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Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på personalens möjligheter till stöd och 
återhämtning på arbetsplatser och vad som kan göras för att bidra till återhämtning enligt 
lagstadgat perspektiv. Studien var kvantitativ och kvalitativ, en så kallad mixed method med 
inriktning av det deskriptiva, där datainsamlingen gjordes genom pappersenkäter ute på 
arbetsplatserna. Det var en öppen studie där tre arbetsgrupper med kvinnor och män i åldrarna 
22 till 65 år deltog. Undersökningen skedde på olika orter i norra Sverige och riktade sig mot 
de som arbetar inom socialtjänsten och vårdyrket inom äldreomsorgen. 59 respondenter 
svarade på enkäten. Dataanalysen av resultatet utgick ifrån de mest relevanta fynden utifrån 
möjligheten till stöd och återhämtning på arbetsplatser. Den insamlade datan fördes först över 
till Microsoft Excel och sedan till grafer. Resultatet visade att möjligheten för återhämtning på 
arbetsplatserna var liten då arbetsbelastningen var stor och det fanns lite tid för raster. 
Respondenterna upplevde en hög belastning på grund av brist på andrum och möjligheten att 
arbeta i en lugn miljö. För att respondenterna skulle kunna uppnå en bra arbetsmiljö så 
upplevde de att de behövde mer tid till raster och mer tid till arbetsuppgifterna. 
Respondenterna efterfrågade ett mat/fikarum som var en lugn och tilltalande plats att gå till 
under raster så att de lättare kunde återhämta sig under arbetspasset. Respondenterna kände ett 
bra stöd både från chefer och arbetskamrater. Hälsovägledare kan ha nytta av studien då de 
kan arbeta med hälsopromotion i form av återhämtning ute på arbetsplatser och även utifrån 
den nya arbetsmiljölagen. 
 
Nyckelord: Hälsopromotion, Återhämtning, Arbetsmiljö, AFS 2015:4, Arbetsbelastning, 
Kvantitativ studie, Kvalitativ studie, Mixed method, Stressreduktion, Stöd, Krav- och 
kontrollmodellen  
 
The purpose of this study was to investigate how the workers possibilities for support and 
recovery on workplaces and what we could do to contribute to recovery from a statutory 
perspective. The study was a quantitative and qualitative study, a so called mixed method 
with alignment of the descriptive where the data collection were made with paper surveys on 
the workplaces. It was an open study which contained three workgroups with men and women 
in the age of 22 to 65. The study took place on different locations in northern Sweden and 
were directed at people working within social services and elderly care. 59 respondents 
answered the survey. The data analysis of the results were made using the most relevant 
findings from the possibility for support and recovery on workplaces. The collected data were 
first transferred to Microsoft Excel and later on transferred to graphs. The result showed that 
the possibility to recovery is low due to high workload and not enough time for breaks. The 
respondents were experiencing high load due to the lack of possibilitíes to work in a calm 
environment. For the respondents to have a good work environment they felt that they needed 
more time both for breaks and for their duties. They also felt that they needed a calm and 
peaceful place to go to for food or coffee breaks so they can recover better during the 
worktime. The respondents felt that they have good support from managers and work 
associates. Health guiders can greatly benefit from the study as they can work with health 
promotion by working with recovery on workplaces with support from the new law of 
working environment. 
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Förord 
 
Genom att det kom en ny arbetsmiljölag den 31 mars 2016 vill vi belysa vikten av en god 
arbetsmiljö som ger rum för återhämtning samt stöd och engagemang från chefer. Som 
samhällsutvecklingen ser ut just nu förekommer det mycket sjukskrivningar på grund av 
utmattning/utbrändhet. Om man avsätter tid till återhämtning minskar risken för dessa 
problem. I kursen stressfysiologi uppstod intresset då det belystes att man kan förebygga 
dessa sjukskrivningar genom återhämtning men även genom egna erfarenheter där arbetsmiljö 
med för lite återhämtning ledde till utmattning. Som hälsovägledare arbetar vi med 
människors hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att man ser till människan i 
sin helhet, fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt. Genom att belysa det som 
fungerar och är friskt och vad återhämtning betyder för den specifika individen så vill vi 
inspirera till hälsofrämjande arbetsplatser. Ett särskilt tack till vår handledare Medicine Dr. 
Anitha Risberg som har bidragit med kunskap och inspiration inom området. Ett stort tack till 
alla inblandade i studien.  
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Introduktion 

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt, men enligt 
världshälsoorganisationen (WHO, 1946) är hälsa ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. Hälsofrämjande arbete (Hälsopromotion) bygger på ett salutogent perspektiv, 
vilket innebär att man ser det friska i människan och människan i sitt sammanhang och arbetar 
med ett hälsobefrämjande arbetssätt (Antonovsky, 2005). Hälsa kan ses ur ett holistiskt 
perspektiv, fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och andligt (WHO, 2013). En god hälsa kan 
uppnås endast med en utjämning av de sociala hälsoskillnaderna. Hälsopromotion gör det 
möjligt för människor att öka kontrollen och förbättra sin egen hälsa. En bra hälsa är en stor 
tillgång för social, ekonomisk och personlig utveckling och är en viktig dimension för 
livskvalitet (ibid.).  
 
På grund av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakas ohälsa hos många 
arbetstagare i Sverige (Arbetsmiljöverket, 2015). Sedan år 2010 har sjukfrånvaron ökat med 
nästan 70 procent samtidigt som utgifterna för sjukförsäkringen ökat med 11 miljarder mellan 
år 2010 och år 2014 (Regeringen, 2015). Arbetsmiljöverket har därför beslutat om en ny 
föreskrift som trädde i kraft den 31 mars 2016, om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4). Regler om kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstider och kränkande 
särbehandling ingår i föreskriften. Föreskriften innehåller vikten av en dialog mellan chefer 
och anställda för att uppmärksamma risker för bland annat ohälsosam arbetsbelastning och att 
arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska vara 
uppmärksam på detta och se till att det finns tid för återhämning. Cheferna ska vara tydliga i 
att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen. Det ska finnas en policy och 
rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras samt att föreskriften ställer krav på att 
chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande 
särbehandling förebyggs och hanteras. Arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en 
god social och organisatorisk arbetsmiljö. De nya föreskrifterna har tagits fram i samråd med 
arbetsmarknadens parter och har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete och målet med 
föreskriften är att minska den arbetsrelaterade ohälsan (ibid.). Ledarskapet har visats ha en 
väldigt stor roll när det gäller personalens välbefinnande och ett hälsofrämjande ledarskap så 
som kommunikation, meningsfull arbetsmiljö och jämlik behandling som kan bidra till bättre 
arbetshälsa (Grönlund & Stenbock-Hult, 2014). 
 
