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FÖRORD
I denna rapport presentas resultaten från en medarbetarenkät som genomförts i
hemtjänsten i fyra skånska kommuner. Enkäten syftade till att brett kartlägga
hemtjänstpersonalens arbetsmiljö och deras hälsa och välmående.
Medarbetarenkäten är en del av ett fyraårigt forskningsprojekt ”Att skapa en bättre
arbetsmiljö i hemtjänsten - participativt förändringsarbete i praktiken”. Projektet har
finansierats av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE 201607151).
De forskare som deltagit i projektet är:
Lunds Universitet:
Gerd Johansson – Professor, Ergonomi och Aerosolteknologi (projektledare)
Christofer Rydenfält, Tekn dr, Universitetslektor, Ergonomi och Aerosolteknologi
Johanna Persson, Tekn dr, Universitetslektor, Ergonomi och Aerosolteknologi
Inger Arvidsson, Docent, Arbets- och Miljömedicin
Roger Persson, Docent, Universitetslektor, Institutionen för psykologi
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH):
Britt Östlund, Professor, Teknisk vårdvetenskap
Charlotte Holgersson, Docent, Universitetslektor, Institutionen för industriell
ekonomi och organisation
Vi vill också tacka alla som på olika sätt bidragit till projektet:
• Deltagarna i vår referensgrupp både från arbetstagare- och arbetsgivareorganisationer (Kommunal, SKR, Almega och Kommunförbundet Skåne)
• Personalen inom hemtjänsten som planerat våra innovationer och
genomfört dem och/eller svarat på våra omfattande enkäter.
• Chefer inom hemtjänst som deltagit genom hela processen.
• Alla från våra fyra skånska kommuner som möjliggjort att vi kunnat
genomföra studien inom hemtjänsten.
Vi tackar också FORTE som finansierat projektet.
Lund i maj 2021
Gerd Johansson – projektledare
Kontakt: gerd.johansson@design.lth.se
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SAMMANFATTNING
I denna rapport presentas resultaten från en arbetsmiljöenkät som genomförts i
hemtjänsten i fyra skånska kommuner (2 landsortskommuner, 1 medelstor stad, 1
storstad). Enkäten syftade till att brett kartlägga hemtjänstpersonalens arbetsmiljö,
hälsa och välmående och är en del av det fyraåriga forskningsprojektet ”Att skapa en
bättre arbetsmiljö i hemtjänsten - participativt förändringsarbete i praktiken”. Projektet har
finansierats av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).
Totalt svarade 114 personer varav 99 var kvinnor, 14 män och en person som inte
angivit kön på enkäten. Andelen av hemtjänstpersonalen som svarade på enkäten
var 73%. Personerna svarade på frågor om övergripande arbetssituation inklusive
ergonomiska förhållanden och psykosocial arbetsmiljö och om hälsa.
De allra flesta (mer än 90%) uppgav att de trivs med sitt arbete och sin arbetsplats.
De angav också att stämningen var god, att de kände en gemenskap på arbetsplatsen och upplevde ett stort stöd från sina arbetskamrater, vilket medför att de
har möjlighet att få råd och att lära av andra. En majoritet uppgav att de också hade
ett gott stöd från närmaste chef. Däremot upplevde de att de ganska sällan fick
uppskattning eller belöning för sitt arbete. Det kan också noteras att två tredjedelar
av deltagarna kände att de ville arbeta kvar på nuvarande arbetsplats om fem år.
Hemtjänstpersonalen lyfter i sina enkätsvar främst fram tre problem i arbetet;
bristen på vikarier, att tiden att ägna sig åt varje omsorgstagare är för kort samt att
antalet omsorgstagare som varje person ska besöka under en vecka är för stort.
Bristen på tid hos omsorgstagarna medför bl.a. att de inte hinner sköta andra
kringuppgifter, att tiden att förflytta sig mellan olika omsorgstagare äts upp och
någon tid för att kunna varva ner finns inte. Möjligen kan denna brist på mikropauser i vardagen bidra till både ökad stress och fysisk belastning.
Av samtliga undersökningsdeltagare angav mer än hälften i sina enkätsvar att
nuvarande arbete hade gjort deras hälsa något eller mycket sämre. Förekomsten av
besvär från muskler och leder var anmärkningsvärt hög jämfört med andra yrkesgrupper och även jämfört med tidigare studier av personal inom hemtjänst. Det var
särskilt vanligt med besvär från rygg och armbågar/händer.
För bedömning av indikation för utmattning har tre olika instrument använts.
Dessa visar att en fjärdedel till en tredjedel av de hemstjänstanställda rapporterar
stress och/eller utmattningsreaktioner på en nivå som indikerar risk för utmattningsyndrom eller annan relaterad psykisk ohälsa om deras situation blir långvarig.
Sammanfattningsvis anser vi att de positiva sociala aspekterna av arbetsmiljön i
form av trivsel på arbetsplatsen, god gemenskap med stöd från både ledning och
kollegor betyder att bilden av hemtjänsten som en oattraktiv arbetsplats inte är

4

entydig. Det finns resurser i organisationen och bland personalen som det går att
bygga vidare på.
Vad gäller individens fysiska och psykologiska arbetsmiljö ser vi dock ett antal
utmaningar i form av hög fysisk belastning och risk för stress och utmattning. Allt
detta måste åtgärdas för att öka attraktionen för yrket och minska riskerna för
arbetsskador och sjukskrivning. Även om organisatoriska förändringar och användning av tekniska hjälpmedel i vissa fall kan minska problemen så måste det anställas
fler personer för att personalen ska kunna ge omsorgstagarna den vård- och omsorg de behöver. För att fler personer ska välja att arbeta inom hemtjänst krävs
också förbättrade anställningsförhållanden som tillsvidareanställning, förbättrade
löneförmåner, möjlighet till fortbildning, en arbetsmiljö som inte påverkar hälsan
negativt och möjlighet att påverka hur arbetet utförs.
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BAKGRUND
I denna rapport presentas resultat från forskningsprojektet ”Att skapa en bättre
arbetsmiljö i hemtjänsten - participativt förändringsarbete i praktiken”. Projektet har
finansierats av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) och
genomförts av forskare från Lunds Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.
En utgångspunkt har varit begreppet delaktighet. Därför har projektet utvecklats
och genomförts i samarbete med både anställda och chefer i hemtjänsten samt
representanter för arbetsmarknadens parter. I denna rapport redovisas resultat från
de medarbetarenkäter som delades ut i samband med projektets arbetsplatsinterventioner i syfte att kartlägga arbetsmiljön och de anställdas hälsa och välmående.

En hemtjänst i förändring
I de flesta europiska länder ökar andelen äldre i befolkningen. I Sverige visar
beräkningar att andelen personer över 65 år förväntas öka med 39% mellan år 2012
och 2035 och att antalet personer över 80 år förväntas öka med 25% fram till år
2025. Det kommer att vara en stor brist på personal för att täcka behovet av ytterligare cirka 180 000 förvärvsarbetande inom äldreomsorgen (Statistiska centralbyrån, 2014, 2020). Samtidigt förväntas allt fler individer vårdas i hemmet till livets
slut, vilket innebär att mer avancerad vård och omsorg måste kunna utföras där.
Undersköterskor i hemtjänst eller äldreomsorg utgör Sveriges största yrkesgrupp
med cirka 137 000 anställda, varav majoriteten är kvinnor (SKR, 2020). De hör till
den yrkesgrupp som har högst sjuktal i Sverige (AFA Försäkringar, 2020) och de
har både fysiska besvär med värk i nacke, axlar och rygg, samt psykiska och stressrelaterade besvär. Förutom undersköterskor finns ytterligare cirka 79 000 vårdbiträden anställda inom vård och omsorg. En stor del av dessa arbetar inom
hemtjänst och annan äldreomsorg (Statistiska centralbyrån, 2021).
En utmaning för hemtjänsten är att den ofta tycks upplevas som en oattraktiv
arbetsplats. Detta kan dels bero på att arbetet ofta är förenat med hög fysisk
belastning och stress men också på att arbetet, likt flera andra kvinnodominerande
omsorgsyrken, i sig självt värderas lågt och inte anses särskilt statusfyllt (Sörendotter, 2008, Thornley, 2007).
Förutom att hemtjänstpersonal tycks ha risk för både fysiska och psykiska besvär är
även personalomsättningen stor och det finns problem med att rekrytera kompetent personal. En konsekvens av minskad personalkontinuitet är att de omsorgstagare som är i behov av en fungerande hemtjänst, kommer att få träffa en mindre
kompetent hemtjänstpersonal, som ständig byts ut, samt att den erfarna personalen
ofta får en högre arbetsbörda då de måste hoppa in och ta hand om personerna
med allra högst vårdbehov. Den äldre med hemtjänstinsatser mötte i genomsnitt 15
olika personal under en tvåveckorsperiod under 2018 (Socialstyrelsen, 2019).
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Problemen med hemtjänstens arbetsmiljö har påtalats tidigare av bl.a. Denton et al.
(2002) och Dellve et al. (2003). Ny forskning av Strandell (2020) visar att de hemtjänstanställdas arbetsmiljö försämrades under tioårsperioden 2005 - 2015. Att det
fortfarande råder tuffa arbetsförhållanden i hemtjänsten verifieras bl.a. av Målqvist
(2015) och Arvidsson (2017) som visar att hemtjänstanställda alltjämt jobbar i ett
yrke med hög fysisk belastning och stress/tidspress. Dessutom påpekar Hignett et
al., (2016) i en systematisk kunskapssammanställning, med fokus på fysisk interaktion inom hemtjänsten, att hemtjänstmiljön för med sig ytterligare risker jämfört
med vård som ges i lokaler utformade med syftet att leverera vård. Det kan röra sig
om sämre utformad arbetsplats, ensamarbete, brist på stöd från kollegor samt
utmaningar i hanteringen av utrustning och engångsmaterial.
Svensk forskning (Eklöf et al., 2014) indikerar att arbetsmiljön inom hälso- och
sjukvård inte bara är något som rör de anställda utan även något som påverkar
omsorgens kvalité och patientsäkerhet. Dålig arbetsmiljö påverkar kvalitén i arbetet
och låg kvalité i omvårdnaden påverkar naturligtvis också hur personalen mår.
Trots många indikationer om problem med hemtjänstens arbetsmiljö är hemtjänstens arbetsmiljö i mångt och mycket ett underforskat område. Till exempel
visade en granskning av internationell vetenskaplig litteratur på området, som
genomfördes i början av vårt projekt, att forskningen inom detta område är mycket
begränsad. Endast 16 artiklar beskrev på något sätt organisatoriska förändringar
inom hemtjänst som medfört en förbättrad arbetsmiljö (Rydenfält et al., 2020).
Men med tanke på hemtjänstens samhällsuppdrag, och att hemtjänst är en stor
arbetsgivare, är det påkallat att skapa ny kunskap och då framför allt om hur arbetsmiljön skulle kunna förbättras i hemtjänsten.
Både inom kommunala och privata hemtjänstorganisationer i Sverige görs olika
försök för att komma till rätta med arbetsmiljöproblem. Den bild som framkom i
en enkätundersökning, som genomfördes bland Sveriges kommuner tidigare i
projektet, var att hemtjänstorganisationerna främst arbetar med att försöka förändra organiseringen av arbetet t.ex. avseende implementering av olika digitala
lösningar och planering inklusive schemaläggning (Rydenfält et al, 2021). Emellertid
är det sällan att resultaten från sådana lokala försök utvärderas och/eller sprids till
en större krets.

