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Trots ett väldokumenterat samband mellan vårdpersonalens trivsel 
och välmåendet hos både personal och patienter inom vården, råder 
det brist på studier av arbetsklimatet inom psykiatrin. Syftet med 
denna studie var att utforska sambandet mellan arbetsklimatet och 
personalens arbetstrivsel inom slutenpsykiatrin, samt att se om det 
fanns skillnader i upplevt arbetsklimat mellan olika yrkesgrupper. 
För detta ändamål utformades en enkät som delades ut till personal 
på 11 avdelningar med varierande antal anställda inom 
slutenpsykiatrin i Stockholms Läns Landsting, vilket resulterade i 
154 undersökningsdeltagare. Resultatet visade att upplevd 
vårdkvalitet var den starkaste prediktorn för arbetstrivsel för hela 
gruppen, att det fanns skillnader i arbetsklimat mellan de olika 
yrkesgrupperna samt att olika arbetsklimatsfaktorer tycktes vara av 
varierande betydelse för de olika gruppernas arbetstrivsel. Detta 
bekräftar betydelsen av personalens upplevelse av vårdkvaliteten 
samt framhäver vikten av att ta hänsyn till variation mellan olika 
yrkesgrupper i framtida studier av arbetsklimat. 

 

Personalen inom psykiatrin kan betraktas som organisationens viktigaste tillgång med 
tanke på att de både står för att vården utförs och själva är en del av vården. Trots detta 
råder det brist på studier av arbetsklimat och arbetstrivsel hos personalen inom 
psykiatrin. I en genomgång från 2003 hittades mindre än tjugo studier om arbetstrivsel 
inom vård och omsorg mellan åren 1985 och 2000 (Aronson, Sieveking, Laurenceau, & 
Bellet). Bristen på forskning inom området är problematisk av flera anledningar.  

Dels finns det ett väldokumenterat samband mellan arbetstrivsel hos personalen och 
hälsa och välmående hos både anställda och patienter (Buffum & Konick, 1982a; 
Holland, Konick, Buffum, Smith, & Petchers 1981; Joiner, Johnson, Chapman & 
Corhean, 1982; Landerweerd & Boumans, 1988; Lövgren, Rasmussen & Engström, 
2002). Den psykiatriska slutenvården är dessutom i dagsläget tungt belastad (Social- 
styrelsen, 2009), vilket troligen påverkar både personalen och patienterna. Utbrändhet 
har visat sig vara relaterat till arbetsplatsfaktorer och tycks vara vanligt bland yrkes- 
grupper inom psykiatrin och vården i allmänhet (Benbow, 1998; Cox & Leiter, 1992; 
Maslach, Schaufeli, & Leiter 2001; Peterson et. al, 2008; Thornton, 1992).  

Psykiatrin har dessutom hög personalomsättning (Prosser, Johnson, Kuipers, Dunn, & 
Szmukler, 1999; Wykes, Stevens, & Everitt 1997). Detta leder bland annat till ökade 
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personalkostnader, och förbättringar i de anställdas arbetstrivsel skulle därmed även 
kunna förbättra den ekonomiska situationen.  

Den psykiatriska slutenvården skiljer sig från andra arbetsplatser inom psykiatrin i och 
med att de svårast sjuka patienterna vårdas här och en del av dessa också är under 
tvångsvård. Detta gör att personalen arbetar under arbetsförhållanden som både ställer 
krav på arbetsmiljön och också påverkar den. Vården av patienterna kräver även ett tätt 
samarbete mellan olika yrkesgrupper för att kunna ge de allsidiga insatser som 
eftersträvas. Den vuxenpsykiatriska slutenvården står för en betydande del av alla 
vårdtillfällen inom slutenpsykiatrisk vård, och fler studier behöver adressera arbets-
förhållanden och behov hos personal för att kunna förbättra deras förutsättningar i 
arbetet. Mot bakgrund av detta är syftet med denna studie att undersöka arbetstrivseln 
bland de olika yrkesgrupperna i den vuxenpsykiatriska slutenvården, och vilka faktorer 
som hänger samman med den. 

Arbetstrivsel  och arbetsklimat 

Arbetstrivsel är en subjektiv företeelse som kan definieras på flera olika sätt. En 
definition som James och Sells (1981) lyfter fram är arbetstrivsel som ”en emotionell 
evaluering av perceptioner från olika erfarenheter i arbetet, vilka reflekteras genom ett 
emotionellt tillstånd som varierar från positivt till negativt” (s. 289). En annan definition 
av begreppet är att det beskriver positiva och negativa känslor och attityder människor 
har till sitt arbete (Schultz & Schultz, 1994). 

För att kunna förklara de anställdas arbetstrivsel har dess samband med olika faktorer 
undersökts. Studier har visat att så väl arbetsrelaterade som personliga faktorer bidrar 
till arbetstrivseln (Schultz & Schultz, 1994). De personliga faktorerna innefattar både 
personliga egenskaper och demografiska variabler som ålder, utbildning och erfarenhet. 
Teorier om det psykologiska arbetsklimatet har utarbetats för att öka förståelsen för 
sambandet mellan upplevelser av arbetsmiljö och individens arbetsrelaterade attityder 
och beteenden (Hellgren, Baraldi, Falkenberg, & Sverke, 2006; James & Sells, 1981). 
En utgångspunkt i flera av dessa teorier är att det psykologiska arbetsklimatet är 
beroende av individen, och får sin mening och innebörd genom dennes tolkningar och 
generaliseringar (James & Sells, 1981). Begreppet arbetsklimat syftar alltså på den 
subjektiva upplevelsen av arbetsmiljön. Det är den upplevda arbetsmiljön som kan 
kopplas till arbetstrivsel, inte enbart arbetsmiljön själv, vilket gör arbetsklimatet viktigt 
att studera (James & Jones, 1974). Den faktiska arbetssituationen kan dock ha stor 
betydelse för hur denna upplevelse ser ut, även om upplevelsen även påverkas av andra 
faktorer, till exempel egenskaper hos individen och interaktionen mellan individen och 
omgivningen (James & Sells, 1981). Detta samband illustreras i figur 1, anpassad 
utifrån James & Sells (1981). 

         ARBETSMILJÖ                                                                                       PERSONLIGA  FAKTORER 

 
          Arbetsfaktorer och arbetsgrupp                 Upplevd arbetsmiljö                   
        Ex: faktisk belastning                                                                       
                                                                                                           Personlighet 
                                                                                                          Ex:  extraversion, neuroticism                                        

                                                                            
         
                                                                                                                               Demografiska variabler 
                                                                                 Arbetstrivsel                          Ex: ålder, utbildning           
 
Figur 1. Modell över olika faktorers samband med upplevd arbetsmiljö/arbetsklimat 

 3



Sammantaget tycks det finnas samband mellan en mängd faktorer i arbetsklimatet och 
arbetstrivseln hos de anställda. Det är dessutom troligt att graden av arbetstrivsel i sin 
tur påverkar uppfattningarna av arbetsklimatet, och att det alltså råder ett ömsesidigt 
samspel mellan arbetsklimat och arbetstrivsel (James & Sells, 1981). Det är känt att 
arbetsklimatet påverkar arbetstrivseln, men olika teorier betonar olika faktorers 
betydelse för graden av arbetstrivsel. Nedan redogörs för några av de vanligast 
förekommande teorierna inom forskning om arbetsklimatets inverkan på de anställda.  

Teoretiska modeller av arbetsklimat 

Herzbergs tvåfaktorteori om arbetstrivsel och motivation är en modell som har studerats 
mycket inom området men som lider av bristande empiriskt stöd (Hackman & Oldham, 
1976). Faktorer direkt kopplade till arbetsutövandet som till exempel erkännande, 
kompetensutveckling och ansvar ansågs i denna teori främja arbetstrivsel och 
motivation.  Andra faktorer kopplade till arbetsplatsen och organisationen som till 
exempel ledarskap, lön och arbetsmiljö antogs däremot bidra till vantrivsel (Herzberg, 
Mausner, & Snyderman, 1959). Herzbergs två-faktor teori blev mycket populär och 
ledde till stor entusiasm kring att förändra arbetssituationen för att möjliggöra ökad 
prestation och motivation. Mer ansvar och autonomi gavs till de anställda i deras 
arbetsutövande, samt mer feedback om deras arbetsprestation (Furnham, Forde, & 
Ferrari, 1998). Teorin fick dock kritik, dels för att uppdelningen i dessa två faktorer 
ansågs alltför förenklande och dels för att teorin inte tog hänsyn till skillnader mellan 
olika individers behov i arbetet (Hackman & Oldham, 1976). 

Baserat på detta utvecklade Hackman och Oldham (1976) en alternativ teori. Denna 
fokuserade på interaktionen mellan arbetsfaktorer, psykologiska faktorer samt det 
personliga och arbetsrelaterade utfallet. Arbetsfaktorerna delades in i de fem 
huvuddimensionerna stimulans, ”task identity” (i hur hög grad man kan se helheten med 
arbetsuppgiften), uppgiftens betydelse, autonomi och feedback. Dessa antogs påverka 
de psykologiska faktorerna som delades upp i upplevd meningsfullhet, upplevt ansvar 
för arbetets utfall, kunskap om resultatet av handlingar i arbetet. Enligt teorin innebar 
arbetsfaktorn feedback ökad kunskap om resultatet av ens handlingar i arbetet, autonomi 
ökad känsla av ansvar för utfallet, medan stimulans, task identity och arbetets betydelse 
påverkade upplevelsen av meningsfullhet. Dessa psykologiska faktorer påverkade i sin 
tur utfallet i arbetet som delades upp i motivation, kvalitet i arbetsprestation, 
arbetstrivsel samt närvaro på jobbet. Utöver detta lades en faktor till som antogs påverka 
styrkan i interaktionen mellan dessa variabler: individens behov av personlig 
utveckling. Personer med ett större behov av personlig utveckling antogs svara mer 
positivt på ett arbete som motiverade individen att nå sin potential än en person med ett 
lägre behov av personlig utveckling. Detta innebar att det fanns en teoretisk modell som 
även tog hänsyn till individuella skillnader i hur anställda påverkas av centrala faktorer i 
arbetsklimatet. 

En av de mest kända modellerna som utformats för att beskriva arbetsplatsfaktorers 
inverkan på de anställdas hälsa och välmående är krav och kontroll-modellen (Karasek, 
1979; Karasek & Theorell, 1990). Enligt denna modell uppstår fysiska och psykiska 
hälsoproblem då höga krav (arbetsbelastning) kombineras med låg kontroll 
(påverkansmöjligheter och kunskapskontroll/stimulans). Hög arbetsbelastning 
kombinerat med en hög grad av kontroll resulterar däremot i ökat lärande och 
motivation. På 1980-talet lades faktorn socialt stöd till i modellen som en tredje 
dimension. Kombinationen av hög arbetsbelastning, låg kontroll och lågt socialt stöd 
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antogs vara det som hade den största negativa effekten på de anställdas hälsa (Johnson 
& Hall, 1988). Dessa antaganden om effekter av krav, kontroll och stöd bekräftades i ett 
stort antal studier (De Croon, Sluiter, Blonk, Broersen, & Frings-Dresen 2004; Kim & 
Stoner, 2008; Mor Barak, Nissly, & Levin 2001; Nissly, Mor Barak, & Levin, 2005; 
Sharp, 2008; Spector, 1986). Dessa studier visade även att faktorerna krav, kontroll och 
stöd hängde samman med arbetstrivsel. Inom ramen för denna modell framlades även 
den så kallade bufferthypotesen vilken syftade till att hög grad av kontroll och socialt 
stöd kunde dämpa de negativa effekterna av höga krav. Denna interaktionseffekt finns 
det dock mindre stöd för i forskningen.  

Alla dessa teorier inbegriper olika dimensioner av den upplevda arbetsmiljön. Några av 
de mest betydelsefulla av dessa dimensioner beskrivs nedan.  

Arbetsklimatets olika dimensioner 

Det psykologiska arbetsklimatet brukar delas in i ett antal centrala faktorer som kan 
kopplas till individens upplevelser av arbetet och kan generaliseras till en mängd olika 
typer av arbetsplatser och individer. Dessa centrala faktorer handlar bland annat om 
upplevelsen av arbetsrollen, arbetet, ledarskapet, arbetsgruppen samt organisationen 
(James & Sells, 1981). Faktorerna antas bidra till arbetstrivsel och andra arbets-
relaterade attityder och beteenden. Det är dock inte självklart vilka faktorer som är 
viktigast för att mäta arbetstrivsel (Roelen, Koopmans, & Groothoff, 2008) eller hur de 
bör kategoriseras. I denna studie har faktorerna som undersöks delats in i kategorierna 
arbetsplatsfaktorer, ledarskapsfaktorer, behov av kompetensutveckling samt arbets-
relaterade attityder. Dessa kategorier består i sin tur av ett urval av underdimensioner 
som valts ut med syfte att fånga upp en bredd i upplevd arbetsmiljö samt begränsa 
omfånget på undersökningen. Utfallsmåttet i denna studie är arbetstrivsel varför 
samtliga variabler nedan relateras till detta mått. 