Under de senaste åren har utvecklingen av stressrelaterade sjukdomar ökat med en 
okontrollerad fart inom olika vårdyrken (Anderberg, 2001). Personal inom äldrevården har 
hög förekomst av förtidspensioneringar och långtidssjukskrivningar relaterat till 
arbetssituationen och arbetsmiljöfaktorer (Ijeh, Thiringer & Dellve, 2003). Utbrändhet är 
vanligt förekommande hos de som arbetar med äldrevård (Westermann, Kozak, Harling & 
Nienhaus, 2014). Enligt ett utdrag från arbetsskadestatistiken från Arbetsmiljöverket (2016) 
som gäller socialsekreterare och psykologer så har anmälningar i form av arbetsskador som 
resulterar i arbetssjukdom för besvär av psyko-social karaktär ökat markant mellan 2014 och 
2015. De som arbetar inom socialtjänsten är en allt mer belastad arbetsgrupp och den ökande 
arbetsbelastningen ställer allt högre krav på arbetsinsatsen. En stor del som drabbas är kvinnor 
och det beror på för hög arbetsbelastning och arbetsmängd (ibid.).  

http://proxy.lib.ltu.se/login?frbrVersion=2&url=http://linksource.ebsco.com/linking.aspx?rft_id=info:doi/&rft.genre=article&rft.atitle=Questionnaire+among+health+personnel+on+early+retirement.+Four+out+of+five+consider+their+illness+an+occupational+injury.&rft.jtitle=L%C3%A4kartidningen&rft.btitle=&rft.aulast=Ijeh&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Ijeh%2C+Cyprel&rft.aucorp=&rft.date=20030327&rft.volume=100&rft.issue=13&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=1144&rft.epage=&rft.pages=1144-7&rft.artnum=&rft.issn=0023-7205&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&svc.fulltext=yes&rft_dat=%3Cmedline%3E12705159%3C/medline%3E&rft.eisbn=&rft_id=info:oai/&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2015-12-10T14%3A42%3A56IST&rfr_id=info:sid/EBSCO:&req.language=swe
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I arbetslivet kan hälsa bland annat handla om att hitta bra former för organisering, ledarskap 
och för personalens arbete (Hanson, 2004). När man arbetar med hälsopromotion i de olika 
nivåerna i en organisation ger det friskare arbetsplatser (ibid.). Genom förbättrad 
arbetsorganisation och struktur, och genom att utbilda chefer och ledare, kan man förbättra 
arbetsmiljön betydligt (Anderberg, 2001). På det personliga planet kan man också lära sig 
hantera stress bättre och ställa krav på återhämtningspauser och tillräcklig tid (ibid.). Ledare 
som utövar ett hälsopromotivt ledarskap och som kan inspirera personalen och se till de olika 
personliga kvalitéerna som personalen besitter gör att personalen har lättare att återhämta sig 
under arbetstid (Dunkl, Jiménez, Žižek, Milfelner & Kallus, 2015). Anpassande 
arbetsuppgifter efter de personliga färdigheterna minskar den arbetsrelaterade stressen och ger 
ett bra stöd och mer kontroll över arbetssituationen (ibid.). Kunskap om stresshantering och 
återhämtning hjälper individer att hantera vardagen (Hansson, Anderberg, Theorell & Arnetz, 
2005). Det ökar individens förmåga att hantera stress, förbättrar återhämtningen, 
sömnkvalitén samt koncentrationsförmågan (ibid.).  
 
Self-efficacy innebär tilltron till sin egen förmåga att klara av en specifik situation (Bandura, 
1997). Återhämtningsrelaterad self- efficacy är ett hälsopromotivt redskap där man på ett 
framgångsrikt sätt kan koppla bort arbetsstressen (Sonnentag & Kruel, 2006; Park & Lee, 
2015). Detta innebär att om man tror på att lunchpromenaden kommer att ge ökat välmående 
och ny energi och kopplar bort arbetet för en stund så kommer individen lättare uppnå 
återhämtning från den arbetsrelaterade stressen av promenaden än om de fortsätter att 
fokusera på stressen (Sonnentag & Kruel, 2006).  

Kühnel, Sonnentag och Westman (2009) har undersökt om kortare vila kan öka personers 
engagemang för arbetet. I de fall där man lyckats att mentalt koppla bort arbetet under en 
kortare vila förekom väsentliga förbättringar av arbetsengagemanget. De här resultaten menar 
forskarna själva stämmer överens med att det är just när man lyckas uppnå både fysisk och 
mental bortkoppling av arbetsrelaterade krav som de uttömda resurserna får möjlighet att 
återställas. Vidare antyder resultaten att personer som är väldigt delaktiga i sitt arbete är mer 
villiga att återinvestera sina resurser i arbetet och visar därför ett högre arbetsengagemang 
efter en kortare vila, jämfört med personer som inte är lika delaktiga (ibid.).  
 
Mayer (1922) beskriver vila som en av det fyra kategorierna som är viktiga att ha en balans 
mellan. Han menar att människan behöver bejaka sin personliga rytm. De övriga kategorierna 
som författaren nämner är arbete, sömn och lek. Vila och sömn är två skilda saker (Weinblatt 
& Avrech-Bar, 2003). Vila är ett avbrott från psykisk och eller fysisk ansträngning som 
resulterar i ett avslappnat tillstånd. Vila är kravlöst och i stillhet. Det man gör när man vilar är 
individuellt. Det kan vara att lyssna på musik, gå en promenad, läsa eller sitta i stillhet. Det 
kan vara i ensamhet eller i gemenskap med andra (ibid.). Om man upplever tillfredställelse 
och glädje i det man gör när man har paus från sitt dagliga arbete så blir återhämtningen 
effektivare (Oerlemansa, Bakkera & Demeroutic, 2014). 
 
Ottosson och Grahn (2005) menar att naturens krafter kan hjälpa människor med att återhämta 
sig på ett bättre sätt. Naturen tycks ha en välgörande effekt på mental trötthet, även om den 
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enbart betraktas på ett foto eller genom ett fönster, vilket tydliggör omgivningens betydelse 
för återhämtning även under en arbetsdag (Ekstedt, 2011).  Rosenkrantz (2014) gjorde en 
studie som visade att genom enkla medel, som att ”flytta in” naturen inomhus med bland 
annat lite växter, färgglada frukter och blommor så blev det en hemtrevlig miljö som kändes 
skön och hälsofrämjande enligt de personer som vistades i rummet.  
 
Återhämtning är en förutsättning för att klara av att upprätthålla en god hälsa och kunna 
prestera både i arbetslivet och i privatlivet (Prop. 2007/08:110; Statens folkhälsoinstitut (FHI), 
2010; van Hooff, Geurts, Beckers & Kompier, 2011). Uteblir återhämtningen ökar risken att 
drabbas av stressrelaterade symptom som utmattning, depression och hjärt-kärlsjukdomar 
men även andra psykiska och fysiska hälsoproblem (ibid.). Om brist på återhämtning blir till 
en vana riskerar det att leda till ökad ohälsa, människor måste ges möjlighet att varva ner och 
återhämta sig för att orka och klara av att upprätthålla en god hälsa (FHI, 2005). Upprepad 
brist på återhämtning leder i det långa loppet till att kroppens stressystem blir överbelastade 
och att risken för kroniska och påfrestande psykiska och fysiska besvär ökar (van Hooff et al., 
2011).  
 
Stress kan indelas i tre faser (Seyle, 1976). Den första fasen kallas alarmreaktionen. Det 
sympatiska nervsystemet aktiveras. Binjuremärgen producerar adrenalin och noradrenalin. 
Det gäller att "fly eller fäkta". Puls och blodtryck ökar, musklerna spänns och sinnena 
reagerar intensivt på vad som finns och sker i den yttre situationen. I den andra fasen inträder 
ett tillstånd av uppgivenhet som får individen att återhämta sig. De fysiologiska reaktionerna 
domineras av produktion av kortisol från binjurebarken, vilket ökar kroppens förmåga att 
klara av stressen. Om inte en återhämtning kan ske uppkommer ett tillstånd av psykisk och 
fysisk utmattning som kan ge upphov till ledinflammationer, hjärt- och kärlsjukdomar samt 
mag-tarmsjukdomar (ibid.). 
 