SYFTE
Syftet med denna rapport är att redovisa och tillgängliggöra baslinjeresultat från
utvärderingen av de interventioner som genomförts inom ramen för forskningsprojektet ”Att skapa en bättre arbetsmiljö i hemtjänsten - participativt förändrings- arbete i
praktiken”. Specifikt fokuserar rapporten på att beskriva hemtjänstpersonalens
arbetsmiljö, välmående och hälsa
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MATERIAL OCH METODER
Undersökningsdesign
Denna tvärsnittsundersökning utgör baslinjen till de interventionsundersökningar
som genomfördes inom projektet under 2019 och 2020. Före och efter sommaren
2019 fick deltagarna besvara en enkät som vanligtvis delades ut vid en förlängd
Arbetsplatsträff (ATP). De som inte var närvarande fick senare ta del av enkäten
via enhetschefens försorg. Det är viktigt att notera att de allra flesta (105 av 112)
som deltagit i denna enkätundersökning har en tillsvidareanställning antingen på
heltid eller deltid. De som är timanställda är inte knutna till ett visst arbetslag och
deltar normalt inte i ATP.

Undersökningsdeltagare
Urvalet av de kommuner som deltog i undersökningen var baserat på att de skulle
vara olika. Kommun 1 och 3 var landsortskommuner med runt 16 000 invånare,
kommun 2 en medelstor stad och kommun 4 en storstadskommun. I varje
kommun togs det fram en förändring (intervention) med syfte att förbättra de
anställdas arbetsmiljö. Utifrån den förändring som skulle genomföras valdes något
eller några arbetslag inom hemtjänsten ut som skulle delta i förändringsarbetet.
Totalt svarade 114 personer varav 99 var kvinnor, 14 män och en person som inte
angivit kön på enkäten. Genomsnittsåldern var 41,8 år (SD=12.9 år) och den
genomsnittliga anställningen i yrket var 13.5 år (SD=11.1 år). Gruppen kvinnor har
en medelålder på 42,5 år vilket ska jämföras med männens medelålder 37,2 år.
Männen har i genomsnitt arbetat 6,5 år i hemtjänst, vilket ät 7,9 år kortare än
kvinnorna. En översikt av anställningsformer och arbetstider visas i Tabell 1.
Andelen som svarade på enkäten var 73%. Svarsfrekvensen varierade mellan de
olika kommunerna - kommun 1 98%, kommun 2 61%, kommun 3 58% och
kommun 4 72%.
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Tabell 1. Anställnings- och arbetstidsförhållanden för hela gruppen och de olika kommunerna
Alla
(N=114)
N
%

Kommun 1
(N=45)
N
%

Kommun 2
(N=22)
N
%

Kommun 3
(N=26)
N
%

Kommun 4
(N=21)
N
%

Kvinna

99

87.6

39

86.7

19

86.4

24

92.3

17

85.0

Man

14

12.4

6

13.3

3

13.6

2

7.7

3

15.0

Tillsvidareanställd heltid

65

58.0

25

56.8

11

50.0

11

42.3

18

90.0

Tillsvidareanställd deltid

40

35.7

17

38.6

9

40.9

14

53.8

0

0.0

Timanställd

1

0.9

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

5.0

Månadsanställd

4

3.6

0

0.0

2

9.1

1

3.8

1

5.0

1.8

2

4.5

0

0.0

0

0.0

0

0.0

40.2

6

13.6

17

77.3

5

19.2

17

85.0

Kön (N=113)1

Anställning (N=112)2

Vikarie
2
Huvudsakliga arbetstider
(N=112)2
Fast dagarbete
45
Fast kvällsarbete

7

6.3

0

0.0

4

18.2

0

0.0

3

15.0

Fast nattarbete

1

0.9

0

0.0

0

0.0

1

3.8

0

0.0

Skiftande arbetstider
med nattarbete

2

1.8

0

0.0

0

0.0

2

7.7

0

0.0

Skiftande arbetstider
utan nattarbete

57

50.9

38

86.4

1

4.5

18

69.2

0

0.0

1)

Uppgift från 1 person saknas

2) Uppgift från 2 personer saknas

Frågeformulär
Deltagarna i studien fick besvara ett omfattande frågeformulär. Hela enkäten
återfinns i bilaga 1. Nedan beskrivs de olika delarna av enkäten.
Övergripande arbetssituation

Frågorna i denna del av enkäten omfattar områdena Upplevelse av arbetet, Krav,
stöd och utbildning, Tidsplanering och bemanning, Digital arbetsmiljö, Ergonomiska förhållanden och Psykosocial arbetsmiljö. Flera frågor hämtades från en
AFA-finansierad studie av hemtjänsten, genomförd av Centrum för Arbets- och
miljömedicin i Stockholm (Målqvist, 2015). Data från Målqvist, 2015 används som
referensdata i denna undersökning. I Målqvists undersökning deltog totalt 346
personer från en större kommun och en mindre kommun. Av svaren kom 295 från
kommunala utförare och resterande från två privata utförare. Svarsfrekvensen var
70%. Av de svarande var 96% kvinnor och genomsnittsåldern på de svarande var
43 år.
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För att bedöma deltagarnas upplevelse av psykosociala arbetsmiljöförhållanden
användes frågor från QPS-Nordic (Questionnaire for Psychological and Social
Factors at Work; Dallner et al., 2000) i ”LUQSUS-K” paketets tappning dvs.
”QPS-Mismatch” (Tenenbaum och Österberg, 2019 och Österberg, 2018).
Frågorna sammanfattar sex organisatoriska faktorer/belastningsdimensioner som är
relaterade till utmattningsproblematik: arbetsbelastning, kontroll, belöning, gemenskap, rättvisa och värderingar (Leiter och Maslach, 1999). Poängen beräknades som
ett medelvärde av frågorna och kan variera mellan 0 och 4. Högre värden signalerar
en ökad frekvens av de situationer som det frågas om.
Utöver detta inkluderades även en fråga om upplevelsen av det sociala klimatet som
även dessa hämtades från QPS-Nordic formuläret. Frågan löd: Hur är klimatet på
din arbetsplats? Deltagarna fick därefter värdera om klimatet enligt deras mening
var (a) uppmuntrande och stödjande, (b) misstroget och misstänksamt, och (c)
avslappnat och trivsamt.
Personalens hälsa

I denna del redovisas personalens självskattning av arbetes påverkan på hälsan och
av hur ofta de varit sjuka, hälsotillståndet i muskler och leder och utmattningssymptom.
Hälsotillstånd i muskler och leder

Deltagarna fick besvara frågor om upplevda besvär från nacke, axlar, armbågar/
händer, ländrygg samt knä/fötter, under de senaste 7 dagarna, enligt ett standardiserat frågeformulär (Kuorinka et al., 1987). Dessutom ställdes frågor om besvärens
intensitet och frekvens. Arbets- och Miljömedicin har tidigare, på samma sätt, kartlagt besvärsförekomsten hos drygt 3000 personer i olika yrkesgrupper, avseende
besvär i nacke, arm och hand samt ländrygg (Nordander et al., 2009). Förekomsten
av besvär hos hemtjänstpersonalen i denna studie jämfördes med detta referensmaterial (Figur 12-14). Som jämförelsegrupp finns även en tidigare studie inom
hemtjänsten (n=47; Arvidsson et al., 2017).
Utmattningssymptom