Arbetsplatsfaktorer 

Arbetsplatsfaktorer är ett samlingsbegrepp för de faktorer som har att göra med 
arbetsuppgifternas karaktär och arbetsrollens möjligheter och begränsningar. De 
arbetsfaktorer som undersöks i denna studie är socialt stöd, arbetsbelastning, stimulans, 
autonomi och inflytande. Både socialt stöd och autonomi i arbetet har identifierats som 
resurser i arbetet. De har bland annat visat sig kunna minska de anställdas intention att 
säga upp sig och öka deras arbetstrivsel (Mor Barack, et al., 2001; Nissly, Mor Barack, 
& Levin, 2005; Sharp, 2008; Spector, 1986). Socialt stöd antas även vara en viktig 
resurs för att hjälpa anställda att hantera stress, dels genom praktiskt stöd i form av råd 
och assistans, dels genom emotionellt stöd i form av förståelse och sympati (Collins, 
2008).  

Hög kvantitativ arbetsbelastning har däremot i flera studier visat sig ha ett negativt 
samband med arbetstrivsel och leda till ökad ohälsa och frånvaro från jobbet bland 
personalen (Cullen, Silverstein, & Foley, 2008; De Croon et al., 2004; Kim & Stoner, 
2008). Hög upplevd belastning kan antas verka på arbetstrivseln bland annat genom 
ökad upplevelse av stress, det vill säga en upplevelse av att inte hinna med eller kunna 
hantera situationen (Hasson, 2008). Enligt Karasek (1979) kan dock även låg belastning 
vara negativt genom att ett arbete med låga krav kan verka passiviserande på den 
anställde. 

 5



Autonomi i arbetet syftar till hur pass självständig den anställde upplever sig vara i 
utförandet av hennes arbetsuppgifter. Enligt en genomgång av Kramer och 
Schmalenberg (2008) var autonomi och inflytande några av de viktigaste faktorerna för 
ökad arbetstrivsel hos sjuksköterskor. Brist på autonomi på jobbet förefaller minska den 
personliga prestationen i arbetet (Maslach et al., 2001) och hänger samman med högre 
risk för utbrändhet (Maslach, 2006). En hög grad av autonomi och inflytande underlättar 
enligt krav och kontroll-modellen för den anställde att hantera höga krav.  

Ledarskapsfaktorer 

Med ledarskapsfaktorer åsyftas faktorer som har att göra med den anställdes upplevelse 
av ledningen. De ledarskapsfaktorer som undersöks i denna studie är ansvarstagande, 
feedback och konflikthantering. Ledningens egenskaper och agerande har i flera studier 
visat sig vara betydelsefullt för personalens arbetstrivsel (Aronson, Sieveking, 
Laurenceau, & Bellet, 2003, Schultz & Schultz, 1994).  

Graden av ansvarstagande hos ledare har bland annat studerats inom ramen för vad som 
brukar kallas ”Laissez-faire ledarskap” . Ett sätt att definiera denna ledarskapsstil är att 
den karaktäriseras av passivitet och låt-gå mentalitet (Einarsen, Aasland, & Skogstad, 
2007). En studie av sjuksköterskors attityder till sitt arbete visade att de som arbetade 
under chefer vars ledarskap karaktäriserades som Laissez-faire uppgav lägre nivåer av 
arbetstrivsel och ville i högre grad byta jobb (Long, 2005). En annan studie visade att 
denna ledarskapsstil hängde samman med flera olika negativa utfall på arbetsrelaterade 
faktorer, såsom graden av konflikter på arbetet och osäkerhet i arbetsrollen (Skogstad, 
Einarsen, Torsheim, Aasland, & Hetland, 2007). 

Graden av feedback handlar om hur mycket och hur bra återkoppling den anställde 
upplever sig få på utfört arbete. Detta har visat sig hänga samman med arbetstrivsel och 
relaterade mått såsom viljan att säga upp sig (Sparr, & Sonnentag, 2008). Enligt Sparr 
och Sonnentag (2008) kan detta bero på att hög grad av feedback gör att individen 
upplever ökad personlig kontroll över information och beslut och minskad grad av 
hjälplöshet. I en empirisk studie av Offermann och Hellmann (1996) uppvisade 
feedback ett negativt samband med upplevd stress på arbetsplatsen. Utifrån detta är det 
även möjligt att feedback verkar positivt på arbetstrivseln genom att reducera 
upplevelsen av stress.  

Konflikter på arbetsplatsen är ofta negativa både för arbetstrivseln och för 
arbetsprestationen (De Dreu & Weingart, 2003; Jehn, 1995). Även om viss grad av 
motsättning kan stimulera kvalitén på beslutsfattande i grupper så får motsättningarna 
snabbt en mer negativ effekt när de intensifieras, enligt De Dreu och Weingart (2003). 
Anledningar till att konflikter har dessa effekter kan vara att de leder till högre kognitiv 
belastning (Carnevale & Probst, 1998) och att interpersonella problem förstärker 
negativa reaktioner som ångest och rädsla (Jehn, 1995). Att känna sig illa omtyckt eller 
tycka illa om arbetskamraterna leder dessutom ofta till frustration och stress (Walton & 
Dutton, 1969). Utifrån detta kan man dra slutsatsen att ledningens förmåga att hantera 
konflikter inom personalen kan ha stor betydelse för trivseln. 

Behov av kompetensutveckling 

Med behov av kompetensutveckling åsyftas faktorer som har att göra med den 
anställdes upplevelse av att ha tillräcklig kunskap för att kunna utföra sina arbets-
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uppgifter. De faktorer som undersökts i denna studie är utbildningsbehov och 
handledningsbehov.  

Vilken effekt kompetensutveckling har på arbetstrivseln är omtvistat. En genomgång av 
studier som utvärderade kompetensutvecklingsprogram för sjuksköterskor kom fram till 
att det varken fanns tillräckligt stöd för eller bevis emot att kompetensutveckling skulle 
ha betydelse för arbetstrivsel (Buchan, 1999). En senare genomgång av forskning om 
samma typ av kompetensutvecklingsprogram visade dock att sjuksköterskor som var 
mer välutbildade var mer nöjda med sina jobb och att de sjuksköterskor som fick 
möjlighet att vidareutbilda sig i högre utsträckning stannade kvar på sina arbetsplatser 
(Bjørk, Samdal, Hansen, Tørstad, & Hamilton, 2007). Vad gäller handledning visade en 
studie bland 569 sjuksköterskor inom psykiatrin i Finland att klinisk handledning hade 
positiva effekter både vad gäller stress och arbetstrivsel (Hyrkäs, 2005). Både utbildning 
och handledning kan tänkas verka på arbetstrivsel genom att öka individens upplevelse 
av kontroll inför komplexa arbetsuppgifter, ge fler möjligheter till feedback samt 
fungera som en ickemonetär belöning och förbättra individens möjlighet till att göra 
karriär. 

Utbildningsnivån hos personalen i den allmänpsykiatriska slutenvården har konstaterats 
vara lägre än i den psykiatriska öppenvården (SOU, 2006). Detta samtidigt som 
personalen inom slutenpsykiatrin ska behandla de svårast sjuka psykiatriska patienterna. 
Det är med detta i åtanke intressant att undersöka huruvida personalen inom 
slutenpsykiatrin själva upplever ett behov av mer utbildning och handledning i sitt 
dagliga arbete och om detta hänger samman med deras grad av arbetstrivsel.  

Arbetsrelaterade attityder 

Med arbetsrelaterade attityder menas de attityder den anställde har gentemot sitt arbete. 
Utöver arbetstrivsel undersöks i denna studie även upplevd arbetsprestation, upplevd 
vårdkvalitet och upplevd vårddiskrepans. Empiri och teori har visat att arbetsfaktorer 
kan påverka både arbetsprestationen och arbetstrivseln positivt (Hackman & Oldham, 
1976; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). Därmed finns det anledning att anta att 
upplevd prestation skulle kunna hänga samman med arbetstrivsel.  

Personalens upplevelse av att ge en bra vård är en faktor som konstaterats vara 
betydelsefull för arbetstrivseln för anställda inom vården (Björvell & Brodin 1992; 
Schaefer & Moos, 1996; McNeese-Smith, 1999). En fråga att ställa utöver detta är om 
upplevelsen av att ge en bra vård främst beror på hur man uppfattar det faktiska 
innehållet i vården, eller om det påverkas av andra faktorer. Detta är något som inte har 
undersökts i någon större utsträckning. Skillnaden mellan vad en anställd tycker att 
vården på avdelningen borde innehålla och vad denne tycker att vården på avdelningen 
faktiskt innehåller är en faktor som i denna studie kallats för vårddiskrepans. Olika 
yrkesgrupper har olika teoretiska utgångspunkter, arbetsuppgifter och möjligen även 
olika preferenser. Ett antagande utifrån detta är att uppfattningen om värdet av de olika 
komponenterna i vården kan skilja sig mellan de olika yrkesgrupperna.  

Socialstyrelsen (2009) har i en inventering av slutenpsykiatrin visat att en stor del av 
patienterna som vårdas får relativt ensidiga insatser, där läkemedelsbehandling är den 
vanligaste behandlingsformen. Utifrån detta är det av intresse att studera vad personalen 
uppger att bra vård bör innehålla, hur väl detta överensstämmer med deras uppfattning 
av vården som ges på avdelningen och om detta har betydelse för arbetstrivseln.  
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Skil lnader mellan ol ika yrkesgrupper 

En vanlig kritik av teorier kring arbetsklimat är att de inte tar hänsyn till skillnader 
mellan olika individer i vad som påverkar dem i deras arbete (Oldham & Hackman, 
1976). Individer med olika personligheter har i studier visat sig motiveras av olika 
faktorer i sitt arbete (Furnham et al., 1998). Utöver personligheten kan även andra 
personliga faktorer tänkas påverka arbetstrivseln, till exempel ålder, hälsa, 
arbetslivserfarenhet, social status, familj och andra sociala relationer (Schulz & Schultz, 
1994). En annan viktig aspekt som studier sällan tar hänsyn till är att arbetssituationen 
för anställda på en viss arbetsplats kan variera beroende av deras olika funktioner och 
roller på arbetsplatsen (James & Sells, 1981). Variationerna i upplevelser kan alltså inte 
enbart förklaras med variation i individuella egenskaper. Denna studie tar av 
utrymmesskäl inte heller med personliga faktorer utan fokuserar på yrkesrollen och dess 
betydelse.   

En slutenpsykiatrisk avdelning är en arbetsplats där yrkesgrupper med olika teoretiska 
utgångspunkter, kulturer och med olika typer av arbetsuppgifter arbetar. Det råder brist 
på forskning som jämför olika yrkesgruppers arbetsklimat och arbetstrivsel. Något som 
dock undersökts empiriskt är hur omorganiseringar påverkar yrkesgrupper på olika 
nivåer i en organisations hierarki. Resultat från flera studier tyder på att anställda i 
högre positioner bättre kan hantera osäkerhet då de har större tillgång till resurser på 
arbetet, som bland annat kontroll och socialt stöd, vilket bidrar till att dämpa negativa 
konsekvenser av förändring (Armstrong-Stassen, 1998; Henry, 2005; Ivancevich, 
Matteson, & Preston, 1982; Marmot & Smith, 1991; Olson & Tetrick, 1988). Resultat 
från andra studier pekar istället på att anställda högre upp i hierarkin har ett större 
ansvar för utgången av de organisatoriska förändringarna, och därför kan uppleva högre 
grad av stress än andra anställda (Nelson, Cooper, & Jackson, 1995; Väänanen, Pahkin, 
Kalimo, & Buunk, 2004). 

Syfte 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett tydligt samband mellan 
arbetstrivsel hos vårdpersonal och den upplevda vårdkvaliten hos patienterna. Det finns 
vidare ett antal faktorer i arbetsklimatet som i tidigare studier visat sig hänga samman 
med arbetstrivsel och som även är relevanta för personalen inom slutenpsykiatrin. Det 
finns även skäl att anta att arbetsklimatet kan skilja sig mellan olika yrkesgrupper, både 
generellt och inom psykiatrin. 

