha 
samband med välbefinnande. Det skulle kunna vara så att krav i arbetet är ett förhållande 
som till större del uppstår utanför individen, även om individen också tolkar in vilka krav 
som ställs, och att kraven sedan kräver individens resurser. Detta skulle leda till att 
individen upplever behov av återhämtning, men att kraven i sig inte skulle ha någon 
påverkan på välbefinnande (åtminstone upp till en kritisk nivå) om individen har möjlighet 
och resurser att hantera dem. Till skillnad från krav handlar resurserna i form av 
arbetsrelaterad kontroll om något som kommer inifrån individen och alltså hänger samman 
med individens möjligheter och förmåga till agens, duglighet och självförtroende samt med 
välbefinnande. Bristande kontroll skulle alltså kunna försämra välbefinnande men inte i sig 
vara relaterat till återhämtning (kraven kan ju vara låga). Men välbefinnande och 
återhämtning är relaterade begrepp. Det borde alltså vara viktigt att kontrollen i arbetet är 
anpassad till kraven.  
 
Karasek och Theorell (1990) skriver att krav i högre grad associeras med stress och trötthet 
(vilket är en negativ indikator på återhämtning) medan kontroll associeras med minskat 
självförtroende och depression (som ju använts som indikatorer på välbefinnande) samt 
ohälsa. Det är intressant och återspeglas i studiens resultat där krav har samband med 
återhämtning och kontroll har samband med välbefinnande. Arbeten inom tandvården tycks 
innehålla ganska höga krav och ganska hög kontroll vilket enligt krav/kontroll/stöd – 
modellen (Karasek & Theorell, 1990) ger såkallade ”aktiva” arbeten. Aktiva arbeten antas 
leda till både stress och inlärning vilket främjar personlig utveckling samt hög produktivitet 
och arbetstillfredsställelse. Det är tänkbart att arbetet innehåller krav som inte direkt 
omfattas av frågorna, till exempel emotionella krav genom ständig kundkontakt men även 
ansvar och svåra uppgifter eller beslut. Kravfrågorna mäter i högre grad kvantitativ 
arbetsbelastning än kvalitativ. Vissa grupper har föreslagits vara mer sårbara för 
arbetsbelastning (van der Doef & Maes, 1999) men det är tänkbart att personalen på 
folktandvården är en grupp som är väl etablerad socialt med stöd både på arbetet och 
hemma och att detta gör dem mindre sårbara för hög arbetsbelastning, vilket gör att krav 
inte får betydelse för välbefinnande utan möjligen upplevs som positiva stressorer (Nelson 
& Simmons, 2006). 
 
 
Krav, stöd och återhämtning 
Undersökningsgruppen angav i genomsnitt ganska höga arbetskrav och ganska gott stöd. 
Sambandet mellan arbetskrav och stöd är negativt vilket innebär att ju högre kraven tycks 
vara desto sämre upplevs stödet vara. Detta kan exempelvis bero på att en hög 
arbetsbelastning kan tänkas försvåra möjligheten till stödjande kontakter i arbetet 
exempelvis om tidspressen är hög. Det kan också tänkas att ju mindre stöd desto högre 
upplevs kraven vara. Höga arbetskrav och arbetad tid (heltidsarbete, högre veckoarbetstid, 
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övertidsarbete) det vill säga mängden arbete är relaterad till lägre återhämtning i 
undersökningsgruppen. Individen tvingas använda mer resurser för att klara av kraven och 
har då ett större behov av återhämtning. Men om arbetet inkräktar på individens fritid eller 
individen har svårt att släppa tankarna på arbetet på sin fritid minskar möjligheten till 
återhämtning (framförallt tiden som är en viktig faktor). Man hinner inte återhämta sig i 
samma grad som andra och desto mer resurser behöver individen ta i anspråk. En ond cirkel 
har satts igång. Det kan också tänkas att ju mindre återhämtad individen är desto högre 
upplevs kraven vara. 
 