För att värdera deltagarnas tillstånd avseende tidiga tecken på utmattning och
utmattningssymptom användes tre screeningformulär: Karolinska Exhaustion
Disorder Questionnaire (KEDS) (Beser et al., 2014), Självskattat utmattningssyndrom (S-UMS) (Glise et al., 2010) samt Lund University Checklist for Incipient
Exahustion (LUCIE) (Persson et al., 2016). Samtliga instrument har utvecklats av
svenska forskare och används ibland parallellt i klinisk praxis och forskning då de
kompletterar varandra (Tenenbaum och Österberg, 2019). Instrumenten har lite
olika utvecklingshistoria och syften. Exempelvis är S-UMS framtaget och utformat
för att ligga mycket nära de diagnostiska kriterierna för den kliniska utmattningssyndrom (F43.8A) medan LUCIE vill kartlägga både de allra tidigaste tecknen på
stress och utmattning samt tyngre stress och utmattningsreaktioner.
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Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS):
avser att identifiera personer i riskzonen för utmattning (Beser et al., 2014).
Formuläret omfattar 9 frågor/ dimensioner som kan tänkas vara indikativa för
upplevd utmattning under den senaste två veckors perioden. Frågorna täcker
följande dimensioner: Koncentrationsförmåga, Minne, Kroppslig uttröttbarhet,
Uthållighet, Återhämtning, Sömn, Överkänslighet för sinnesintryck och Upplevelsen av Krav, Irritation och Ilska. Poängen beräknas som en summapoäng som
kan variera mellan 0 och 54 poäng. Värden över 19 anses indikera utmattning
Självskattat utmattningssyndrom (S-UMS):
har utvecklats vid Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen, och
syftar till att med sex frågor identifiera individer som har utvecklat eller kan vara på
väg att utveckla ett utmattningssyndrom (Glise et al., 2010). Frågorna i S-UMS har
formulerats utifrån de diagnostiska kriterierna för utmattningssyndrom. Det görs en
distinktion mellan ”lätt/måttligt S-UMS” och ”uttalat S-UMS”. I denna rapport
redovisas resultaten utifrån om deltagarna antingen uppfyllt eller inte uppfyllt
kriterierna för lätt respektive uttalat självskattat utmattningssyndrom.
Lund University Checklist for Incipient Exhaustion (LUCIE):
består av 28 frågor som kan vara indikativa för tidiga tecken på utmattning och
som individen kan ha upplevt de senaste 4 veckorna. Frågorna fördelas över sex
domäner: Sömn och återhämtning (3 frågor), Avgränsning mellan arbete och fritid
(4 frågor), Gemenskap och socialt stöd på arbetsplatsen (2 frågor), Kontroll över
arbetsuppgifterna och egen förmåga (5 frågor), Privatliv och fritidsaktiviteter (3
frågor) samt Hälsobesvär (8 frågor) (Persson et al., 2016, Österberg et al., 2016,
Persson och Österberg, 2020) Poängen beräknas på två olika skalor som bägge går
från 0-100. Den första är stressvarningsskalan (SVS) och den andra är utmattningsvarningsskalan (UVS). Dessa skalor kombineras i praktiken till en fyrstegstrappa
som indikerar en ökande grad av utmattning (Österberg et al., 2016; Persson et al.,
2016 och Persson och Österberg, 2020). Se tabell 3 för beskrivning av
fyrstegstrappan.
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RESULTAT
I detta avsnitt presenteras resultaten från frågorna som berör dels den övergripande
arbetssituationen dels personalens hälsa.

Övergripande arbetssituation
Upplevelser av arbetet

Mer än nittio av deltagarna angav att de alltid eller oftast trivdes med sitt arbete.
Flertalet angav också att stämningen oftast var god på arbetsplatsen och att detta
lockade fram en god prestation. Två tredjedelar tyckte att de oftast räcker till för
omsorgstagarna, detta innebär att en tredjedel kände att de inte gjorde det (Figur 1).
Cirka två tredjedelar rapporterade att de trodde att de skulle vara kvar på sin
nuvarande arbetsplats om 5 år (Figur 2).

Figur 1. Andel (%) som trivs på arbetet, som anser att stämningen på arbetsplatsen lockar
fram bra prestationer och som räcker till för omsorgstagarna.
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Figur 2. Andel (%) som vill arbeta kvar på nuvarande arbetsplats om fem år.

Krav, stöd och utbildning

Vid beskrivning av arbetet framgår att cirka två tredjedelar uppger att de ofta eller
alltid måste klara av situationer de inte är beredda på och måste ta egna svåra och
snabba beslut. Ungefär hälften uppger att det ställs krav från olika personer som
inte går ihop. Hela 41% anser att ansvaret för omsorgstagarna oftast eller alltid är
för stort.
Stödet från arbetskamraterna upplevs emellertid som mycket stort. Även stödet
från närmaste chef fungerar oftast relativt väl och enhetschefen har oftast har tid
för att besvara frågor och diskutera olika problem. De allra flesta uppger också att
de oftast har möjlighet att fråga någon om råd kring olika saker som berör arbetet
(Figur 3).
Över sjuttio procent angav att de oftast hade tillräcklig kunskap om omsorgstagarnas fysiska sjukdomar. Dock rapporterade något färre att de hade tillräcklig
kunskap om brukarnas psykiska sjukdomar. Möjligheten att lära av varandra på
arbetsplatsen är också oftast eller alltid mycket god uppger de allra flesta (Figur 4).
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Figur 3. Andel (%) som får stöd från närmaste chef, har en enhetschef som har tid för frågor
och problem, får stöd de flesta arbetskamrater och har möjlighet att fråga om råd vid behov.

Figur 4. Andel (%) som har tillräcklig kunskap om omsorgstagarnas fysiska sjukdomar, har
tillräcklig kunskap om omsorgstagarnas psykiska sjukdomar och har möjlighet att lära av
varandra.
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Tidsplanering och bemanning

En stor del av de svarande (77%) är oftast nöjda med sina scheman (arbetstider).
Drygt hälften anger att de kan påverka den dagliga tidsplaneringen och de allra
flesta (88%) anger att om en omsorgstagare behöver mer hjälp är det lätt att meddela detta. Hela 96% menade att det var möjligt att få dubbelbemanning vid behov.
Cirka sextio procent anser att de har för lite tid att ägna åt varje omsorgstagare och
att de inte hinner ge den hjälp omsorgstagaren har beviljats (Figur 5). Mer än
hälften har inte tillräcklig tid att varva ner, har problem med att få tiden att räcka till
för förflyttning och att hinna utföra de arbetsuppgifter som inte är hos omsorgstagarna (Figur 6).
Av Figur 5 framgår också att knappt hälften anser att de arbetar med för många
omsorgstagare och cirka sextio procent av dem, som besöker omsorgstagare med
både service- och omvårdstjänster, besöker mer än 15 omsorgstagare per vecka
(Figur 7).

Figur 5. Andel (%) som har för lite tid att ägna sig åt varje omsorgstagare, för lite tid att hinna
ge den hjälp som omsorgstagaren beviljats och arbetar med för många omsorgstagare.
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Figur 6. Andel (%) som inte har utrymme att varva ner, inte hinner utföra arbetsuppgifterna
inom kringtid utan att känna stress och inte har tillräckligt med tid för att hinna förflytta sig
mellan omsorgstagarna utan att känna stress.

Figur 7. Anger hur stor andel (%) av personalen som besöker ett visst antal omsorgstagare
med både service- och omvårdnadstjänster en vanlig vecka.
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Att få tag i vikarier är emellertid svårlöst. Hela två tredjedelar anger att vikarier sällan
eller aldrig finns vid behov (Figur 8).

Figur 8. Anger hur ofta (%) det finns vikarier vid behov.

Digitala verktyg

Cirka två tredjedelar (65%) anser att införande av digitala verktyg stödjer och
underlättar arbetet, 22% menar att det har ingen större påverkan och 13% är direkt
missnöjda med att använda digitala verktyg.
Ergonomiska förhållanden

En övervägande majoritet av personalen ansåg att de oftast/alltid hade tillräckliga
kunskaper om vilka arbetsställningar/rörelser som var lämpliga att använda i
arbetet, att de ofta/alltid använde lämpliga arbetsställningar/rörelser och att
omsorgstagarna hade tillräckligt med hjälpmedel för personalen skulle kunna arbeta
med en bra ergonomi (Figur 9). En något lägre del av personalen (två tredjedelar)
tyckte att det ofta/alltid fanns tillräckligt med fysiskt utrymme i rummet, för att de
skulle kunna arbeta med lämpliga arbetsställningar/rörelser.
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Figur 9. Andel (%) som har tillräcklig kunskap om ergonomi i arbetet, använder lämpliga
arbetsställningar/rörelser, anser att det finns tillräckligt med hjälpmedel hos omsorgstagarna
för en bra ergonomi och att det finns tillräckligt utrymme i rummet för en bra ergonomi.

Psykosocial arbetsmiljö

I lådagrammet i Figur 10 åskådliggörs den psykosociala arbetsmiljön. Lådan
rymmer den mittersta hälften av materialet (50% av observationerna). Strecket i
mitten av lådan representerar medianen (dvs det värde som klyver hela materialet i
två lika stora delar). Morrhåren (dvs de tunna linjerna) representerar minimum och
maximumvärden när de värden som ligger bortom 1.5 gånger kvartilavståndet är
borttagna. Värden som ligger bortom 1.5 gånger kvartilavståendet representeras av
ringar eller stjärnor om värdena ligger bortom 3 gånger kvartilavståndet. Högre
värden indikerar en högre förekomst av belastande eller belönande omständigheter
och/eller händelser. (0=Mycket sällan eller aldrig; 1=Ganska sällan; 2=Ibland;
3=Ganska ofta; 4= Mycket ofta eller alltid).
Deltagarna rapporterade att de i genomsnitt tyckte att deras arbetsbelastning ibland
var för hög och att de ibland kände kontroll över hur deras arbete var organiserat.
Dessutom kände de ibland att de blev rättvist behandlade av överordnade och
organisationen samt att de ibland delade organisationens värderingar. Deltagarna
angav i genomsnitt att de ganska sällan kände sig belönade men att deras
arbetsgemenskap ofta var ganska god.

20

Därtill visade deltagarnas svar på frågorna om socialt klimat att de överlag tyckte att
det sociala klimatet var ganska uppmuntrande och stödjande, avslappnat och
trivsamt med oftast en låg grad av misstro och misstänksamhet (Tabell 2).

Figur 10. Lådagram (N= 109 till 112) över den psykosociala arbetsmiljön enligt Leiter och
Maslachs modell

Tabell 2. Procentuell fördelning över deltagarnas svar på de tre frågor som tillsammans
utgör variabeln ”QPS-socialt klimat”.
Mycket lite
eller inte alls

Ganska lite

Något

N

%

N

%

N

Uppmuntrande och
stödjande

4

3.4

9

7.8

Misstroget och
misstänksamt

39

33.3

40

Avslappnat och
trivsamt

7

6.0

9

Socialt klimat

Ganska
mycket

Väldigt
mycket

%

N

%

N

%

34

29.3

48

41.4

21

18.1

34.2

29

24.8

8

6.8

1

0.9

7.7

39

33.3

46

39.3

16

13.7
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Personalens hälsa
Personalens bedömning av om arbetet har påverkat hälsan

På frågan ”Anser du att ditt nuvarande arbete har påverkat din hälsa?” svarade mer
än hälften av personalen (55%) att arbete hade gjort hälsan något eller mycket
sämre, 30% ansåg att arbetet inte hade påverkat hälsan och 14% att arbetet hade
gjort hälsa något eller mycket bättre (Figur 11).

Figur 11. Andelen (%) som anser att arbetet att arbetet påverkat/inte påverkat deras hälsa.