Mot bakgrund av detta är syftet med studien att undersöka arbetsklimatet bland 
personalen i den slutna vuxenpsykiatriska vården utifrån tidigare nämnda faktorer. 
Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

1. Vilka arbetsklimatfaktorer samvarierar med arbetstrivseln hos hela den 
undersökta gruppen? 

2. Finns det skillnader i skattningarna av arbetsklimatfaktorerna mellan de olika 
yrkesgrupperna? 

3. Finns det skillnader i vilka arbetsklimatfaktorer som hänger samman med 
arbetstrivseln hos de olika yrkesgrupperna?  

 8



METOD  

För att besvara frågeställningen valdes enkät som insamlingsmetod. Anledningen till 
detta var att en enkät kräver mindre resurser att administrera, vilket möjliggör att nå ut 
till en större del av populationen än om man använder sig av till exempel intervjuer. Det 
är även en bra metod för att samla in kvantitativa data och göra dessa tillgängliga för 
statistisk databearbetning, vilket är en förutsättning för att kunna besvara ovanstående 
frågeställningar. Kvantitativa metoder ökar även möjligheten att kunna generalisera 
resultaten och jämföra dem med tidigare forskning inom detta område. 

Konstrukt ion av enkäten  

Utöver de variabler som presenterats i inledningen finns det ett stort antal andra 
tänkbara variabler som i tidigare studier uppvisat samband med arbetstrivsel. Att 
undersöka alla dessa skulle leda till en mycket omfattande enkät och därmed troligen ett 
stort bortfall, varför det mindre antal variabler som presenterats i inledningen valdes ut. 
Valet av dessa variabler grundade sig på tidigare teori och författarnas egna erfarenheter 
om vilka variabler som ansågs kunna ha inverkan på arbetstrivseln inom den 
psykiatriska slutenvården, och inom vilka det skulle kunna finnas skillnader mellan de 
olika yrkesgrupperna. I första hand valdes variabler som studerats tidigare och där 
validerade frågor fanns tillgängliga. Se bilaga 1 för detaljerad information om de olika 
variablerna som ingick i undersökningen. För de variabler där det inte gick att finna 
välstuderade och validerade frågor som var lämpliga för denna studie konstruerades 
dessa. Se bilaga 2 för egenkonstruerade frågor.  

För att pröva enkäten genomfördes pilottester med 6 deltagare som arbetade inom 
slutenpsykiatrin. Dessa fick fylla i enkäterna och notera eventuella problem, som till 
exempel frågor de ansåg svårbegripliga. Efter att deltagarna fyllt i enkäten intervjuades 
de om sin uppfattning av den och enkäten modifierades i vissa fall efter synpunkter som 
framkom. I de fall frågor modifierades anges detta nedan under genomgången av de 
enskilda variablerna. Se bilaga 3 för den slutliga versionen av enkäten.  

Variabler  

De variabler som valdes ut grupperades i 5 olika övergripande faktorer enligt följande: 

Demografiska variabler 

 Ålder 
 Kön 
 Yrkeskategori 
 Anställningsform 
 Arbetsplatserfarenhet 
 Yrkeserfarenhet 
 Utbildningsnivå 

Arbetsplatsfaktorer 

 Social stöd 
 Belastning 
 Stimulans 
 Autonomi 
 Inflytande 
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Ledarskapsfaktorer 

 Ansvarstagande 
 Feedback 
 Konflikthantering 

Behov av kompetensutveckling 

 Utbildningsbehov 
 Handledningsbehov 

Arbetsrelaterade attityder 

 Arbetstrivsel 
 Upplevd prestation 
 Upplevd vårdkvalitet 
 Upplevd vårddiskrepans 

Datainsamling 

Pappersenkät 

För att nå ut till undersökningsgruppen kontaktades verksamhetschefer och sektors- 
chefer från alla sektorer inom psykiatrin i Stockholms läns landsting. De avdelningar 
som valde att delta i undersökningen låg alla inom norra psykiatrin. Efter godkännande 
kontaktades avdelningscheferna på varje enskild avdelning för att komma överens om 
hur utdelning av enkäterna skulle ske i praktiken. Målet för författarna var att i största 
möjliga mån få komma ut och presentera undersökningen på arbetsplatsträffar och 
större möten, då det antogs att detta skulle leda till högre svarsfrekvens. I de fall detta 
inte var möjligt tog avdelningschefen på sig att presentera enkäten för sin personal och 
göra enkäterna tillgängliga för dem. Vid ett antal tillfällen lades enkäterna i personalens 
fack och vid andra tillfällen i personalrummen, beroende på vad avdelningschefen ansåg 
vara mest lämpligt. Vid två tillfällen närvarade författarna på möten där enkäterna 
delades ut, fylldes i och samlades in direkt. 

De flesta av de undersökta avdelningarna fick två veckor på sig att fylla i enkäten. Två 
av avdelningar fick efter uttryckt behov ha kvar enkäterna en vecka längre. 
Avdelningscheferna uppmanades att påminna personalen att fylla i enkäterna.  

Webbenkät 

För att nå ut till timanställda skötare (timvikarier) skapades en webbenkät, vilken var 
identisk med pappersenkäten, med hjälp av verktyget "Google Survey". Genom 
avdelningschefer erhölls kontaktuppgifter till registrerade timvikarier. Därefter 
kontaktades dessa via telefon och erbjöds att delta i studien. Om de valde att delta fick 
de ange e-post-adress, till vilken en länk till webbenkäten skickades. Svaren från 
enkäten registrerades i en fil på författarnas Google-konto. Svar inväntades under två 
veckor. Ingen påminnelse utgick. Det var inte möjligt att koppla svaren till enskilda 
personer eller e-post-adresser, vilket bevarade anonymiteten. 

Urval 

Totalt deltog 154 personer i undersökningen. Urvalsgruppen bestod av personal från 11 
av 26 avdelningar i de norra sektorerna av slutenpsykiatrin i Stockholms läns landsting. 
Bortfallet berodde i vissa fall på att författarna inte fick möjlighet att tillfråga 
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avdelningarna och att ett fåtal avdelningar avböjde att delta i studien. Även de södra 
sektorerna i Stockholms psykiatri tillfrågades men avstod från att delta.  

Av deltagarna var 16 läkare, 37 sjuksköterskor, 63 mentalskötare och 38 timvikarier. I 
gruppen timvikarier ingick mentalskötare och skötare utan mentalskötarutbildning som 
uppgett ”timvikarie” som anställningsform. I gruppen mentalskötare ingick 
mentalskötare och skötare utan mentalskötarutbildning som uppgett ”fast anställd” som 
anställningsform. Denna indelning gjordes efter indikationer om att flera respondenter 
missförstått uppdelningen mellan mentalskötare och skötare utan 
mentalskötarutbildning, varför vi valde att betrakta dem som en och samma kategori. 
Läkare och sjuksköterskor delades in enbart efter yrkeskategori. Målet var att även ha 
med psykologer i undersökningsgruppen men det visade sig finnas för få av dessa för att 
kunna bevara anonymiteten, varför denna grupp ej redovisas.  

Det har inte varit möjligt att få exakta siffror på hur många som är anställda på de 
enskilda avdelningarna, men den information vi fått är att antalet fast anställda varierar 
mellan 25-30 på de avdelningar vi besökt. Svarsfrekvensen varierade även denna mellan 
olika avdelningar. Om man utifrån att de 154 deltagarna kom från 11 avdelningar räknar 
med en population på mellan 275 och 330 anställda blir svarsfrekvensen bland de fast 
anställda mellan 35,2 % och 42,2 %. 

Urvalet bland timanställda skötare bestod timvikarier som fanns listade inom en av 
sektorerna. På denna lista fanns 82 personer. Av dessa fick vi kontakt med 60 stycken, 
varav 55 tackade ja till att delta. Av dessa 55 svarade 38 på webbenkäten som därefter 
skickades ut. Svarsfrekvensen räknat på dem som fått enkäten utskickade till sig blir 
69,0 %, och räknat med dem som tackat nej till att deltaga 63,0 %. 

Databearbetning 

Databehandlingen genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS version 16.0.  

Reliabilitets och validitetsanalys 

Varians och fördelning undersöktes för alla variabler. För att undersöka 
konstruktvaliditeten och hitta eventuella problematiska frågor genomfördes faktoranalys 
på varje enskild variabel. Variablerna Inflytande och Autonomi, som bedömdes vara 
närliggande varandra, analyserades även tillsammans. Faktoranalysen genomfördes med 
oblimin rotation. Reliabiliteten beräknades för alla variabler. 

Frågeställning 1 

För att undersöka vilka variabler som samvarierade med arbetstrivsel hos hela 
undersökningsgruppen genomfördes först en korrelationsanalys med Spearmans RHO. 
Därefter användes multipel regression för att undersöka variablernas relativa betydelse 
för arbetstrivseln.  

Frågeställning 2 

För att undersöka huruvida det fanns nivåskillnader i skattningarna av faktorerna hos 
olika yrkesgrupper användes envägs oberoende ANOVA och post hoc-test (Bonferroni). 
Syftet med att använda Bonferroni var att adressera problemet med massignifikans då 
ett stort antal variabler skulle jämföras och denna metod korrigerar signifikansnivån 
utifrån hur många jämförelser som görs. 
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Frågeställning 3 

För att undersöka huruvida det fanns skillnader i vilka variabler som korrelerade med 
arbetstrivsel hos de olika yrkesgrupperna var planen att genomföra regressionsanalys för 
varje grupp och signifikanspröva skillnaderna mellan resultatet från dessa analyser. På 
grund av att läkargruppen blev för liten var detta dock inte möjligt. Istället genomfördes 
korrelationsanalyser för varje enskild yrkesgrupp som ett preliminärt test av eventuella 
skillnader mellan sambanden inom de olika grupperna.  

RESULTAT 

Demografisk data för undersökningsdeltagarna presenteras i tabell 1.   

Tabell 1 – Demografisk information 

 Timvikarier Mentalskötare Sjuksköterskor Läkare Totalt 

 N % N % N % N % N % 

Antal deltagare 38 24,7 63 40,9 37 24 16 10,4 154 100,0 

Antal kvinnor 
Antal män 

13 
25 

34,2 
65,8 

29 
34 

46,0 
54,0 

28 
9 

75,7 
24,3 

12 
4 

75,0 
25,0 

83 
71 

53,5 
46,5 

           

 M SD M SD M SD M SD M SD 

Ålder 36,92 12,15 49,27 11,14 44,0 12,62 37,38 11,13 43,68 12,83 

Utbildning 3,58 2,38 2,12 3,59 4,16 2,30 7,16 1,50 3,54 3,2 

Erfarenhet från  
Arbetsplatsen  

3,10 2,87 8,26 8,23 4,67 4,18 2,29 4,32 5,47 6,37 

Erfarenhet från  
Psykiatrin 

7,57 7,87 20,11 10,64 14,14 12,55 6,47 11,37 14,25 11,97 

Reliabil i tets  och validitetsanalys 

Analys av fördelningarna visade att 4 av variablerna hade skeva fördelningar: Ålder, 
Arbetsplatserfarenhet, Diskrepans Omsorg och Diskrepans Medicin. Den variabel som 
avvek mest från normalfördelning var Arbetsplatserfarenhet vilket berodde på att en stor 
del av respondenterna hade arbetat mycket kort tid på sina arbetsplatser medan en 
mindre del hade jobbat mycket länge.  

En reliabilitetsanalys visade goda resultat (Alfa = 0,7) för alla utom tre variabler: 
Upplevd Prestation, Stimulans och Handledning. Efter att ha tagit bort enskilda frågor 
kunde reliabiliteten förbättras för Handledning och Upplevd Prestation till acceptabla 
nivåer (Alfa = 0,57 respektive 0,70).  

Faktoranalys visade vidare att alla items inom de enskilda variablerna laddade i en 
faktor, med undantag för Stimulans vars items laddade i två faktorer. På grund av detta 
och resultatet av reliabilitetsanalysen togs item 1 och 2 bort, vilket gjorde att 
reliabiliteten för Stimulans ökade (Alfa = 0,62). 

Variablerna Autonomi och Inflytande testades som nämnts tidigare tillsammans då flera 
frågor i de båda variablerna var snarlika. Denna analys visade att variablernas item även 
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sammantaget laddade i endast en faktor, varför vi valde att slå samman dessa till en 
variabel för resten av databearbetningen.  

Frågeställning 1: Vilka faktorer samverkar med arbetstrivsel? 

För att undersöka hur variablerna påverkade arbetstrivseln genomfördes först en 
korrelationsanalys. Resultatet från analysen visas i tabell 2. Analysen visade på 
signifikanta samband mellan flera av variablerna och Arbetstrivsel. Starkast positiva 
samband uppvisade variabeln Upplevd Vårdkvalitet, därefter Feedback, Inflytande-
autonomi, Socialt stöd, Ansvarstagande, Konflikthantering och Upplevd Prestation. 

Samtliga diskrepansvariabler med undantag för Diskrepans Medicin uppvisade 
signifikanta negativa samband med Arbetstrivsel, alla ledarskapsvariabler, Inflytande-
autonomi, Socialt stöd och Upplevd vårdkvalitet.  