Människor har i dag en ökad arbetsbelastning och då man inte hinner med sitt arbete har det 
blivit vanligt att kompensera genom att hoppa över luncher och andra raster eller att ta hem 
arbetet och arbeta hemma (Melin, Astvik & Bernhard-Oettel, 2014). Vid för hög 
arbetsbelastning på arbetet blir man tröttare vid arbetsdagens slut och har svårt att hinna 
återhämta sig under helgerna (van Hooff, Geurts, Kompier & Taris, 2007). Orken att vara 
aktiv utanför arbetstid blir sämre (ibid.). Nedskärningar, större konflikter och stora 
förändringar på arbetet kan påverka återhämtningen negativt (Greubel & Kecklund, 2011).  
 
En annan faktor som kan hämma möjligheten att släppa arbetet utanför arbetstid är om den 
emotionella påverkan är stor (Sonnentag, Kuttler & Fritz, 2010; Zapf, Seifert, Schmutte, 
Mertini, & Holz, 2001). Exempelvis då arbetet innebär att hjälpa människor som har det svårt 
på olika sätt och emotionell trötthet hämmar möjligheten för återhämtning. Det känslomässiga 
engagemanget kräver mer tid till återhämtning (ibid.). 
  
För höga krav och brist på kontroll i arbetet resulterar i en allt för stressad arbetssituation (de 
Croon, Sluiter, Blonk, Broersen & Frings-Dresen, 2004). Arbeten med hög anspänning och 
lågt stöd från arbetsledning och arbetskamrater ger besvär av olika slag och dessutom en hög 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kortisol
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andel sjukskrivningar enligt uppgifter från Arbetsmiljöverket och Statistiska Centralbyrån 
(2001). 
 
Att ha kontroll över sin egen situation och sitt liv innebär att man kan ta kommando över de 
flesta vardagssituationer och även oväntade situationer man kan ställas inför (Theorell, 2012). 
1979 tog Robert A. Karasek fram en stresshanteringsmodell för arbetsbelastning (Karasek, 
1979). Modellen förutser den mentala belastningen som resulterar från interaktionen av 
arbetskraven och besluts- och handlingsutrymme på arbetet. Modellen tydliggör tidiga 
motstridiga slutsatser baserade på separerade effekter av arbetskrav och besluts- och 
handlingsutrymme på arbetet. Den konsekventa slutsatsen är att det är en kombination av lågt 
beslutsutrymme och tunga arbetskrav som är förknippade med psykiska påfrestningar. Samma 
kombination är också förknippat med missnöje på arbetet (ibid.). 

Stress och att känna kontroll hänger tätt ihop på det sättet att när stressen ökar och kontrollen 
över en situation minskar så riskerar man att tappa kontrollen och man måste kämpa för att 
behålla den (Theorell, 2012). När man väl tappat kontrollen då är det inte längre intressant att 
kämpa utan kroppen blir då inställd på att vara så passiv som möjligt. Krav-kontrollmodellen 
är en teoretisk modell som handlar om relationen mellan yttre psykiska krav och möjligheten 
till beslutsutrymme och stöd människor får i sin miljö. När det gäller relationen mellan krav 
och kontrollmöjligheter brukar man betona fyra extremsituationer vilket är: 

• Avspänd där kraven inte är extremt höga och beslutsutrymmet är högt, där personalen 
får arbeta i rimlig takt samt lägga upp arbetet till stor del själv. 

• Passiva innebär att man har låga krav och lite beslutsutrymme.  
• Aktiv innebär höga krav och högt beslutsutrymme.  
• Spänd innebär höga krav och lite beslutsutrymme. 

(ibid.). 

 

 

(Stressforkningsinstitutet, u.å). 

Om man sedan ser på hur bra stöd man får av chefer och arbetskamrater så blir modellen 
bättre (Theorell, 2012). Bra stöd minskar risken för sjukdomar. Lägger man dit 
stöddimensionen från arbetskamrater och chefer i modellen bildas en kub som visar att ideal-
arbetet innebär att man har bra stöd, lagom med krav och högt beslutsutrymme och iso-spända 
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innebär kraftig ökad risk för sjukdom. Iso-spänd innebär att man har höga krav, lågt 
beslutsutrymme och lågt stöd. Socialt stöd har stor betydelse för hälsan (ibid.). 

Rationale 

Detta är den första enkätundersökningen som görs utifrån den nya arbetsmiljölagen som man 
känner till (AFS 2015:4). Den är viktigt att belysa eftersom den har fokus på förebyggande 
arbetsmiljöarbete och att målet med föreskriften är att minska den arbetsrelaterade ohälsan 
(Arbetsmiljöverket, 2015). Enligt Ekstedt (2011) så möter människor i yrkeslivet ofta hög 
belastning men prioriterar inte sömn och återhämtning. Som hälsovägledare kan man arbeta 
med återhämtning i hälsopromotivt syfte genom att ge kunskap och vägledning, då kan det 
tidigt upptäckas tecken som visar på brist på återhämtning och främja miljöer med utrymme 
för en hälsosam växling mellan anspänning och vila.  
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Syfte 

Syftet med undersökningen var att ta reda på personalens möjligheter till stöd och 
återhämtning på arbetsplatser och vad som kan göras för att bidra till återhämtning enligt 
lagstadgat perspektiv. 

 
• Hur ser möjligheten för återhämtning på arbetsplatsen ut? 
• Vad behövs för att utveckla möjligheterna till återhämtning på arbetsplatsen? 
• Finns det stöd och engagemang från chefer och arbetskamrater på arbetsplatsen? 
• Hur ser arbetsbelastningen ut på arbetsplatsen? 
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Metod 

Studiens metod var av både kvantitativ och kvalitativ ansats, en så kallad mixed method 
(Venkatesh, Brown & Bala, 2013). Denna metod använder man sig av för att få en djupare 
inblick i materialet som man inte kan få lika lätt om man bara använder sig av kvantitativ eller 
kvalitativ metod (ibid.). Studien var deskriptiv och det innebär det att den var av tvärsnittstyp, 
som menas att det var en beskrivning av en viss population vid ett visst givet tillfälle (Olsson 
& Sörensen, 2011). I studien användes pappersenkäter med hälsopromotiva frågor om 
återhämtning. Enkätfrågorna formades utifrån krav- och kontrollmodellen enligt Theorell 
(2012) och utifrån den nya arbetsmiljölagen (AFS 2015:4). Den kvantitativa ansatsen gav 
möjligheten att undersöka ett större antal individer för att få ett så brett material som möjligt 
(Olsson & Sörensen, 2011). Den kvalitativa ansatsen med öppna frågor i enkäten gav ett mer 
djup och en större helhetförståelse där bilden över situationen blev mer fullständig (ibid.). 
Valet av metod var relevant då studien syftade på att undersöka personalens möjligheter till 
stöd och återhämtning på arbetsplatser och vad som kan göras för att bidra till återhämtning. 
Metoden gjorde att författarna var mer objektiva då deltagarna inte blev påverkade av 
författarna när de svarade på enkätformuläret (McCusker & Gunaydin, 2015). 
 