Självskattad sjukdom

På frågan ”Hur ofta har du varit sjuk de senaste tre månaderna?” svarade 44%
”Aldrig”, 47% svarade ”1-3 gånger”, 4% svarade ”4-6 gånger” och 4% svarade mer
än sex gånger.
Hälsotillstånd i muskler och leder

I nedanstående redovisning presenteras resultat för kvinnorna inom hemtjänsten
(alla fyra enheterna sammanslaget; n=92), jämfört med kvinnor i många andra
yrkesgrupper. Samtliga har besvarat frågan ”Har du haft smärta, värk eller obehag
någon gång under de senaste 7 dagarna?” från nacke/axlar, armbågar/händer,
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ländrygg respektive knä/fötter. Resultaten för männen (n=14) presenteras separat,
och måste tolkas med försiktighet eftersom gruppen är mycket liten.
Nacke/axlar:
Det var en hög andel av kvinnorna (66%) som angav att de hade haft besvär från
nacke och/eller axlar under de senaste sju dagarna (Figur 12). Jämfört med andra
yrkesgrupper hade de ungefär samma värden som frisörer och lokalvårdare, samt
vissa grupper med industriarbete. Kvinnorna i denna studie hade högre förekomst
av besvär jämfört med resultat från tidigare kartläggning av hemtjänstpersonal
(betecknad ”Hemvård 2017” i Figurerna 12-14). Männen hade lägre förekomst av
besvär från nacke/axlar (38%).
Armbågar/händer:
Andelen kvinnor med besvär från armbåge och/eller hand de senaste sju dagarna
låg på en mycket hög nivå (60%), jämfört med kvinnor i olika yrkesgrupper (Figur
13). Även för denna kroppsregion var förekomsten betydligt högre än vad vi fann i
en tidigare studie inom hemtjänsten (”Hemvård 2017”). Förekomsten av besvär
från armbåge/hand hos männen var 21%.
Ländrygg:
Förekomsten av ryggbesvär de senaste sju dagarna låg på en extremt hög nivå hos
kvinnorna inom hemtjänsten (Figur 14). Två tredjedelar (67%) hade haft ryggbesvär under de senaste sju dagarna, vilket är de högsta frekvenserna bland våra
undersökta yrkesgrupper (Figur 14). Majoriteten av dem med besvär rapporterade
också påtagliga problem, dvs. de angav hög frekvens och/eller intensitet av
besvären. Hos männen var förekomsten av besvär 36%.
Knä/fötter:
Av kvinnorna var det 54% och av männen var det 36% som uppgav att de hade
haft besvär från knäna och/eller fötterna under de senaste sju dagarna.
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Figur 12. Andel kvinnor (%) i olika yrkesgrupper som rapporterat besvär från nacke/axlar de
senaste 7 dagarna. Den blåa stapeln består av 92 kvinnor från de fyra hemtjänstenheterna i
denna studie.

Figur 13. Andel kvinnor (%) i olika yrkesgrupper som rapporterat besvär från armbåge/hand
de senaste 7 dagarna. Den blåa stapeln består av 92 kvinnor från de fyra
hemtjänstenheterna i denna studie.
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Figur 14. Andel kvinnor (%) i olika yrkesgrupper som rapporterat besvär från ländryggen de
senaste 7 dagarna. Den blåa stapeln består av 92 kvinnor från de fyra hemtjänstenheterna i
denna studie.

Utmattningssymptom

Resultaten på de tre olika indikatorerna för stress och utmattningssymptom visade
överlag en samstämmig bild. Specifikt visade resultaten avseende deltagarnas skattningar av utmattningsymptom (UMS) att 33% hade en UMS-indikation i KEDS
(Figur 15). Fjorton % hade ett uttalat självskattat utmattningssyndrom (S-UMS)
medan 20% angav lätt till måttlig S-UMS (Tabell 3). Vidare observerades att cirka
12% hade en utmattningsvarning i LUCIE och cirka 12% hade en stressvarning.
För varje instrument (dvs. LUCIE, S-UMS och KEDS) gjordes också en statistisk
jämförelse mellan de hemtjänstanställda som (a) rapporterade en relativt högre grad
av stress och/eller utmattningstecken, och (b) hemtjänstanställda som inte rapporterar stress och utmattning och deras rapportering avseende psykosociala förhållanden. Oavsett vilket mätinstrument som användes visar denna jämförelse att
hemtjänstanställda som uppvisar mer stress och utmattningssymptom rapporterar
en högre arbetsbelastning och upplever en lägre grad av rättvisa på arbetsplatsen samt
känner en mindre samhörighet med organisationens värderingar (Tabell 4). Dessutom rapporterade hemtjänstanställda med stress och utmattningstecken i LUCIE
och S-UMS att de upplevde en lägre grad av belöning, dvs. att de inte fick uppskattning för sina arbetsprestationer från sin närmaste chef eller tyckte att man
belönades för ett välutfört arbete.
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Figur 15. Karolinska självskattningstest för utmattningssyndrom, KEDS. Fördelning av 98
personers poäng (84 kvinnor och 14 män), baserat på nio frågor med 7 olika svarsalternativ,
där ett högre värde representerar mer allvarliga besvär. Vid 19 poäng eller högre (Röda
staplar) anses det föreligga en förhöjd risk för utmattningssyndrom.

Tabell 3. Översikt över deltagarnas skattningar av utmattningssymptom.
Hemtjänst

1

Referenspopulation

N

%

N

%

68

66.7

1168

86.7

34

33.3

179

13.3

Ej s-UMS

73

66.4

1250

92.3

Lätt/måttligt s-UMS

22

20.0

71

5.2

Uttalat s-UMS

15

13.6

34

2.5

57

53.8

881

65.4

23

21.7

282

20.9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS)
Normalzon
UMS
Självrapporterat utmattnings syndrom (s-UMS)

Lund University Checklist for Incipient Exhaustion (LUCIE)
2Gröna
3Gula

zonen i SVS och under USV_cutoff

zonen i SVS och under USV_cutoff

4Röda

zonen i SVS men under USV_cutoff

13

12.3

117

8.7

5Röda

zonen i SVS och över UVS_cutoff

12

12.2

67

5.0

1 Referenspopulation från Persson et al.,2016.
2 Normala fynd; inga nämnvärda tecken på stressymptom.
3 Väsentligen normala fynd men möjlig antydan till stressymptom. Kan eventuellt spegla helt subtila tecken på
begynnande utmattning.
4 Distinkta tecken på stressymptom. Kan spegla mild begynnande utmattning, eventuellt ett förstadium till
utmattningssyndrom (UMS)
5 Tecken på kraftiga stressymptom, förenliga med uttalad utmattning; ger klar misstanke om utvecklat UMS.
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Tabell 4. Deskriptiva data (median (mdn) samt 25e och 75e percentilen) och Mann-Whitney u test för de tre olika utmattningsindikatorerna över
sex olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer samt variabeln socialt klimat.
LUCIE1
Stress/UMS
Normal
indikation
(n=80)
(n=26)
QPS-Mismatch

Mdn 25-75

Mdn 25-75

S-UMS2
Lätt/tung UMS
Normal
indikation
(n=73)
(n=37)
Mdn 25-75

Mdn 25-75

KEDS
Normal
(n=68)
Mdn

25-75

Mann-Whitney U test
UMS
indikation
(n=34)

Mdn 25-75

LUCIE
Pvärde

S-UMS KEDS
Pvärde

Pvärde

Arbetsbelastning

1.88 1.50-2.25 2.50 2.00-2.75

2.00 1.50-2.25 2.25 2.00-2.75

1.75 1.50-2.00 2.50 2.00-2.75

<.001

<.001

<.001

Kontroll

2.38 2.13-2.50 2.25 1.75-2.38

2.38 2.13-2.50 2.25 2.13-2.50

2.38 2.13-2.63 2.25 2.00-2.38

.137

.296

.046

Belöning

1.00 1.00-1.50 1.00 0.00-1.00

1.50 1.00-2.00 1.00 0.00-1.00

1.00 0.50-1.50 1.00 0.50-1.00

.028

.002

.065

Gemenskap

2.86 2.43-3.14 2.57 2.14-3.00

2.86 2.57-3.29 2.64 2.07-3.00

2.86 2.43-3.20 2.71 2.43-3.14

.086

.005

.415

Rättvisa

2.00 1.57-2.57 1.43 1.14-2.43

2.14 1.64-2.67 1.43 1.14-1.86

2.14 1.57-2.71 1.43 1.14-2.29

.018

<.001

.003

Värderingar

2.33 1.67-2.67 1.67 1.33-2.33

2.33 1.67-2.67 1.67 1.33-2.33

2.33 1.67-2.67 1.67 1.33-2.33

.020

.001

.004

2.67 2.33-3.33 2.33 2.00-3.33

2.67 2.33-3.00 2.83 2.00-3.33

2.67 2.33-3.00 2.67 2.00-3.33

.180

.839

.869

QPS-Socialt klimat
Socialt klimat
1LUCIE

(nivå 0 och 1 mot nivå 3 och 4)
(nivå 0 mot nivå 1 och 2)