Noterbart är att varken Belastning eller Utbildningsbehov uppvisade något samband 
med arbetstrivsel. Inte heller någon av de demografiska variablerna (Kön, 
Arbetsplatserfarenhet, Yrkeserfarenhet, Utbildning) uppvisade något samband med 
Arbetstrivsel, förutom ett svagt positivt samband för Ålder.  

Efter korrelationsanalysen genomfördes en multipel regression med samtliga variabler 
gentemot Arbetstrivsel för att undersöka den relativa betydelsen av prediktorerna. 
Resultatet från regressionsanalysen kan avläsas i tabellen 3 och visar att Arbetstrivsel 
prediceras av Upplevd Vårdkvalitet, Belastning, Socialt Stöd, Diskrepans Omsorg, 
Diskrepans Rehab, Handledningsbehov och Arbetsplatserfarenhet. Totalt förklaras 57 % 
av variationen i Arbetstrivsel av dessa variabler. 

Frågeställning 2: Finns det  skil lnader mellan grupperna vad gäller 
variablernas nivåer? 

För att undersöka om det fanns några skillnader i nivåer för variablerna hos de olika 
grupperna genomfördes envägs oberoende ANOVA och post hoc-analys med 
Bonferroni. I tabell 4 presenteras medelvärden, standardavvikelse och signifikanta 
skillnader mellan grupperna vad gäller de olika variablernas nivåer. 

Ett tydligt mönster som visar sig är att timvikarier skiljer sig från de andra grupperna 
vad gäller flera av variablerna: 

 Timvikarier upplever lägre grad av autonomi än mentalskötare, sjuksköterskor 
och läkare. 

 Timvikarier upplever att de får mindre feedback, lägre grad av stimulans och 
mindre socialt stöd än mentalskötare och sjuksköterskor 

 Timvikarier upplever lägre vårdkvalitet än läkare och sjuksköterskor. 
 Timvikarier vill ha mindre fokus på medicinsk behandling jämfört med läkare. 
 Timvikarier vill ha större fokus på socialt stöd jämfört med alla andra 

yrkesgrupperna. 
 Timvikarier är totalt sett mer missnöjda med vilka komponenter man fokuserar 

på i vården än alla de andra yrkesgrupperna. 
 



Tabell 2 – Resultatet från korrelationsanalys av samtliga variabler för hela gruppen 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Arbetstrivsel 1  ,0                       

2 Ålder ,2  0* ,0

06 07 ,0

6 ,0

,0

1                       

3 Kön (K=1,M=2) -,  ,  1                      

4 Arbetsplatserfarenhet ,07 ,45** ,02 1,0                    

5 Yrkeserfarenhet ,05 ,74** ,20* ,46** 1,0                   

6 Utbildningsnivå ,03 -,20* -,11 -,31** -,37** 1,0                  

7 Feedback ,58** ,16 -,13 ,13 ,17* -,1  * 1                  

8 Konflikthantering ,52** ,14 -,03 ,01 ,12 ,01 ,73** 1,0                

9 Ansvarstagande ,54** ,09 -,07 ,08 ,1 -,15 ,77** ,79** 1,0               

10 Utbildningsbehov ,01 -,16 ,06 -,22** -,24** ,03 -,07 -,11 ,0 1,0              

11 Handledningsbehov ,19* ,0 -,04 -,08 -,05 -,03 ,27** ,22** ,17* ,08 1,0             

12 Inflytande/Autonomi ,57** ,20* -,1 ,1 ,13 -,04 ,65** ,56** ,58** -,06 ,18* 1             

13 Belastning ,05 ,02 -,07 ,14 ,04 -,02 -,12 -,14 -,14 ,15 ,06 ,0 1,0           

14 Stimulans ,36** ,20* ,06 ,08 ,13 -,06 ,28** ,16 ,17* ,06 ,18* ,33** ,19* 1,0          

15 Socialt stöd ,56** ,09 -,20* ,03 ,01 -,07 ,64** ,54** ,55** ,04 ,18* ,59** -,07 ,37** 1,0         

16 Upplevd prestation ,46** ,14 -,05 ,11 ,12 ,02 ,46** ,38** ,38** -,21** ,04 ,43** -,07 ,41** ,37** 1,0        

17 Upplevd vårdkvalitet ,67** ,06 -,15 ,02 -,06 ,08 ,57** ,56** ,53** -,05 ,23** ,62** ,0 ,25** ,52** ,36** 1,0       

18 Diskrepans Medicin ,11 ,0 ,06 -,03 -,05 ,04 ,03 ,11 ,01 ,0 ,20* ,26** ,16 ,13 ,13 ,04 ,16 1,0      

19 Diskrepans Psyk -,20* -,11 -,05 -,04 -,1 ,0 -,30** -,23** -,23** ,03 -,14 -,37** ,01 -,15 -,26** -,15 -,37** -,17* 1,0     

20 Diskrepans Omsorg -,21** -,06 ,01 ,04 ,0 -,05 -,28** -,36** -,36** -,07 -,08 -,23** ,09 -,06 -,33** -,02 -,39** -,03 ,23** 1,0    

21 Diskrepans Rehab -,28** -,04 ,0 ,01 ,06 -,15 -,21** -,29** -,20* -,03 -,1 -,26** ,17* -,03 -,35** ,01 -,39** -,07 ,35** ,49** 1,0   

22 Diskrepans Socialt -,31** -,11 ,08 -,07 -,06 -,14 -,33** -,36** -,35** ,02 -,16 -,39** ,0 -,04 -,33** -,14 -,48** -,19* ,48** ,42** ,54** 1,0  

23 Diskrepans Totalt -,40** -,07 ,06 ,0 -,04 -,08 -,38** -,41** -,36** -,02 -,21** -,47** ,02 -,17* -,45** -,17* -,57** -,24** ,73** ,52** ,67** ,77** 1,0 

*p<.05; p<.01 n=143-154 
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Tabell 3 – Resultat från regressionsanalys 

Prediktor Arbetstrivsel 

-1,04 (Konstant) 

Ålder ,15 

Kön (kvinna=1, man=2) ,03 

Arbetsplatserfarenhet -,16* 

Yrkeserfarenhet -,01 

Utbildningsnivå -,06 

Feedback ,08 

Konflikthantering ,01 

Ansvarstagande ,21 

Utbildningsbehov ,04 

Handledningsbehov -,16* 

Inflytande/Autonomi -,01 

Belastning ,22** 

Stimulans ,09 

Socialt stöd ,19* 

Prestation ,04 

Upplevd vårdkvalitet ,48*** 

Diskrepans Medicin -,11 

Diskrepans Psyk -,02 

Diskrepans Omsorg ,19* 

Diskrepans Rehab -,17* 

Diskrepans Socialt ,06 

  

R2 (adjusted) ,57*** 

* p<.05; p<.01; p<.001  
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Tabell 4 – Resultat av jämförelse med ANOVA av nivåerna på de olika variablerna mellan grupperna 

 Timvikarier Mentalskötare Sjuksköterskor Läkare   

 M SD M SD M SD M SD F p-värde 

Arbetstrivsel 3,51 ,95 3,71 ,87 4,05 ,91 4,19 ,66 3,59 ,015 

Ålder 36,92 12,15 49,27 11,14 44,00 12,62 37,38 11,13 10,14 ,000AB 

Arbetsplatserfarenhet 3,10 2,87 8,26 8,23 4,67 4,18 2,29 4,32 7,98 ,000ABC 

Yrkeserfarenhet 7,57 7,87 20,11 10,64 14,14 12,55 6,47 11,37 14,19 ,000ABC 

Utbildningsnivå 3,58 2,38 2,12 3,59 4,16 2,30 7,16 1,50 14,01 ,000DEFG 

Feedback 2,91 ,99 3,49 ,92 3,74 1,01 3,19 ,98 5,09 ,002AH 

Konflikthantering 2,78 ,74 3,15 1,03 3,35 ,95 3,38 ,97 2,78 ,043 

Ansvarstagande 3,25 ,72 3,54 ,85 3,70 ,90 3,51 ,88 1,85 ,141 

Utbildningsbehov 3,26 1,22 3,27 ,93 3,25 ,99 3,73 ,74 1,02 ,385 

Handledningsbehov 3,13 ,64 3,35 ,69 3,08 ,53 3,28 ,60 1,69 ,172 

Inflytande/Autonomi 2,32 ,58 3,21 ,77 3,63 ,67 3,23 ,89 22,33 ,000AEGH 

Belastning 2,32 ,84 2,93 ,95 2,62 ,77 3,00 ,83 4,52 ,005A 

Stimulans 3,51 ,83 3,98 ,69 4,04 ,76 3,97 ,59 4,18 ,007AH 

Socialt stöd 3,42 ,57 3,80 ,53 3,89 ,72 3,75 ,66 4,68 ,004AH 

Upplevd prestation 4,07 ,49 4,17 ,49 4,29 ,38 4,18 ,46 1,46 ,228 

Upplevd vårdkvalitet 3,22 ,77 3,56 ,75 3,84 ,92 3,96 ,62 5,22 ,002EH 

Diskrepans Medicin -1,05 2,78 -,17 1,30 -,54 1,48 ,44 1,31 3,10 ,029E 

Diskrepans Psyk 4,21 2,23 3,08 2,47 2,73 1,66 2,50 2,00 ,011J3,88 J  

Diskrepans Omsorg 1,95 2,24 1,02 1,46 1,32 1,58 ,94 1,73 2,51 ,061 

Diskrepans Rehab 2,76 3,03 2,42 2,09 2,49 2,19 1,25 1,57 1,61 ,191 

Diskrepans Socialt 3,47 2,54 2,12 2,29 1,84 1,46 ,75 1,06 7,66 ,000IJK 

Diskrepans Totalt 15,34 7,91 9,93 6,16 9,29 5,45 6,7 4,79 9,64 ,000IJK 

A = Mentalskötare > Timvikarier, B = Mentalskötare > Läkare, C = Mentalskötare > Sjuksköterskor. 
D = Läkare > Mentalskötare, E = Läkare > Timvikarier, F = Läkare > Sjuksköterskor. 
G = Sjuksköterskor > Mentalskötare, H = Sjuksköterskor > Timvikarier, I = Timvikarier > Mentalskötare. 
J = Timvikarier > Sjuksköterskor, K = Timvikarier > Läkare. 

 16



 
Även mentalskötarna står ut från de andra yrkesgrupperna vad gäller flera variabler: 

 Mentalskötare är äldre än timvikarier och läkare, och har mer 
arbetsplatserfarenhet och yrkeserfarenhet än alla tre övriga grupper. 

 Mentalskötare upplever högre belastning än timvikarier. 
 Mentalskötare upplever mindre autonomi än sjuksköterskor. 

 
Noterbart är att det inte finns några signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller 
arbetstrivsel. Trots att inga andra signifikanta skillnader kunde upptäckas observerades 
en tydlig trend inom de flesta variabler sådan att läkare och sjuksköterskor skattade 
högst, därefter mentalskötare och sist timvikarier som skattade lägst. 

Frågeställning 3: Finns det  skil lnader i  vi lka arbetsklimatfaktorer som 
hänger samman med arbetstrivsel  hos de olika yrkesgrupperna? 

För att undersöka om det fanns några skillnader vad gällde korrelationerna mellan 
arbetstrivsel och övriga arbetsklimatfaktorer genomfördes korrelationsanalyser för varje 
enskild yrkesgrupp. Resultatet från denna analys visas i tabell 5. 

Utifrån denna statistiska analys kan man inte dra några säkra slutsatser om huruvida 
dessa skillnader mellan yrkesgrupperna är signifikanta. Eftersom grupperna varierar i 
storlek och framför allt gruppen läkare är relativt liten, finns det risk för typ-II fel i 
denna grupp. 

I samtliga yrkesgrupper korrelerade Ansvarstagande, Feedback samt Socialt Stöd med 
Arbetstrivsel. Ledarskapsvariablerna (Feedback, Ansvarstagande och Konflikt-
hantering) tycks för övrigt i stort sätt hänga samman med Arbetstrivsel för samtliga 
grupper. Feedback korrelerade ännu starkare med Arbetstrivsel för sjuksköterskor och 
läkare. Sjuksköterskorna uppvisar också ett ännu starkare positivt samband med 
variabeln Ansvarstagande i jämförelse med de andra grupperna. 

Upplevd Vårdkvalitet och Inflytande/autonomi korrelerade starkt positivt med 
Arbetstrivsel hos alla yrkesgrupper utom timvikarier. Sambandet med Upplevd 
Vårdkvalitet är starkast för sjuksköterskorna. Inflytande/autonomi korrelerar starkast 
med arbetstrivsel hos sjuksköterskor och läkare. Stimulans korrelerar positivt med 
Arbetstrivsel för timvikarier och mentalskötare. 