I undersökningsgruppen visar sig att ju mer stöd desto mer återhämtning. Det handlar om 
en grupp där många är gifta eller sambo och har barn samt har arbetat länge på samma 
arbetsplats. Många av dem har troligen väl etablerade sociala kontakter med lång 
kontinuitet både på arbetet och privat vilket skulle kunna ha betydelse för återhämtning. De 
anställda kvinnorna inom tandvården upplever att de har gott socialt stöd i arbetet vilket 
kan fungera som buffert mot stress och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Om man har bra 
socialt stöd på arbetet och kan få hjälp med problemlösning, att ventilera oro eller 
svårigheter i arbetet behöver man inte ta med sig problemen hem i samma utsträckning och 
kan lättare återhämta sig på fritiden. Detta handlar ju om socialt stöd på arbetet medan 
återhämtningen handlar till största delen om tiden utanför arbetet. Sociala aktiviteter på 
fritiden har ju visats ha bra återhämtningsvärde (Sonnentag, 2001). Det är möjligt att även 
de sociala informella kontakterna på arbetet har stort värde för återhämtning. Arbetsgivare 
bör ha ett intresse av att uppvärdera och säkerställa möjligheter till avkoppling, regelbundet 
internt på arbetsplatsen, genom att främja kaffepauser och andra informella sätt att träffas. 
Det kan också vara så att om man har återhämtat sig på fritiden har man lättare att vårda 
och främja de sociala relationerna på arbetet vilket skulle kunna skapa goda cirklar. Det kan 
också vara så att trötthet det vill säga låg grad av återhämtning är en bakomliggande 
variabel som förklarar både en upplevelse av höga krav och dåligt stöd. 
 
 
Kompetensanvändning, återhämtning och välbefinnande 
Kompetensanvändning visade sig ha ett negativt samband med flera dimensioner av 
välbefinnande fr a med personlig utveckling och med totalt välbefinnande vilket innebär att 
högre kompetensanvändning relateras till ökad upplevelse av personlig utveckling för 
individen och högre totalt välbefinnande. Den låga interna konsistensen för skalan kräver 
försiktighet med att dra slutsatser om kompetensanvändning. Det är dock inte förvånande 
att en person som får mycket användning för sin kompetens, utmanas i problemlösning och 
lär sig nya saker upplever ett personligt växande. Bakomliggande faktorer såsom 
individuella personlighetsdrag till exempel öppenhet och nyfikenhet inför nya erfarenheter 
skulle kunna leda till både en känsla av personlig utveckling och en drivkraft att använda 
mer kunskaper i arbetet (och en benägenhet att välja arbete där man får användning för sin 
kompetens). Kompetensanvändning kan tänkas stimulera olika aspekter av välbefinnande: 
positiv självbild och utveckling, självständighet, känsla av förmåga och duglighet vilka är 
relaterade till olika dimensioner av välbefinnande, vilket skulle kunna vara en positiv 
konsekvens av faktorer i arbetet. 
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Återhämtning visades kunna predicera förmåga att hantera vardagen, självacceptans och 
totalt välbefinnande vilket tyder på att en individ som är utvilad upplever högre 
välbefinnande, högre självacceptans och upplever sig ha högre förmåga att klara av 
vardagens krav. Det är tänkbart att en känsla av att vara pigg och återhämtad är en viktig 
affektiv komponent i välbefinnande. Det kan även vara så att ju mer utvilad desto mer orkar 
individen att ägna sig åt de aktiviteter som stimulerar välbefinnande. De dimensioner av 
välbefinnande som har visats ha störst samband med återhämtning är också de som 
korrelerar högst med totala måttet på välbefinnande. Att uppleva lågt välbefinnande såsom 
låg självacceptans skulle i sig kunna utgöra en belastning som kanske kan ge större upplevt 
behov av återhämtning. 
 