2S-UMS
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DISKUSSION
Övergripande arbetssituation
Trots att den hemtjänstpersonal som besvarat vår enkät rapporterar att de är utsatta
för tung fysisk arbetsbelastning, risk för utmattning och negativ påverkan på hälsan
så rapporterar de allra flesta att de trivs med sitt arbete och sin arbetsplats. De
anger att stämningen är god och att de känner en gemenskap på arbetsplatsen och
upplever ett stort stöd från sina arbetskamrater men också ett gott stöd från
närmaste chef, vilket medför att de har möjlighet att få råd och att lära av andra.
Däremot tycks de ganska sällan får uppskattning/belöning för sitt arbete. Det kan
också noteras att två tredjedelar av deltagarna anger att de tror att de kommer vara
kvar på samma arbetsplats om fem år. Huruvida detta är en indikation på att de
trivs med sin arbetsplats eller att de av olika anledningar inte kan byta jobb kan inte
utläsas av data.
Även forskning på hemtjänsten i andra länder t.ex. i USA (Stacey 2005) visar på att
trots dålig psykisk och fysisk arbetsmiljö tar personalen fasta på det som är positivt
i arbetet. Det kan vara meningsfullhet, positiva erfarenheter inte minst i relation till
omsorgstagarna och möjligheten till ett relativt självständigt arbete där det är
möjligt att utvecklas. Enligt Stacey (2005), anser hemtjänstpersonalen att det finns
en värdighet i att kunna hantera ett besvärligt arbete som de har goda kunskaper om,
inte minst i relation till omsorgstagarna. I vår undersökning och trots många
parallella brister i arbetsmiljön angav två tredjedelar av de svarande att de anser att
de oftast eller alltid räcker till för omsorgstagarna och att de har goda kunskaper
om omsorgstagarnas sjukdomar och har möjlighet att lära av andra.
En annan förklaring till personalens positiva upplevelser, vilken inte nödvändigtvis
behöver utesluta även andra förklaringar, kan vara att personalen försöker finna
mening i en besvärlig arbetsmiljö. Genom att tydligt ta fasta på det som faktiskt är
positivt i arbetet uppstår en tydligare känsla av sammanhang, som i sin tur kan göra
det lättare att hantera en besvärlig arbetssituation (Antonovsky, 1987). Det är alltså
inte så att det nödvändigtvis är arbetets värdighet i sig som ger en positiv upplevelse utan det kan vara så att de positiva aspekterna i arbetet väger upp de tydliga
dåliga aspekterna i relaterade till arbetsmiljön. Detta kompenserar inte för en dålig
arbetsmiljö, men det gör troligen arbetet och livet mer hanterbart. Mer forskning
för att ta fram kunskap inom detta område behövs.
De tre problemen i arbetet som främst lyfts fram av hemtjänstpersonalen är bristen
på vikarier, att tiden att ägna sig åt varje omsorgstagare är för kort och att antalet
omsorgstagare som varje person ska besöka under en vecka är för stort.
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Bristen på vikarier medför ofta att den fasta personalen måste förändra sin tur för
att få det hela att gå ihop. Många av de timanställda vikarierna har inte heller sådan
kompetens att de kan besöka alla typer av brukare och då måste turerna läggas om.
Detta medför för den fast anställda personalen en arbetssituation som de inte själva
kan styra och kontrollera. Hos varje enskild omsorgstagare medför detta i sin tur
minskad kontinuitet
Bristen på tid hos varje omsorgstagare kan ha flera orsaker. En orsak kan vara att
för lite tid har beviljats i biståndsbeslutet men mer än hälften uppger att de inte
heller hinner ge den hjälp som den enskilde idag har beviljats. När tiden inte räcker
till hinner man inte utföra alla sysslor som behövs hos en omsorgstagare, utan man
måste åka vidare för det finns en ny tid till nästa brukare. Tiden stjäls ofta från den
”egna tiden”, vilket betyder att tid för återhämtning och den tid som behövs för att
utföra andra sysslor som inte utförs hemma hos omsorgstagaren försvinner.
Cirka två tredjedelar tycks mena att de klarar av sitt arbete trots kraven som ställs
från olika håll. De anser att de oftast räcker till för omsorgstagarna och att de ofta
klarar av att ta egna svåra och snabba beslut. Ungefär lika många tycker att de har
tillräcklig kunskap om omsorgstagarnas fysiska och psykiska sjukdomar. Cirka 40%
upplever emellertid ofta eller alltid att ansvaret för omsorgstagarna för stort.
Annan tidsplanering/personalplanering som schemaläggning, ökad hjälp hos en
omsorgstagare och dubbelbemanning tycks ofta fungera relativt bra och de flesta är
nöjda. Däremot upplever många en brist på utrymme/tid för att sköta andra kringuppgifter, att förflytta sig eller att kunna varva ner. Bristen på mikropauser bidrag
troligtvis till både ökad stress och fysisk belastning.
Allt fler digitala lösningar förs in för att underlätta arbetet inom hemtjänst. Digitala
lås och övervakning via kamera nattetid är exempel på lösningar som är vanliga och
mer av rapportering och kommunikation sker elektroniskt. Större delen av de
anställda verkar vara positiv till denna utveckling.
Jämförelse med referensundersökning

Den enkätundersökning med delvis samma frågor, som genomfördes av Målqvist
2015, används som referensdata i denna undersökning.
Målqvists data visar samma positiva resultat som denna undersökning när det gäller
hur personer trivs med sitt arbete, stämningen på arbetsplatsen, stödet från arbetskamrater och stödet från chefer. Stora delar av övrig data visar på en sämre
arbetssituation i våra fyra skånska kommuner jämfört med Målqvists undersökning
från 2015.
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I vår undersökning känner betydligt fler att de inte räcker till och att kraven från
olika personer inte går ihop. De arbetar med allt fler omsorgstagare och svaren att
tiden att ägna åt varje omsorgstagare inte räcker till har ökat från en tredjedel till
nästan två tredjedelar jämfört med Målqvists undersökning. Det är också mer än
dubbelt så svårt att få vikarier vid behov. Även kunskaperna om omsorgstagarnas
fysiska sjukdomar och psykiska sjukdomar har minskat något i förhållande till
Målqvists resultat.
Fler bedömer också att arbetet har effekter på hälsan medan fortfarande cirka 40%
i båda underökningarna anser att ansvaret känns för tungt. Något färre i vår undersökning svarar att de vill arbeta kvar om fem år men det är fortfarande cirka två
tredjedelar som kan tänka sig det.
Vad som orsakar denna skillnad mellan våra resultat och Målqvists är svårt att fastställa. Möjliga förklaringar kan vara en ökad vårdtyngd pga. att allt fler multisjuka
äldre vårdas i hemmen. En annan orsak kan vara brist på personal och svårigheten
att få in vikarier.

Personalens hälsa
Besvär från rörelseorganen och fysisk arbetsbelastning

Av samtliga undersökningsdeltagare angav 55% att nuvarande arbete hade gjort
deras hälsa något eller mycket sämre. Troligtvis beror detta åtminstone delvis, på
den anmärkningsvärt höga förekomsten av besvär från muskler och leder. Jämfört
med referensmaterialet, bestående av kvinnor från ett flertal olika yrken (Nordander et al., 2009), var besvärsförekomsten i vårt material särskilt hög från rygg och
armbågar/ händer. Besvärsförekomsten låg också på en högre nivå jämfört med en
tidigare studie av personal inom hemtjänsten (Arvidsson et al., 2017).
I studien av Arvidsson et al. (2017) registrerades arbetsställningar och rörelser med
tekniska mätmetoder hos tolv kvinnor under en hel arbetsdag i hemtjänsten.
Resultaten visade att arbetet innebar påfrestande arbetsställningar, särskilt vad gäller
framåtböjning av ryggen. I samma studie intervjuades hemtjänstpersonalen och de
gav många exempel på fysiskt tunga arbetsmoment: att stå framåtböjd vid omsorgsarbete i sängen; att hjälpa till vid förflyttningar av omsorgstagare; att arbeta i trånga
utrymmen (t.ex. vid toalettbesök); att sätta på stödstrumpor; och att bära tunga
kassar samt att städa (Arvidsson et al., 2017).
Trots att personalen i denna studie ansåg att de alltid/oftast använde lämpliga
arbetsställningar och rörelser i arbetet, är det troligt att det finns samband mellan
ryggbesvären och de höga ryggbelastningar som har rapporterats förekomma inom
hemtjänsten, och som även har registrerats genom tekniska mätningar. Enligt SBU
(2014) rapporten 227/2014 om ”Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem”, finns
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vetenskapligt stöd för att personer som arbetar med manuell hantering (t.ex. lyft),
med böjd eller vriden rygg, på knä eller på huk eller har ett på annat sätt fysiskt
ansträngande arbete, utvecklar mer ryggbesvär än andra. Personal inom hemtjänsten har samtliga av dessa riskfaktorer.
Den ökade arbetsbelastningen med brist på tid hos varje omsorgstagare och allt fler
omsorgstagare per anställd och mindre tid för återhämtning bl.a. i form av mikropauser, bidrar också till den ökade fysiska belastningen.
Risk för utmattning

Bedömt över samtliga tre utmattningsindikatorer rapporterar mellan en fjärdedel till
en tredjedel av de hemstjänstanställda i denna undersökning stress och/eller
utmattningsreaktioner på en nivå som indikerar risk för utmattningssyndrom eller
annan relaterad psykisk ohälsa om deras situation blir långvarig.
Det kan också noteras att andelen hemtjänstanställda med UMS-indikation i KEDS
S-UMS, och LUCIE är klart högre jämfört med en referensgrupp från den allmänna populationen. I S-UMS och LUCIE är det också tydligt att långt ifrån alla
uppfyller de tyngsta kriterierna för utmattning men också att det är betydligt färre
individer i hemtjänsten som uppvisar normala fynd och inga stresstecken i S-UMS
och LUCIE jämfört med populationsdata (Persson et al., 2016)
Att cirka en fjärdedel till en tredjedel av de hemtjänstanställda uppvisar tecken på
stress och utmattning och cirka 12% av dessa uppvisar mer uttalade tecken på
utmattning är oroväckande. Sannolikt finns en förhöjd risk för sjukskrivningar och
även försämrad kvalitet i arbetet.