Vad gäller de demografiska variablerna korrelerade åldern positivt med Arbetstrivsel 
för timvikarier och läkare. Utbildningsnivå korrelerar negativt med Arbetstrivsel för 
mentalskötare. 
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Tabell 5: Korrelationer med arbetstrivsel för varje yrkeskategori 

 Timvikarier 
(n=38) 

Mentalskötare 
(n=63) 

Sjuksköterskor 
(n=37) 

Läkare 
(n=16) 

Ålder ,38* 0,13 0,07 ,52* 

Kön (kvinna=1, man=2) 0,08 -0,05 -0,22 0,44 

Arbetsplatserfarenhet 0,11 0,04 0,18 0,50 

Yrkeserfarenhet ,38* -0,07 -0,09 0,45 

Utbildningsnivå 0,01 -,38** 0,07 0,27 

Feedback ,45** ,57** ,75** ,70** 

Konflikthantering ,44** ,50** ,59** 0,33 

Ansvarstagande ,35* ,55** ,71** ,57* 

Utbildningsbehov 0,08 -0,02 0,04 -0,06 

Handledningsbehov 0,28 0,22 0,31 0,05 

Inflytande/Autonomi 0,21 ,54** ,81** ,84** 

Belastning 0,20 -0,08 0,15 0,01 

Stimulans ,36* ,25* 0,30 0,48 

Socialt stöd ,51** ,54** ,63** ,55* 

Upplevd prestation 0,20 ,50** 0,30 ,65** 

Upplevd vårdkvalitet 0,31 ,73** ,87** ,61* 

Diskrepans Medicin 0,02 -0,01 0,27 -0,21 

Diskrepans Psyk 0,00 -,36** -0,09 -0,01 

Diskrepans Omsorg -0,08 -,44** -0,03 -0,15 

Diskrepans Rehab -0,14 -,32* -0,30 -0,27 

Diskrepans Socialt -0,12 -0,22 -0,30 -0,44 

Diskrepans Totalt -0,21 -,44** -0,32 -0,13 

*p<.05; p<.01     
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DISKUSSION 

Frågeställning 1 

Vad gäller den första frågeställningen, vilka faktorer som samvarierar med arbetstrivsel 
hos hela den undersökta gruppen, framkom det i den statistiska analysen att det var 
variablerna Upplevd Vårdkvalitet, Belastning, Socialt Stöd, Diskrepans Omsorg, 
Diskrepans Rehabilitering, Handledningsbehov och Arbetsplatserfarenhet som 
tillsammans förklarade störst del av variansen. 

När det gäller upplevd vårdkvalitet kan resultatet tolkas som att upplevelsen av att trivas 
på arbetet är nära anknuten till upplevelsen av att ge god vård, då detta samband visade 
sig vara det starkaste. Som ovan nämnt har tidigare forskning visat att hög arbetstrivsel i 
vården hänger samman med hög upplevd vårdkvalitet hos personalen (Björvell & 
Brodin, 1992; McNeese-Smith, 1999; Schaefer & Moos, 1996;). Denna studie bekräftar 
alltså detta samband. Personalen kan dels tänkas trivas bättre med sitt jobb om de 
upplever att patienterna får god vård, men också uppleva vården som bättre då de trivs 
på arbetet. Enligt tidigare studier kan en ökad arbetstrivsel även påverka den faktiska 
kvaliteten i vården positivt (Holland et al., 1981; Lövgren et al., 2002).  

Graden av belastning predicerade även detta hög nivå av arbetstrivsel. Detta kan anses 
överraskande då tidigare studier ofta visat att hög kvantitativ belastning har ett negativt 
samband med arbetstrivsel (De Croon et al., 2004; Kim & Stoner, 2008). Resultatet i 
denna studie skulle kunna bero på att majoriteten av undersökningsdeltagarna inte 
skattar särskilt högt på denna faktor, vilket tyder på att arbetstempot generellt sett inte 
är ett problem för den undersökta personalgruppen. I korrelationsanalysen kan man se 
att belastning har ett samband med stimulans, vilket i sin tur hör samman med 
arbetstrivsel. Detta kan tolkas som att en låg grad av belastning också innebär lägre grad 
av stimulans. Enligt Karasek (1979) kan låga krav leda till passivisering, och sambandet 
mellan belastning och arbetstrivsel i denna studie skulle mycket väl kunna vara ett 
uttryck för detta. Det kan också vara så att de som trivs och är stimulerade av sitt arbete 
tar på sig mer arbetsuppgifter och jobbar i ett högre tempo. Det är tänkbart att en annan 
typ av belastning, kvalitativ belastning, skulle ha gett ett annat utfall hos dessa 
yrkesgrupper. Kvalitativ belastning syftar till huruvida den anställde upplever sig kunna 
klara av de krav som ställs på denne i sin yrkesroll, till exempel om denne har kunskap 
och färdigheter nog för att klara av svåra uppgifter. Arbete inom slutenpsykiatrin kan 
till exempel vara emotionellt belastande i högre grad än andra arbeten, då personalen 
ofta konfronteras med svårt lidande patienterna. För att sammanfatta: den kvantitativa 
belastningen verkar inte vara ett problem för undersökningsgruppen, men detta säger 
ingenting om huruvida gruppen är belastad i andra avseenden. 

Socialt stöd förklarade också en del av variansen i arbetstrivsel, vilket stämmer väl 
överens med tidigare forskning (Mor Barack, et al., 2001; Nissly, Mor Barack, & Levin, 
2005; Sharp, 2008; Spector, 1986). Socialt stöd antas vara en viktig resurs för att hjälpa 
anställda att hantera stress (Collins, 2008), och beskrivs i krav-kontroll-stöd modellen 
som en betydelsefull faktor för de anställdas psykiska och fysiska hälsa (Johnson & 
Hall, 1988). Resultatet bekräftar därför tidigare empiri och teori. 
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I resultatet framkommer även att upplevd diskrepans vad gäller omsorg förklarar en del 
av variansen i arbetstrivsel. I korrelationsanalysen kan man se att upplevelsen av för 
litet fokus på psykologisk behandling, rehabilitering, socialt stöd och omsorg alla 
hänger samman med varandra. Variabeln Diskrepans Omsorg kan utifrån detta tänkas 
fånga upp en generell uppfattning som är en del av alla dessa variabler. Det 
överraskande är att hög Diskrepans Omsorg predicerar hög arbetstrivsel. Detta positiva 
samband innebär alltså att ju mer en anställd vill öka fokus på omsorg i behandlingen, 
desto högre skattar denne även på arbetstrivsel. En teori kan vara att denna variabel i 
regressionsanalysen fångar upp en annan aspekt än missnöje, som till exempel en vilja 
till förbättring och ett engagemang i arbetet. Omsorg är inte en så tydlig och avgränsad 
del av vården och kan därför tänkas vara en faktor kring vilken det kan finnas en vilja 
till förbättring, utan att det speglar att missnöje med vårdens faktiska innehåll.  

Upplevd diskrepans vad gäller rehabilitering predicerar i motsats till detta låg 
arbetstrivsel. Detta negativa samband innebär att ju mer en anställd anser att fokus på 
rehabilitering i behandlingen borde öka, desto lägre skattar denne även sin arbetstrivsel. 
Skattningen av denna variabel tycks alltså fånga upp ett missnöje vilket man kunde 
förvänta sig. Rehabiliteringens del i vården är mer tydlig och avgränsad än vad 
omsorgen är. Upplevelsen av för lite fokus på rehabilitering skulle därför kunna vara ett 
skattat uttryck för ett missnöje med vårdens konkreta innehåll. Denna variabel tycks 
fånga upp många av de negativa samband som tydligt visar sig i korrelationsanalysen 
mellan arbetstrivsel och alla diskrepansvariabler utom medicin. Diskrepans 
Rehabilitering kan alltså tänkas ge uttryck för ett missnöje med vården som hör samman 
med lägre arbetstrivsel. 

Korrelationsanalysen visar att alla diskrepansvariabler utom medicin har ett negativt 
samband med samtliga av ledarskapsvariablerna, och med inflytande/autonomi, socialt 
stöd och upplevd vårdkvalitet. Ju mer en anställd alltså vill öka fokus på psykologisk 
behandling, omsorg, rehabilitering och socialt stöd, desto mindre upplever denne sig ha 
inflytande, autonomi och socialt stöd, och desto lägre värderar hon ledarskapet och 
vårdkvaliten på avdelningen. Detta tyder på att en anställd som arbetar på en avdelning 
som inte ger de insatser som den anställde anser skulle behövas i flera avseenden 
upplever arbetsklimatet som sämre. 

Variabeln upplevt behov av handledning predicerar även denna låg arbetstrivsel, vilket 
är i linje med resultat från tidigare studier. Till exempel kan handledning ha positiva 
effekter vad gäller stress och fungera som en viktig resurs inför komplexa 
arbetsuppgifter (Hyrkäs, 2005).  

Hög arbetsplatserfarenhet predicerade låg arbetstrivsel, vilket är ett motsatt förhållande 
jämfört med tidigare studier (Schultz & Schultz, 1994). Detta samband kan ha flera 
olika orsaker. Graden av arbetsplatserfarenhet skiljer sig mycket mellan de olika 
yrkesgrupperna, där mentalskötarna har signifikant mer arbetsplatserfarenhet än de 
övriga yrkesgrupperna. Skillnader mellan grupperna kan innebära att detta samband 
speglar bakomliggande variabler inom de olika grupperna snarare än 
arbetsplatserfarenhetens inverkan på arbetstrivseln i sig. En annan möjlig förklaring 
skulle kunna vara att vissa brister på arbetsplasten skulle kunna få ökade negativa 
konsekvenser för individen efter en längre tids arbete på arbetsplatsen. Det kan även 
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vara så att vissa individer blivit kvar länge på sin arbetsplats mot sin vilja för att de haft 
svårt att hitta andra möjligheter på arbetsmarknaden. 

Frågeställning 2  

Utifrån den andra frågeställningen, huruvida det finns skillnader i skattningarna mellan 
de olika yrkesgrupperna, framkommer ett antal sådana skillnader, främst när det gäller 
timvikarierna jämfört med de övriga grupperna. Det finns dock inga signifikanta 
skillnader mellan yrkesgruppernas arbetstrivsel. Grupperna är olika stora, vilket gör att 
det inte finns samma förutsättningar för varje yrkesgrupp att finna eventuella 
signifikanta skillnader. Framför allt är detta ett problem vad gäller läkargruppen, då 
denna grupp var minst till antalet deltagare.  

Vad gäller demografiska variabler stod mentalskötarna ut från de andra yrkesgrupperna 
i ålder och yrkes- och arbetsplatserfarenhet. De hade en högre medelålder och en längre 
erfarenhet, vilket antagligen reflekterar det faktum att Landstinget länge haft 
anställningsstopp och förlitat sig på timvikarier istället för att anställa nya 
mentalskötare. 

Tydligt är att gruppen timvikarier skiljer ut sig från de tre andra yrkesgrupperna i flera 
avseenden. I allmänhet upplever de att de har sämre inflytande/autonomi, mindre socialt 
stöd, lägre stimulans och är mer missnöjda med vården i förhållande till antingen någon 
eller flera av de övriga grupperna. Timvikarierna upplever sig också vara mindre 
belastade än mentalskötarna. Resultatet var inte oväntat då timvikarier i och med 
anställningsformens karaktär lätt kan tänkas hamna utanför de grupper och system som 
finns för de fast anställda. Icke desto mindre är det viktigt att uppmärksamma detta med 
tanke på att anställningsformen är mycket vanlig inom slutenvården och att denna 
grupps arbetssituation i och med detta borde kunna ha en betydande inverkan på 
avdelningen och patienterna som vårdas där. Det kan också tänkas att timvikarier i och 
med sin position inte identifierar sig lika starkt med det som sker på avdelningen som 
fast anställd personal. Utifrånperspektivet skulle kunna göra att timvikarierna lättare 
kan förhålla sig kritiskt till den vård som ges på avdelningen. Detta kan till exempel 
handla om att de kan se problem med rutiner som den fasta personalen vant sig vid att 
hantera på andra sätt. Det skulle å andra sidan kunna bero på att timvikarierna inte är 
lika insatta i de möjligheter och svårigheter som finns i arbetet med patienterna på 
avdelningen och därför är överdrivet kritiska. 

En annan skillnad som visade sig i resultatet var att sjuksköterskor upplevde en högre 
grad av inflytande/autonomi än mentalskötarna. Det fanns ingen skillnad i skattningarna 
av denna variabel mellan läkare och mentalskötare, vilket talar emot empiri och teori 
som pekar på att autonomi och inflytande stiger högre upp i hierarkin (Armstrong-
Stassen, 1998; Henry, 2005; Ivancevich, Matteson, & Preston, 1982; Marmot & Smith, 
1991; Olson & Tetrick, 1988). En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 
läkare på grund av sitt större formella ansvar upplever sig mer begränsade i sin 
yrkesutövning.  