 

Urval 

Denna studie var en öppen studie vilket innebar att de valda grupperna blev erbjudna att delta 
och att deltagandet var frivillig. Det var tre arbetsgrupper med kvinnor och män i åldrarna 22 
till 65 år som deltog. Detta skedde på olika orter i norra Sverige och riktade sig mot de som 
arbetade inom socialtjänsten och vårdyrket inom äldreomsorgen. Det var ett stratifierat urval 
då det var vissa arbetsgrupper som valdes ut (Olsson och Sörensen, 2011). Enligt 
inklusionskriterierna som innebar att alla som arbetade på arbetsplatserna i studiegrupperna 
inkluderades i studien så exkluderades ingen av deltagarna (ibid.).  
 
4 stycken respondenter kunde inte medverka i enkätundersökningen då de inte kunde vara på 
plats och det resulterade i ett externt bortfall. Det externa bortfallet blev väldigt litet då det 
endast handlade om 6 %. Enligt Olsson och Sörensen (2011) så ska man göra en 
strukturjämförelse mellan bortfallsgruppen och svarsgruppen för att se till så att inga viktiga 
variabler stack ut i bortfallsgruppen så som kön eller ålder exempelvis (ibid.). Efter att ha 
gjort en jämförelse mellan bortfallsgruppen med övriga respondenterna så gick det inte att 
finna några skillnader.  
 
I det interna bortfallet var det de öppna frågorna som hade en lägre svarsfrekvens. I den öppna 
frågan Vad är återhämtning för dig? var svarfrekvensen 78 %. I den öppna frågan Har ni 
friskvårdsbidrag/friskvårdstimme? Om ja, hur utnyttjar du bidraget? var svarfrekvensen 69 
%. Vilket var en relativt hög svarsfrekvens då frågorna möjligen vara lättare att svara på. I 
den öppna frågan Jag återhämtar mig bäst då jag…. på arbetet, var svarfrekvensen 63 %. I 
den öppna frågan Vad behöver du för en bra återhämtning på arbetsplatsen? var 
svarsfrekvens 54 %. I den öppna frågan Jag har tillräckligt med kompetens för att utföra mina 
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arbetsuppgifter. Om stämmer inte alls, vad fattas? var svarfrekvensen 7 %. Vilket är en låg 
svarsfrekvens som skulle kunna tyda på att frågorna kan vara svårare att svara på för vissa 
respondenter. En av enkäterna var ofullständigt ifylld därför registrerades inte alla svaren 
korrekt.  
 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom en pappersenkät som var gjord i dataprogrammet 
Evasys. Detta gjordes genom en gruppenkät då de var lättare att nå respondenterna då fler var 
samlade och på så sätt lättare att nås med ett frågeformulär (Trost, 2012). På detta vis fanns 
det även möjlighet för respondenterna att få svara på frågor kring pappersenkäten (ibid.). 
Valet till att använda pappersenkät istället för en webbenkät gjordes för att få ett brett material 
med så lite bortfall som möjligt. Svarsfrekvensen på en webbenkät blir oftast lägre än en 
pappersenkät som görs direkt i grupp eftersom man lättare glömmer bort att svara på 
webbenkäter (Trost, 2012). Datainsamlingen skedde genom kontakt med verksamhetschef vid 
de specifika avdelningarna och utfördes på en arbetsplatsträff. Författarna gav först en 
muntlig presentation av studien för respondenterna och därefter fick de besvara enkäten direkt 
på plats. Sedan samlades materialet ihop för att skickas till Luleå Tekniska Universitet för en 
sammanställning av materialet. Besvarade enkäter förvarades i en pärm i ett låst skåp.  

Enkätutformning 

Genom att studera många olika faktorer som kan ha betydelse för möjligheten till 
återhämtning på arbetsplatser så valdes kategorierna bakgrund, arbetsbelastning, 
handlingsutrymme, stöd, ledarskap, kunskaper och utveckling, återhämtning samt kost att 
studeras. Det gav en bredare bild av hur möjligheten till återhämtning ser ut på arbetsplatser. 

Enkäten formulerades för att kunna svara mot studiens syfte. Enkätfrågorna utformades av 
författarna enligt Olsson och Sörensen (2011) som beskriver riktlinjerna hur en enkät bör 
utformas när man skapar ett eget formulär.  

Enkäten bestod av totalt 56 frågor. Fråga 1-10 var bakgrundsinformation så som kön, 
födelseår och hur länge man arbetat på arbetsplatsen. Under kategorin arbetsbelastning fanns 
4 frågor om hur respondenterna upplever sin arbetsbelastning. Sedan kom kategorin 
handlingsutrymme med 3 frågor om befogenheter, förändringar som berörde respondenternas 
arbetsuppgifter samt arbetstider. Därefter följde det lite större avsnittet om stöd som innehöll 
12 frågor om hur respondenterna upplever stöd från chef och medarbetare, om de känt sig 
utfryst eller kränkt någon gång och om de visste var de skulle vända sig ifall att det händer 
samt om friskvårdstimme/bidrag. Kategorin ledarskap kom därefter. Den kategorin bestod av 
6 frågor som behandlade frågor om relationen till chefen och återkoppling chef och anställd 
emellan. Under rubriken kunskaper och utveckling fanns det 7 frågor om kompetens, 
utvecklingsplan och hälsoplan bland annat. Sedan följde kategorin återhämtning som innehöll 
11 frågor var av 3 öppna frågor där respondenterna fick reflektera fritt över vad återhämtning 
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innebar i allmänhet och hur de har möjlighet till återhämtning på arbetet samt vad de behövde 
för en bra återhämtning på arbetsplatsen. Sista rubriken var kost. Där fanns det 3 frågor som 
berörde möjligheten till matro på arbetsplatser. 

 

Etik 

Denna studie har stöd av HSFR:s forskningsetiska principer genom att deltagarna fick både 
muntlig och skriftlig information om studien samt att deras deltagande medgav samtycke om 
att delta (Vetenskapsrådet, 2013). Respondenterna deltog frivilligt i studien och de kunde när 
som helst dra sig ur genom att låta bli att lämna in enkäten eller lämna den blank, utan att 
behöva ge någon förklaring. Studien var konfidentiell genom att insamlat material endast 
analyserades av författarna och handledaren. Materialet användes endast i forskningsändamål 
(ibid.). Studien publicerades på Luleå Tekniska Universitets hemsida där deltagarna kunde ta 
del av studien. 

I och med detta så uppfylldes de grundläggande etiska principer som innefattar 
autonomprincipen som innebär självbestämmanderätt, godhetsprincipen som innebär att var 
och en ska sträva efter att göra gott, principen att inte skada som innebär att inte utsätta någon 
för skada och rättviseprincipen som innebär att alla ska behandlas lika (Olsson & Sörensen, 
2011). 