Skillnader i åldersprofiler beträffande psykologiskt välbefinnande har framkommit (Ryff, 
1989c) vilket inte bekräftas i föreliggande studie förutom personlig utveckling som tycks 
minska med ålder. Tidigare studier har delvis använt andra mätinstrument. Välbefinnande 
har definierats på många sätt bland annat med negativa indikatorer eller som svar på en 
fråga om upplevt välbefinnande. Trots skillnader i operationalisering av variabler 
framkommer liknande resultat. 
 
 
Begränsningar och styrkor 
De data som studien bygger på har insamlats vid ett tillfälle vilket kan få metodeffekter 
(metodvarians). Det kan t ex vara så att individen uppfattar ett samband mellan variablerna 
om de mäts samtidigt vilket kan leda till en överskattning av styrkan i sambanden. En 
tvärsnittstudie kan inte heller ge svar om orsaksförhållanden utan då krävs longitudinella 
studier. De analyser som gjorts bygger på självrapportering av de undersökta variablerna. 
Självrapporter kan vara ett mycket effektivt sätt att inhämta information speciellt då det rör 
sig om att undersöka individens uppfattning om och upplevelse av till exempel 
välbefinnande. Självrapportering bör kombineras med andra datainsamlingsmetoder i en 
forskningsstudie, vilket gjorts i den ursprungliga studien.  Självskattning av exempelvis 
arbetsförhållanden kan påverkas av många faktorer såsom attityder hos respondenten, 
kognitiva processer, humör och personlighetsdrag som negativ affektivitet. Vid 
korrelationer av variabler som mätts med självskattningsformulär finns anledning vara 
försiktig då variablerna kan ha påverkats av bakomliggande faktorer som har med 
mätmetoden att göra, speciellt om mätningen skett vid ett och samma tillfälle (Schmitt, 
1994; Spector, 1994).  
 
Det är tänkbart att vissa skalor i enkäten främjar socialt önskvärda svar. Vad gäller frågor 
om psykologiskt välbefinnande finns en klar risk för social önskvärdhet och därmed 
överrapportering av välbefinnande eftersom positivt fungerande anses som något värdefullt 
i samhället, och även för överrapportering genom att man medvetet eller omedvetet vill ge 
en positiv bild av sig själv. Hur man känner sig just vid ifyllandet av enkäten kan också 
tänkas påverka svaren på till exempel återhämtning.  Det kan även vara så att den som är 
utvilad skattar sig högre även på välbefinnande som ju är ett mer långsiktigt mått, vilket 
skulle vara en effekt av mätmetoden. Återhämtning kanske kan uppfattas som känsligt och 
man kanske inte vill att arbetsgivaren på något sätt ska få veta att man är uttröttad så att det 
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leder till en överrapportering av återhämtning.  
 
Trots att enkäten är lång och innehåller många frågor har enkäten hög svarsfrekvens. 
Enstaka frågor i enkäten kan ha formuleringar som är dubbeltydiga eller svåra att förstå. 
Det blir då svårt att tolka svaret men kan även ha lett till ett internt bortfall av svar på just 
den frågan. Frågan har dock behållits eftersom den ingår i en beprövad skala och inte 
särskilt har försämrat den interna konsistensen. Undersökningsdeltagarna har fått god 
information om studien vilket rimligen har ökat motivationen för deltagandet. Det är troligt 
att de anställda har haft ett engagemang för studien eftersom de är berörda av 
förändringarna. Alla anställda valde att delta i studien och den tycks ha innehållit 
övervägande positiva förändringar. Trots detta kan man fundera över om någon känt sig 
pressad att delta. Arbetsgivaren står bakom studien och den stöds av facket. Enkäten skulle 
lämnas in vid hälsokontrollen. Sammantaget är detta faktorer som bidrar till ökad 
svarsfrekvens.  
 