I samband med detta är det också nämnvärt att både sjuksköterskor och mentalskötare 
men inte läkare skattade signifikant högre än timvikarierna på stimulans, feedback och 
socialt stöd. Vad gäller stimulans verkar detta i denna undersökningsgrupp bero på att 
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läkargruppen är mindre, eftersom läkarnas medelvärde annars ligger på samma nivå 
som mentalskötarna och sjuksköterskorna. Vad gäller feedback och till viss grad socialt 
stöd är det ändå värt att uppmärksamma detta, med tanke på att tidigare studier visat på 
att resurser tenderar att öka ju högre upp i hierarkin man arbetar (Armstrong-Stassen, 
1998; Henry, 2005; Ivancevich, Matteson, & Preston, 1982; Marmot & Smith, 1991; 
Olson & Tetrick, 1988), vilket inte är fallet för läkarna vad gäller dessa variabler. Inom 
slutenpsykiatrin har dock läkare en speciell roll genom att man ofta står lite utanför de 
andra grupperna på avdelningen. Mentalskötare, timvikarier och sjuksköterskor arbetar 
ofta tillsammans, medan läkarna ofta arbetar främst med varandra eller ensamma. Detta 
skulle kunna göra att läkare snarare får mindre socialt stöd. Läkarna kan också tänkas ha 
en annan relation till sin chef, då läkarna själva har någon form av chefsroll, vilket 
skulle kunna påverka upplevelsen av feedback. 

Vad gällde upplevelsen av vårdkvalitet skattade istället läkare och sjuksköterskor 
signifikant högre än timvikarier. Formellt har åtminstone både läkare och 
sjuksköterskor ett högre inflytande i de beslut som görs kring vården som ska ges än 
vad timvikarier har. Högre inflytande skulle kunna påverka synen på vården på 
åtminstone två sätt. Dels genom att man har större möjlighet att påverka vårdens 
innehåll, vilket kan göra att den vård som ges är mer i enlighet med dessa gruppers 
kunskap och synsätt. Det skulle även kunna handla om att större upplevd autonomi 
enligt Oldham och Hackmans (1976) teori leder till ett större upplevt ansvar för utfallet 
samt att läkarnas och sjuksköterskornas större formella ansvar leder till ett ökat 
medvetet eller omedvetet behov av att vara nöjd med vården. Det kan alltså tänkas råda 
ett motsatt förhållande i jämförelse med timvikarier, där sjuksköterskor och läkare i hög 
grad istället identifierar sig med den vård som ges.   

Noterbart är att det inte finns några signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller 
deras skattade arbetstrivsel trots signifikanta skillnader i skattningarna av arbetsmiljön 
hos främst timvikarierna. Att timvikarierna inte uppgav lägre arbetstrivsel trots dessa 
skillnader i upplevd arbetsmiljö kan förklaras på flera olika sätt. Att timvikarierna 
upplevde sig mindre belastade än till exempel mentalskötarna kan minska behovet av 
stödjande faktorer i arbetet. Utifrån Oldham och Hackmans teori om hur olika behov av 
personlig utveckling i arbetet påverkar interaktionen mellan bland annat stimulans, 
autonomi och arbetstrivsel (Hackman & Oldham, 1976) kan man tänka sig att 
timvikarier har mindre behov av personlig utveckling inom arbetet än de fast anställda. 
Denna grupp kan tänkas ha andra förväntningar på arbetet eftersom detta ofta främst är 
ett extrajobb på vägen till eller vid sidan av ett annat jobb eller studier. Den uteblivna 
skillnaden kan även tolkas som att deltagarna bedömer arbetstrivseln relativt till sina 
arbetskamrater i samma grupp, snarare än till gruppen i stort. Ytterliggare en tolkning är 
att det är olika variabler som har betydelse för arbetstrivseln för de olika 
yrkesgrupperna, vilket leder vidare till nästa frågeställning.  

Frågeställning 3 

När det gäller frågeställning 3, huruvida det finns skillnader i vilka faktorer som 
korrelerar med arbetstrivsel mellan de olika yrkesgrupperna, framkom både likheter och 
skillnader mellan olika yrkesgrupper. Dessa jämförelser bör dock endast ses som 
preliminära eftersom det på grund av främst läkargruppens begränsade storlek inte har 
varit möjligt att signifikanspröva skillnaderna mellan grupperna. De varierande 
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gruppstorlekarna gör vidare att det finns olika förutsättningar att hitta signifikanta 
samband hos de olika grupperna. Resultatet bör därmed tolkas med försiktighet. 
Jämförelsen kan ändå ge en fingervisning om att sambanden hos de olika grupperna kan 
se olika ut.  

När det gäller de demografiska variablerna var åldern positivt korrelerad med 
arbetstrivsel för timvikarier och läkare. Sambandet var starkast för läkarna. Att 
arbetstrivseln tenderar att stiga med åldern är något som tidigare studier också visat 
(Schultz & Schultz, 1994). Att detta samband endast finns hos läkare och timanställda 
kan bero på att dessa två grupper hade fler yngre undersökningsdeltagare, vilket kan ha 
lett till att detta samband blev synligt. 

De faktorer som i samtliga yrkesgrupper korrelerade med arbetstrivsel var Feedback, 
Ansvarstagande och Socialt stöd. Feedback tycks vara starkare kopplad till arbetstrivsel 
för sjuksköterskor och läkare där korrelationen är mycket stark. Ett antagande utifrån 
detta är att ledarskapsfaktorer, som Ansvarstagande och Feedback, verkar vara av 
betydelse för alla yrkesgrupper. Även den tredje ledarfaktorn, Konflikthantering, 
korrelerade signifikant med arbetstrivsel för alla utom läkargruppen. Att Feedback tycks 
vara ännu starkare kopplat till arbetstrivsel för sjuksköterskor och läkare skulle dels 
kunna spegla ett generellt större behov av personlig utveckling hos dessa yrkesgrupper 
(Hackman & Oldham, 1976). Det kan också vara förknippat med att dessa yrkesgrupper 
har ett större ansvar över beslut som fattas rörande patienterna vilket skulle kunna skapa 
ett större behov av feedback från chefen. Det sociala stödets betydelse för samtliga 
yrkesgrupper bekräftar tidigare teoriers antagande om denna faktor som en central 
faktor för arbetstrivseln (James & Sells, 1981). 

Upplevd vårdkvalitet och Inflytande/autonomi uppvisar starka samband med 
arbetstrivsel hos alla grupper förutom timvikarier. Angående upplevd vårdkvalitet 
bekräftar detta det tidigare antagandet om att timvikariernas lägre skattning av upplevd 
vårdkvalitet (frågeställning 2) inte behöver vara kopplat till deras arbetstrivsel i och 
med deras särskilda arbetsroll som bland annat innebär mindre ansvar och inflytande. 
Arbetstrivselns samband med Inflytande/autonomi var starkt hos alla de tre övriga 
yrkesgrupperna, men tycks återigen vara tydligt starkare för sjuksköterskor och läkare. 
Man kan även tänka att sjuksköterskor och läkare förväntar sig större inflytande och 
autonomi i sin yrkesroll, och att brist på detta får större negativ effekt på arbetstrivsel 
för dem. Timvikarier kan däremot tänkas ha låga förväntning i detta avseende och 
därmed ha minst behov av autonomi och inflytande för att vara nöjda med sitt arbete. 

När det gäller stimulans är sambandet med arbetstrivsel endast signifikant för 
timvikarier och mentalskötare. Detta kan dock bero på de olika gruppstorlekarna. Att 
kopplingen är starkast för timvikarierna kan ha att göra med att deras övriga resurser i 
arbetsklimatet är lägre. Variation i arbetet kanske blir desto viktigare i en roll som 
innebär mindre ansvar och inflytande. 

Studiens begränsningar och styrkor 

Urval och datainsamling 

Då studien inte är randomiserad kan detta ha gett upphov till systematiska mätfel. Detta 
gör att urvalet inte kan antas vara representativt. Det kan också finnas ett systematiskt 
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bortfall som färgar resultatet och påverkar representativiteten negativt. De avdelningar 
och den personal som har valt att delta kan till exempel ha varit just de som trivs på 
arbetet eller de som har mer tid över. Att svarsfrekvensen varit olika på olika 
avdelningar påverkar också representativiteten. Detta gäller även variationen i 
svarsfrekvens från olika yrkesgrupper inom olika avdelningar, vilket gör att resultatet 
inte utan vidare går att generalisera till respektive yrkeskategori. Vad gäller andelen 
deltagare från olika yrkesgrupper kan det dock anses vara relativt representativt för den 
normala sammansättningen inom slutenvården. 

Variationen i tillvägagångssättet för att dela ut enkäterna kan ha påverkat 
tillgängligheten av enkäterna för olika personer, och på så sätt också representativiteten. 
Hur pass anonymt man upplevde undersökningen kan också ha varit olika beroende på 
insamlingsmetod. Svarsfrekvensen var till exempel betydligt högre hos dem som blev 
uppringda och tilldelade enkäten via e-post. 

Det var även stor variation i hur mycket och för hur länge sen de timanställda arbetade 
vilket kan ha påverkat hur tydlig uppfattning de hade av sitt arbete och sin arbetsmiljö.   

Ledarskapsfrågorna hade ett högre bortfall än de övriga enkätfrågorna. Detta kan ha 
orsakats både av att dessa frågor var mer känsliga, samt att vissa anställda inte hade 
någon uppfattning av sin chef i just de situationer som frågorna gällde. Vissa 
timanställda kanske dessutom har väldigt lite kontakt med sin chef överlag varför de 
inte kunde svara på frågorna. Detta kan även ha påverkat svaren hos dem som har 
deltagit. Att denna typ av systematiska mätfel kan ha förekommit kan också ha påverkat 
hur korrelationerna med denna variabel ser ut. 

Reliabilitet 

Reliabiliteten kan anses vara god då majoriteten av frågorna som används är validerade 
I tidigare studier. De frågor som vi själva konstruerat uppvisar överlag godtagbar 
reliabilitet och resultat, med undantag för stimulans, varför de finns anledning att vara 
försiktig med att dra slutsatser om denna variabel. Det interna bortfallet är lågt, och den 
interna svarsfrekvensen ligger på ca 93 - 100 % för de olika frågorna. 

Statistisk analys 

För att mäta arbetsklimatet kvantitativt krävs alltid ett urval av möjliga betydelsefulla 
faktorer. Det finns alltid en risk att det kan vara andra bakomliggande variabler som 
orsakar de samband man finner. Genom att vi i denna studie har valt ut en begränsad 
mängd variabler har vi ökat risken att någon att missa någon viktig aspekt av 
arbetsklimatet. Detta ska dock vägas mot den ökade risken för bortfall om en enkät blir 
alltför omfattande.  

Det varierande antalet deltagare i respektive yrkesgrupperna försvårar statistiska 
jämförelser av de olika grupperna. Detta gör den att det inte utan vidare går att dra några 
slutsatser utifrån analyserna för den andra och tredje frågeställningen, då det krävs 
större skillnader i skattningarna i den mindre grupperna för att de ska räknas som 
signifikanta. Detta är främst ett problem vad gäller läkargruppen som är minst till 
antalet.  
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Eftersom framför allt variabeln Arbetsplatserfarenhet var snedfördelad är det möjligt att 
detta påverkat resultatet. Ett mål för framtida forskning skulle därför kunna vara att 
försöka få en större undersökningsgrupp där spridningen inom de demografiska 
variablerna förhoppningsvis skulle vara större.  

Ett alternativ för den sista frågeställningen hade varit att göra separata regressions-
analyser för alla grupper och jämföra dessa, men tyvärr var grupperna för små för detta. 
Resultatet av korrelationsanalyser som nu genomfördes bör som nämnts ovan tolkas 
med försiktighet. 

Eftersom ett stort antal signifikansprövningar presenterats i resultatavdelningen bör man 
även ha massignifikansproblemet i åtanke och vara medveten om att det föreligger risk 
att prövningar kan ha blivit signifikanta av slumpen. 

Övriga potentiella felkällor 

Det pågick omorganiseringar på de flesta av de undersökta avdelningarna vilket innebar 
att vissa avdelningar var helt nya eller också stod inför stora förändringar. I de fall där 
avdelningarna var nyligen uppstartade kan detta ha inneburit att deltagarna hade svårt 
att bedöma vissa aspekter av arbetsklimatet. Resultaten kanske dessutom snarare 
speglar upplevelsen av omorganiseringarna än det generella arbetsklimatet inom den 
psykiatriska slutenvården. 