 

Dataanalys 

Enligt McCusker och Gunaydin (2015) mäts kvantitativ data i siffror och statistik. 
Bearbetningen av datan utgick ifrån de mest relevanta fynden utifrån möjligheten till 
återhämtning på arbetsplatser. Den insamlade kvantitativa datan fördes först över till 
Microsoft Excel eftersom utgångspunkten för att göra en grafisk framställning ligger i att 
materialet finns i tabeller (Ejlertsson, 2012). Många gånger blir tabeller svåröverskådliga och 
det blir svårt för den som läser att få ett grepp om materialet (ibid.). Enligt Backman (2008) är 
diagram som en översättning av tabellen i form av en visuell bild och som många gånger är 
överlägsen tabellen. Diagram och grafer är då att föredra för eller som komplement till 
tabeller (Ejlertsson, 2012). Materialet överfördes i grafer i Microsoft Word. För att klargöra 
resultatet av graferna valdes procentsats för att kunna visa resultatet tydligt. Statistisk analys 
användes för att analysera materialet i studien och typiskt för statistisk analys är att man drar 
slutsatser om grupper och inte om enskilda individer (Ejlertsson, 2012).  Manifest 
innehållsanalys användes för att analysera den kvalitativa datan i de öppna frågorna i 
enkäterna (Olsson & Sörensen, 2011). När man använder sig av manifest innehållsanalys 
arbetar man textnära med textmaterialet och dess innehåll och beskriver de synliga och 
uppenbara komponenterna i datan (ibid.). 
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Resultat 

Studien undersökte möjligheten till återhämtning på arbetsplatser utifrån krav- och 
kontrollmodellen, arbetsbelastning och stöd/ledarskap. Procenten som beskriver resultaten 
avrundades till närmaste heltal.  
 
I bakgrundsfrågorna visade resultatet att majoriteten av respondenterna, 93 % i 
enkätundersökningen var kvinnor och 7 % var män i åldrarna 22-65 år. 81 % levde som gift 
eller sambo och hade arbetat i genomsnitt 7 år på arbetsplatsen och 10-11år inom yrket. 
16 % av respondenter hade någon gång varit sjukskriven för utmattning/utbrändhet.  
n= antal respondenter 
 

Arbetsbelastning, Kunskaper och utveckling 

 n=57 
Figur 1. Visar om respondenterna hade tillräckligt med tid att genomföra sina arbetsuppgifter. 
Där skalan instämmer inte alls är 1 och instämmer helt är 6. 
 
Resultatet visade att 11 % av respondenterna instämmer inte alls om att de hade tillräckligt 
med tid för att genomföra sina arbetsuppgifter. 30 % svarade 2, 21 % svarade 3, 26 % svarade 
4, 9 % svarade 5 och 3 % instämmer helt (enligt figur 1). 
 
Den öppna frågan Vad behöver du för en bra återhämtning på arbetsplatsen? Svarade 16 % 
av respondenterna att de behövde mer tid till att utföra de olika arbetsuppgifterna. 13 % av 
respondenterna nämnde behovet av ett lugnt vilorum. 6 % av respondenterna efterfrågade 
positiv feedback. 6 % nämnde eget kontor och 3 % efterlyste lugnare matsal. n=32 
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 n=52 
Figur 2. Visar om respondenterna hade tid för reflektion/eftertanke för hur de utförde sitt 
arbete. Där skalan instämmer inte alls är 1 och instämmer helt är 6. 
 
På denna fråga svarade 13 % av respondenterna att de inte instämde alls om att de hade tid för 
reflektion/eftertanke för hur de utförde sitt arbete. 35 % svarade 2, 11 % svarade 3, 23 % 
svarade 4, 8 % svarade 5 och 10 % instämmer helt om att de hade tid för reflektion/eftertanke 
för hur de utförde sitt arbete (enligt figur 2). 
 

 n=55 
Figur 3. Visar om respondenterna hade en arbetsmängd som kändes acceptabel. Där skalan 
instämmer inte alls är 1 och instämmer helt är 6. 
 
Resultatet visade att 7 % av respondenterna instämmer inte alls om att de hade en 
arbetsmängd som känns acceptabel. 24 % svarade 2, 20 % svarade 3, 15 % svarade 4, 29 % 
svarade 5 och 5 % instämmer helt om att de hade en arbetsmängd som kändes acceptabel 
(enligt figur 3). 
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Återhämtning 

  n=58 
Figur 4. Visar om respondenterna hade tillräckligt med tid för raster. Där skalan instämmer 
inte alls är 1 och instämmer helt är 6. 
 
Resultatet visade att 14 % av respondenterna instämmer inte alls att de hade tillräckligt med 
tid för raster. 14 % svarade 2, 35 % svarade 3, 15 % svarade 4, 7 % svarade 5 och 15 % 
instämmer helt att de hade tillräckligt med tid för raster (enligt figur 4). 
 

 n=58 
Figur 5.  Visar om respondenterna kunde nyttja pauser till att koppla av från arbetet. Där 
skalan instämmer inte alls är 1 och instämmer helt är 6. 
 
Resultatet visade att 24 % av respondenterna instämmer inte alls att de kunde nyttja pauser till 
att koppla av under dagen. 36 % svarade 2, 19 % svarade 3, 7 % svarade 4, 10 % svarade 5 
och 4 % instämmer helt att de kunde nyttja pauser till att koppla av under dagen (enligt figur 
5). 
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I den öppna frågan Jag återhämtar mig bäst då jag… på arbetet. svarade 41 % av 
respondenterna att de återhämtade sig bäst på arbetet om de fick gå ifrån helt och släppa 
arbetet en liten stund. 14 % av respondenterna nämnde att hinna skratta och ha roligt med 
kollegor. 14 % nämnde att få arbeta i lugn och ro. 14 % nämnde kaffepaus. n=37 
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Mat/fikarummets miljö är utformad så att det får mig 
att känna mig lugn och avslappnad 

 n=56 
Figur 6. Visar om mat/fikarummets miljö var utformat så att det fick respondenterna att 
känna sig lugna och avslappnade. Där skalan instämmer inte alls är 1 och instämmer helt är 6. 
 
Resultatet visade att 18 % av respondenterna instämmer inte alls om att mat/fikarummets 
miljö var utformat så att de kunde känna sig lugn och avslappnad. 35 % svarade 2, 30 % 
svarade 3, 7 % svarade 4, 7 % svarade 5 och 7 % instämmer helt om att mat/fikarummets 
miljö var utformat så att de kunde känna sig lugn och avslappnad (enligt figur 6). 

 n=56 
Figur 7. Visar om respondenterna hade möjlighet till matro under sitt arbetspass. Där skalan 
instämmer inte alls är 1 och instämmer helt är 6. 
 
Resultatet visade att 20 % av respondenterna instämmer inte alls om att de hade möjlighet till 
matro under sitt arbetspass. 18 % svarade 2, 21 % svarade 3, 18 % svarade 4, 11 % svarade 5 
och 12 % instämmer helt om att de hade möjlighet till matro under sitt arbetspass (enligt figur 
7). 
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  n=59 
Figur 8. Visar om respondenterna utförde någon pausgymnastik under dagen. Där skalan 
instämmer inte alls är 1 och instämmer helt är 6. 
 
81 % av respondenterna utförde aldrig någon pausgymnastik under dagen, 12 % svarade 2, 3 
% svarade 3, 2 % svarade 4, 0 % svarade 5 och 2 % utförde någon form av pausgymnastik 
under dagen (enligt figur 8). 
 
I Den öppna frågan Har ni friskvårdsbidrag/friskvårdstimme? Om ja, hur utnyttjar du 
bidraget? nämnde 20 % av respondenterna att de inte tog ut friskvårdstimmen av solidariska 
själ eftersom den fråntagits en annan medarbetargrupp inom socialtjänsten.  
2 % visste inte att man som vikarie fick ta ut friskvårdsbidraget och tog därför inte ut det. 24 
% tog varken ut bidraget eller timmen. n=41 

Stöd 

 n=55 
Figur 9. Visar om respondenterna känt sig kränkta någon gång. Där skalan är ja eller nej. 
 