Metodologiska överväganden och kommentarer
För att kunna värdera resultaten och dess betydelse är det viktigt att reflektera över
de omständigheter under vilka data samlades in och hur dessa eventuellt kan tänkas
ha påverkat resultaten.
Ambitionen med enkäten var att hämta information om helheten i arbetsmiljön.
Det är en styrka i vår undersökning är att vi har gjort en noggrann kartläggning av
stress och utmattningstecken genom att använda de tre olika indikatorer (S-UMS,
KEDS och LUCIE). Oavsett instrument bör det noteras att det inte går att ställa
någon diagnos enbart utifrån ett frågeformulär. Frågeformulär kan dock hjälpa till
med att upptäcka riskgrupper och/eller att användas för att följa och övervaka
utvecklingen av stress och utmattningssymptom hos grupper och individer.
Samtidigt finns det brister som bör vägas in i helhetsbedömningen av resultaten.
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Det har uppmärksammats att det finns vissa metodologiska faktorer som kan
påverka att t.ex. vårdpersonal ofta uttrycker en hög grad av tillfredsställelse i
arbetet. Till exempel diskuterar Rose (2003) att data från kvantitativa enkäter kan
övervärdera arbetstillfredsställelse om det endast mäts med en fråga. I vår studie
har vi emellertid ställt ett flertal frågor kring upplevelser av arbetssituationen varför
vi inte tror att vi övervärderar personalens upplevelse.
De omständigheter under vilken enkäten har administrerats kan ha påverkat deltagarnas svar och de data som samlats in. Att enkäten var omfattande gjorde att
vissa deltagare endast delvis fyllde i den eller helt enkelt struntade i att besvara den.
Detta kan också bero på att ett antal personer inte hade svenska som första språk
och att vissa frågor kanske var svåra att förstå. Att enkäten delades ut vid APTmöten var en god signal att enkäten var viktig att besvara. Samtidigt är det möjligt
att deltagarna kunde uppleva situationen som stressande t.ex. om vissa deltagare
som blev färdiga snabbt lämnande lokalen. Om en liknande enkät ska användas i
framtiden för att få en god bild av hemtjänstens arbetsmiljö bör den kortas ner och
språket bör i vissa fall omarbetas för att öka förståelsen.
Det skall också noteras att resultaten kan ha påverkats av att deltagarna valdes för
att deras arbetslag skulle vara med och genomföra en förändring med syfte att
förbättra de anställdas arbetsmiljö, inte för att de deltagande arbetslagen skulle vara
representativa för kommunens hela verksamhet
Enkäten besvarades mellan maj och oktober 2019 (dock inte under semesterperioden). Andelen av personalen som svarade på enkäten varierar i de olika
kommunerna. De som inte svarat är främst de som inte varit närvarande på det
aktuella mötet då enkäten fylldes i. Enkäten skickades på olika sätt i efterhand till
de som inte närvarat men det var svårt att få in svaren.

SLUTSATSER OCH SLUTORD
Sammanfattningsvis visar resultaten från baslinjeundersökningen att arbetsmiljön i
de fyra hemtjänstorganisationerna har både bra och dåliga sidor. De positiva sociala
aspekterna på dessa fyra enheter är trivsel på arbetsplatsen, god gemenskap och
stöd från både ledning och kollegor. Detta visar att bilden av hemtjänsten som en
oattraktiv arbetsplats inte är entydig. Det finns resurser i organisationen och bland
personalen som det går att bygga vidare på, vilket är viktigt för att kunna rekrytera
all den ytterligare personal som kommer att behövas inom hemtjänsten de närmaste
åren.
Vad gäller individens fysiska och psykologiska arbetsmiljö ser vi dock ett antal
utmaningar i form av hög fysisk belastning och risk för stress och utmattning.
Otydliga förutsättningar t.ex. brist på kompetenta vikarier skapar troligtvis en
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känsla av kontrollförlust hos arbetstagarna. Kombinerat med höga krav i form av
tidspress, många brukare och att inte alla känner att de riktigt räcker till, kan skapa
en grogrund för de indikationer på stress och risk för utmattning som vi ser i
materialet. Tidspressen och det höga antalet omsorgstagare medför också en risk
för ytterligare ökning av den fysiska belastningen. Allt detta måste åtgärdas för att
öka attraktionen för yrket och minska riskerna för arbetsskador och sjukskrivning.
Den brist på tid för att klara av arbetsuppgiften, som vi ser i vår undersökning,
måste åtgärdas med att mer personal anställs. Organisatoriska förändringar och
användning av tekniska hjälpmedel kan och ska naturligtvis användas men räcker
inte alls till för att lösa problemet. Tid måste finnas för att kunna ge omsorgstagarna den vård- och omsorg som de behöver för att kunna leva ett innehållsrikt
liv men också tid för hemtjänstpersonalen att återhämta sig, att sköta administrativa
uppgifter, tid för förflyttning etc. För att fler personer ska välja att arbeta inom
hemtjänst krävs troligen också förbättrade anställningsförhållanden som tillsvidareanställning, förbättrade löneförmåner, möjlighet till fortbildning, en arbetsmiljö
som inte påverkar hälsan negativt och möjlighet att påverka hur arbetet utförs.
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BILAGA 1 – FRÅGEFORMULÄR
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Enkät för att utvärdera
arbetsmiljön i äldreomsorgen
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Vänligen fyll i följande bakgrundsinformation
Namn:
Ålder:
Kön:

Kvinna

Man

Annat/vill ej ange

Arbetsplats:
Yrkesroll:
Antal år i yrket:
Antal år på
nuvarande
arbetsplats

Vilken typ av anställning har du?
Tillsvidareanställd heltid
Tillsvidareanställd deltid
Timanställd (ange ungefärligt antal timmar per månad)
________tim/månad
Annan (vänligen specificera):_______________________

På vilken tidpunkt av dygnet arbetar du vanligtvis i din anställning?
Fast dagarbete (övervägande mellan kl 06 och 18
Fast kvällsarbete (övervägande mellan kl 15 och 24
Fast nattarbete (övervägande mellan kl 24 och 05
Skiftande arbetstider med nattarbete
Skiftande arbetstider utan nattarbete

Enkäten utförs av forskare vid Lunds universitet och Kungliga tekniska högskolan
Kontaktperson: Gerd Johansson
Institutionen för designvetenskaper,
Lunds tekniska högskola,
Box 118, 221 00 Lund
046 – 222 00 00
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Bruksanvisning







Alla frågor bör besvaras. Försök att alltid välja något av
svarsalternativen på varje fråga. Om inget av svarsalternativen
stämmer perfekt, välj det svarsalternativ som kommer närmast din
uppfattning.
Svara spontant. Du bör inte fundera för länge på var fråga.
Titta inte bakåt. En del frågor kan kännas som upprepningar av
tidigare frågor. Bry dig inte om detta utan svara alltid spontant.
Kryssa bara i en enda ruta som svar på varje fråga.

 Om du ångrar dig efter att du kryssat i en ruta, fyll den felaktigt ikryssade
rutan helt ◼ och sätt ett nytt kryss i rätt ruta .

Tack för din medverkan!
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Frågor om din allmänna arbetssituation
Nedan ställer vi frågor och/eller påståenden angående en mängd förhållanden och situationer som kan
förekomma i ditt arbete.

Övergripande arbetssituation
1.

Trivs du på din arbetsplats?

2.

Finns en stämning som lockar fram bra
prestationer på din arbetsplats?

3.

Känner du att du räcker till för omsorgstagarna?

4.

Oftast

Sällan

Aldrig

Ja, absolut

Ja,
kanske

Nej, tror
inte det

Nej, absolut
inte

För få

Lagom

För många

För mycket tid

Lagom

För lite tid

Alltid

Ofta

Sällan

Känner du att du vill arbeta kvar om fem år?
Omsorgskvalitet

5.

Alltid

Vad tycker du om antalet omsorgstagare som
du arbetar med?

6.

Vad tycker du om den tid du vanligen ägnar åt
varje omsorgstagare?

7.

Finns det vanligen tillräckligt med tid för att du
ska hinna ge den hjälp som beviljats
omsorgstagaren?

Krav i arbetet
8.

Finns tillräckligt med tid för dig att förflytta dig
mellan omsorgstagarna?

9.

Hinner du göra de arbetsuppgifter du behöver
utföra inom kringtiden (den tid du ej är hos
omsorgstagare) utan att känna stress?

10.

Arbetar du övertid?

11.

Finns det möjlighet för dig att ta ut dina raster?

12.

Har du utrymme för att varva ner i ditt arbete?

13.

Känner du stöd från närmaste chef?

14.

Känner du stöd från dina arbetskamrater?

Aldrig
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15.

Finns det ersättare/vikarier vid behov?

16.

Används dubbelbemanning hos omsorgstagare i
de fall då det finns behov av detta?

17.

Har du möjlighet att påverka om det skall vara
dubbelbemanning hos en omsorgstagare?

18.

Upplever du krav som inte går ihop från olika
personer (t ex omsorgstagare/anhöriga
/enhetschef/samordnare och mig själv)?

19.

Måste du klara av händelser du inte varit beredd
på i ditt arbete?

20.

Måste du ta egna snabba och svåra beslut i ditt
arbete?

21.

Känns ansvaret för omsorgstagarna för stort i ditt
arbete?
Kvalitet och kompetensutveckling

22.

Har du möjlighet att fråga någon om råd ifall du
är osäker på något i ditt arbete?

23.

Har du tillräcklig kunskap om omsorgstagarnas
fysiska sjukdomar?

24.

Har du tillräcklig kunskap om omsorgstagarnas
psykiska sjukdomar?

25.

Finns det möjlighet att lära av varandra på din
arbetsplats?

26.

Är enhetschefen på din arbetsplats tillgänglig (går
att få tag på fysiskt eller via telefon/e-post) för
frågor och problem?

27.

Har enhetschefen på din arbetsplats tid för frågor
och problem?

28.

Fungerar den dagliga tidsplaneringen bra?

29.

Kan du påverka den dagliga tidsplaneringen om
den inte fungerar väl?

30.

Är det lätt för dig att meddela vidare till ansvarig
person (enhetschef, biståndshandläggare,
samordnare etc.) om du märker att
omsorgstagare behöver mer hjälp?

Alltid

Ofta

Sällan

Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig

Aldrig
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Hälsa

31.

Vilket av följande påstående om din hälsa stämmer bäst in på dig? Anser du att ditt nuvarande arbete
har….
Gjort hälsan mycket bättre
Gjort hälsan något bättre
Inte påverkat hälsan alls
Gjort hälsan något sämre
Gjort hälsan mycket sämre

32.

Hur ofta har du varit sjuk de senaste 3 månaderna?
Aldrig
1-3 ggr
4-6 ggr
Mer än 6 ggr

Schema

Aldrig

33.

Är du nöjd med dina arbetstider/schema?

34.

Arbetar du delade/brutna pass?

Sällan

Oftast

Alltid

Omsorgstagare
Vilken typ av omsorgstagare går
du till en vanlig vecka?
35.

Omsorgstagare med enbart
servicetjänster (städ, handling,
tvätt)

36.

Omsorgstagare med både
servicetjänster och personlig
omvårdnad

Inga

1-5

6-10

11-15

Fler
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Digital arbetsmiljö
37.

Vilka digitala verktyg använder du i ditt arbete?
Ex: Mobiltelefon, Digital platta (iPad, läsplatta el liknande), Dator eller dylikt.

38.

Vad har du vanligtvis för känsla när du använder digitala verktyg i ditt arbete?
Har en starkt positiv känsla
Har en positiv känsla
Har vare sig positiv eller negativ känsla
Känner viss olust
Känner stark olust
Använder ej digitala verktyg i mitt arbete

39.