Eftersom samtliga frågor besvaras under ett och samma tillfälle påverkas skattningarna 
även av undersökningsdeltagarens dagsform. Det finns en risk att samband i resultaten 
uppkommit på grund av att den anställdes emotionella tillstånd påverkar förhållandet 
mellan skattningarna på de olika variablerna. 

Vi har i denna studie inte undersökt individuella variabler som personlighet och 
hälsovariabler. Dessa faktorer påverkar troligen också arbetstrivsel och sambanden 
mellan olika variabler, men kräver en betydligt mer omfattande enkät. 

Det går inte att dra några slutsatser om kausaliteten mellan arbetstrivsel och 
arbetsklimatets olika faktorer. Studiens teoretiska utgångspunkt är dessutom att det 
råder ett ömsesidigt samspel mellan arbetstrivsel och faktorer i arbetsklimatet. 
Sambandet mellan det skattade arbetsklimatet och arbetstrivseln hos den anställde kan 
dock indikera vilka faktorer som tycks ha någon slags värde för den anställde och 
dennes inställning till sitt arbete. 

Implikationer för arbetsplatsen 

Utifrån resultatet framstår vissa faktorer som viktigare än andra för personalens 
arbetstrivsel. Att den upplevda vårdkvaliten bör vara hög torde alla kunna vara överens 
om. Om vår tolkning av sambandet med belastning som ett uttryck för behovet av 
stimulans är korrekt framhäver detta vikten av att erbjuda omväxlande och utvecklande 
arbetsuppgifter. För att kunna göra detta utan att dessa arbetsuppgifter blir för svåra och 
leder till ökade krav tror vi att det är viktigt att erbjuda personalen tillräckligt med stöd, 
till exempel i form av handledning.  

Det är viktigt att uppmärksamma att timvikarier i många avseenden upplever sämre 
arbetsförhållanden än andra yrkesgrupper, vilket kan ha stor inverkan på vården då de är 
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en vanligt förekommande yrkeskategori i slutenpsykiatrin. Utifrån detta borde 
timvikarier vara en prioriterad grupp i arbetet med att förbättra arbetsförhållandena.  

Framtida forskning  

Det är viktigt att i framtida forskning ta hänsyn till de olika behov som kan finnas för 
olika yrkesgruppers trivsel på arbetsplatsen. Studier som jämför hur olika yrkesgrupper 
påverkas av olika faktorer på arbetsplatsen är svåra att finna och tycks inte ha studerats i 
någon märkbar omfattning. Att studera olika faktorers koppling till arbetstrivsel utan att 
skilja ut olika yrkesgrupper kan ge missvisande resultat och leda till förslag på åtgärder 
som inte har förväntad effekt. Vi efterfrågar därmed fler studier som studerar vilka 
skillnader det finns mellan olika yrkesgruppers arbetsklimat, samt vad i arbetsklimatet 
som är viktigt för olika yrkesgruppers arbetstrivsel. 

För att närmare kunna förstå arbetsklimatets inverkan på de anställda krävs fler studier 
som använder sig av olika metoder. Ett sätt att få mer kunskap i detta område är att 
använda sig av objektiva mått för att förstå sambanden mellan till exempel faktisk 
belastning och arbetstrivsel. Detta skulle också ge bättre indikationer på möjliga 
gynnsamma insatser på olika arbetsplatser. Det krävs också fler longitudinella studier 
för att studera vad det är som bidrar till trivsel över tid och för att undvika att resultaten 
speglar tillfälliga förändringar eller händelser i livet eller på arbetsplatsen. 

Slutsatser 

Resultaten visar att upplevelsen av vårdkvalitet är starkast kopplad till arbetstrivseln hos 
personalen i slutenpsykiatrin, framför allt hos de fast anställda. Resultaten visar vidare 
att det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper i upplevd arbetsmiljö, men tyder även 
på att det även kan finnas skillnader i vad som är viktigt för att anställda inom en viss 
yrkesgrupp ska trivas. Det tycks som att timvikarierna är den grupp vars upplevelse av 
arbetsklimatet skiljer sig mest från de övriga yrkesgrupperna. Sammantaget skattar de 
lägre på faktorer som anses vara resurser på arbetet, dock utan att de trivs sämre på 
arbetet. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att olika yrkesgrupper har olika behov, och 
att eventuella åtgärder för att förbättra arbetstrivseln i slutenpsykiatrin bör ta hänsyn till 
detta. 
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BILAGA 1. ENKÄTKONTRUKTION 

Demografiska variabler 

Ålder (födelseår) 
 

 

Kön  1=kvinna 
2=man 
 

Yrkeskategori  1=mentalskötare 
2=vårdare utan mentalskötarutbildning 
3=sjuksköterska 
4=läkare 
5=psykolog 
 

Anställningsform 1=Fast anställd, heltid 
2=Fast anställd deltid 
3=timvikarie 
 

Arbetsplatserfarenhet (antal års arbete på arbetsplatsen)  
Yrkeserfarenhet (antal års arbetserfarenhet inom psykiatrin)  
Utbildningsnivå (antal års utbildning på högskolenivå)  
  

Arbetsplatsfaktorer  

Socialt stöd 

Dessa frågor syftade till att mäta hur pass mycket stöd respondenten upplever sig ha 
från resten av personalen. För att mäta detta användes fem frågor från DCQ anpassade 
av Oxenstierna med flera (2008). Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 5 där 
hög poäng innebar att respondenten upplevde stort stöd från sina arbetskamrater. 

Belastning 

Dessa frågor syftade till att mäta hur hög kvantitativ belastning respondenten upplever 
att hennes arbete innebär, det vill säga huruvida denne känner att hon har för mycket att 
göra på för lite tid. För att mäta detta användes tre frågor från Beehr, Walsh, & Taber 
(1976) anpassade av Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren, och Sverke (2006). 
Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 5 där hög poäng innebar att respondenten 
upplevde hög belastning. 

Stimulans 

Dessa frågor syftade till att mäta i hur hög grad respondenten upplever sitt arbete som 
monotont alternativt utvecklande. För att mäta detta användes fyra frågor från DCQ 
såsom presenterade i Oxenstierna med flera (2008). DCQ (Swedish Demand Control 
Questionnaire) är den svenska varianten av JCQ (Job Content Questionnaire), vilket är 
det internationellt mest använda formuläret grundat på Krav-kontroll-stöd modellen. 
Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 5 där hög poäng innebar att respondenten 
upplevde hög stimulans. 
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Autonomi  

Dessa frågor syftade till att mäta hur pass självständig respondenten upplever sig vara 
vad gäller hur hennes arbete ska utföras. För att mäta detta användes fyra frågorna som 
hämtades från Sverke & Sjöberg (1994). Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 
5 där hög poäng innebar en upplevelse av större autonomi.  

Inflytande 

Dessa frågor syftade till att mäta i hur hög grad respondenten upplever att hon har 
möjlighet att påverka sin arbetssituation och sin organisation. För att mäta detta 
användes tre frågor från Oxenstierna, Widmark, Finnholm och Elofsson (2008). 
Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 5 där hög poäng innebar hög grad av 
upplevt inflytande.  

Ledarskapsfaktorer  

Ansvarstagande 

Dessa frågor syftade till att mäta i hur hög grad respondenten upplever att den närmsta 
chefen tar ansvar för verksamheten och sin roll som chef. För att mäta detta användes 
tre frågor från DLQ (Developmental Leadership Questionnaire) enligt Larsson (2006). 
Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 5 där hög poäng innebar hög grad av 
upplevt ansvarstagande.  

Feedback  

Dessa frågor syftade till att mäta i hur hög grad respondenten får tydlig information om 
hur väl hon har utfört det arbete som är hennes uppgift. För att mäta detta användes fyra 
frågor från Hackman & Oldham (1975). Efter pilotintervjuer byttes två av frågorna ut, 
då respondenterna och författarna upplevde de fyra frågorna som alltför lika varandra. 
Frågan ”Jag har en god uppfattning om huruvida jag utför mitt arbete tillräckligt bra” 
byttes ut till ”Min närmaste chef är bra på att ge kritik på ett konstruktivt sätt” och 
frågan ”Jag har svårt att få reda på huruvida jag gör bra eller dåligt ifrån mig i mitt 
arbete” byttes ut till ”Min närmaste chef ger mig feedback på ett sätt som motiverar mig 
att utvecklas”. Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 5 där hög poäng innebar 
hög förekomst av feedback.   

Konflikthantering 

Dessa frågor syftade till att mäta i hur hög grad respondenten upplever att den närmsta 
chefen tar itu med konflikter på arbetsplatsen och kan hantera ”besvärliga” medarbetare. 
För att mäta detta användes tre frågor från DLQ (Developmental Leadership 
Questionnaire) enligt Larsson (2006). Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 5 
där hög poäng innebar att chefen upplevdes kunna hantera dessa svåra situationer.  

Kompetensutveckling  

Utbildningsbehov 

Dessa frågor syftade till att mäta respondentens upplevda behov av mer kunskap och 
vidareutbildning för att göra ett bra jobb. Tre frågor konstruerades för att besvara detta 
(se bilaga 2). Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 5 där hög poäng innebar ett 
stort behov av mer kunskap och utbildning. 
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Handledningsbehov 

Dessa frågor syftade till att mäta respondentens upplevda behov av mer handledning för 
att göra ett bra jobb. Tre frågor konstruerades för att besvara detta (se bilaga 2). 
Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 5 där hög poäng innebar stort behov av 
mer handledning.  

Arbetsrelaterade attityder  

Arbetstrivsel  

Dessa frågor syftade till att mäta hur nöjd respondenten är med sitt arbete. För att mäta 
detta användes tre frågor från Hellgren, Sjöberg och Sverke (1997, refererad i Näswall 
med flera, 2006). Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 5 där hög poäng 
innebar hög tillfredställelse med sitt arbete.   

Upplevd prestation 

Dessa frågor syftade till att mäta hur pass väl respondenten själv anser att hon utför sitt 
arbete. För att mäta detta användes frågor från Hall & Hall (1976). Svarsalternativen 
bestod av en skala från 1 till 5 där hög poäng innebar upplevelsen av att man gör ett bra 
jobb. 

Upplevd vårdkvalitet 

Dessa frågor syftade till att mäta respondentens upplevelse av kvalitén på den vård som 
gavs på avdelningen. För att mäta detta konstruerades tre frågor (se bilaga 2). 
Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 5 där hög poäng innebar att respondenten 
upplevde kvalitén i vården som hög.  

Upplevd vårddiskrepans 

Dessa frågor syftade till att mäta respondentens upplevelse av innehållet i vården som 
ges på avdelningen och i hur hög grad detta skiljer sig från vad respondenten skulle 
vilja se. Utifrån Socialstyrelsen (2009) kan man dela upp de olika insatserna som ges i 
psykiatrisk vård i:  

 Medicinsk behandling: t ex läkemedel och el-behandling (ECT). 

 Psykologisk behandling: t ex olika former av psykoterapi. 

 Omvårdnad, t ex umgänge, stöd och deltagande i patienternas vardag. 

 Rehabilitering, t ex sjukgymnastik, arbetsterapi eller annan fysisk aktivitet. 

 Socialt stöd, t ex rådgivning i sociala frågor eller anhörigsamtal. 

I ovan nämnda rapport ingick de tre senare komponenterna i samma kategori: 
omvårdnad/rehabiliteringsinsatser. Vi valde dock att dela upp denna i tre separata 
komponenter för att öka detaljrikedomen i svaren. 

Utifrån denna uppdelning skapades två frågor för varje av dessa komponenter: dels en 
fråga om hur stort fokus respondenterna upplevde det var på denna komponent i den 
vård som gavs på avdelningen, dels en fråga om hur stort fokus respondenterna ansåg 
att det borde vara på denna komponent. Svarsalternativen bestod av en skala från 1 till 
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10 där hög poäng innebar stort fokus på komponenten i vården, respektive stort önskat 
fokus.  

Den upplevda diskrepansen för varje komponent räknades ut genom att subtrahera 
svaret på den första frågan från den andra. En variabel som vi kallade Total diskrepans 
kalkylerades genom att addera de absoluta värdena för alla enskilda diskrepansmått.  
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BILAGA 2. EGENKONSTRUERADE FRÅGOR 

Behov av utbildning 

Om jag hade mer utbildning skulle jag kunna göra ett bättre jobb. 
Jag skulle ha stor nytta av mer utbildning inom mitt arbetsområde. 
Jag har inget behov av vidareutbildning för att göra ett bra jobb. 
 

Behov av handledning 

Jag befinner mig ofta i situationer på jobbet där jag känner att jag skulle behöva mer 
vägledning för att kunna hantera situationen på ett bra sätt. 
Jag har möjlighet att få tillräcklig vägledning i hur jag ska bemöta patienterna. 
Om jag fick mer vägledning skulle jag kunna göra ett bättre jobb. 
 