  Reliabilitet.  
Reliabiliteten kan antas vara god då i studien användes etablerade mätinstrument och alla 
skalor (utom skalan Kompetensanvändning) har godtagbar intern konsistens (Cronbachs 
alfa). Det finns därför anledning att vara försiktig med att dra slutsatser om 
kompetensanvändning. Det interna bortfallet är mycket litet (svarsfrekvensen är ca 95 – 
100 % för de olika frågorna). Samtliga använda skalor har faktoranalyserats i tidigare 
studier och har haft godtagbara mått på intern konsistens och krav/kontroll/stöd - skalan har 
testats med test-retestmetoden.  
 
 Validitet. 
Validiteten kan antas vara god då validerade mätinstrument användes vilka samtliga har 
testats mot andra indikatorer på det studerade begreppet vilket ger god kriterievaliditet.  
Resultaten går i linje med tidigare studier där dessa instrument använts och stöds av tidigare 
forskning där andra sätt att operationalisera begreppen använts. Vad gäller 
begreppsvaliditet kan det vara så att frågorna i krav/kontroll-skalorna möjligen mäter en 
mer begränsad del än vad som ingår i begreppet (se äv. van der Doef & Maes, 1999). 
Krav/kontroll/stöd-skalan mäter en subjektiv upplevelse av krav, kontroll och stöd snarare 
än en objektiv. Skalan mäter inte specifikt vad man de facto får göra i arbetet t ex besluta 
om och den mäter kanske inte bara en individuell utan även en kollektiv uppfattning om t 
ex arbetskrav. Liksom i tidigare studier (Schreurs & Taris, 1998; Doef & Maes, 1999) får 
skalan Beslutsutrymme inte så stort genomslag i resultatet. Det kan bero på att det endast är 
två frågor i skalan vilka mäter specifika aspekter av beslutsmöjligheter på jobbet jämfört 
med skalan för Kunskapsanvändning som ger ett bredare mått. Möjligen är de två frågorna 
mer anpassade för tidigare löpandebandjobb. Numera associeras beslutsutrymme alltmer till 
inflytande på en högre nivå som inflytande på arbetsplatsen och i verksamheten.  
 
 Generaliserbarhet. 
I den studerade gruppen kvinnor anställda inom tandvården ingår många i medelåldern, 
många välutbildade, många som är sambo eller gifta, många som har barn och många som 
arbetar deltid. Man kan anta att de i högre grad än populationen yrkesarbetande kvinnor har 
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resurser att klara av kraven, både hos sig själva, med stöd i omgivningen och ekonomiskt; 
är mer återhämtade och upplever större välbefinnande, åtminstone än vissa andra grupper 
av kvinnor. Men vad gäller tendenserna i resultatet, vilka stöds av teori och tidigare 
forskning borde generaliserbarheten till populationen yrkesarbetande kvinnor i Sverige vara 
god.  
 
Slutord 
Resultatet av studien visar att psykologiska arbetskrav tycks vara relaterade till lägre grad 
av återhämtning medan kontroll och inflytande över arbetet tycks vara relaterat till högre 
välbefinnande hos yrkesarbetande kvinnor. Resultatet visar även att återhämtning tycks ha 
betydelse för kvinnors välbefinnande. Kvinnor med dubbelarbete verkar dock ha färre 
möjligheter att återhämta sig. Upplevelsen av ökande arbetsstress men även arbetets ökade 
flexibilisering, det vill säga att arbete och fritid flyter ihop alltmer, gör det angeläget att 
studera individers sätt att hantera stress och deras möjligheter till återhämtning. Fortsatta 
studier på området positiv hälsa kan förhoppningsvis ge ökad kunskap om huruvida 
förändringar i arbetets organisering också ger positiva effekter på områden som 
välbefinnande, stresshantering, arbetsengagemang, prestation och produktivitet samt under 
vilka förhållanden stress ger positiva effekter.  
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