Hur upplever du överlag användning av digitala verktyg i arbetet?
De är ett stöd och underlättar arbetet.
Ingen större påverkan på arbetet.
Jag är missnöjd. Det är ofta problem, krångel och tidsfördröjning.

Ergonomiska förhållanden
40.

Anser du att du har tillräckliga kunskaper om vilka
ergonomiska arbetsställningar och arbetsrörelser
som är lämpliga att använda i ditt arbete?

41.

Använder du ergonomiskt lämpliga
arbetsställningar och arbetsrörelser i ditt arbete?

42.

Har omsorgstagarna tillräckligt med hjälpmedel
för att du ska kunna arbeta med ergonomiskt
lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser?

43.

Har du tillräckligt med fysiskt utrymme (i rummet)
för att kunna arbeta med ergonomiskt lämpliga
arbetsställningar och arbetsrörelser när du
hjälper omsorgstagarna?

Alltid

Ofta

Sällan

Aldrig
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Några frågor om passformen mellan dig och ditt arbete (QPS mismatch)
Nedan beskriver vi en mängd situationer som kan förekomma i ditt arbete. Din uppgift är att ange hur
ofta en sådan situation har förekommit i ditt arbete inom hemtjänsten.
Tänk på hur det har varit under det senaste halvåret.

60.

Arbetsbelastning

60.1.

Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att
arbetet hopar sig?

60.2.

Har du för mycket att göra?

60.3.

Förekommer störande avbrott
i ditt arbete?

60.4.

Påverkar kraven i ditt arbete ditt
hem- och familjeliv på ett negativt sätt?

60.5.

Innefattar ditt arbete kontakt med
omsorgstagare?
Ja Nej (om nej, gå vidare till fråga 61)

60.6.

Måste du ta emot och behandla
klagomål från omsorgstagare?

61.

Kontroll

61.1.

Finns det klart definierade mål för
ditt arbete?

61.2.

Vet du vilket ansvarsområde du har?

61.3.

Måste du utföra saker som du tycker
skulle göras annorlunda?

61.4.

Får du arbetsuppgifter utan att få de
resurser som behövs för att utföra dem?

61.5.

Ställs det oförenliga krav på dig från
två eller flera personer?

61.6.

Kan du påverka mängden arbete du får?

61.7.

Kan du själv bestämma din arbetstakt?

61.8.

Kan du påverka beslut som är viktiga
för ditt arbete?

Mycket
sällan
eller
aldrig

Ganska
sällan

Ibland

Ganska
ofta

Mycket
ofta
eller
alltid
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62.

Belöning

Mycket
sällan eller
aldrig

Ganska
sällan

Ibland

Ganska
ofta

Mycket
ofta
eller
alltid

Ganska
mycket

Väldigt
mycket

62.1. Får du uppskattning för dina arbetsprestationer
från din närmaste chef?
62.2. Belönas man för ett väl utfört arbete på din
arbetsplats (pengar, uppmuntran)?
63.

Gemenskap

63.1. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med
ditt arbete från dina arbetskamrater?
63.2. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med
ditt arbete från din närmaste chef?
63.3. Om du behöver, är dina arbetskamrater då villiga
att lyssna på problem som rör ditt arbete?
63.4. Om du behöver, är din närmaste chef då villig att
lyssna på problem som rör ditt arbete?
63.5. Har du lagt märke till störande konflikter mellan
arbetskamrater?
63.6. Är förhållandet mellan dig och din närmaste chef
en orsak till stress?
63.7. Är det tillräckligt med kommunikation på din
avdelning?

64.

Hur är klimatet på din arbetsenhet?

64.1. Uppmuntrande och stödjande
64.2. Misstroget och misstänksamt
64.3. Avslappnat och trivsamt

Mycket
lite eller
inte alls

Ganska
lite

Något
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65.

Ingår du i en fast arbetsgrupp?
Ja

Nej (om nej, gå vidare till fråga 68)
Mycket
sällan eller
inte alls

66.
67.

68.

Rättvisa

68.2.

Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina
färdigheter?

68.3.

Tar din närmaste chef itu med problem så snart
de uppkommer?

68.4.

Fördelar din närmaste chef arbetet på ett
opartiskt och rättvist sätt?

68.5.

Behandlar din närmaste chef de anställda på
ett rättvist och jämlikt sätt?

68.6.

Tas de anställda väl omhand på din arbetsplats?

68.7.

I vilken utsträckning intresserar sig ledningen
för personalens hälsa och välbefinnande?

69.3.

70.

Ganska
ofta

Är er grupp bra på att lösa konflikter?

Känner du att du har någon person eller
organisation som bevakar dina intressen?

69.2.

Ibland

Utförs arbetet i gruppen på ett flexibelt sätt?

68.1.

69.
69.1.

Ganska
sällan

Mycket
ofta
eller
alltid

Mycket
sällan eller
aldrig

Ganska
sällan

Mycket
lite eller
inte alls

Ganska
lite

Ibland

Ganska
ofta

Mycket
ofta
eller
alltid

Värderingar
Innefattar ditt arbete arbetsuppgifter som är i
konflikt med dina personliga värderingar?
För mina vänner berättar jag att organisationen
är ett mycket bra ställe att arbeta på
Mina egna värderingar är mycket lika
organisationens

Litar du på ledningens förmåga att klara
framtiden för arbetsplatsen / organisationen?

Något

Ganska
mycket

Väldigt
mycket
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Några frågor om hur du har känt dig den sista tiden (s-UMS)
Hur mycket har du känt av eller lagt märke till följande:

71.

Har du nu känt dig psykiskt och/eller fysiskt utmattad under mer än
två veckor?

72.

Anser du att denna utmattning beror på att du varit utsatt för stress
under lång tid, d.v.s. att du varit utsatt för stor påfrestning eller
upplevt dig pressad under 6 månader eller mer?

73.

Har du under de senaste två veckorna upplevt:

73.1.

Koncentrations- eller minnessvårigheter?

73.2.

Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under
tidspress?

73.3.

Att du varit känslomässigt lättrörd eller lättirriterad?

73.4.

Problem med sömnen?

73.5.

Att du känt dig kroppsligt svag eller lättare blir uttröttad?

73.6.

Kroppsliga besvär som smärtor/värk, ont i bröstet, hjärtklappning,
besvär från mage eller tarm, yrsel eller ökad ljudkänslighet?

74.

Har ovanstående besvär (fråga 73) påtagligt försämrat ditt
välbefinnande och/eller din funktionsförmåga (arbetsförmåga,
familjeliv, fritidsaktiviteter eller i andra viktiga avseenden)?

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja i
högsta
grad

Ja,
något

Nej, inte
alls
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Några frågor om hur du har känt dig den sista månaden (LUCIE)
Dessa frågor handlar om olika upplevelser, beteenden och besvär som man kan få
efter en tids stress. Syftet med frågorna är ge oss en ungefärlig bild av din aktuella form,
så som du upplever den själv.
Hur mycket har du under senaste månaden känt av eller lagt märke till följande:
80.
Sömn och återhämtning
Inte alls
80.1.

Svårigheter att somna?

80.2.

Upprepade uppvaknanden eller störd/orolig sömn?

80.3.

För tidigt (slutligt) uppvaknande och/eller för lite sömn (ej
utsövd)?

81.

Avgränsning mellan arbete och fritid

81.1.

Att arbetet tar så mycket energi att du förlorar orken att ta
itu med saker som behöver göras därhemma?

81.2.

Att problem på arbetet gör dig irriterad därhemma?

81.3.

Svårigheter att koppla av på fritiden pga. Ständiga tankar på
arbetet?

81.4.

Svårigheter att sova pga. ständiga tankar på arbetet?

82.

Gemenskap och socialt stöd på arbetsplatsen

82.1.

Bristande stöd och/eller hjälp av dina närmaste
arbetskamrater?

82.2.

Bristande stöd och/eller hjälp av din närmaste chef?

83.

Kontroll över arbetsuppgifterna eller egen förmåga

83.1.

Att du börjat tappa kontrollen över dina arbetsuppgifter?

83.2.

Att du börjat förlora din entusiasm/glädje för
arbetsuppgifterna?

83.3.

Att du börjat känna dig mindre effektiv i att sköta dina
arbetsuppgifter?

83.4.

Att du fått svårare att fatta beslut i arbetet?

83.5.

Att du fått sämre tålamod eller ork för samarbete med
arbetskamraterna?

84.

Privatliv och fritidsaktiviteter

84.1.

För lite tid till umgänge med vänner och bekanta?

84.2.

Nedsatt ork eller lust till umgänge med vänner och
bekanta?

84.3.

Nedsatt ork eller lust till dina vanliga fritidsintressen?

Lite

En hel del

Mycket

Inte alls

Lite

En hel del

Mycket

Inte alls

Lite

En hel del

Mycket

Inte alls

Lite

En hel del

Mycket

Inte alls

Lite

En hel del

Mycket
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Hur mycket har du under senaste månaden känt av eller lagt märke till följande:
90.

Hälsobesvär

90.1.

Hjärtklappning eller obehagskänsla i
hjärttrakten (t ex tryck över bröstet)

90.2.

Ljud- eller ljuskänslighet

90.3.

Försämrat närminne

90.4.

Försämrad koncentrationsförmåga eller
förvirring

90.5.

Yrsel, ångest eller oro

90.6.

Svår trötthet/energibrist som ej minskar
efter vila

90.7.

Otålighet

90.8.

Brusar upp (blev irriterad) för småsaker

90.9.

Tar illa vid dig för småsaker (t ex hade
nära till gråten)

90.10.

Känslor av hopplöshet eller maktlöshet

90.11.

Känner dig initiativlös

Inte alls

Lite

En hel
del

Mycket
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Några frågor om hur du har känt dig de sista 2 veckorna (KEDS)
Dessa frågor handlar om hur du har känt dig de sista två veckorna. Hur mycket har du under de sista två
veckorna känt av eller lagt märke till följande:
91.

Koncentrationsförmåga
Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig. Tänk
igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning
av komplicerad text, lätt tidningstext eller TV-tittande.
0

Jag har inte svårt att koncentrera mig utan läser, tittar på TV och för samtal som vanligt.