Upplevd vårdkvalitet 

Jag är nöjd med vården vi ger på avdelningen. 
Jag tycker att patienterna får bra vård på den här avdelningen. 
Jag är missnöjd med vården vi ger på avdelningen. 
 

Upplevd vårddiskrepans 

På din avdelning, hur stort fokus tycker du läggs på… 
…medicinsk behandling? 
…psykologisk behandling? 
…omvårdnad? 
…rehabilitering? 
…socialt stöd? 
 
Hur stort fokus tycker du borde läggas på… 
…medicinsk behandling? 
…psykologisk behandling? 
…omvårdnad? 
…rehabilitering? 
…socialt stöd? 
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BILAGA 3. ENKÄT 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN I STOCKHOLMS PSYKIATRISKA 
SLUTENVÅRD 

Arbetstrivseln och arbetsklimatet för anställda inom vården har i flera studier visat sig 
vara av stor betydelse för både personalens och patienternas välmående och hälsa. 
Den här undersökningen handlar om arbetsförhållanden för olika yrkesgrupper inom 
den psykiatriska slutenvården. I den här enkäten får du möjligheten att föra fram just 
dina upplevelser av din arbetssituation och arbetsmiljö. 
Enkätundersökningen görs inom ramen för det avslutande examensarbetet på 
psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, och 
handleds av Katarina Näswall, Docent, Universitetslektor. Vi är intresserade av att ta 
reda på hur olika aspekter av arbetet och arbetsmiljön påverkar arbetstrivseln, och tror 
att du kan hjälpa oss genom att bidra med värdefull information om detta. 
Dina svar behandlas konfidentiellt och vi som utför undersökningen har tystnadsplikt, 
vilket innebär att ingen utom vi kommer att kunna ta del av enskilda enkäter. 
Deltagandet i undersökningen är naturligtvis frivilligt. 
Resultaten kommer att användas för att ta fram generell kunskap om personalens 
arbetsförhållanden inom den psykiatriska slutenvården i Stockholm. Presentationen av 
resultaten görs på ett övergripande plan, vilket gör att det inte går att utläsa hur enskilda 
personer svarat. Din arbetsgivare kommer också endast kunna ta del av resultaten som 
helhet, och kommer inte att kunna se enskilda enkäter. Du kan på baksidan av detta blad 
läsa mer om hur dina svar skyddas. 
Examensarbetet beräknas vara klart i januari 2010 och resultaten kommer göras 
tillgängliga för alla deltagare.  
Vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att besvara frågorna. Genom att fylla i enkäten 
bidrar du med att öka kunskaperna om arbetsförhållanden inom den psykiatriska 
slutenvården.  

 

När du har fyllt i enkäten, lägg den i kuvertet och klistra igen det. Lägg därefter 
kuvertet i anvisad låda. Skriv inte namn på kuvertet eller enkäten. 

 
Tack på förhand! 

 
Thomas Drost Linda Akerman 
thomas.drost@psykolog.net lindaakerman2@gmail.com 
073-702 47 70 070-433 02 82 
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Tilläggsinformation om sekretess 

De uppgifter som vi samlar in från dig och andra deltagare har vi av praktiska skäl valt 
att lägga upp för automatisk databearbetning. Detta innebär att vi förbundit oss att följa 
de bestämmelser som finns i Personuppgiftslagen (PUL).  

I vår databas finns det ingen möjlighet att identifiera en enskild person. Inga namn, 
personnummer eller andra personuppgifter lagras i datorer. Istället tilldelas varje person 
ett kodnummer. 

Alla insamlade uppgifter kodas om till siffror. På datorskärmen ser informationen ut 
som en rad siffror. Endast personer som arbetar inom projektet får tillgång till dessa 
avidentifierade data, och vi ansvarar för att gällande sekretesslagstiftning och 
Datainspektionens föreskrifter följs. 

Statistiska bearbetningar av uppgifterna från datafilen görs på ett sådant sätt att det 
aldrig går att utläsa hur enskilda personer har svarat. Resultaten presenteras i 
forskningsrapporter och är grundade på grupper av personer, till exempel kvinnor och 
män.  

Databasen är spärrad för utomstående. Endast vi som arbetar inom projektet kommer 
att ha tillgång till datafilen. Det innebär att varken journalister, arbetsgivare eller 
representanter från fackliga organisationer kan få tillgång till dina svar. 

Som du vet är deltagandet i vår undersökning frivilligt. Den som finns med i databasen 
har rätt att begära utdrag ur det. 

När projektet avslutas kommer allt insamlat material att förstöras. 
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Först några frågor om dig själv 
 

Dessa frågor ställer vi för att exempelvis kunna studera skillnader mellan 
män och kvinnor eller undersöka vad ålder och utbildning betyder för t ex 
arbetstrivseln. Resultat från de statistiska analyser som görs omfattar stora 

grupper och går inte att knyta till enskilda personer 

1 Vilket år är du född? 19________ 

2 Kön?  

1 Kvinna 

2 Man 

3 Vad är din yrkestitel?  

1 Mentalskötare 

2 Vårdare utan mentalskötarutbildning 

3 Läkare 

4 Sjuksköterska 

5 Psykolog 

4 Vad är din anställningsform? 

1 Fast anställd, heltid 

2 Fast anställd, deltid 

3 Timvikarie 

5 Hur många år eftergymnasial utbildning har du? ________ år 

6 Hur länge har du arbetat på din nuvarande avdelning? ________ år 

7 Hur länge har du jobbat inom psykiatrin eller liknande verksamhet, t ex 
behandlingshem? ________ år 
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Nedan finner du ett antal påståenden som handlar om hur du ser på 
ditt arbete och dina arbetsförhållanden 

 
Frågorna handlar bland annat om hur du upplever arbetsbelastningen, 

vilket stöd du får och vilka resurser du har i ditt arbete.  
 

Läs varje påstående noggrant och kryssa i det svarsalternativ som du tycker 
stämmer bäst överens med din egen uppfattning. Det är viktigt att du 

svarar på alla frågor för att vi ska kunna använda din enkät. 

 

 Stämmer
inte alls 

 Stämmer 
helt 

 

8 Jag har tillräckligt med tid för att klara mina 
arbetsuppgifter – Bel1 – Reverserad 

1 2 3 4 5 

9 Jag trivs med mina arbetskamrater – Soc1 1 2 3 4 5 

10 Min närmaste chef låter mig som regel veta om 
jag utför mitt arbete på ett tillfredsställande sätt – 
Fed1 

1 2 3 4 5 

11 Om jag hade mer utbildning skulle jag kunna 
göra ett bättre jobb – Utb1 

1 2 3 4 5 

12 Min närmaste chef tar ansvar för att påbörjade 
uppgifter fullföljs – Ans1 

1 2 3 4 5 

13 Det är en lugn och behaglig stämning på min 
arbetsplats – Soc2 

1 2 3 4 5 

14 Jag styr själv min situation på arbetet i den 
riktning jag önskar – Aut1 

1 2 3 4 5 

15 Jag är nöjd med vården vi ger på avdelningen – 
Upv1 

1 2 3 4 5 

16 Jag gör alltid mitt bästa i arbetet – Pre1 1 2 3 4 5 

17 Jag har tillräckligt stort inflytande i mitt arbete – 
Aut2 

1 2 3 4 5 

18 Min närmaste chef är bra på att ge kritik på ett 
konstruktivt sätt – Fed2 

1 2 3 4 5 

19 Jag är delaktig i beslutsfattandet på min 
avdelning – Inf1 

1 2 3 4 5 

20 Jag skulle ha stor nytta av mer utbildning inom 
mitt arbetsområde – Utb2 

1 2 3 4 5 

 39



  Stämmer 
inte alls

   Stämmer 
helt

21 Min närmaste chef handskas bra med personer 
som ej utfört sin uppgift väl – Kon1 

1 2 3 4 5 

22 Genom min närmaste chef har jag en ganska god 
uppfattning om hur väl jag utför mitt arbete - 
Fed3 

1 2 3 4 5 

23 Jag är trygg och kompetent i min yrkesroll – 
Pre2 

1 2 3 4 5 

24 Jag trivs på mitt arbete – Art1 1 2 3 4 5 

25 Min närmaste chef tar itu med relationsproblem 
på arbetsplatsen – Kon2 

1 2 3 4 5 

26 Jag är delaktig i beslutsfattandet i min 
organisation – Inf2 

1 2 3 4 5 

27 Jag tar initiativ för att lösa problem i arbetet – 
Pre3 

1 2 3 4 5 

28 Jag har ofta för mycket att göra på arbetet – Bel2 1 2 3 4 5 

29 Jag får lära mig nya saker i mitt arbete – Sti1 1 2 3 4 5 

30 I mitt arbete försöker jag alltid leva upp till god 
kvalitet – Pre4 

1 2 3 4 5 

31 Jag är nöjd med det arbete jag har – Art2 1 2 3 4 5 

32 Jag befinner mig ofta i situationer på jobbet där 
jag känner att jag skulle behöva mer vägledning 
för att kunna hantera situationen på ett bra sätt – 
Han1 

1 2 3 4 5 

33 Jag känner tillfredsställelse med mitt arbete – 
Art3 

1 2 3 4 5 

34 Min närmaste chef kan hantera besvärliga 
medarbetare – Kon3 

1 2 3 4 5 

35 Det är god sammanhållning på min arbetsplats – 
Soc3 

1 2 3 4 5 

36 Jag klarar av de flesta situationer som dyker upp 
i mitt arbete – Pre5 

1 2 3 4 5 

37 Jag har möjlighet att få tillräcklig vägledning i 
hur jag ska bemöta patienterna – Han2 

1 2 3 4 5 
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  Stämmer 
inte alls

   Stämmer 
helt

38 Mitt arbete innebär att man gör samma sak om 
och om igen – Sti2– Reverserad! 

1 2 3 4 5 

39 Min närmaste chef tar ansvar för verksamheten – 
även i motgång – Ans2 

1 2 3 4 5 

40 Jag tycker att patienterna får bra vård på den här 
avdelningen – Upv2 

 

1 2 3 4 5 

41 Det finns utrymme för mig att ta egna initiativ i 
mitt arbete – Aut3 

1 2 3 4 5 

42 Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag 
– Soc4 

1 2 3 4 5 

43 Jag har inget behov av vidareutbildning för att 
göra ett bra jobb. – Utb3 – Reverserad! 

1 2 3 4 5 

44 Mitt arbete kräver påhittighet – Sti3 1 2 3 4 5 

45 Min närmaste chef ger mig feedback på ett sätt 
som motiverar mig att utvecklas – Fed4  

1 2 3 4 5 

46 Det händer ganska ofta att jag måste arbeta under 
stark tidspress – Bel3 

1 2 3 4 5 

47 Mina arbetskamrater ställer upp för mig – Soc5 1 2 3 4 5 

48 Jag kan själv bestämma hur jag skall lägga upp 
mitt arbete – Aut4 

1 2 3 4 5 

49 Jag kan påverka förändringar på min arbetsplats 
– Inf3 

1 2 3 4 5 

50 Min närmaste chef utövar sitt chefsansvar på ett 
föredömligt sätt – Ans3 

1 2 3 4 5 

51 Mitt arbete kräver skicklighet – Sti4 1 2 3 4 5 

52 Om jag fick mer vägledning skulle jag kunna 
göra ett bättre jobb – Han3 

1 2 3 4 5 

53 Jag är missnöjd med vården vi ger på 
avdelningen – Upv3– Reverserad! 

1 2 3 4 5 
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Nedanstående frågor handlar om hur du ser på de olika delarna av vården som ges 
inom slutenpsykiatrin. En vanlig uppdelning är följande: 
 

Medicinsk behandling 
t ex psykofarmaka och ECT 
 
Psykologisk behandling  
t ex terapi enskilt eller i grupp. 
 
Omvårdnad 
t ex umgänge, stöd och deltagande i patienternas vardag. 
 
Rehabilitering  
t ex sjukgymnastik, arbetsterapi eller annan fysisk aktivitet.  
 
Socialt stöd 
t ex rådgivning i sociala frågor eller anhörigsamtal. 

 
I frågorna nedan, ringa in den siffra som bäst stämmer överens med hur du uppfattar 
vården på din avdelning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På din avdelning, hur stort 
fokus tycker du läggs på… 

Inget fokus 
alls 

 Totalt 
fokus 

 

53 …medicinsk behandling? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

54 …psykologisk behandling? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55 …omvårdnad? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

56 …rehabilitering? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

57 …socialt stöd? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Hur stort fokus tycker du 
borde läggas på… 

Inget fokus 
alls 

 Totalt 
fokus 

 

58 …medicinsk behandling? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

59 …psykologisk behandling? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60 …omvårdnad? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61 …rehabilitering? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

62 …socialt stöd? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Om du har några kommentarer rörande frågorna får du gärna skriva 
ned dem här! 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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