Resultatet visade att 26 % av respondenterna hade känt sig kränkt någon gång och 74 % hade 
inte blivit kränkt någon gång (enligt figur 9). 
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 n=17 
Figur 10. Visar respondenterna som känt sig kränkta och om de kände att de hade fått 
upprättelse för det. Där skalan är ja eller nej. 
 
Resultatet visade att 29 % av respondenterna som hade känt sig kränkta, kände att de har fått 
upprättelse i det och 71 % kände att de inte fått upprättelse (enligt figur 10). 
 
I en öppen fråga som löd “Jag har tillräckligt med kompetens för att utföra mina 
arbetsuppgifter. Om stämmer inte alls, vad fattas?” dök det upp önskemål från en person om 
att få mer kunskap i de nya lagarna och reglerna som har kommit nu. n=4 
 

 n=55 
Figur 11. Visar om respondenterna fick stöd av sin närmaste chef/arbetsledare. Där skalan 
instämmer inte alls är 1 och instämmer helt är 6. 
 
Resultatet visade att 2 % av respondenterna instämmer inte alls att de fick stöd av sin 
närmaste chef/arbetsledare. 7 % svarade 2, 7 % svarade 3, 15 % svarade 4, 31 % svarade 5 
och 38 % instämmer helt att de fick stöd av sin närmaste chef/arbetsledare (enligt figur 11). 
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 n=56 
Figur 12. Visar om respondenterna fick hjälp från sina arbetskamrater för att lösa sina 
arbetsuppgifter. Där skalan instämmer inte alls är 1 och instämmer helt är 6. 
 
Resultatet visade att 0 % av respondenterna instämmer inte alls att de fick hjälp från sina 
arbetskamrater för att lösa sina arbetsuppgifter. 0 % svarade 2, 11 % svarade 3, 9 % svarade 4, 
44 % svarade 5 och 36 % instämmer helt att de fick hjälp från sina arbetskamrater för att lösa 
sina arbetsuppgifter (enligt figur 12). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

För att kunna undersöka hur stödet och återhämtningen såg ut på arbetsplatser och vad som 
göras för att bidra till återhämtning enligt lagstadgat perspektiv, så ställdes frågor angående, 
arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd, ledarskap, kunskaper, utveckling och återhämtning. 
Frågorna ställdes med utgångspunkt från krav- och kontrollmodellen enligt Theorell (2012) 
och den nya arbetsmiljölagen (AFS 2015:4). 
 
Arbetsbelastning, Kunskaper och utveckling 
 
I enkätfrågan om respondenterna har tillräckligt med tid för att genomföra sina 
arbetsuppgifter svarade en större del av respondenterna att de inte hade tillräckligt med tid att 
genomföra sina arbetsuppgifter. Mellan 2014 och 2015 har sjukskrivningarna ökat markant på 
grund av en för hög arbetsbelastning och arbetsmängd (Arbetsmiljöverket, 2016). Människor 
med en för hög arbetsbelastning hinner inte med sitt arbete och försöker att kompensera 
genom att hoppa över luncher och andra raster för att hinna med (Melin, Astvik & Bernhard-
Oettel, 2014). Vid för hög arbetsbelastning på arbetet blir man tröttare vid arbetsdagens slut 
och under helgerna (van Hooff et al., 2007). En intressant upptäckt som gjordes i studien av 
van Hoff et al. (2007) som talade lite emot att hög arbetsbelastning ger en sämre 
återhämtning, var att gruppen med hög arbetsbelastning som jämfördes mot en grupp med låg 
arbetsbelastning sov lika mycket på helgerna trots att de ofta arbetade under helgerna. 
Gruppen med hög arbetsbelastning var inte heller tröttare än deltagarna som tillhörde gruppen 
med låg arbetsbelastning vid arbetsdagens början. När det gällde alla de andra jämförelserna 
som gjordes mellan grupperna så som trötthet efter arbetsdagens slut, trötthet under helgerna, 
hur utvilad man kände sig efter nattens sömn, motivation till att börja en ny arbetsvecka så 
visade gruppen med hög arbetsbelastning att de hade mycket sämre återhämtning (ibid.). Om 
man arbetar med en hög arbetsbelastning så spelar stödet en viktig roll även utanför arbetet, 
som att det fungerar bra i hemmet så att man kan släppa vissa sysslor och arbeta istället 
(Theorell, 2012). 
 
I den öppna frågan Vad behöver du för en bra återhämtning på arbetsplatsen? Visade 
resultatet att många respondenter upplevde att de behövde mer tid till att utföra sina 
arbetsuppgifter. Genom förbättrad arbetsorganisation och struktur, och genom att utbilda 
chefer och ledare, kan man förbättra arbetsmiljön betydligt (Anderberg, 2001). De anställda 
kan också lättare få förståelse för att mer tid behövs för att utföra arbetsuppgifterna. På det 
personliga planet kan man lära sig hantera stress bättre och ställa krav på återhämtningspauser 
och tillräcklig tid (Anderberg, 2001). 
Personligt kan respondenterna även lära känna sin kropp och lära sig att slappna av så den 
egna förmågan kan öka till att hantera stress och arbetsbelastning, vilket kan ge en bättre 
livskvalitet (Landsman-Dijkstra, Wijck & Groothoff, 2004).  
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Resultatet visade att det inte fanns nog med tid till att utföra arbetsuppgifterna och att 
respondenterna inte hade nog med tid till att reflektera över hur de utförde sitt arbete. 
Respondenterna upplevde att deras arbetsmängd inte var alldeles för hög. I och med detta så 
accepterade respondenterna sin arbetssituation och fann sig i en hög arbetsbelastning med för 
lite återhämtning. Återhämtning är en förutsättning för att klara av att upprätthålla en god 
hälsa och kunna prestera i arbetslivet (Prop. 2007/08:110; FHI, 2010; van Hooff et al., 2011). 
Vår främsta roll som hälsovägledare är att främja hälsa (Kostenius & Lindqvist, 2006). Detta 
innebär att belysa det som fungerar och är friskt och vad återhämtning betyder för den 
specifika individen (ibid.). Som hälsovägledare kan man utföra en stressinventering och sedan 
utbilda de olika arbetsgrupperna, chefer och ledning i stresshantering och återhämtningens 
betydelse för hälsan. Detta görs utifrån en stresshanteringsplan som skräddarsys efter behovet 
på de olika arbetsplatserna. 
 
Återhämtning 
 
Inom området gällande återhämtning fanns resultat från frågorna om respondenterna upplevde 
att de hade tillräckligt med tid för raster och kunde nyttja pauser till att koppla av från arbetet. 
Resultatet visade att de upplevde brist på tid till raster och hade svårt att koppla bort arbetet 
under rasterna. Att det finns tid för raster där man verkligen kan koppla bort arbetet en stund 
är väldigt viktigt, visar tidigare studier. Kühnel, Sonnentag och Westman (2009) har 
undersökt om kortare vila kan öka personers engagemang för arbetet. I de fall där man lyckats 
att mentalt koppla bort arbetet under en kortare vila förekom väsentliga förbättringar av 
arbetsengagemanget. 
Det är just när man lyckas uppnå både fysisk och mental bortkoppling av arbetsrelaterade 
krav som de uttömda resurserna får möjlighet att återställas (ibid.).  
 