1
2

Jag har ibland svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga min
uppmärksamhet.

3
4

Jag har ofta svårt att koncentrera mig.

5
6
92.

Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting.

Minne
Här ber vi dig beskriva din förmåga att komma ihåg saker. Tänk efter om du har svårt att komma ihåg
namn, datum eller vardagliga ärenden.
0

Jag kommer ihåg namn, datum och ärenden jag ska göra.

1
2

Det händer att jag glömmer bort sådant som inte är så viktigt men om jag skärper mig minns
jag för det mesta.

3
4

Jag glömmer ofta bort möten eller namnen på personer som jag känner mycket väl.

5
6

93.

Jag glömmer dagligen bort betydelsefulla saker eller saker som jag skulle gjort.

Kroppslig uttröttbarhet
Frågan gäller hur du har det med din fysiska ork. Känner du dig t.ex. mer fysiskt trött än vanligt efter
vardagliga sysslor eller någon form av kroppsansträngning?
0

Jag känner mig som vanligt och utför fysiska aktiviteter som ingår i vardagen eller tränar som
jag brukar.

1
2

Jag känner att fysiska ansträngningar är mer tröttande än normalt men rör mig ändå som
vanligt i det avseendet.

3
4

Jag har svårt att orka med kroppsansträngning. Det fungerar så länge jag rör mig i normal
takt men jag klarar inte att öka takten utan att bli darrig och andfådd.

5
6

Jag känner mig mycket svag och orkar inte ens att röra mig kortare sträckor.
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94.

Uthållighet
Här vill vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du blir lättare psykiskt trött än vanligt i
olika vardagliga situationer.
0

Jag har lika mycket energi som vanligt. Jag har inga särskilda svårigheter att genomföra mina
vardagliga sysslor.

1
2

Jag klarar av att genomföra vardagliga sysslor men det går åt mer energi och jag blir fortare
trött än vanligt. Jag behöver ta pauser oftare än vanligt.

3
4

Jag blir onormalt trött av att försöka utföra mina vardagssysslor och umgänge med andra
människor tröttar ut mig.

5
6

95.

Jag orkar inte göra någonting.

Återhämtning
Här ber vi dig beskriva hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har blivit
uttröttad.
0

Jag behöver inte vila under dagen.

1
2

Jag blir trött under dagen men det räcker med en liten paus för att jag ska återhämta mig.

3
4

Jag blir trött under dagen och behöver långa pauser för att bli piggare.

5
6

96.

Det spelar ingen roll hur mycket jag vilar, det är som om jag inte kan ladda om mina
batterier.

Sömn
Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur god sömnen varit och/eller om du känt dig utsövd
under de senaste två veckorna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit
sömnmedel eller ej.
0

Jag sover gott och tillräckligt länge för mina behov och känner mig för det mesta utvilad när
jag vaknar.

1
2

Ibland sover jag oroligare eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer
att jag inte känner mig utsövd efter en natts sömn.

3
4

Jag sover ofta oroligt eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer ofta
att jag inte känner mig utsövd efter en natts sömn.

5
6

Jag sover oroligt eller vaknar varje natt och har svårigheter att somna om. Jag känner mig
aldrig utvilad eller utsövd när jag vaknar.
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97.

Överkänslighet för sinnesintryck
Frågan gäller om du tycker att något eller några av dina sinnen blivit mer känsliga för intryck. T.ex.
ljud, ljus, dofter eller beröring.
0

Jag tycker inte att mina sinnen är känsligare än vanligt.

1
2

Det händer att ljud, ljus eller andra sinnesintryck känns obehagliga.

3
4

Jag upplever ofta ljud, ljus eller andra sinnesintryck som störande eller obehagliga.

5
6

98.

Ljud, ljus eller andra sinnesintryck stör mig så mycket att jag drar mig undan för att mina
sinnen ska få vila.

Upplevelsen av krav
Här ber vi dig ta ställning till hur du reagerar på krav som du upplever ställs på dig i vardagen. Kraven
kan komma från omgivningen eller dig själv.
0

Jag gör det jag ska eller vill göra utan att uppleva det som särskilt krävande eller besvärligt.

1
2

Vardagliga situationer som jag tidigare hanterat utan särskilda problem kan ibland kännas
krävande och orsaka obehag eller få mig att bli lättare stressad än vanligt.

3
4

Situationer som jag tidigare hanterat utan problem känns nu ofta krävande och orsakar ett
starkt obehag eller en stark stress.

5
6

99.

Det mesta känns krävande och jag klarar inte av att hantera det överhuvudtaget.

Irritation och ilska
Frågan gäller hur lättirriterad eller arg du känner dig inombords oavsett om du visat något utåt eller
ej. Tänk särskilt efter hur lättväckt din irritation varit (”kort stubin”), i förhållande till vad som utlöst
den, och på hur ofta och hur intensivt du känt dig arg eller irriterad. Om du överhuvudtaget inte kan
känna några sådana känslor, skall du sätta din markering vid 0.
0

Jag känner mig inte särskilt lättirriterad.

1
2

Jag känner mig mer otålig eller lättirriterad än vanligt men det går också snabbt över.

3
4

Jag blir lättare arg eller provocerad än vanligt. Ibland förlorar jag fattningen på ett sätt som
inte är normalt för mig.

5
6

Jag känner mig ofta alldeles rasande invärtes och måste anstränga mig till det yttersta för att
behärska mig.
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Här kommer några frågor om hur engagerad du känner dig (UWES-9)
Följande 9 påståenden handlar om hur du brukar känna dig på arbetet. Läs varje påstående
noga och tänk efter om du någon gång haft den känslan när du jobbar. Om du aldrig känt dig
på det viset kryssa i rutan ”Aldrig”. Annars kryssa i hur vanligt eller ovanligt det är att du
känner på det viset.
Aldrig

Nästan
aldrig
Några ggr/år
eller mindre

100.
100.1. Jag spritter av energi på jobbet
100.2. På jobbet känner jag mig stark
och energisk
100.3. Jag känner mig entusiastisk inför
mitt jobb
100.4. Mitt arbete inspirerar mig
100.5. När jag stiger upp på morgonen
så känner jag för att gå till jobbet
100.6. Jag känner mig lycklig när jag går
upp i mitt arbete
100.7. Jag är stolt över det arbete jag
utför
100.8. Jag rycks med när jag arbetar
100.9. Jag är uppslukad av mitt arbete

Sällan

Ibland

Ofta

En g/månad
eller mindre

Några
ggr/månad

En g/vecka

Mycket
ofta
Några
ggr/vecka

Alltid
Varje dag
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Frågor om besvär från muskler och leder

gg

Kuorinka et al 1987, Applied Ergonomics, 18.3, 233-237

V.g vänd
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Har du haft smärta, värk eller obehag i nacken under de senaste 12
månaderna?

101.

Nej, aldrig
Ja, sällan
Ja, ibland
Ja, ofta
Ja, mycket ofta
Hur skulle du gradera intensiteten av dina besvär i nacken under en typisk dag?

101.1.

Besvär så svåra
som de någonsin
kan bli

Inga
besvär

0

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Har du haft smärta, värk eller obehag i nacken någon gång under de senaste 7
dagarna?

101.2.




2

Nej
Ja

Har du haft smärta, värk eller obehag i axlarna
under de senaste 12 månaderna?
102.

Nej, aldrig
Ja, sällan
Ja, ibland
Ja, ofta
Ja, mycket ofta
102.1.

Hur skulle du gradera intensiteten av dina besvär i axlarna under en typisk dag?

Besvär så svåra
som de någonsin
kan bli

Inga
besvär

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Har du haft smärta, värk eller obehag i axlarna någon gång under de senaste 7
dagarna?

102.2.




Nej
Ja

Har du haft smärta, värk eller obehag i ländryggen
under de 12 senaste månaderna?
103.

Nej, aldrig
Ja, sällan
Ja, ibland
Ja, ofta
Ja, mycket ofta
103.1.

Hur skulle du gradera intensiteten på dina besvär i ländryggen under en typisk dag?
Besvär så svåra
som de någonsin
kan bli

Inga
besvär

0

1

103.2.




3

4

5

6

7

8

9

Ja

Har du haft utstrålande smärta, stickningar eller domningar i ett eller båda benen
någon gång under den senaste månaden?

Nej
Ja

10

Har du känt smärta, värk eller obehag i ländryggen någon gång under de 7 senaste
dagarna?

Nej

103.3.




2
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Har du haft smärta, värk eller obehag i armbågar eller
händer/handleder under de senaste 12 månaderna?

104.

Nej, aldrig
Ja, sällan
Ja, ibland
Ja, ofta
Ja, mycket ofta
Hur skulle du gradera intensiteten av dina besvär i armbågar/händer under en typisk dag?

104.1.

Besvär så svåra
som de någonsin
kan bli

Inga
besvär

0

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Har du haft smärta, värk eller obehag i armbågar eller handleder/händer någon gång
under de senaste 7 dagarna?

104.2.




2

Nej
Ja

Har du haft smärta, värk eller obehag i knän eller fötter
under de 12 senaste månaderna?
105.

Nej, aldrig
Ja, sällan
Ja, ibland
Ja, ofta
Ja, mycket ofta
105.1.

Hur skulle du gradera intensiteten på dina besvär i knä/fötter under en typisk dag?

Besvär så svåra
som de någonsin
kan bli

Inga
besvär

0

1

105.2.




3

4

5

6

7

8

9

Har du haft smärta, värk eller obehag i knä eller fötter någon gång under de 7
senaste dagarna?

Nej
Ja

2

10
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Denna AMM-rapport presentar resultat från forskningsprojektet ”Att skapa en
bättre arbetsmiljö i hemtjänsten - participativt förändringsarbete i praktiken”.
Projektet har finansierats av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
(FORTE) och genomförts av forskare från Lunds Universitet och Kungliga
Tekniska Högskolan. En utgångspunkt har varit begreppet delaktighet. Därför har
projektet utvecklats och genomförts i samarbete med både anställda och chefer i
hemtjänsten samt representanter för arbetsmarknadens parter. I denna rapport
redovisas resultaten från de medarbetarenkäter som delades ut i samband med
projektets arbetsplatsinterventioner i syfte att kartlägga arbetsmiljön och de
anställdas hälsa och välmående.
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