I den öppna frågan Jag återhämtar mig bäst då jag… på arbetet. Svarade många av 
respondenterna att de återhämtade sig bäst om de fick gå ifrån helt och släppa arbetet en liten 
stund men även att de hann skratta och ha roligt med kollegorna, kaffepauser och att få arbeta 
i lugn och ro. För respondenterna var det viktigt att det fanns tid för raster och möjlighet till 
återhämtning för att behålla en hälsofrämjande arbetsmiljö. Hunter och Wu (2016) skriver just 
om att om man tar fler kortare pauser tidigt under arbetspasset och kan göra sådant som får en 
att må bra så behåller man lättare energinivån uppe.  
 
Respondenterna upplevde att mat/fikarummets miljö inte var utformat så de kan kunde sig 
lugna och avslappnade. De upplevde även att de inte hade någon matro under sitt arbetspass. 
Med hjälp av enkla medel som att ta naturen till hjälp genom växter, blommor, färgglada 
tavlor eller att ha fönster mot en fin utemiljö så blir det en mer hemtrevlig miljö (Rosenkrantz, 
2014). Naturen hjälper människor att återhämta sig bättre vid trötthet och stress (Ottosson & 
Grahn, 2005). Genom att göra miljön lugnare och mer rofylld genom en harmonisk inredning 
och en genomtänkt möblering där man äter sin mat vid matbord och därefter kan sjunka ned i 
en skön soffa kan man skapa ett mat/fikarum som ger möjlighet till matro och en bättre 
återhämtning. Här kan hälsovägledare informera om dessa enkla medel då studier visar på att 
det kan leda till en hälsofrämjande arbetsmiljö. 
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Frågan som löd Utför du någon pausgymnastik under din arbetsdag? visade att en väldigt hög 
procent av respondenterna inte utförde någon pausgymnastik. Människor som jobbar på 
kontor sitter ofta stilla långa stunder under dagen med hög anspänning i musklerna på grund 
av hög arbetsbelastning. Studier har visat att pausgymnastik för kontorsarbetare förebygger 
värk i nacke och axlar (Irmak, Bumin & Irmak, 2012). Återhämtning minskar risken för 
belastningsbesvär som värk i nacke och skuldror och brist på muskelvila ökar risken för 
trapeziusmyalgi, vilket innebär kronisk smärta i kappmuskeln (Lundberg, 2003).  
Pausgymnastik eller paus med rörelse i arbetet har varit uppmärksammat en längre tid men 
verkar inte anammas på arbetsplatser i så stor utsträckning. Som hälsovägledare kan man visa 
på möjliga vinster av att utföra någon form av pausgymnastik genom att informera om hur det 
kan förebygga arbetsskador och där med spara pengar till företag, kommuner och landsting.  
 
Resultatet i den öppna frågan Har ni friskvårdsbidrag/friskvårdstimme? Om ja, hur utnyttjar 
du bidraget? visar att det finns orättvisa mellan de olika arbetsgrupperna i och med att 
friskvårdstimmen är borttagen från en utav arbetsgrupperna. Det resulterar i att fler 
arbetsgrupper blir drabbade då det inte känner att det är rättvist att ta ut friskvårdstimmen då 
alla inte kan det. Förslaget från respondenterna var att återinföra friskvårdstimmen för den 
gruppen där den hade blivit bortplockad eftersom de olika arbetsgrupperna upplevde att 
friskvårdstimmen främjade deras hälsa.  
 
Stöd 
 
Inom området gällande stöd undersöktes det om Respondenterna känt sig kränkta någon gång 
och om de gjort det, Om de känner att de har fått upprättelse för det. Resultatet visade att 26 
% hade känt sig kränkta och 71 % av dem kände att de inte hade fått upprättelse för det. I och 
med den nya arbetsmiljölagen som kom den 31 mars 2016 så ska det finnas en policy, och 
rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras (AFS 2015:4.). Som resultatet visar så 
har inte dessa rutiner och nog med information om den nya lagen uppmärksammats ännu. 
Föreskrifterna ställer krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam 
arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras (AFS 2015:4). 
Cheferna ska vara tydliga i att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen 
(ibid.). 
 
I den öppen fråga som löd Jag har tillräckligt med kompetens för att utföra mina 
arbetsuppgifter. Om stämmer inte alls, vad fattas? dök det upp önskemål från en person om 
att få mer kunskap i den nya lagen och regler som har kommit nu. Här kan hälsovägledare 
hjälpa till att informera om den nya lagen och vad den innebär då hälsovägledare har en bred 
kunskap i stress och arbetsmiljö. 
 
Resultatet av frågorna som rörde stöd från chef/ledning och från arbetskamrater visade att 
respondenterna upplevde ett bra stöd. Socialt stöd har stor betydelse för hälsan (Theorell, 
2012). Om arbetet innefattar hög anspänning och dessutom saknar möjlighet till stöd från 
arbetsledning och arbetskamrater upplever en hög andel besvär av olika slag och det resulterar 
i en hög andel sjukskrivningar (Arbetsmiljöverket & Statistiska Centralbyrån 2001). I studien 
kan man se att respondenterna har en hög arbetsbelastning och lite tid för återhämtning. Det 
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bästa vore om det fanns en balans med ett högt stöd, högt beslutsutrymme och inte för höga 
krav (Theorell, 2012). 

Metoddiskussion 

Valet av pappersenkät för att undersöka studiens syfte har varit ändamålsenligt eftersom 
arbetsgruppernas återhämtning på arbetsplatserna undersöktes. Då arbetsgrupperna var mindre 
grupper behövdes ett högt svarsantal för att få in tillräckligt med data. Pappersenkäten var 
väldigt effektiv då bortfallet blev litet. Det som även var till fördel med pappersenkäter var att 
respondenterna hade möjlighet att ställa frågor om enkäten samt genom att de personligen fick 
information om studien resulterade det i att de kände ett större engagemang att delta i studien. 
Det som var tidskrävande var att i samtliga arbetsgrupper skulle enkäterna presenteras och 
delas ut personligen av oss som utförde studien. Det skulle ske vid ett och samma tillfälle då 
hela arbetsgruppen var samlad vilket endast kunde ske vid arbetsplatsträffar som var en gång i 
månaden på dessa arbetsplatser. Det tog tid innan alla arbetsgrupper hade arbetsplatsträff 
under månaden vilket resulterade i att datainsamlingen drog ut på tiden. Varför webbenkäter 
inte användes var för att svarsfrekvensen på en webbenkät blir oftast lägre än en pappersenkät 
som görs direkt i grupp då man lättare glömmer bort att svara på webbenkäter (Trost, 2012).  
 
Vad som kan ha påverkat svarsfrekvensen är antalet frågor. Enligt Olsson och Sörensen 
(2007) ska enkäter vara enkla och lätta att fylla i. Ett vanligt fel är att man har med för många 
frågor när man skapar sina egna enkäter (ibid.). Det är tänkbart att enkätens frågor blev lite 
för många och att den blev för tidskrävande att fylla i. Det var framförallt svarsfrekvensen på 
de öppna frågorna som bortfall visades. Det som kan ha påverkat svarsfrekvensen på de öppna 
frågorna är att grupperna fyllde i enkäterna när de satt samlade vilket gjorde att deltagarna 
kände en viss press att bli färdig när de andra började bli färdiga. Det kan ha resulterat i att de 
öppna frågorna inte blev lika utförligt ifyllda som om deltagarna hade fått svara på en 
webbenkät i lugn och ro för sig själva. En fördel med webbenkät kunde ha varit att man kan 
ställa in så att vissa frågor måste besvaras för att man ska kunna lämna in enkäten. I en 
webbenkät hade man inte fått bortfall på de öppna frågorna men pappersenkäten vägde ändå 
upp då det behövdes ett högt svarsantal i det stora hela.  
 
Materialet som visades i studien var snett normalfördelat och dessa avvikelser från en 
normalfördelning kan bero på att det fanns för få svarsalternativ i enkätformuläret. Fler 
alternativa svar i enkätformuläret hade kunnat göra materialet mer normalfördelat. 
 
För att kunna mäta om reliabiliteten var hög eller låg så hade man behövt göra om 
undersökningen som gjordes i studien på samma sätt igen för att se om man skulle få samma 
resultat (Olsson & Sörensen, 2007). Eftersom det inte fanns tillräckligt med tid till det så har 
reliabiliteten inte kunnat mätas. På samma sätt som det är viktigt att kontrollera om 
reliabiliteten är hög eller låg så är det viktigt att kolla upp validiteten. Med validiteten menas 
mätinstrumentets, i det här fallet enkätens förmåga att kunna mäta det som ska mätas. För att 
se om kriterievaliditeten var hög eller låg så hade det kunnat undersökas genom att jämföra 
resultatet av en liknande enkät med resultaten i denna studie. Då det finns studier som visar på 
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liknande resultat så höjer det validiteten men själva enkäten har inte kunnat jämföras med en 
liknande enkät (ibid.).  
 
Tanken från början var att jämföra arbetsplatserna emot varandra. På grund av etiska skäl så 
gjordes inte detta då grupperna var för små för att kunna få fram relevanta skillnader och 
igenkänningsfaktorn var stor.  För att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan 
olika kategorier genomfördes ett Chi-sqare-test, vilket innebar att man jämförde skillnader 
mellan olika grupper, till exempel om det fanns någon skillnad mellan de som arbetade 100 % 
och de som arbetade deltid när det gäller återhämtning (Ejlertsson, 2012). Detta gjordes i 
GraphPad Prism 7, som är ett statistikprogram och används för ta ut relevant statistik. Då man 
inte fick fram någon signifikant skillnad så gjordes istället en deskriptiv studie. Med en 
jämförande studie hade man kanske fått fram mera faktorer som möjliggör om man har en bra 
återhämtning på arbetsplatsen eller inte. När nu inte detta var möjligt valdes i stället den 
deskriptiva inriktningen för att beskriva återhämtningen för en viss population vid ett visst 
givet tillfälle.  

Framtida forskning 

Under studiens gång fann vi att det finns förvånansvärt få studier om pausers betydelse i 
arbetet och det menar även Hunter och Wu (2016) i sin studie om pauser på arbetet. Därför 
behövs det framtida forskning inom området. För att kunna få en mer djupgående förståelse i 
arbetets innebörd så hade framtida forskning med kvalitativ inriktning där man fokuserade på 
att försöka fånga upp förbättringsmöjligheter utifrån denna målgrupps arbetssituation kunnat 
vara en möjlighet att hitta fler och effektiva återhämtningsmöjligheter. Då vår studie var 
relativt liten med 59 respondenter kan en annan framtida forskning vara att undersöka en 
större grupp för att kunna generalisera resultatet mer till populationen. Då många fler kvinnor 
blir utsatta för utbrändhet/utmattning och speciellt inom dessa yrkesgrupper hade en mer 
djupgående kvantitativ studie då man jämför denna arbetsgrupp med en annan arbetsgrupp där 
dessa problem är få kunnat visa vad som skiljer dem åt när det gäller återhämtning. 

Slutsats 

Denna studie visar att personalens möjligheter till återhämtning på arbetsplatsen är liten. 
Personalen upplever en hög arbetsbelastning på grund av brist på andrum och möjligheten att 
arbeta i en lugn miljö. För en bra och hållbar arbetsmiljö är återhämtning och socialt stöd av 
stor betydelse samt en lugn och harmonisk miljö, där en bra och tydlig struktur kan skapa mer 
tid till raster och tid till att genomföra och reflektera över sitt arbete. Studien visar på ett bra 
stöd från chefer och en bra sammanhållning bland arbetskamraterna. Detta gör att 
arbetssituationen kan fungera fastän arbetsbelastningen är hög. Om den höga 
arbetsbelastningen pågår under en längre tid leder det till en känsla av otillräcklighet och i 
längden behövs det en balans mellan krav, kontroll och stöd för en hälsofrämjande 
arbetsmiljö. På grund av de resultat som nu framkommit i studien så kan man dra slutsatsen 
att den nya arbetsmiljölagen är en viktig del i det främjande hälsoarbetet. Hälsovägledare kan 
ha nytta av vår studie då de kan belysa och lära ut om den nya arbetsmiljölagen och få 
organisationer och företag att börja tillämpa den. Det kan bidra med att främja hälsa och 
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minska den arbetsrelaterade ohälsan. Vår studie kan även vara till nytta för företag och 
organisationer som har en hög arbetsbelastning och behöver hjälp att utveckla möjligheterna 
till återhämtning och till de som arbetar inom företagshälsovård, kommuner och landsting. 
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Bilaga 1 

Orka mera! 

En studie om återhämtning på arbetsplatsen 

Återhämtning för den egna kroppen och den mentala hälsan är en viktig del i arbetsmiljön. 
Pauser och vila ger utrymme för just återhämtning och gör att man orkar mer under dagen. 

Om brist på återhämtning blir till en vana riskerar det att leda till ökad ohälsa. Om man får 
möjlighet att varva ner och återhämta sig även under arbetspasset så orkar man mer och klarar 
av att upprätthålla en god hälsa. Som hälsovägledare arbetar vi med människors hälsa utifrån 
ett holistiskt perspektiv. Genom att belysa det som fungerar på arbetsplatsen och vad 
återhämtning betyder för den specifika individen så vill vi inspirera till hälsofrämjande 
arbetsplatser. Många tar sig inte tid till återhämtning under sitt arbetspass, det är därför vi är 
intresserad av att veta hur det ser ut på din arbetsplats. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur återhämtning ser ut på arbetsplatser idag och 
vad som kan göras för att bidra till återhämtning enligt lagstadgat perspektiv, där du även får 
reflektera kring din egen del i återhämtningen. 

Fördelen med att delta i studien är att du då bidrar till att ge en bild av hur möjligt det är att 
idag återhämta sig under arbetstid. 

Hur går studien till? 

Enkäten består av 56 frågor och kommer att ta ca 20 minuter att svara på. Vi kommer sedan att 
analysera innehållet i enkäterna och sammanställa materialet som vi sedan kommer att 
använda i vår C-uppsats. Inga personuppgifter kommer att finnas med i enkäten. Materialet 
kommer endast att behandlas av oss Hälsovägledare Jennie och Camilla och vår handläggare 
Anitha. Resultatet kommer att publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida. Materialet 
kommer inte att kunna härledas till någon person. Deltagandet i studien kommer att vara helt 
konfidentiellt. Studien är frivillig och du kan välja att avbryta ditt deltagande utan att ge någon 
förklaring, det gör du genom att lämna enkäten blank eller inte lämna in den alls. Genom att 
lämna in enkäten så medgör du samtycke till att delta i studien. 
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